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A reciclagem de vidros 
  
Como a reciclagem pode ajudar a produção 
do vidro, mas pode também gerar problema 
quando mal feita. 
 
Quais os problemas que travam a reciclagem 
de vidros. 
 
Estudos da Comissão de Cacos da ABCeram.  

Objetivo 
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Reciclagem do vidro 

‘Do vidro, fui; ao vidro, 
retornarei’!  
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O vidro pode ser reprocessado 
infinitas vezes. 

Fonte: 
http://abceram
.org.br/gotas-
de-vidro/ 

Reciclagem do vidro 
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O caco traz benefícios econômicos e 
ecológicos.  

10% caco = -3% energia 

Reciclagem do vidro 
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As matérias primas para a produção 
do vidro vem de fontes limitadas. 

Reciclagem do vidro 
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Porém a recuperação do caco 
depois de chegar ao consumidor 
é extremamente difícil por 
diversos fatores. 

Problemas na reciclagem do vidro 
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Os principais fatores que dificultam o 
retorno do caco às indústrias vidreiras são: 

> mistura com 
outros resíduos. 
> mistura de cores. 
> distância do local 
de coleta. 
> valor do caco para 
a vidraria. 

Problemas na reciclagem do vidro 
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60 a 70% das perdas por inclusões vem do caco. 
 

Fazer a análise para saber a influência da qualidade 
do caco. 

 
Identificar se o defeito vem do caco. 

 
Fazer auditorias nos fornecedores de caco para 

manter a qualidade. 

Problemas na reciclagem do vidro 
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Inclusões não metálicas = 

refratários, cerâmicas, 

pedras etc. 

Problemas na reciclagem do vidro 
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Silício metálico 

Redução da 

sílica pela 

contaminação de 

alumínio 

Problemas na reciclagem do vidro 
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Gomas 

Presença de borosilicato e 

vidro cerâmico 

Problemas na reciclagem do vidro 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.plancookeat.com/store/product_images/j/6001075_pyrex_2_cup_measure__94683.jpg&imgrefurl=http://www.plancookeat.com/store/products/2-Cups{47}500-Ml-Measuring-Cup.html&usg=__6yYyFif4L6Ng0VvQJON0KbcRx2M=&h=582&w=600&sz=51&hl=pt-BR&start=2&itbs=1&tbnid=BNqjOvElhxbQ0M:&tbnh=131&tbnw=135&prev=/images?q=pyrex&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1
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Automático 

 Eliminação de impurezas e separação por cor 

Manual 

 Depende do fator humano – menos eficiente 

Beneficiamento do caco 
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Espanha com 40 
milhões de pessoas 
tem 14 usinas Picvisa,  
 
 
Brasil com 200 
milhões de pessoas 
tem 2 usinas Picvisa. 

35 vezes menor 

Beneficiamento do caco 
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São Paulo  
63% da produção 

Nordeste 
16% da produção 

Sul 
7% da produção 

Rio de Janeiro 
14% da produção 

Localização das vidrarias 
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Consumo do caminhão = 2 km/l 

Preço do litro = 3 R$/l 

Preço do pedágio = 1 R$/km 

Carga do caminhão = 20 ton 

Custo da ton/km = R$ 0,125/ton/km 

Buscar 1 ton de caco a 500 km implica em R$ 125/ton 

Custo de transporte do caco 



17 

As vidrarias pagam pelo caco limpo o mesmo 

valor da composição + um extra da economia de 

energia. 

Caco limpo Caco sujo 

Custo do caco 
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Valores em BR$/t 
Fonte:  WWW.CEMPRE.ORG.BR 

Caco cor mista   150 

Caco branco    270 

Filme plástico   700 

Pet     900 

Alumínio  2300 

Custo do caco 
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A Comissão de vidros da ABCeram criou um comitê 

para o estudo do caco na indústria vidreira. 

 

Atualmente estamos compilando as especificações 

das vidrarias a fim de propor uma sugestão de 

especificação. 

 

Os contaminantes foram separados em 4 grupos: 

 > Inorgânico não metálico 

 > Metais ferrosos 

 > Metais não ferrosos 

 > Orgânicos 
 

Comitê de caco da ABCeram 
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Especificações das vidrarias e europeia - ABCeram 
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Especificações das vidrarias e europeia - ABCeram 

Outros pontos que não estão na norma 

europeia: 

 > Mistura de cores 

 > Granulometria 

 > Método de amostragem 

A qualidade do caco depende de: 

 > Tipo de produção (vidro plano, garrafas etc.) 

 > Tipo do forno (elétrico, oxigênio, ar etc.) 

 > Idade/desgaste do forno 

 > Necessidade de produção excedente 
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Objetivo da ABCeram 

Nosso objetivo é produzir um manual 

orientativo sobre a reciclagem do 

vidro para as vidrarias e os 

beneficiadores de caco. 
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O custo da ignorância – granulometria inorgânicos 

A norma europeia classifica os inorgânicos em 2 

categorias: 

< 1 mm 

> 1 mm 

O que eles entendem é que pedras menores que 1 mm 

podem ser digeridas pelo forno e por isso podem ter 

maior % no caco, que diminui o custo do mesmo.  

Por exemplo um caco com 

índice de pedras < 1 mm na 

especificação de 50 g/ton 

pode custar R$ 250 e um 

com especificação de 1400 

g/ton poderia custar R$ 

200 gerando economia na 

matéria prima 
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O custo da ignorância – conclusão 

Não conhecer a influência de um caco sujo 

pode trazer grandes prejuízos à produção 

e à vida do forno. 

Por isso a importância de sempre se ter a 

consciência dos efeitos e não levar 

somente em conta o custo na hora de 

comprar o caco de vidro. 
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O custo da ignorância – conclusão 

Com o manual orientativo, consumidores e 

beneficiadores de caco podem chegar a 

um denominador comum e reduzir os 

valores do caco beneficiado, havendo a 

padronização de tipos de caco, como por 

exemplo: normal, premium etc. 

 



26 


