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Introdução: A geração de resíduos industriais vem crescendo, no entanto, junto com
ela os transtornos ambientais também. Uma forma de reduzir os danos à natureza é
buscar aplicações para esses rejeitos, ao invés de descartá-los. O reaproveitamento de
resíduos industriais vem sido adotada na produção de vitrocerâmica, na qual vem se
obtendo bons resultados.  A reciclagem, além de ser importante para ajudar as
companhias siderúrgicas a enfrentar os problemas em lidar com os rejeitos, visa
economizar o consumo de matérias-primas e atender a grande pressão social para a
diminuição e possível eliminação do processo de descarte dos resíduos. Objetivo: Este
estudo tem como objetivo a pesquisa sobre os vitrocerâmicos e sua produção a partir
de resíduos industriais, além de conhecer suas características físicas e químicas e
verificar suas aplicações. A reciclagem reduz custos e também oferece a obtenção de
materiais para serem usados comercialmente, melhorando algumas propriedades da
vitrocerâmica. Metodologia: Foram realizadas leituras em diversos artigos científicos,
teses, dissertações e livros, nas quais são feitas análises relacionadas ao uso de
resíduos industriais para a confecção de vitrocerâmica. Primeiro foi necessário ver a
classificação dos resíduos, depois foram pesquisados alguns rejeitos produzidos pelas
indústrias e suas características, para então ver a aplicação de cada um na obtenção de
vitrocerâmicas. Nos estudos feitos, diferentes meios de adição dos resíduos são
empregados em materiais vitrocerâmicos, diversos sistemas formadores de vidros são
observados e diferentes técnicas de análises são utilizadas para caracterizar os
materiais obtidos.  Resultados: A utilização de rejeitos produzidos pelas indústrias
como materiais para a produção de vitrocerâmica tem sido alvo de muitas pesquisas.
De acordo com elas, a incorporação de resíduos sólidos na produção de vitrocerâmica,
como por exemplo, a lama vermelha, que é resultado da indústria de obtenção do
alumínio metálico, apresentou boas propriedades mecânicas devido às características
microestruturais observadas. Na vitrocerâmica fabricada com a adição de escórias não
foi diferente, devido a suas atrativas propriedades físicas, químicas e mecânicas, tendo
um grande potencial de aplicação. A vitrocerâmica pode ser empregada de várias
formas, como na odontologia,ortopedia (próteses), utensílios de cozinha (panelas,
fogões, etc.), na arquitetura e construção civil. Conclusão: Foi concluído pelos estudos
realizados que o reaproveitamento dos resíduos provenientes das indústrias para a
obtenção de vitrocerâmica é certamente, uma forma de diminuir os impactos no meio
ambiente e diminuir gastos com materiais. Observa-se uma qualidade excelente nos
materiais adquiridos com a incorporação de rejeitos. 
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