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RESUMO 
 
 
DUTRA, Mônica L. Uso de resíduos de gesso in natura e calcinado na produção 
de placas decorativas. 2017. 114 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias 
Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2017.  
 
 
O presente estudo objetivou a valoração de resíduos de construção e demolição 
(RCD), na produção de placas decorativas, com a incorporação de resíduos de 
gesso (RG) e kraft a pastas e/ou argamassas (de gesso ou mistas). 
Primeiramente, fez-se a coleta e tratamento da matéria-prima e dos resíduos 
utilizados, os quais foram submetidos a ensaios de caracterização como: massa 
específica; composição granulométrica; massa unitária; composição química 
(FRX); análise térmica (DT e DTG) e microestrutural (MEV). Com base nesses 
dados realizou-se a dosagem das pastas e argamassas: com incorporação de 
RG in natura e papel kraft para o estudo piloto; e, RG calcinado a diferentes 
temperaturas e tempos de queima, para o estudo final. O estudo piloto, 
compreendeu a confecção de argamassas mistas na proporção de 1:3:2 e 1:3:3 
(cimento: agregado miúdo: RG in natura), com teores de resíduos de kraft de 0, 
2,5 e 5%, sobre a massa de cimento. No estudo final, empregou-se o RG 
calcinado a 140°C, 160°C e 180°C, submetido a tempos de calcinação de 4 e 6 
horas na produção de pastas e argamassas de gesso. As pastas analisadas 
foram produzidas com 100% de RG calcinado, totalizando seis misturas. Já as 
argamassas foram confeccionadas na proporção 0:3:2 e 0:3:3 (cimento: 
agregado miúdo: RG calcinado). Para ambos os estudos (piloto e final), as 
argamassas e pastas produzidas foram submetidas aos ensaios em estado 
fresco (consistência e massa específica) e estado endurecido (resistência à 
compressão, resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade dinâmico, 
densidade, e absorção de água por capilaridade). Também foram fabricadas 
placas 3D para análise estética. Os resultados do estudo piloto apontaram queda 
de resistência à compressão em todas as argamassas compostas de cimento 
que receberam RG “in natura" e Kraft. Já no estudo final, observou-se que a 
produção de pastas com 100% de RG calcinado nas temperaturas de 140°C, 
160°C e 180°C por 6 horas, obtiveram resultados de resistência à compressão e 
à tração na flexão superiores à pasta de 100% de gesso de estuque (gesso 
comercial). Com os resultados obtidos comprova-se a viabilidade técnica de 
produção de placas decorativas empregando-se o RG in natura e calcinado. 
Também se constata a importância ambiental do estudo, tendo em vista o 
aproveitamento de até 100% de RG na produção de materiais de construção 
civil, sem prejuízos às propriedades mecânicas e estéticas. 
Palavra-chave: Argamassas de gesso, gipsita, Pasta de gesso, Placas 3D, 
Resíduo de Kraft. 
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ABSTRACT 
 
 
DUTRA, Mônica L. Use of in natura and calcined gypsum waste in the production 
of decorative plaques. 2017. 114 f. Dissertation (Masters in Environmental 
Technologies) – Post Graduation Program in Environmental Technologies, 
Federal Technological University of Paraná. Medianeira, 2017. 
 
 
The present study aimed at the valuation of construction and demolition residues 
(RCD), in the production of decorative plates, with the incorporation of gypsum 
(KG) and kraft waste in paste and / or mortar (gypsum or mixed). Firstly, the raw 
material and the residues used were collected and treated, which were submitted 
to characterization tests such as: specific mass; granulometric composition; unit 
mass; chemical composition (FRX); thermal analysis (DT and DTG) and 
microstructural (MEV). Based on these data the mix of the pastes and mortars 
was carried out: with incorporation of RG in natura and kraft paper for the pilot 
study; and, RG calcined at different temperatures and firing times, for the final 
study. The pilot study included the preparation of  1: 3: 2 and 1: 3: 3 mixed mortar 
proportions (cement: small aggregate: RG in natura), with kraft residues contents 
of 0, 2.5 and 5% , on the mass of cement. In the final study, the RG calcined at 
140ºC, 160ºC and 180ºC, was subjected to calcination times of 4 and 6 hours in 
the production of gypsum pastes and mortars. The analyzed pastes were 
produced with 100% calcined RG, totaling six mixtures. The mortars were made 
in the proportion 0: 3: 2 and 0: 3: 3 (cement: small aggregate: calcined RG). For 
both studies (pilot and final), the mortars and pastes produced were submitted to 
the fresh state tests (consistency and specific mass) and hardened state 
(compressive strength, flexural tensile strength, dynamic modulus of elasticity, 
density and water absorption by capillarity). 3D plates were also manufactured 
for aesthetics analysis. The results of the pilot study showed a decrease in 
compressive strength in all mortars made of cement that received RG "in natura" 
and Kraft. In the final study, it was observed that the production of pastes with 
100% of calcined RG at the temperatures of 140 ° C, 160 ° C and 180 ° C for 6 
hours, obtained results of compressive strength and flexural traction superior to 
100% of stucco gympsum (commercial gypsum). With the results obtained it can 
be proved the feasibility of the production of decorative plaques using the in 
natura and calcined RG. The environmental importance of the study is also 
verified, taking into account the use of up to 100% of RG in the production of civil 
construction materials, without impairing the mechanical and aesthetic 
properties. 
 
Key words: Gypsum mortars, gypsum, Gypsum paste, 3D plates, Kraft residue. 
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1.  INTRODUÇÃO  
 

 

A indústria da construção civil brasileira vem se destacando pela sua 

importância para o desenvolvimento econômico, com grande participação no PIB 

(Produto Interno Bruto), obtendo uma maior produtividade e possibilitando o 

desenvolvimento social do país. Para Speck (2014) isso se deve ao déficit habitacional 

e à oferta de financiamento imobiliário que aumentou consideravelmente na última 

década. 

Para Lovato et al. (2012), contudo, o setor da construção civil é um dos 

grandes responsáveis pelos impactos ambientais, respondendo por 30 % da emissão 

de CO2 ao meio ambiente, além de consumir grande parte dos recursos naturais de 

fonte não renováveis retirados do planeta. Autores como Young (2011) e Lima (2013) 

relatam que o consumo especialmente de origem mineral, correspondem a 90% do 

seu volume total. Para Yuan et al. (2012), não é apenas o consumo de recursos que 

preocupa, mas também a geração de elevadas quantidades de resíduos.  

Outro fator de importância é o destino final do resíduo da construção e 

demolição (RCD), pois quando efetuado de maneira inadequada é responsável pelas 

principais causas da degradação do meio ambiente, afetando o ecossistema e 

causando danos à qualidade de vida da população (KOCHEM, 2016, ORTIZ et al., 

2010, OMARY et al. 2016). Os RCD são responsáveis por aproximadamente 50% da 

massa de resíduos sólidos gerados no Brasil (SCHONS et al., 2013) os quais além de 

representar impacto ambiental, também representam desperdício econômico, já que 

grande fração desses resíduos pode ser reaproveitada ou reciclada (SANTOS, 2005, 

LOVATO et al, 2012, KOCHEM, 2016,). Schons et al. (2013) citam que na América 

Latina o RCD representa uma quantia significativa dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

com uma média de constituição de 30 a 50% do volume total. 

Para Xiao et al. (2012) e Lovato et al. (2012), a incorporação de resíduos 

gerados pela indústria da construção civil a novas técnicas construtivas deve ser 

colocada em prática, a fim que minimizar os impactos ambientais.  

Um processo mais simples da utilização destes resíduos é o processo de 

trituração a fim de transformar rejeitos de tijolos, argamassas, rochas, entre outros, 
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em um agregado reciclado para a produção de compostos cimentícios, como 

apresentado por Tam e Tam (2006), Lovato et al (2012) e Contreras, et al 2016). 

Entretanto, os resíduos gerados pela construção civil são distintos entre si, ou 

seja, com origens e propriedades diferentes, sendo que os principais resíduos são 

rochas, solos, madeiras, plásticos, argamassas, cimento, cal, cerâmicas, tintas, 

embalagens, gesso em pasta e/ou placas, entre outros, todos com potencial agressivo 

ao meio ambiente (ALVES, 2016, ÂNGULO, 2005 e PINTO, 1999). 

Neste contexto insere-se o caso das embalagens de cimento (sacos de papel 

kraft) e do resíduo de gesso, ambos classificados como “classe B”, de reciclagem 

obrigatória, pela RESOLUÇÃO CONAMA 431, 2011. No Brasil, estes dois resíduos 

em geral, não são reciclados na própria obra devido às questões técnicas vinculadas 

ao seu processamento. No caso das embalagens de aglomerantes, estas devem ser 

destinadas a recicladoras de papel. Contudo, devido à contaminação com o cimento, 

elas não têm aceitação nas recicladoras, sendo geralmente queimadas, o que gera 

CO2 (dióxido de carbono), um dos principais gases do efeito estufa. O resíduo de 

gesso também possui baixo índice de reciclagem no país, devido à disponibilidade de 

matéria-prima virgem e à carência de processos e de estudos visando o 

aproveitamento deste resíduo (PINHEIRO, 2011; KOCHEM, 2016). Devido a estes 

fatores, esses resíduos normalmente são destinados de forma incorreta, podendo 

contaminar o solo e lençóis freáticos (ARAUJO, 2009, HENDGES, 2013, 

NASCIMENTO e PIMENTEL, 2010). 

Desta forma tem-se uma preocupação referente aos impactos ambientais 

gerados pelo setor da construção civil, uma problemática que vem se agravando ano 

após ano, devido à forma incorreta de destinação dos seus resíduos, provocando 

danos consideráveis ao meio ambiente e gerando transtornos à população. 

No intuito de criar uma melhor destinação aos materiais descartados pela 

indústria da construção, John (2000) mostra situações e técnicas multidisciplinares de 

estudos que utilizam resíduos e transforma-os em novos materiais de construção, 

baseando-se no conceito de sustentabilidade, agrupando aspectos econômicos e 

ambientais que tenham o intuito de reduzir os impactos e incentivar a expansão do 

desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, este estudo visa avaliar a valoração de resíduos da indústria 

da construção civil, especialmente gesso e embalagens de Kraft (sacos de cimento), 



 

 

19 

na produção de placas cimentícias decorativas, conhecidas comercialmente como 

placas 3D. 

 

 

1.1. JUSTIFICATIVA  

 

 

Visando incorporar ao mercado da construção civil um novo produto, com o 

intuído de alimentar a grande demanda de tendências que o setor necessita 

apresentar ao consumidor, desenvolveu-se o estudo de produção de placas 

decorativas com uso de resíduos de gesso e papel kraft. 

Pinheiro (2011) relata que a geração de resíduos de gesso, está presente nas 

quatro etapas que constituem a cadeia de produção do gesso, o qual é destinado à 

construção civil, estas etapas são: extração de matéria-prima; produção do gesso; 

beneficiamento de componentes; e sua aplicação. A autora ainda relata a ausência 

de dados referente ao volume de resíduos gerados, e aos graves impactos ambientais 

provocados como, contaminação do solo, poluentes atmosféricos, contaminação de 

lençol freático, degradação ambiental. 

Os resíduos de gesso chegam a 35% do que é produzido no país (CASTRO 

et al., 2012, HARADA e PIMENTEL, 2009), e mesmo enquadrado pelo CONAMA 

(2011) na “Classe B”, como resíduo reciclado, contudo a prática do reaproveitamento 

deste material é inferior à sua geração (CARTAXO et al., 2013). Para Pinheiro (2011) 

a falta de um destino final adequado a este resíduo continua sendo um entrave, uma 

vez que: não deve ser aceito em aterros sanitários; muitas vezes é descartado com 

contaminação de demais resíduos da construção civil o que dificulta a separação do 

material; e são raras usinas de reciclagem para gesso. Para Kochem (2016) o 

aproveitamento do resíduo de gesso (RG) é viável, porém aponta que práticas de 

reaproveitamento destes resíduos, considere a utilização na região onde foi gerado, 

isso devido aos custos elevados de transporte quando comparados ao valor da 

matéria-prima comercializada.  

Já os resíduos de Kraft assim, como os diversos gamas de papeis, é passível 

de reciclagem simples. Contudo, as embalagens de cimento ou de demais 

aglomerantes não tem aceitação de reciclagem devido aos elevados teores de 
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resíduos de cimento (BUSON, 2009, JUNIOR e MARQUES,2015). Dados do Sindicato 

Nacional da Indústria do Cimento (SNIC, 2013) apontam para um uso de 54 milhões 

de toneladas de cimento ensacadas em embalagens de Kraft no ano de 2013, ou seja, 

1,08 bilhão de embalagens de 50 kg foram comercializadas, correspondendo a um 

montante de 162 mil toneladas de papel kraft ao ano. Dado o volume de resíduo 

gerado a dificuldade de reciclagem destas embalagens desenvolveu-se o estudo em 

tela. 

Desta forma pretende-se destacar as vantagens na reutilização de resíduos 

de gesso e Kraft, para fabricação de peças decorativas para a construção civil. Tal 

estudo tem a possibilidade de agregar valor aos RCD, criando um produto de caráter 

decorativo para uso como material de construção civil, observando-se os requisitos 

de qualidade, embasados pelas propriedades físicas, mecânicas e estéticas. Com o 

aproveitamento de resíduos da construção civil minimiza-se a extração de matéria-

prima natural, estende-se a vida útil dos RCD, que por sua vez, deixam de ser 

dispostos em aterros e lixões, gerando menor impacto ao meio ambiente, 

proporcionando trabalho e renda.  
 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo a valoração de resíduos, especialmente gesso 

e papel Kraft (sacos de cimento), na produção de placas compósitas com caráter 

decorativo. 

A fim de verificar a viabilidade da reutilização de resíduos de Kraft e gesso da 

construção civil e possibilitar a substituição de matéria-prima virgem por reciclada em 

placas decorativas, têm-se os seguintes objetivos específicos:  

a) Obter dados de caracterização físico-química dos materiais e resíduos, para 

estudo de dosagem das argamassas com diferentes teores do gesso e Kraft; 

b) Avaliar a influência da adição de resíduos de gesso in natura e calcinado nas 

propriedades do estado fresco das argamassas e pastas; 

c) Avaliar a influência da adição de fibra de papel Kraft na produção das placas 

decorativas; 
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d) Avaliar a influência dos resíduos de gesso in natura e calcinado nas 

características mecânicas das placas produzidas; 

e) Avaliar a estética no aspecto de acabamento das placas decorativas 

produzidas. 

 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

 

Para melhor compreensão da presente dissertação, descreve-se de forma 

breve os 5 capítulos que compõem o trabalho. O primeiro capítulo trás a Introdução, 

a justificativa da escolha do tema, assim como os objetivos do estudo. O capítulo 2 

refere-se à revisão bibliográfica, apresentando o panorama da geração de resíduos 

sólidos urbanos (RSU), assim como as legislações vigentes, aborda também a 

problemática que a Indústria da construção civil enfrenta com a geração de resíduos. 

Em seguida são apresentados dados e características dos resíduos que são 

encontrados no setor, sobretudo, os resíduos de gesso (RG) e embalagens de 

cimento (kraft). A utilização de placas decorativas também é abordada neste capítulo.  

O capítulo 3, trata de materiais e métodos, onde são descritos os 

procedimentos adotados para a produção das placas decorativas, sendo conduzido 

em quatro etapas: I) coleta e tratamento da matéria-prima; II) caracterização dos 

materiais coletados; III) estudo de dosagem da argamassa em diferentes teores de 

resíduos de gesso (in natura e calcinado) e resíduos de Kraft; IV) análises das 

propriedades físicas e mecânicas das argamassas confeccionadas e análise do 

aspecto estético das placas decorativas produzidas. 

No capítulo 4 são expostos os resultados e as discussões obtidos na presente 

dissertação, visando analisar a viabilidade técnica da produção de placas decorativas 

com resíduos de gesso in natura e calcinado. O capítulo 5 encerra a pesquisa expondo 

as considerações finais e sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2. A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 

Neste capítulo, será abordado o referencial teórico utilizado para embasar a 

realização desta dissertação. Os assuntos apresentados referem-se à problemática 

ambiental, social e econômica, gerados pelos resíduos da indústria da construção 

civil, abordando a geração de RSU e RCD, de modo específico os resíduos de gesso 

e papel kraft proveniente de embalagens de cimento. 

 

 

2.1. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

 

 

Em 2010 foi publicada a Lei 12.305 (BRASIL, 2010), que trata sobre o Plano 

de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos no país, onde prevê a responsabilidade 

compartilhada a partir do acordo setorial e da logística reversa. Também aborda 

medidas socioeducativas para a gestão e gerenciamento de resíduos seguindo a 

ordem de prioridade que é a não geração, a diminuição, o reuso, a reciclagem, o 

tratamento e a disposição adequada dos rejeitos. A Lei ainda prevê que a partir de 

2014, os lixões deveriam ser extintos, sendo então os resíduos encaminhados aos 

aterros sanitários, a fim de reduzir a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas e do solo, minimizando a proliferação de doenças. 

Nos últimos anos a sociedade brasileira vem enfrentando um grande desafio, 

que é o destino final adequado dos resíduos sólidos urbanos (RSU), os quais 

deveriam, em primeiro caso, ser reciclados/reaproveitados e, na falta de soluções 

técnicas atrativas, destinados em aterro sanitário (MOURA et al. 2013). Segundo os 

autores, estes são lançados sem medidas de controle, em lixões e/ou aterros 

controlados, que são práticas mais baratas, que não trazem vantagem à saúde pública 

e ao meio ambiente, uma vez que não tratam adequadamente o resíduo, 

contaminando o solo, o ar e a água. 

Em 2015 o Brasil era responsável pela geração de 79,9 milhões de toneladas 

ao ano de RSU, o que mostrava um acréscimo do índice de 1,7% em relação ao ano 

anterior, sendo que 7,3 milhões de toneladas desses resíduos tiveram um destino 
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impróprio, deixando de receber qualquer tipo de tratamento (ABELPE, 2015). Porém, 

o mais preocupante é que 58,7% de resíduos coletados seguem para aterros 

sanitários, já o restante, têm um destino final inadequado, seguindo para aterros ou 

lixões, os quais não possuem sistemas para controle ambiental e proteção à saúde 

(ABELPE, 2015). Dos resíduos coletados, 49% são provenientes de matérias 

orgânicas, já os 51% restantes são materiais que podem passar por processos de 

reciclagem como o papel, papelão e embalagem Tetra Pak que representa 13,1% de 

matéria coletada, o restante é proveniente que metais, plásticos, vidros entre outros, 

conforme Tabela 1 (BNDES, 2014). 

 
Tabela 1: Principais materiais no total de RSU coletados no Brasil. 

Material Participação (%) Quantidade (t/ano) 
Metais 2,9 1.640.294 

Papel, Papelão e TetraPak 13,1 7.409.603 
Plástico 13,5 7.635.851 

Vidro 2,4 1.357.484 
Matéria Orgânica 51,4 29.072.794 

Outros 16,7 9.445.830 
Total 100,0 56.561.856 

Fonte: BNDES (2014). 
 

Berté (2009) cita que é preciso conter esta realidade com uma política 

ambiental eficaz, respeitando a legislação vigente. Os resíduos sólidos urbanos 

acarretam diversos problemas ambientais, já que possuem volumes e massa de 

acúmulo que necessitam de grandes áreas de deposição, áreas cada vez mais raras 

devido à valorização imobiliária. Segundo Ângulo et al. (2001), outros problemas 

decorrentes são os elevados custos aos órgãos públicos para a realização de 

gerenciamento destes resíduos, problemas de saneamento e contaminação 

ambiental. 

No contexto de geração de resíduos sólidos urbanos, tendo em vista as 

características do processo produtivo à quantidade de recursos demandados, 

destaca-se a indústria da construção civil (IC), a qual, segundo Pinto (1999) é 

responsável por uma grande parcela dos resíduos sólidos urbanos produzidos. Os 

resíduos gerados pelo IC são denominados RCD (Resíduos de Construção e 

Demolição) e/ou RCC (Resíduos de Construção Civil), também conhecidos como 

“entulho de obra” ou “caliça”, os quais são constituídos, em sua maioria, por 

argamassas, concretos e materiais cerâmicos. Na tabela 02 apresenta-se a 

composição gravimetria dos resíduos de construção no país, obtidas de diversos 
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estudos da literatura. Nota-se que mais de 80% dos resíduos são de materiais 

classificados como “classe A” pela Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002) 

 

Tabela 2: Composição gravimétrica dos RCD no Brasil, conforme Resolução 
CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002) 

Autor Local 
Resíduos (%) 

Classe A Classe B 
Concreto Cerâmica Argamassa Papel Plástico Madeira Gesso Metal 

John e 
Agopyan, 

(2000) 

São 
Paulo 13,0 47,0 40,0      

Bernardes 
(2008) 

Passo 
Fundo 13,8 24,1 29,7   2,1 2,4  

Daltro filho 
(2006) Aracaju 0,35 14,4 36,0 0,46 0,17 1,28 3,39 0,06 

Oliveira et 
al. (2011) Fortaleza 14,0 13,0 38,0    3,0  

Ângulo et 
al. (2011) 

São 
Paulo 91,0 9,0 

Kochem 
(2016)* Cascavel 

PR 
16,47 33,25 36,55 2,84 1,50 5,61 0 2,39 

Kochem 
(2016)** 80,00 15,5 
Média da 
Literatura 

Material 11,52 26,35 50,18 1,65 0,83 2,99 2,93 6,74 
Classe 91,27 8,71 

* Dados coletados pela autora.  
** Dados informados por uma empresa de reciclagem de RCD da mesma cidade de estudo. 
Fonte: adaptado de Kochem (2016) 

 

Mesmo que os resíduos do setor de construção civil não estejam 

explicitamente apontados pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), eles constam tanto na 

atividade industrial como nas atividades de serviço, sendo definido pela 

resolução n°  307 da CONAMA (2002): 

São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos. São eles: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica, etc. 

 
Os RCD não deveriam ser classificados como resíduos inertes sendo que, cada resíduo possui características 
distintas, devido seu pH e dureza da água absorvida1 (JOHN e AGOPYAN, 2001). Perante as resoluções n° 307 
e n° 431 da CONAMA (2002; 2011) os RCD são classificados como descrito no  
 

Quadro 1. 

 
 
Quadro 1: Classificação dos RCD segundo CONAMA 

                                                
1 A dureza da água é associada à concentração de cátions multivalentes em solução na água. Os cátions de cálcio 
e magnésio (Ca+2, Mg+2) são os mais frequentemente, e em menor escala, ferro (Fe+2), manganês (Mn+2), 
estrôncio (Sr+2) e alumínio (Al+3). Servindo com parâmetro de análise da qualidade da água (FUNASA, 2014). 
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Tipo 
RCD Definição Exemplos Destinações 

C
la

ss
e 

A  Resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como 
agregados 

-Resíduos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive de solo 
proveniente de terraplanagem; 
-Resíduos de componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento, etc.), argamassas e 
concreto; 
-Resíduos oriundos de processo de 
fabricação e/ou demolição de peças 
pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos 
canteiros de obras. 

Reutilização ou reciclagem 
na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da 
construção civil, sendo 
disposto de modo a permitir 
a sua utilização ou 
reciclagem futura. 

C
la

ss
e 

B 

São os resíduos recicláveis 
para outras destinações 

-Plásticos papel/papelão, metais, vidro, 
madeiras, oriundos do gesso e outros. 

Reutilização/reciclagem ou 
encaminhamento ás áreas 
de armazenamento 
temporário, sendo disposto 
de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem 
futura. 

C
la

ss
e 

C
 São os resíduos para os 

quais não foram 
desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações 
economicamente viáveis 

- Lã de vidro, entre outros. 
Armazenamento, transporte 
e destinação final conforme 
norma técnica especifica. 

C
la

ss
e 

D
 

São os resíduos perigosos 
oriundos de processo de 
construção. 

-tintas, solventes, óleos e outros, ou 
aqueles contaminados oriundos de 
demolição, reforma e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros. 

Armazenamento, 
transporte, reutilização e 
destinação final conforme 
norma técnica especifica. 

Fonte: CONAMA 307/2002 e 431/2011. 
 

Para Oliveira e Mendes (2008), a alta geração de RCD está relacionada ao 

desperdício que se inicia na extração da matéria-prima, na produção de materiais até o uso 

na construção civil. Em pesquisa realizada na América Latina, Schons et al. (2013) 

verificaram (ver Figura 1) que a geração de RCD corresponde de 30% a 50% do volume 

total dos resíduos sólidos produzidos, denotando a importância da correta disposição 

destes resíduos dado o volume gerado. 

 
 

Figura 1: Comparação da produção de RCD em relação ao RSU em países da América Latina. 
Fonte: Schons et al. (2013). 
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Outro pronto que agrava ainda mais a problemática é a geração de 

resíduos não controlada, devido à falta de conhecimento e preparo dos 

construtores em realizar um dimensionamento correto do material, em minimizar 

perdas e fazer a separação dos resíduos, os quais geralmente são alocados em 

caçambas de entulho com mistura de resíduos de classes diversas (MENDES et 

al. 2004 e SÁEZ et al. 2014). 

Para os mesmos autores, o resíduo de construção deveria ser separado, 

armazenado de forma correta para então ter seu destino final. Porém, o que acaba 

acontecendo é que estes têm um destino desapropriado, sendo dispostos em 

áreas clandestinas, terrenos baldios, encostas de rios, entre outros. A destinação 

incorreta dos resíduos de construção amplia o problema ambiental da indústria 

civil, acarretando a contaminação do solo, dos rios, da atmosfera, proporcionando 

ambientes adequados para a proliferação de bactérias, fungos, e insetos que 

podem agravar o problema da saúde pública (CARTAXO, 2013, MOURA et al. 

2013, ABRELPE, 2015, KOCHEM, 2016). 

Lima e Lima (2010), Pappu et al. (2007) e Ortiz et al. (2010) destacam que 

é necessária uma política de reciclagem, já que cerca de 80% dos resíduos 

gerados na construção são passíveis de retornar ao início da cadeia de produção, 

aliados a novas tecnologias e novos produtos. Oliveira e Mendes (2008) destacam 

que o RCD utilizado como agregado ou matéria-prima é fundamental para 

resolver os problemas ambientais que o Brasil sofre, uma vez que seu uso é capaz 

de minimizar a extração de matérias-primas renováveis e não renováveis na linha 

de produção, redução no volume de resíduos em aterros sanitários e diminuição 

no surgimento de áreas clandestinas, minimizando desta forma os problemas 

oriundos da poluição.  

Castro et al (2012) descrevem que a reciclagem de resíduos de 

construção e demolição, vem se tornando indispensável, devido ao grande 

volume destes materiais em aterros municipais, a reutilização dos mesmos auxilia 

em uma redução de energia e preservação de recursos naturais. No entanto, 

Gangolells et al. (2009) destacam que a implantação do sistema ambiental por 

construtoras ainda é vagarosa devido a falta de incentivo tecnológico e um 

aumento de gastos administrativos. 
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Xiao et al. (2012) relatam o desastre ocorrido em Sichuan na China, pelo 

terremoto de Wenchuan em 2008, que deixou a província devastada, ocasionando 

90 mil mortes e/ou desaparecimento, além de grande volume de resíduos gerados 

pelas ruínas das edificações, em torno de 380 milhões de toneladas de resíduos. 

Os autores mostram soluções para a reciclagem destes resíduos na própria 

reconstrução das obras, a fim de reduzir os gastos com novas construções e com 

destinação do resíduo, assim como redução de extração de matéria-prima do 

planeta. 

No Brasil, a geração média do RCD é de 123.262 ton./dia, o que 

corresponde a 0,605 Kg por dia para cada habitante, um aumento de 4,1 % em 

relação ao ano anterior (ABRELPE, 2015). Observa-se na literatura (CAETANO 

et al, 2016, KOCHEM, 2016) que a composição gravimétrica do RCD varia 

conforme a etapa da obra. Caetano et al (2016), verificaram que na fase de 

acabamento o percentual de RDC resulta em 13 % de "Classe A", 79 % "Classe 

B" e 8 % da "Classe D" (ver Figura 2 a), ou seja 92 % dos resíduos gerados, poder 

ser submetidos a reciclagem com a implantação de novas tecnologias. Os autores 

também observaram (Figura 2 b) que 39 % do resíduo é composto por 

embalagens contaminadas, o que pode dificultar o processo de reciclagem. 

 
 

  
a) b) 

Figura 2: Composição gravimétrica do RCD para fase de acabamento de obra: a) por classe b) por 
materiais constituintes. 

Fonte: Adaptado de Caetano et al. (2016). 
 

Kochem (2016) avaliando a geração de RCD da cidade de Cascavel-PR 

identificou que a “Classe A” representa o maior percentual (86,29 %), seguida da 

“Classe B” (12,36 %), “Classe D” (1,05 %) e por fim a “Classe C” com 0,29 % do 

montante (Figura 3).  
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a) b) 

Figura 3: Composição gravimétrica do RCD do aterro municipal de Cascavel-PR. a) por classe. b) por 
materiais constituintes. 
Fonte: Kochem, (2016). 

 
A autora comparou seus resultados com os dados de uma empresa de 

reciclagem da cidade de Cascavel-PR2 (ver Tabela 2) e constatou que os valores 

eram próximos aos encontrados em seu estudo, sendo “Classe A” (80 %), "Classe 

B" (15,50 %), "Classe C" (4,20 %) e "Classe D" (0,30 %) (KOCHEM, 2016). 

Logo, nota-se que a questão da reciclagem dos resíduos de construção e 

demolição é urgente, frente às questões ambientais provadas pela sua disposição 

incorreta e o elevado volume de resíduo produzido. 

 

 

2.2. RESÍDUOS DE GESSO  

 

 

Este tópico aborda assuntos referentes à matéria-prima do gesso, sua 

produção e aplicação, assim como a geração de resíduos, e os impactos 

provocados ao meio ambiente. Também será apresentada a legislação associada 

aos resíduos de gesso e estudos de reciclagem para o mesmo. 

 

 

 

                                                

2 Os dados são referentes à média de um ano de atividade da empresa, e correspondem a 
aproximadamente 6000 caçambas/24 mil toneladas de RCD (KOCHEM, 2016). 
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2.2.1. Produção do Gesso  

 

 

Segundo Bauer (2000), o gesso é classificado como produto químico 

aglomerante obtido pela extração do mineral gipso (CaSO4.2H2O) na forma de pó de 

sulfato de cálcio hemihidratado. Produzido por meio da extração mineral da matéria-

prima (gipsita), passando pelos processos de moagem e calcinação, a temperatura 

que varia de 150ºC a 300ºC, sendo comercialmente vendido como “gesso” 

(PINHEIRO; CAMARINI, 2015 e DNPM, 2013). 

Para John e Cincotto (2007) o gesso é um aglomerante com o menor consumo 

de energia, cuja temperatura de processamento do material é de no máximo 350 ºC, 

enquanto o processo da cal tem variação na faixa de 800 a 1100 ºC e do clínquer 

Portland chega a 1450 ºC. 

A utilização do gesso como material de construção é relatada por estudos 

arqueológicos desde o período neolítico, presença do material também foram 

identificadas nas ruinas na Turquia e na Síria, onde foram utilizados na fabricação de 

recipiente e argamassas para pisos, obras que datam de 7000 a.C. (GOURDIN; 

KINGERY, 1975 apud Pinheiro 2011). 

A utilização do gesso como material de construção tem seu marco em três 

fases (ver Figura 4): conhecimento e uso empírico que foi do período da antiguidade 

até o século XVIII; conhecimento científico que compreende os séculos XVIII e XIX; e 

a partir do século XX se faz uso do gesso com auxílio da tecnologia (GOURDIN; 

KINGERY, 1975 apud PINHEIRO 2011). 

 

 
Figura 4: Marcos da utilização do gesso como material para a construção civil ao longo do tempo. 

Fonte: Gourdin, Kingery, 1975 apud Pinheiro (2011). 
 

Segundo a NBR 13207 (ABNT, 1992) o gesso para a construção é oriundo da 

calcinação da gipsita, com constituição de sulfato de cálcio, que pode ou não ter 
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presença de aditivos a fim de controlar o tempo de pega, o material é moído e 

comercializado em forma de pó. 

O Brasil representa 2,5% da produção mundial, o que deixa o país entre os 

dez maiores produtores de gesso no mundo e o maior no ranking da América do Sul. 

Contudo, por ser um mineral encontrado com abundância não possui grande 

expressão econômica (DNPM, 2013). 

 

 

2.2.1.1. Geração de resíduos  

 

 

O consumo aparente do material de gesso no Brasil, no ano de 2013, foi de 

3.332.991 toneladas (FILHO et al, 2014). Para Souza et al. (2012) o gesso é um 

material destinado a construção civil, que possibilita soluções de modo rápido e 

econômico. Porém, o elevado consumo do gesso na construção civil gera danos ao 

meio ambiente, uma vez que, segundo Castro et al, (2012), Harada e Pimentel (2009), 

o resíduo deste material é em torno de 35%. 

Para Pinheiro (2011), o grande volume de geração de resíduos durante as 

atividades de construção e demolição de obras, está relacionado ao desperdício de 

material, ocasionado pela falta de planejamento para a realização dos processos 

construtivos em canteiro de obra. 

Nascimento e Pimentel (2010) relatam que para o uso do gesso como 

revestimento, o preparo da pasta ocorre por hidratação do material instantes antes da 

sua utilização, reconstituindo de modo rápido o sulfato dihidratado original 

(CaSO4.0,5H2O+1,5 H2O à CaSO4.2H2O +calor). Segundo autores, o resíduo de 

gesso gerado, quando é aplicado como revestimento, está relacionado à rapidez com 

que a reação ocorre após sua hidratação. USA Gypsum (2016) apontam que em 

média 20 % do gesso destinado à construção civil, acaba resultando em resíduos 

provenientes de quebras e cortes que são realizadas durante o processo de aplicação. 

Para Saludes et al. (2008) os resíduos de gesso precisam seguir um plano de 

gerenciamento, não sendo permitindo por legislação sua disposição em aterros 

controlados, lixões ou outros locais inapropriados, já que o gesso não pode estar em 

contato com umidade e matéria orgânica (MUNHOZ; RENOFIO, 2007), pois provoca 
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contaminação ao meio ambiente, devido à capacidade tóxica que possui de liberar 

íons Ca²+ e SO4²-, alterando as propriedades alcalinas do solo em contado e 

contaminando os lençóis freáticos (NASCIMENTO; PIMENTEL, 2010). 

Chandara et al. (2009), também alertam sobre os perigos que os resíduos de 

gesso podem causar à saúde e bem-estar humano, já que a liberação de íons em 

baixa concentrações podem apresentar odores que remetem a ovos podres, já em 

alta concentração os gases podem ser letais. Pinheiro (2011) relata que os impactos 

ambientais causados pela geração de resíduos são graves e estão presentes em todo 

o processo da cadeia de produção do gesso, conforme apresentados no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Geração de resíduos de gesso por etapas e impactos gerados. 
ETAPA NATUREZA VOLUME ESTIMADO IMPACTOS AMBIENTAIS 

Extração da 
matéria-prima 

- Material estéril 
- Minério improprio ao uso 
- Material particulado 

- Ausência de dados 

- Poluentes atmosféricos 
- Contaminação do solo 
- Contaminação de lençol 

freático 
- Degradação ambiental 

Produção do 
gesso 

- Material particulado 
- Resíduo de varrição - 10% a15% de perda 

- Poluentes atmosféricos 
- Contaminação do solo 
- Contaminação de lençol 

freático 
- Degradação ambiental 

Beneficiamento 
de 

componentes 

- Pasta de gesso 
hidratada 

- Peças danificadas 

- Chapas de gesso 
acartonado -2,5% 

- Demais componentes-
ausência de dados 

- Contaminação do solo 
- Contaminação de lençol 

freático 
- Degradação ambiental 

Aplicação 

- Revestimento - 30% a 40% * 
- ausência de dados** 

- Contaminação do solo 
- Contaminação de lençol 

freático 

- Chapas de gesso 
acartonado 

- 12%* 
ausência de dados** 

- Alvenaria blocos - 5’%* 
- ausência de dados** 

- Forro de placas de 
gesso 

- Ausência de dados* 
- ausência de dados** 

- Elementos decorativos - Ausência de dados* 
- Ausência de dados** 

*Fase de Construção ** Fase de Demolição 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2011). 

 

Segundo a ABRAGESSO (2009), os resíduos de gesso oriundos da 

construção civil são gerados em várias etapas de sua aplicação:  

I. durante o processo de revestimento, por se tratar de um trabalho 

manual e/ou projeção pneumática, a geração de resíduo se dá tanto na 

aplicação como no nivelamento da superfície;  
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II. quando é instalado o gesso em forma de gesso fundido e placas, por 

se tratar de peças frágeis a geração ocorre por quebra tanto no 

transporte como no manuseio; e, 

III. na instalação das chapas de drywall, os resíduos são oriundo de cortes 

para eventuais ajustes. Também são gerados no processo de 

finalização a fim de realizar o tratamento das emendas, recobrir 

imperfeiçoes e parafusos, tanto de chapas drywall, como nas peças de 

gesso maciças. Por fim, a geração de resíduo ocorre na aplicação da 

pasta assim como no lixamento. 

 

O volume de resíduos gerados no processo de execução de revestimento 

para alvenaria e teto, é estimado em 45 % (AGOPYAN et al., 2003), Pimentel e 

Camarini (2009), estudaram a produção de resíduos em obras no interior de São 

Paulo, e chegaram a valores de 30 % e 40 % de geração, devido à desperdício do 

material durante o preparo, aplicação e o rápido endurecimento da pasta, que é 

perdida antes mesmo da sua aplicação, o que evidencia a falta de planejamento para 

tais processos. 

Kochem (2016) verificou em trabalhos que avaliou a procedência do resíduo 

de gesso, observando que a geração de resíduos de gesso oriundo de atividade com 

uso de chapas acantonadas é inferior os associados ao revestimento de gesso 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3: Perda de gesso segundo a literatura. 
FONTE PERDAS DE GESSO (%) 

Revestimento Acartonado 
MARCONDES (2007) 35,0 5,0 
AGOPYAN et al.(2003) 45,0 - 
DÓREA et al. (2009) 21,0 7,3 
GROSSKOPF et al.(2012) 34,0 - 

SANTOS et al.(2010) 13,0 
12,0 

- 

Fonte: Adaptado de Kochem (2016). 

 

Para a autora essa diferenciação entre o gesso destinado a revestimento e o 

acartonado, se deve ao fato da produção, que na aplicação para revestimento é 

realizado o processo in loco. Já a produção das chapas acartonadas é realizada em 

ambiente fabril, o que proporciona uma menor perda de material devido ao controle 
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realizado no processo industrial, o que diverge do processo realizado em canteiros de 

obra. 

Ribeiro (2006) apontou que a geração de resíduos de gesso oriundo de 

entulhos de construção civil na região metropolitana do Recife, correspondeu a 50 m³ 

de gesso por dia, alertando que este volume pode ser superior, devido ao descarte 

clandestino. 

O descarte inapropriado pode ser decorrência dos custos associados à 

correta destinação do resíduo de gesso. Kochem (2016) cita que na cidade de 

Cascavel, PR, o custo de descarte por tonelada de gesso varia de R$ 300,00 a 

R$ 500,00, a depender da contaminação presente no resíduo. 

Pelo resíduo de gesso apresentar um potencial poluidor, autores defendem a 

necessidade de uma nova postura por parte dos geradores, desde o processo de 

aplicação, coleta, transporte, armazenamento, até sua correta destinação (CARTAXO 

et al., 2013; ARAÚJO, 2009; HENDGES, 2013).  

Logo, existe a necessidade da reciclagem do resíduo de gesso, uma vez que, 

desde a extração da matéria-prima até a sua aplicação, provoca inúmeros impactos 

ambientais. Esses impactos são agravados pelas destinações clandestinas, que 

ocorrem devido aos elevados custos para envio destes resíduos em aterros 

apropriados. É de suma importância que ocorra uma redução na extração da gipsita, 

já que a mesma é um recurso natural não renovável, visando um aumento de 

reciclagem do RG, a fim de minimizar os danos ambientais ocasionados desde a 

cadeia de produção até a aplicação do gesso, são capazes de provocar. 

 

 

2.2.1.2. Legislação aplicada ao gesso 

 

 

No Brasil em 2002, foram fixados critérios, diretrizes e procedimentos para o 

gerenciamento dos resíduos da construção civil, por meio da Resolução 

CONAMA n° 307/2002 (CONAMA, 2002), prevendo a responsabilidade aos geradores 

de resíduos, assim como ao poder público a fim de estabelecer um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).  
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A Resolução em seu artigo terceiro classificou os RCD em quatro classes, a 

"A” como resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, "B” resíduos 

recicláveis para outras destinações, classe “C" resíduos sem desenvolvimento de 

tecnologia ou sem viabilidade econômica que possibilitem a reciclagem ou 

recuperação, exemplo deste são resíduos oriundos do gesso, e por fim a classe “D" 

sendo estes considerados resíduos perigosos provenientes a construção civil 

(CONAMA, 2002). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela NBR10004 (ABNT, 2004), 

classifica os resíduos de gesso na classe dos não inertes devido a alta solubilidade e 

natureza sulfática. Em 2014 a resolução CONAMA n° 348/2004 (CONAMA, 2004) 

realizou alterações no Art., 3 da Resolução CONAMA n° 307/2002, incluindo à Classe 

"D” materiais e objetos que sejam compostos por amianto e demais componentes 

nocivos à saúde.  

 

 
Figura 5: Evolução das legislações brasileiras associados à gestão de Resíduos de Construção Civil. 

Fonte: Kochem (2016). 

 

Para Pinheiro (2011), mesmo com o gesso sendo classificado na “Classe B", 

este resíduo continua encontrando problemáticas na destinação final, devido aos raros 

espaços de transbordo e triagem, não são aceitos em aterros sanitários, e a quase 

nula existência de recicladoras. 

Em 2014, a Resolução CONAMA n° 448/2012 (CONAMA, 2012), reforça que 

os instrumentos já previsto na Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010), precisam estender-

se a cadeia de geração de RCD, desta forma, de fabricantes, transportadores, 
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comerciantes, poder público como também pequenos geradores, respeitar os acordo 

sensoriais e termos de compromisso.  

 

 

2.2.1.3 Reciclagem do gesso 

 
 

Os resíduos de gesso oriundos da construção civil são compostos de gipsita 

e uma fração de impurezas. Para Pinheiro (2011) quando ocorre um controle destas 

impurezas e possíveis contaminantes, é possível chegar a uma composição próxima 

à matéria-prima (gipsita), reciclando o RG em processos simples, composto por 

moagem e posteriormente calcinação. 

Uma alternativa para o resíduo de gesso é a reciclagem. Segundo 

Erbs et al. (2015), os resíduos, tanto da construção civil, quanto os provenientes do 

processo de fabricação, podem ser reutilizados, já que o gesso volta a suas 

propriedades com equivalência a gipsita quanto processado, desde que se mantenha 

livre de impurezas. 

Estudos sobre o reaproveitamento dos resíduos de gesso (RG) mostram 

similaridades físico-químicas entre o material residual e o gesso natural (GN). 

Chandara et al. (2009), realizaram testes de TG (termogravimetria), onde mostram 

que tanto o RG como o GN, perdem em torno de 20% de sua massa quando expostos 

a temperatura média de 150°C. Garg e Jain (2010), fizeram uso de gesso calcinado à 

temperatura de 160°C, na produção de placas e blocos, possibilitando melhores 

condições de uso, e também melhoria no critério à resistência do material. Medina et 

al. ( 2016) utilizam o resíduo de gesso na produção de cimento sustentável, relatando 

a viabilidade de incorporar resíduos de gesso calcinados à 170°C à composição do 

cimento. Os autores destacam que a esta temperatura as áreas dos poros são 

reduzidas, obtendo melhores resultados em composições de cimento que levavam 4% 

de resíduos de gesso.  

Erbs et al. (2015) produziram argamassas a partir de resíduos de gesso 

acartonado, os quais foram submetidos à calcinação a temperaturas de (160, 180 e 

200°C) com tempos de queima de 1, 2, 4, 8 e 24 horas. Os pesquisadores  concluíram 

que os melhores resultados das propriedades mecânicas e físicas das argamassas 

estudadas, foram obtidos com tempo de queima de 4 horas e temperatura de 160 e 
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180°C. Já Pinheiro e Camarini (2015) observaram o comportamento do RG durante 

três ciclos sucessivos de reciclagem, afim de avaliar as propriedades químicas e 

físicas do RG, e concluíram que as características do RG são semelhantes aos do 

gesso comercial, podendo sofrer reciclagem diversas vezes. 

Kochem (2016) fez um estudo econômico sobre o aproveitamento de resíduo 

de gesso, e constatou que a gipsita chega à região sul do Brasil com um custo de 

transporte correspondente até 12 vezes o valor da matéria-prima, que em 2013 era 

de R$ 22,01 por tonelada da gipsita extraída do Polo Gesseiro do Araripe (DNPM, 

2013), ou seja, ao chegar na cidade de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, a 

tonelada de gesso estará com um custo de R$ 184,68, em contrapartida o gesso 

reciclado, oriundo do oeste do Paraná tem custo de R$ 147,75 por tonelada, 

representando 80 % do custo da gipsita natural (KOCHEM, 2016). 

Contudo, apesar do RG apresentar reciclabilidade, poucas ações práticas são 

vistas neste sentido. Para Kochem (2016) a reciclagem do resíduo de gesso a fim de 

valorizá-lo, se faz necessária devido ao grande volume de resíduos gerados, porém a 

prática da reciclagem no Brasil ainda é primária. Tal fato pode ser devido ao baixo 

custo da matéria-prima (Gipsita), o que dificulta a reciclagem do produto, também por 

haver poucos locais de coleta e triagem para o resíduo de gesso.  

 

 

2.3. RESÍDUOS DE KRAFT  

 

 

Conforme o Conselho Nacional de Meio Ambiente junto à Resolução n°307 

(CONAMA, 2002) as embalagens de Kraft destinadas à armazenagem de cimento, cal 

e argamassa são classificadas na “Classe B”, sendo consideradas como resíduos 

passíveis de reciclagem e reaproveitamento, contudo possui restrição quando estes 

estão contaminados com materiais de construção, como exemplo as embalagens de 

cimento (CUNHA, 2005 e SILVA, 2013). 

As embalagens de papel Kraft são naturais e multifoliadas; sua fabricação 

utiliza polpas das fibras da espécie Bambusa vulgaris, uma espécie de bambu, capaz 

de produzir celulose de “fibras”3 longas e estreitas. Devido a essa característica da 

                                                
3 Possuem seção transversal inferior ao seu comprimento, sendo elementos descontínuos (FIGUEIREDO, 2011). 



 

 

37 

fibra, a celulose possui diversas vantagens, tais como: maior resistência a rasgos 

(MALHAES, 2008) e o fato de ser um recurso renovável e ser neutro em relação às 

emissões de CO2. Além disso, quando comparado às fibras sintéticas, a fibra de 

celulose possui baixo custo a qual ganhou destaque na construção civil na embalagem 

de produtos como cimento, cal e argamassas (MONTEIRO; D’ALMEIDA, 2006; 

SANTOS; CARVALHO, 2011). 

Para Mogrovejo, Albuquerque (2014) e Mármol et al. (2013), os sacos de 

embalagem de Kraft geram grandes volumes nas obras, e muitas vezes devido à 

carência de um plano de gerenciamento de resíduos e à falta de conhecimento das 

propriedades do Kraft, os responsáveis pela coleta seletiva de papel não aceitam as 

embalagens provenientes da construção civil, por estarem contaminados com teores 

residuais de aglomerantes (cimentos, argamassa e cal, em geral). Buson (2009) 

destaca que este material é destinado a aterros sanitários, áreas de preservação e 

até mesmo queimados na própria obra. A queima gera emissões e resíduos (cinzas), 

indicando a importância da reciclagem deste tipo de resíduo. 

Pesquisas com o aproveitamento de resíduos de Kraft (saco de cimento) 

apontam para uma solução viável para a disposição final destes rejeitos. Junior e 

Marques (2015) relatam a melhoria da resistência à compressão em concretos que 

recebem a adição de 25 % de kraft provenientes de sacos de cimento, o equivalente 

a 1,25 g para cada 1 Kg de cimento utilizado na produção do concreto. Com esta 

incorporação os autores obtiveram resultados de resistência à compressão que 

chegaram a 22,38 MPa na idade de 28 dias, dado superior ao do concreto com 0 % 

de incorporação de RG, que foi de 18,93 MPa. Por outro lado, Fleming et al. (2015) 

utilizaram 5 % de Kraft na substituição do agregado miúdo, para a produção de 

concreto atingindo uma resistência à compressão de 11,09 MPa aos 28 dias, 

defendendo seu uso para concretos não estruturais. Buson (2009) analisou o 

desempenho técnico do resíduo incorporado a componentes de terra para vedação 

vertical e verificou que a incorporação de 6 % de kraft na mistura obteve melhor 

resistência à compressão e desempenho térmico de modo a potencializar seu uso 

como paredes corta-fogo. Mármol et al. (2013), incorporaram a celulose do saco de 

cimento na produção de compósitos cimentícios de baixa alcalinidade, e constatou 

que após os 100 ciclos de envelhecimento acelerado, os compósitos mantiveram 

elevados valores de módulo de ruptura, chegando à 10,9 MPa, para os autores, o 
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material produzido tem grande potencial para ser utilizado em obras habitacionais de 

caráter social. Khorami e Ganjian (2013) estudaram o comportamento de flexão de 

compósito de cimento reforçado de resíduo de papel Kraft em teores de 1 % a 14 % 

do peso do cimento. Segundo os autores, o menor valor obtido para a resistência à 

flexão dos teores estudados foi próximo a 2,3 MPa equivalente ao teor de 1 % de 

incorporação de resíduo. Já o teor com 8 % foi de cerca de 8,2 MPa, e 14 % de 

incorporação de kraft foi próximo a 4,6 MPa, gerando em seu gráfico uma parábola 

com a concavidade para baixo, com ponto ótimo em torno de 7 % de adição de papel 

kraft 

 

 

2.4. OUTROS RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

 

 

Segundo a resolução do CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002) são diversos os 

resíduos gerados pela construção civil (RCD), dentre estes estão: blocos, telhas, 

tijolos, peças de revestimento, tubos, argamassas e concretos, plásticos, papéis, 

papelões, vidros, materiais metálicos, madeiras, solventes, óleos, tintas entre outros. 

Todos os resíduos gerados provocam impactos ao meio ambiente, seja estes danos 

em proporções maior ou menor, é preciso que novas técnicas de reciclagem e/ou 

reaproveitamento para tais resíduos. 

As particularidades dos resíduos provenientes da construção e demolição 

citados acima, não serão abordadas neste trabalho, uma vez que não são objeto deste 

estudo. 
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3 APLICAÇÃO DO GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 

 

3.1. PAINÉIS E FORROS 

 

 

Pinheiro (2011) relata que uma parcela do consumo do gesso para o setor da 

construção civil, é destinada às argamassas de revestimento. A 

NBR 13867 (ABNT, 1997) normatiza a aplicação do gesso destinado a revestimento 

em forma de pasta.  

O uso de gesso como material de construção possibilita algumas vantagens 

como: boa aparência para acabamentos finos com resultados já na primeira camada; 

melhor aderência aos diversos substratos; não apresenta retração hidráulica e por fim 

o seu baixo custo com qualidade no processo (MILITO, 2007). O gesso é um material 

com alto coeficiente de absorção acústica, e baixa condutividade térmica, o que o 

torna um bom isolante acústico e térmico. (FERREIRA; CRUVINEL, 2014). No 

entanto, Ribeiro et al. (2002) descrevem que duas particularidades devem ser 

consideradas quando se faz a utilização deste material, pois o gesso: i) não pode ser 

utilizado em exteriores, por ser solúvel em água; e, ii) só pode ser armado com 

armaduras galvanizadas, uma vez que provoca a corrosão do aço.  

Bochen (2015) cita que atualmente o emprego de aditivos tem possibilitado 

maior durabilidade ao gesso quanto à ação da água, já existindo produtos no mercado 

resistentes às intempéries, para uso externo.  

Além do uso do gesso para argamassas de revestimento, o setor da 

construção civil consome um grande volume de gesso para a fabricação de 

elementos, tais como, blocos, placas, divisórias de gesso acartonado, molduras entre 

outros (PINHEIRO,2011).  

As placas de gesso, normalmente são utilizadas para a realização de forros e 

detalhes de rebaixamento no teto, já os blocos de gesso, são destinados à vedação 

vertical, como divisórias ou paredes internas, ambos os elementos são produzidos a 

partir da matéria-prima (gesso) e água, podendo ou não haver a incorporação de 

fibras, pigmento e/ou aditivos reguladores (DOMÍNGUEZ e SANTOS, 2001). No Brasil 

a NBR 12775 (ABNT, 1992) normatiza as placas de gesso para fins de execução de 
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forro, já a regulamentação dos blocos destinados a vedação foi recém normatizada 

pela NBR 16494 (ABNT, 2017). 

Outro uso do gesso na construção civil é na produção das chapas 

acantonadas, produzidas a partir de laminação contínua, recebendo gesso, água, e 

aditivos onde são envolvidas por lâminas de papel (PERES et al., 2001). As normas 

de especificações técnicas das chapas acartonadas são NBR 14715 (ABNT, 2001), 

NBR14716 (ABNT, 2001) e NBR 14717 (ABNT, 2001). 

 

 

3.2 PLACAS CIMENTÍCIAS DECORATIVAS 

 

 

Em geral, uma placa é um elemento em que uma de suas dimensões é muito 

reduzida em relação às outras duas, e quando possuem cimento em sua composição 

são denominadas placas cimentícias (LOTURGO, 2003). Algumas placas podem ser 

produzidas com gesso como aglomerante, as quais são conhecidas comercialmente 

como “placas de gesso decorativas” ou “placas 3D”.  

A NBR 15498 (ABNT, 2007) classifica as placas cimentícias como um produto 

resultante da junção de cimento Portland, agregados, aditivos com reforços de fibras 

e água (ver Figura 6).  

 

 
Figura 6: Placa Cimentícia. 
Fonte: BRASILIT (2017). 

 

As chapas cimentícias foram desenvolvidas em 1970 como opção de 

elemento de vedação para áreas úmidas, ambientes em que o gesso acantonado não 

é recomentado, devido sua baixa resistência à água. Com o tempo, o produto foi se 
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aperfeiçoando e ganhou versatilidade na sua aplicação (CICHINELL, 2007; ZATT, 

2010).  

Para Oliveira (2009), as placas cimentícias podem possuir dimensões e 

formas diversificadas, podendo ser nas cores naturais ou receber ainda no seu 

preparo uma pigmentação para a atribuição de cor, e em peças cimentícias destinadas 

a revestimento, o material pode possuir textura e receber uma camada de acabamento 

após sua instalação. 

Segundo Speck (2014) as vantagens das placas cimentícias são inúmeras, 

uma vez que em geral se trata de um material de concreto leve (1.400 kg/m³) com 

espessuras que podem variar de 16 a 36 milímetros, além de possibilitar uma 

aparência inovadora na construção civil e de fácil manutenção já que são passíveis 

de mudanças de cores por meio de pintura. As placas cimentícias não são submetidas 

a queima no processo de produção, sendo uma vantagem sobre as técnicas 

construtivas convencionais, já que os elementos de vedação, classificados como 

cerâmicas de revestimento passam pelo processo que queima (BAUER, 2000).  

Segundo Bauer (2000), as placas decorativas de gesso também não passam 

pelo processo de queima durante a produção, porém possuem baixa resistência à 

água devido à solubilidade do aglomerante empregado, além de apresentar baixa 

massa específica (leves), boa resistência ao fogo, baixo custo de produção e boa 

aparência estética. Estas propriedades das placas decorativas de gesso as tornam 

importantes em projetos de engenharia uma vez que possuem fácil aplicação e podem 

ser empregadas como divisórias ou elementos decorativos em projetos de prevenção 

de incêndio (BAUER, 2000).  

As placas de gesso podem ser instaladas tanto em paredes internas, como 

em tetos, sua aplicação é realizada através de argamassas colantes como ocorre em 

revestimentos cerâmicos. Depois de instalado ocorre o tratamento das imperfeiçoes e 

junção das peças para torná-la uniforme, esta etapa é realizada com a mesma pasta 

de gesso usada para tratar placas de forro. Posteriormente é recomendado o uso de 

um selador, a fim de evitar absorção da umidade consequentemente inibindo o 

surgimento de patologias como manchas. Para a conclusão do acabamento é 

realizado a pintura. 

Segundo Franco (2008) as placas decorativas têm duas vantagens sobre os 

demais revestimentos presentes no mercado: uma é a possibilidade de inovar, fazer 
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manutenções, podendo ter um ambiente renovado e/ou até mesmo mudando a 

coloração do produto; a outra é que no processo produtivo das placas, seja esta 

cimentícias ou em gesso, ambas não precisam da queima para sua produção. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 

A produção das placas decorativas a partir do aproveitamento do resíduo de 

gesso in natura e calcinado, objeto deste estudo, ocorrerá conforme fluxograma da 

Figura 7. 

 
Figura 7: Fluxograma do trabalho 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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A parte experimental do estudo foi conduzida nas dependências da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, campus Medianeira, PR, 

ITAIPU Binacional, Universidade Federal da Integração Latino-Americana- UNILA e 

Universidade Dinâmica das Cataratas - UDC, estes localizados em Foz do Iguaçu, 

Paraná. Na sequência serão detalhadas as etapas da pesquisa conforme fluxograma 

(Figura 7.)  

 

 

4.1. COLETA E TRATAMENTO DA MATÉRIA-PRIMA/RESÍDUO 

 

 

4.1.1. Matérias-primas 

 

 

Os materiais para realização dos traços na produção das placas foram os 

seguintes: 

 
a) Aglomerante comercial: Cimento CP II E 32, da marca Cauê, comumente 

encontrado nas lojas de materiais de construção da região; 

 
b) Aglomerante reciclado: foi empregado como aglomerante reciclado, 

resíduos de gesso, obtidos na cidade de São Miguel do Iguaçu, Paraná. O 

gesso utilizado para o traço da produção das placas foi proveniente de 

resíduos da fabricação de peças para construção civil. Este resíduo foi 

empregado em diferentes teores, in natura e calcinado a três temperaturas de 

queima (140°C, 160°C e 180°C), com tempo de calcinação de 4 e 6 horas;  

 
c) Água: oriunda do sistema de abastecimento do Sanepar (Companhia de 

Saneamento do Paraná); 
 

d) Agregado natural: empregou-se a areia quartsoza de rio, oriunda de Guairá, 

Paraná, frequentemente encontrada nas lojas de materiais de construção da 

região; 
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e) Agregado reciclado: foi utilizado em substituição a areia natural, o pó de 

rocha ornamental, obtido na cidade de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Este é 

um resíduo proveniente de cortes e polimento de pedras de mármores e 

granitos. Devido sua finura foi introduzido em substituição à areia, com a 

finalidade de melhorar a plasticidade da mistura no estado fresco, 

possibilitando um melhor acabamento da placa endurecida; 
 

f) Fibras: no estudo piloto foi empregado fibra de papel Kraft (obtidas do 

processamento de embalagem de sacos de cimento) em 3 teores distintos, 0; 

2,5 e 5 % (percentual) em relação à massa de cimento. 

 

 

4.1.2. Tratamento das Matérias-primas 

 

 

4.1.2.1. Areia 

 

 

A areia utilizada para os ensaios foi obtida por meio de empresas de materiais 

de construção, da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Comercialmente comprada como 

areia média. Porém, como a argamassa proposta é para finalidades decorativas, a 

areia média possui uma granulometria elevada, o que impossibilitaria a execução de 

um produto final com acabamentos liso, o que necessitou realizar o processo de 

peneiramento da areia. 

 
Figura 8: processo de peneiramento da areia em agitador de peneiras. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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A areia passou previamente secagem em estufa a 105 °C por 24 horas. Após 

esse período foi retirada da estufa ficando em ambiente livre de umidade por um 

período de 3 horas, passando pelo processo de peneiramento em agitador de 

peneiras mecanizado, onde foram adaptados quatro jogos de peneiras. Cada jogo 

continha duas peças: fundo e uma peneira com abertura de 0,60 mm (Figura 8). 

A areia média (Figura 9 a) permaneceu no agitador por um período de 

10 minutos. O material retido na peneira com abertura de 0,60 mm foi descartado, e o 

material passante (Figura 9 b) foi retirado e armazenado em tonel em ambiente seco. 

 

  
a) b) 

Figura 9: a) Areia média antes do peneiramento. b) Areia passante na peneira com abertura de 
0,60 mm. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

4.1.2.2. Resíduos de rocha  

 

 

A coleta do resíduo de pó de rocha4 foi realizada em marmoraria localizada 

na cidade de São Miguel do Iguaçu, Paraná. O resíduo coletado é denominado lodo, 

o qual é oriundo do processo de corte das placas de mármores e granitos (Figura 

10 "a" e "b"), gerado devido ao emprego de água durante o corte das rochas para 

possibilitar o resfriamento do disco de corte do maquinário. 
 

                                                
4 O resíduo de lodo de rocha, foi utilizado no presente trabalho, por ser um material fino, o 

que possibilita a produção de argamassas com superfícies mais lisas. 
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a) b) 

Figura 10: a) Vala destinada aos resíduos de rocha. b) Coleta do resíduo de rocha. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Após a coleta, o lodo foi armazenado em vasilhames plásticos, permanecendo 

em ambiente seco para que ocorresse a decantação do resíduo e a evaporação da 

água, correndo em um período de aproximadamente cinco dias, em temperatura 

ambiente (Figura 11 a). 

Passado o processo de decantação, o material encontrava-se em blocos 

sólidos, porém frágil, sendo fragmentado em dimensões menores de forma manual 

para então seguir a etapa de secagem em estufa a 105 °C por um período de 72 horas 

para eliminação da umidade (Figura 11 b), para posteriormente passar pelo processo 

de moagem. 

 

  
a) b) 

Figura 11: a) Decantação do resíduo de rocha. b) Resíduos de rocha em estufa. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Retirado da estufa após o período de 72 horas, o material era armazenado 

em local seco, por um período de três horas, para resfriamento antes de iniciar a 

moagem. A moagem do resíduo de rocha foi realizada com o auxílio de Moinho de 

Bolas, marca Búfalo de 850 RPM, no Laboratório de Tecnologia de Concreto da Itaipu 

(Figura 12), onde foram acrescidas esferas de aço e cerâmicas, com diâmetros que 

variavam de 2,5 cm a 5,0 cm. O tempo de moagem foi de 30 minutos, cujo objetivo 

era desagregar os torrões de resíduo do seco e não reduzir tamanho de partículas. O 

equipamento é composto por um cilindro rotativo com o auxílio de esferas, atuando 

para a fragmentação das partículas, quanto menor o diâmetro do cilindro maior a 

velocidade de rotação, que é produzida através da força centrífuga. O atrito entre as 

esferas e o resíduo de rocha, transformam o último em pó fino. 

 

 
Figura 12: Moinho de bolas empregando.  

Fonte: Autoria própria (2017).  
 
O material retirado do moinho (Figura 13 a), foi peneirado manualmente com 

peneira com abertura de 0,149 mm, com a finalidade de utilizar apenas o material 

passante (Figura 13 b), sendo então armazenado em tonéis devidamente identificados 

e permanecendo em ambiente seco e protegido da umidade. 

  
a) b) 

Figura 13: a) Resíduos de rocha após moagem. b) Pó de rocha após peneiramento. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.1.2.3. Resíduos de gesso  

 

 

Os resíduos de gesso foram coletados junto a uma empresa especializada no 

processo de produção de peças de acabamento (forros, molduras, etc.) para a construção 

civil, na cidade de São Miguel do Iguaçu, Paraná. A coleta foi realizada em dois dias 

distintos, sendo que o resíduo foi encontrado já hidratado. 

As dimensões dos resíduos quando coletado eram diversas, variando de 5 cm a 

70 cm (Figura 14 a). Devido a este fato, antes de colocá-lo em estufa, foi necessário fazer pré-

fragmentação dos resíduos maiores. Este processo foi realizado de forma manual com o uso 

de maretas, até chegar a uma dimensão reduzida que não ultrapassasse 10 cm (Figura 14 b). 

 

  
a) b) 

Figura 14: a) Resíduos de gesso coletado. b) Resíduos de gesso após pré-fragmentação manual. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Posteriormente os resíduos ficaram em estufa por um período de 72 horas a 

temperatura de 105 °C (Figura 15) a fim de eliminar a umidade presente, o material 

retirado da estufa ficou armazenado em ambiente aberto e seco por um período de 

3 horas para resfriamento e posterior manuseio. 

 

 
Figura 15: Resíduo de gesso em estufa. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Seguindo o mesmo processo dos resíduos de rocha, o gesso também foi 

submetido à moagem em moinho de bolas, onde permaneceu por 2 horas devido à 

dificuldade de redução dos fragmentos (torrões). 
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O material retirado do moinho (Figura 16 a) foi peneirado em peneira 

convencional de obra (Figura 16 b), para a separação e retirada das esferas 

empregadas na moagem. Os fragmentos retidos na peneira (Figura 16 c) foram 

acrescidos ao material seco em estudo para posterior moagem.  

 

   
a) b) c) 

Figura 16: a) Resíduos de gesso após moinho de bolas. b) processo de peneiramento do 
resíduo de gesso. c) Resíduo de gesso retido em peneira. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 
Antes de ser armazenado em tonéis, o material foi novamente peneirado em 

peneira de abertura de 0,60mm, o material retido na peneira foi descartado, já o 

material passante foi colocado em tonéis com devida identificação e armazenado em 

ambiente seco. 

Já para obtenção do gesso calcinado, foi utilizado parcela do material tratado, 

o qual foi colocado em estufa controlada (Figura 17 a) em três diferentes temperaturas 

140 °C, 160 °C e 180 °C, todas as temperaturas foram submetidas aos tempos de 

calcinação de 4 e 6 horas. Após o processo de calcinação as amostras foram 

armazenadas em baldes plásticos e identificadas( Figura 17 b). 

 

  
a) b) 

Figura 17: a) Gesso em estufa para calcinação. b) Gesso calcinado armazenado e 
identificados. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Posterior à calcinação, os resíduos de gesso foram novamente caracterizados 

quanto à granulometria e as massas específica e unitária. 

 

 

3.1.2.4. Resíduos de KRAFT- sacos de cimento  

 

 

Os resíduos de Kraft são provenientes da trituração de sacos de cimento coletados 

em canteiros de obras (Figura 18). Os resíduos do saco de cimento coletados foram 

armazenados em local seco evitando intempéries, para não modificar a propriedades da 

celulose das embalagens. Após coleta, foram separados e classificados, evitando que 

matéria orgânica ou demais produtos fossem incorporados à mistura.  
 

 
Figura 18:Armazenamento dos sacos de cimento em canteiro de obra. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Os sacos de cimento passaram por limpeza, onde foi retirado o excesso de 

cimento e descartado as áreas com colas próprias da fabricação das embalagens. 

Após a triagem esses resíduos foram rasgados manualmente com dimensões 

máximas de 6 cm para facilitar o manuseio. 

Para a obtenção da fibra, o papel rasgado foi colocado em imersão em água 

por 24 horas (Figura 19 a). Depois foi processado por 5 minutos em liquidificador 

doméstico (Figura 19 b) para obter uma pasta fibrosa e saturada, facilitando a 

aderência do material aos demais componentes da argamassa (Figura 19 c). 
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a) b) c) 

Figura 19: a) Resíduo de papel submerso em água. b) Processo de trituração do papel. c) Papel 
saturado após processo de trituração. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

As fibras de papel foram empregadas na produção de argamassa saturadas 

em água facilitando a homogeneização, uma vez que quando secas formavam grumos 

de difícil desagregação. Para tal, antes da pesagem foram espremidas manualmente 

a fim de retirar o excesso de água. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 

Os materiais deste estudo foram caracterizados, conforme relação 

apresentada na Tabela 4, seguindo as normas vigentes para sua execução. 

 
Tabela 4: Ensaios e testes de caracterização 

Ensaios Norma/ 
procedimento 

Materiais 

Areia Cimento 
Resíduo de gesso Pó de 

rocha Kraft 
in natura calcinado 

Massa específica  NBR 9776 (1987) X - - - - - 

Massa específica NBR 6474 NM 23 
(2000) - X X X X - 

Granulometria 
mecânica NBR NM248(2003) X - - - - - 

Granulometria 
mecânica 

NBR 12127(1991) 
 - - X X - - 

Granulometria a laser - - X X - X - 
Massa Unitária NBR NM 45 X X X X X X 
Composição química 
- FRX - - X X - X - 

Análise 
termogravimétrica - - - X - - - 

Microscopia - MEV - - - - - - X 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.2.1. Massa Específica 

 

 

Os testes de massa específica foram realizados de acordo com a NBR 9776 

(ABNT,1987) para areia, (Método de frasco de Chapman (Figura 20 a). Para cimento, 

gesso e pó de rocha, empregou-se o procedimento descrito na NBR 6474 NM 23 

(ABNT,2000), com o uso do frasco volumétrico de Le Chatelier (Figura 20 b), cujo 

resultados estão expressos na Figura 20: a) Frascos de Chapman; b) Frasco de Le 

Chatelier, adição de querosene;c) Aferição do ensaio de massa específica do cimento. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Tabela 5. 

 

   
a) b) c) 

Figura 20: a) Frascos de Chapman; b) Frasco de Le Chatelier, adição de querosene;c) Aferição do 
ensaio de massa específica do cimento. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Tabela 5: Massa específica dos materiais 

Material Norma empregada Massa específica (g/cm3) 
Areia NBR 9776/1987 2,65 
Cimento CP II F NBR NM 23 / 2000 2,92 
Pó de Rocha CP II E NBR NM 23 /2000 2,63 
Gesso Comercial NBR NM 23 /2000 2,80 
Resíduo de gesso 0°C (in natura) NBR NM 23 /2000 2,50 
Resíduo de gesso 140°C 4horas NBR NM 23 /2000 2,52 
Resíduo de gesso 160°C 4 horas NBR NM 23 /2000 2,38 
Resíduo de gesso 180°C 4 horas NBR NM 23 /2000 2,85 
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Resíduo de gesso 140°C 6 horas NBR NM 23 /2000 2,43 
Resíduo de gesso 160°C 6 horas NBR NM 23 /2000 2,40 
Resíduo de gesso 180°C 6 horas NBR NM 23 /2000 2,50 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Com os resultados obtidos no ensaio, é possível observar a variação da 

massa específica entre os resíduos de gesso que foi de 2,38 g/cm³ para o RG 

calcinado à 160 °C  e tempo de 4 horas, e 2,85 g/cm³ para o RG calcinado à 180 °C  

e tempo de 4 horas. 

 

 

4.2.2. Granulometria  

 

 

O ensaio de distribuição granulométrica da areia foi realizado conforme 

descrito pela NBR NM 248 (ABNT, 2003), e executado nas dependências do 

Laboratório de Concreto da Itaipu Binacional. 

Com a composição granulométrica da areia já tabelada (Tabela 6) é possível 

observar a inexistência de materiais retidos nas peneiras com malha superior a 

0,6 mm, isso ocorreu devido ao pré-peneiramento realizado no processo de coleta e 

tratamento dos materiais, onde foi aproveitado somente o material passante na 

peneira com abertura de 0,6 mm. 

 
Tabela 6: Composição Granulométrica da areia 

Peneira (mm) 
Massa retida Amostra 1 Amostra 2 Média 
A 1 A 2 % R.* % R. A.* % R.* % R.A.* % R.* % R.A.* 

4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,6 0,14 0,16 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
0,3 235,16 244,47 47,03 47,06 48,89 48,93 47,96 48 
0,15 221,31 216,23 44,26 91,32 43,25 92,17 43,75 92 

Fundo 43,66 39,15 8,73 100,05 7,83 100,00 8,28 100 
Total 500,27 500,01 100,05 100,05 100,00 100,00 100,03 139,77 

%R*.= % retida                                                                            %R.A.* = % retida acumulada 
Fonte: Autoria própria (2017). 
 

A areia empregada na presente pesquisa possui dimensão máxima 

característica de 0,6 mm, e módulo de finura de 1.39, sendo um agregado muito fino 

(Figura 21). 
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Figura 21: Curva de distribuição granulométrica da areia.  

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Para o ensaio de determinação do teor de material pulverulento (Figura 22 "a" 

e "b") contido na areia utilizada, foi respeitada a NBR 7219 (ABNT, 1987), obtendo-se 

um valor de 1,05 % de material pulverulento para a primeira amostra e 0,88 % para a 

segunda, validando o resultado, já que a norma permite uma variação das amostras 

de 1,0 % quando se trata de um agregado miúdo.  
 

  
a)  b) 

Figura 22: a) amostras submersas em água. b) amostras após última lavagem. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Para as análises granulométricas do gesso, pó de rocha e cimento, foi 

conduzido o ensaio no processo a laser, realizado pela Acil & Weber, em granulômetro 

marca Cilas DB1, com uso de solução de isopropyl alcohol. 

Os resultados das análises estão expressos na Tabela 7, onde nota-se que o 

cimento e o pó de rocha possuem características granulométricas muito próximas, o 

primeiro com distribuição média de 18,27 μm, e o segundo com 15,14 μm. Já o gesso 

possui uma distribuição média de 10,24 μm. Na Figura 23 “a”, “b” e “c” são apresentadas 

as curvas granulométricas do cimento, resíduo de gesso e pó de rocha, respectivamente. 
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Tabela 7: Distribuição Granulométrica das partículas do cimento, pó de rocha e 
resíduo de gesso. 

Diâmetro das partículas Distribuição granulométrica / µm 
Cimento Pó de rocha Resíduo de gesso 

Diâmetro a 10% 3,80 2,59 1,90 
Diâmetro a 50% 15,18 10,69 6,61 
Diâmetro a 90% 36,97 34,52 24,57 

Médio 18,27 15,14 10,24 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Observando a Figura 23 “a”, é possível notar que o cimento estudado possui 

granulometria que varia de 0,1 μm a 100 μm, onde seu pico de acúmulo próximo a 70 % 

possui dimensões de 22 μm, atingindo 100 % de acúmulo com dimensões de 90 μm. 

O resíduo de gesso possui na sua formação partículas com dimensões que variam 

de 0,1 μm a 100 μm (Figura 23 b), contudo a densidade da distribuição com pico mais alto 

é de 2,55 e granulometria de 5,6 μm e acúmulo de 44 %, quando o acúmulo chega a 100 % 

a dimensão dos grãos são de 56,00 μm. 

  
a) b) 

 

c) 
Figura 23: Distribuição granulométrica a) cimento b) resíduo de gesso c) Pó de Rocha. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

O pó de rocha utilizado no estudo tem sua formação por partículas distribuídas em 

uma faixa de diâmetro de 0,1 μm a 100 μm (Figura 23), quando a taxa de acúmulo alcança 
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a marca de 58 %, a dimensão dos grãos é de 13,00 μm e a densidade de distribuição tem 

seu pico mais alto de 2,74.  
Também foi realizado o ensaio de distribuição granulométrica mecânica no gesso 

“in natura” e calcinado a temperaturas de 140 °C, 160 °C e 180 °C, em dois tempos de 

calcinação de 4 horas e 6 horas, o ensaio respeitou NBR 12127 (ABNT, 1991), o qual foi 

conduzido no Laboratório de Concreto da Itaipu Binacional. 

Na Figura 24 é possível observar que todos os gessos submetidos ao ensaio 

apresentaram comportamento muito próximo, não apresentando variação em função 

as temperaturas de calcinação, onde a maior porcentagem retida foi na peneira de 

malha 0,210 mm com variação de 37 % a 43  

  
a) b) 

Figura 24 :Curva granulométrica: a) RG "in natura” e calcinado por 4 horas. b) RG "in natura” e 
calcinado por 6 horas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Com o ensaio de granulometria, também foi possível obter o módulo de finura dos 

gessos. Os resultados indicam que o RG tanto "in natura" como o calcinado pode ser 

caracterizado como gesso fino para revestimento, segundo a NBR 13207 (ABNT, 1994), 

uma vez que apresentou valores de módulo de finura inferiores a 1,1 (Tabela 8). Harada e 

Pimentel (2009) obtiveram valores de 0,66 no módulo de finura para o resíduo de gesso, 

valores semelhantes aos que foram obtidos neste estudo que foram de 0,63 a 0,65. 

 
Tabela 8 : Módulo de Finura dos Gessos "in natura " e calcinados. 

MATERIAL MÓDULO DE FINURA 
Gesso “in natura" 0,63 

Gesso 140 4 h 0,63 
Gesso 160 4h 0,63 
Gesso 180 4h 0,64 
Gesso 140 6h 0,64 
Gesso 160 6h 0,65 
Gesso 180 6h 0,63 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.2.3. Massa Unitária  

 

 

A determinação da massa unitária da areia e do pó de rocha foi realizada 

conforme a NBR NM 45 (ABNT, 2006), já para o gesso e resíduos de gesso foi 

utilizada a MB 3468 (ABNT, 1991). A massa unitária da areia é de 1,50 Kg/dm³, o pó 

de mármore de 0,84 Kg/dm³, a do resíduo de gesso a 0 °C de 0,57 Kg/dm³. Os demais 

resultados dos gessos estão representados na Tabela 9. Todos os ensaios foram 

validados com diferenças inferiores a 1 % da média. 

 
Tabela 9: Massa unitária da areia, pó de rocha, gesso, resíduo de gesso in natura e 
calcinado a diferentes temperaturas. 

MATERIAL MASSA UNITÁRIA (kg/dm³) MEDIA (kg/dm³) VALIDAÇÃO 

AREIA 
1,51 

1,50 
0,01 

1,51 0,00 
1,48 0,01 

PÓ DE MÁRMORE 
0,84 

0,84 
0,00 

0,83 0,00 
0,85 0,00 

GESSO COMERCIAL 
0,79 

0,79 
0,00 

0,79 0,00 
0,79 0,00 

RESÍDUOS GESSO 0°C 
0,57 

0,57 
0,00 

0,56 0,00 
0,58 0,00 

RESÍDUOS GESSO 140°C 4 HORAS 
0,49 

0,49 
0,00 

0,48 0,00 
0,49 0,00 

RESÍDUOS GESSO 160°C 4 HORAS 
0,48 

0,48 
0,00 

0,48 0,00 
0,48 0,00 

RESÍDUOS GESSO 180°C 4 HORAS 
0,48 

0,48 
0,00 

0,48 0,00 
0,47 0,00 

RESÍDUOS GESSO 140°C 4 HORAS 
0,52 

0,52 
0,00 

0,52 0,00 
0,52 0,00 

RESÍDUOS GESSO 160°C 6 HORAS 
0,56 

0,56 
0,00 

0,56 0,00 
0,56 0,00 

RESÍDUOS GESSO 180°C 6 HORAS 
0,48 

0,48 
0,00 

0,48 0,00 
0,48 0,00 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Pela NBR 13207 (ABNT, 1994), a massa unitária do gesso deve ser superior 

a 700 kg/m³. Todavia, observa-se na Tabela 10 que o RG in natura possui valor inferior 

(570 kg/m³) e o resíduo calcinado tem massa unitária entre 480 a 560 kg/m³.  
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Tabela 10: Módulo de finura x massa unitária do gesso reciclado.  
FONTE MODULO DE FINURA MASSA UNITÁRIA (Kg/m3) 

HARADA & PIMENTEL (2009) 
0,66 
0,69 
0,72 

580,00 
620,00 
530,00 

LIMA & CAMARINI (2011) 0,47 447,65 

ANTUNES (1999) 
0,24 
0,15 
0,27 

1.033,00 
1.133,81 
1.109,73 

FIANO & PIMENTEL (2009) 0,48 
0,47 

640,00 
590,00 

SAVI ET AL (2013) 0,26 590,00 

KOCHEM (2016) - 
- 

550,00 
640,00 

PINHEIRO (2011) - 470,65 
JOHN e ANTUNES (2002) 0,17 594,00 
BARDELLE ET AL (2004)  - 530,00 

Fonte: Adaptado de Savi et al. (2013). 
 

 

4.2.4 Composição Química – FRX  

 

 

Os ensaios de composição química dos materiais têm como principal objeto, 

identificar o conjunto de elementos químicos presentes em uma determinada 

substância.  

Para o pó de rocha, resíduo de gesso e cimento CP-II-E foi realizada a análise 

química semiquantitativa por espectrometria de fluorescência de raio X (FRX), em 

Espectrômetro da marca PANalytical, modelo Axios Max, que utiliza o software 
SuperQ5l para avaliação de dados, o qual foi conduzido no LAMIR (Laboratório de 

Minerais e Rochas) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Nota-se que o pó de rocha é constituído basicamente por óxido de silício 

(SiO2), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de cálcio (CaO), presentes em proporções 

de 54,4 %, 13,7 % e 10,1 %, respectivamente. 

 
Tabela 11: Composição química do pó de rocha 

COMPOSIÇÃO (%) 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O Na2O MgO TiO2 P2O5 BaO ZrO SO3 MnO CuO NzO P.F. 
54,4 13,7 10,1 5,5 4,1 3,1 1,8 0,9 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 5,27 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
O resíduo de gesso tem sua composição química constituída por óxido 

sulfúrico (SO3) e óxido de cálcio (CaO), nas proporções de 49,3 % e 42,0 %, 

respectivamente (ver Tabela 12). 
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Tabela 12 : Composição química do gesso 
COMPOSIÇÃO (%) 

SO3 CaO SiO2 MgO SrO Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O P.F. 
49,3 42,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 7,52 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Já a composição química do cimento CP II E apresentada na Tabela 13, 

mostra uma concentração de 52% de óxido de cálcio (CaO) e 23% de dióxido de silício 

na sua composição, seguido ainda de óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro 

(Fe2O3). Esses quatro elementos quando combinados são capazes de produzir 

compostos hidráulicos ativos. Ainda na composição química do cimento é possível 

encontrar em menores proporções, óxido de magnésio (MgO), óxido de potássio 

(K2O), entre outros compostos químicos. 

Tabela 13 : Composição química do cimento CP II E 
COMPOSIÇÃO (%) 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O P205 TiO2 MnO P.F. 
52,01 23,76 6,51 2,05 3,37 3,16 0,73 0,22 0,11 0,29 0,20 7,79 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

4.2.5 Análise Termogravimétrica –TG 

 

 

O ensaio de termogravimetria (TG) foi realizado apenas na amostra de 

resíduo de gesso, no laboratório de Análises Térmicas e Espectrometria de 

Combustíveis e Materiais da UTFPR, Campus Medianeira, Paraná. O ensaio foi 

realizado no intervalo de temperatura de 50 °C a 900 °C, em equipamento de análise 

térmica simultânea (STA) marca Perckin Elmer modelo STA 6.000, em cadinho aberto 

de platina, sob atmosfera de O2 com fluxo de 100 mL/min e taxa de aquecimento do 

forno de 10 °C/min.  

A análise termogravimétrica tem como objetivo delimitar as áreas de mudança 

de massa de um determinado material quando submetido à determinada temperatura. 

No intervalo de temperatura estudado, nota-se que o material teve perda de 

massa de aproximadamente 20 % (Figura 25 a). Pela Derivada da TG (DTG) 

(Figura 25 b) podem-se observar dois picos característicos, um em torno de 100 a 

160 °C (pico máximo em 135 °C), onde se tem a maior perda de massa, e outro entre 
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810 a 820 °C. A identificação do primeiro pico foi importante para a definição das 

temperaturas de calcinação do resíduo de gesso para a etapa final deste estudo. 
 

  
Figura 25: a) TG do resíduo gesso. b) DTG do resíduo de gesso 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Conforme representação esquemática da Figura 26 proposta por 

Kochem (2016) para a temperatura de queima da gipsita e seus efeitos na pega do 

gesso, nota-se que na temperatura em torno de 150 oC é formada a anidrita 

solúvel (III), conhecido como gesso de estuque, que é o utilizado na indústria da 

construção civil.  

 
Figura 26:Representação esquemática da temperatura de queima da gipsita e seus efeitos na pega 

do gesso. 
Fonte: Kochem (2016). 

 
Com isso, pelos resultados da TG e DTG, para a complementação deste 

trabalho, na segunda fase foi utilizado o gesso calcinado a temperatura de 140 °C, 

160 °C e 180 °C, na produção das placas decorativas. 
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4.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

 

 

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizado no 

LAMIR, com o equipamento da marca JEOL modelo JSM-6010LA, cujo funcionamento 

constitui-se da emissão de energia produzida por elétrons por um elemento fino e 

alongado de tungstênio. 

Apenas o papel Kraft foi submetido a análise no MEV. A amostra separada do 

material já havia sido triturada e imersa em água para saturação. Para o ensaio, a 

fibra de Kraft foi seca em estufa a 105 °C, colocada sobre fibra de carbono e então 

metalizada com íons de ouro, sobre vácuo (Figura 27). 

 

 
Figura 27: Fibra de Kraft metalizada para ensaio de MEV. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
As imagens obtidas no ensaio sofreram ampliação de até 1000 vezes, com 

aplicação de eletrodo negativo de potência de 0,5 KV a 20 KV, o que permite a 

aceleração dos elétrons e aquecimento do filamento. 

Nas micrografias obtidas é possível observar a estrutura das fibras de Kraft 

(Figura 28 a), apresentando fibras alongadas, com variação de largura de 21,716 µm 

a 31,951 µm (Figura 28 b), em imagem obtida com zoom de 350 x e potência de 5 KV. 

Nas imagens do ensaio com zoom de 200 x e potência de aceleração de 

elétrons de 5 KV (Figura 28 c) e zoom de 1000 x e 20 KV de potência (Figura 28 e), 

foi possível analisar os aspecto superficial da fibra de Kraft, onde se observam 

pequenos filamentos de celulose. 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 28: Fibra de Kraft, com Magnificação de: a) 90; b) 350; c) 200; d) 1000. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
 

4.3. ESTUDO DE DOSAGEM 

 
 
Na sequência será apresentado o estudo de dosagem para o 

desenvolvimento do presente trabalho, o qual foi desenvolvido em duas etapas: 

estudo piloto, onde foram realizados 10 traços, com uso de resíduos de gesso 

in natura e kraft proveniente de embalagens de cimento; e, estudo final, composto 

por 22 traços, onde fez-se uso do resíduos de gesso calcinado nas temperaturas de 

140 °C, 160 °C e 180 °C, com dois tempos de queima (4 e 6 horas). 

 
 

4.3.1 Estudo Piloto 

 
 
A finalidade do estudo de dosagem é analisar como a adição de diferentes 

teores de resíduos de gesso e papel Kraft na argamassa, influenciam nas suas 
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propriedades físico-químicas e mecânicas assim como na estética das placas 

produzidas. Na etapa do estudo piloto, a partir de um traço padrão (1:3)5 foram fixados 

os teores de cimento, areia e pó de rocha, variando-se o teor de gesso e de fibra de 

papel conforme Tabela 14, sendo que o traço 10 foi realizado somente com gesso não 

hidratado (gesso de estuque), encontrado comercialmente em lojas de materiais de 

construção, para fins de comparação dos resultados. 

O resíduo de gesso e demais materiais que compõem as argamassas foi 

adicionado ao traço em massa, conforme quantitativos apresentados no Anexo I, para 

a confecção de 1,2 litros de mistura. 

 
Tabela 14: Traços do estudo Piloto 

Traço Nomenclatura Cimento CP 
II E 32 Areia Pó de 

rocha 
Resíduo 
Gesso 

Fibra de 
papel (%)* 

Traço 1 0RG-0,0%RP 1 1,5 1,5 0 0,0 
Traço 2 0RG-2,5%RP 1 1,5 1,5 0 2,5 
Traço 3 0RG-5,0%RP 1 1,5 1,5 0 5,0 
Traço 4 2RG-0,0%RP 1 1,5 1,5 2 0,0 
Traço 5 2RG-2,5%RP 1 1,5 1,5 2 2,5 
Traço 6 2RG-5,0%RP 1 1,5 1,5 2 5,0 
Traço 7 3RG-0,0%RP 1 1,5 1,5 3 0,0 
Traço 8 3RG-2,5%RP 1 1,5 1,5 3 2,5 
Traço 9 3RG-5,0%RP 1 1,5 1,5 3 5,0 
Traço 10 0RG-100%G 0 0,0 0,0 1 0,0 

0RG-2,5%RP: 0GR = resíduo de gesso (GR), no caso é zero, e 2,5%PR= resíduo de papel (RP), no caso é 2,5%. 
0RG-100%G = resíduo de gesso (GR), que no caso é zero, e 100%G= teor de gesso (G), que no caso é de 100%. 
*A utilização da fibra de papel foi em % sobre a massa de cimento. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Buson (2009) apresentou a utilização de fibras de Kraft para a incorporação 

com terra, e relata que a adição de Kraft à mistura apresentou grumos, tornando-a 

inutilizável. Desta forma, para confecção das misturas, os materiais foram 

previamente separados, onde o Kraft foi utilizado em estado saturado, lançado a 

argamassadeira com uma porção de água, onde o equipamento foi ligado, para 

ocorrer a dispersão das partículas de papel e evitando grumos, adicionando então os 

demais materiais. 

 

 

 

                                                
5 O traço 1:3 (cimento: agregado) é proveniente de estudos preliminares realizados em aulas práticas da disciplina 
de Materiais de Construção, realizado com a turma do 2º período do curso Técnico em Edificações do Colégio 
Estadual Professor Flávio Warken em Foz do Iguaçu, PR.  
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4.3.2 Estudo Final 

 

 

No estudo final, após a constatação que a fibra de kraft não proporcionava 

contribuições à mistura, optou-se por empregar o resíduo de gesso calcinado em 

temperaturas de 140 °C, 160 °C e 180 °C para dois tempos de queima (4 horas e 

6 horas). Também foram realizados estudos de dosagem sem o cimento como 

aglomerante, mantendo os agregados (areia e pó de rocha) como variáveis fixas. A 

eliminação do aglomerante cimento nas misturas, ocorreu pelo fato que o mesmo 

prejudicou a produção das argamassas, devido a pega instantânea.   

Nesta etapa do estudo, também foram confeccionadas misturas de pastas 

com 100% de resíduos de gesso calcinado em temperaturas de 140 °C, 160 °C e 

180 °C, e tempo de calcinação e 4 e 6 horas.  

Dos 37 traços programados para o estudo final, apenas 22 foram realizados, 

os quais são apresentados na Tabela 15.  

 
Tabela 15: Traços do estudo Final 

Traço  Nomenclatura Cimento CP II E 32 Areia Pó de rocha Gesso:GC / RG 
Traço 1 

Pa
st

a 

100%GC 0 0 0 1 
Traço 2 100%RG 140°C 4 h 0 0 0 1 
Traço 3 100%RG 140°C 6h 0 0 0 1 
Traço 4 100%RG 160°C 4 h 0 0 0 1 
Traço 5 100%RG 160°C 6h 0 0 0 1 
Traço 6 100%RG 180°C 4 h 0 0 0 1 
Traço 7 100%RG 180°C 6h 0 0 0 1 
Traço 8 

Ar
ga

m
as

sa
 

2RG 140°C 4h 0 1,5 1,5 2 
Traço 9 2RG 140°C 6h 0 1,5 1,5 2 
Traço 10 2RG 160°C 4h 0 1,5 1,5 2 
Traço 11 2RG 160°C 6h 0 1,5 1,5 2 
Traço 12 2RG 180°C 4h 0 1,5 1,5 2 
Traço 13 2RG 180°C 6h 0 1,5 1,5 2 
Traço 14 3RG 140°C 4h 0 1,5 1,5 3 
Traço 15 3RG 140°C 6h 0 1,5 1,5 3 
Traço 16 3RG 160°C 4h 0 1,5 1,5 3 
Traço 17 3RG 160°C 6h 0 1,5 1,5 3 
Traço 18 3RG 180°C 4h 0 1,5 1,5 3 
Traço 19 3RG 180°C 6h 0 1,5 1,5 3 
Traço 20 1C-0RG 1 1,5 1,5 0 
Traço 21 1C-2RG 0°C 1 1,5 1,5 2 
Traço 22 1C-3RG 0°C 1 1,5 1,5 3 

0RG-2,5%RP: 0RG = resíduo de gesso (RG), no caso é zero, e 2,5%RP= resíduo de papel (RP), no caso é 2,5%. 
0RG-100%GC = resíduo de gesso (RG), que no caso é zero, e 100%GC= teor de gesso não hidratado (GC), que no caso é de 
100% 
Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Os demais traços previstos foram descartados devido à falta e/ou aceleração 

instantânea da pega na argamassa, o que impossibilitava a moldagem dos corpos de 
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prova. Tal fato foi observado nas argamassas com 100 % de resíduos de gesso "in 

natura" (sem calcinação) e todas as pastas que não possuíam dosagem de cimento, onde 

seu único aglomerante era o resíduo de gesso  "in natura" não conseguindo atingir a 

função de aglutinante o que impossibilitou a cura da argamassa (Figura 29 “a" e “b"). 
 

  
a) b) 

Figura 29: a) CP desmoldado após 3 dias, sem cura. b) Deformação do CP com utilização de 
espátula. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

4.4. PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

 

Neste item apresenta-se a confecção das misturas, processo de moldagem e 

cura, abordando materiais e normas que foram respeitadas para a execução dos 

procedimentos. 

 

 

4.4.1. Preparo das Argamassas 

 

 

O resíduo de gesso e demais materiais que compõem as argamassas foi 

adicionado ao traço em massa, para a confecção de 1,2 litros de mistura, conforme 

quantitativos apresentados no anexo II. A argamassadeira utilizada para o preparo da 

argamassa tanto no estudo piloto como no final, é de bancada da marca Hobart com 

velocidade de 300RPM e capacidade de 5 litros (ver Figura 30 a). Após a mistura da 

água com o Kraft, foi inserido o restante dos materiais, que permaneceram no 
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misturador por aproximadamente 3 minutos, para resultar em uma massa homogênea 

(ver Figura 30 b).  

O preparo das argamassas foi realizado com base na consistência ideal para 

moldagem das placas, a qual foi fixada em ensaio de mesa de queda livre 

(NBR 13276, 2005) em 320 mm ± 20 mm (ver Figura 30 c). Deste modo ocorreu a 

variação do teor de água para todas as argamassas produzidas. 
 

  

 

a) b) c) 
Figura 30 : a) Argamassadeira utilizada para produção. b) Argamassa homogênea, c) verificação da 

consistência. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

4.4.2. Moldagem e cura dos corpos de prova 
 

 

Para cada traço, foram produzidas uma placa (Figura 31 a) com dimensões 

20 cm por 20 cm, usando para tal um molde de silicone. Também foram produzidos 

corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura (Figura 31 b), 

e moldes prismáticos com dimensões de 160 mm de comprimento e seção transversal 

40 x 40 mm (Figura 31 c). Os corpos de prova cilíndricos e prismáticos foram 

submetidos à avaliação de propriedades mecânicas da argamassa, já as placas 

passaram por avaliação estética. 
 



 

 

68 

 
  

a) b) c) 
Figura 31: a) Molde de silicone. b) Molde cilíndrico. C) Molde prismático. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Após o preparo, as argamassas foram submetidas ao teste de consistência 

estabelecida pela NBR NM 43 (ABNT, 2003), na mesa de queda livre. Para tal fixou- se o 

valor de 320 mm ± 20 mm, pois é imprescindível que a argamassa possua uma 

determinada fluidez para que escorra pelo molde para obtenção da forma desejável. Neste 

sentido, fez-se adição de água às misturas até a obtenção da consistência almejada. 

Com a argamassa pronta, com sua consistência já estabelecida e os moldes 

preparados para uso, a massa foi colocada no molde de silicone, com o auxílio de 

uma concha (Figura 32 a). Para melhor preenchimento dos vazios, fez se uso da mesa 

de queda livre aplicando 15 golpes, facilitando o adensamento da argamassa e 

retirando as bolhas de ar presente, seguido de emparelhamento e retirada de excesso 

de argamassa com o auxilio de uma régua (Figura 32 b).  
 

  
a) b) 

Figura 32: a) Argamassa em molde de silicone. b) Emparelhamento da argamassa após 
adensamento em "Flow Table". 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Os moldes cilíndricos, foram preenchidos com o auxílio de um funil e espátula 

e seu adensamento realizado com quatro camadas de 30 golpes conforme a NBR 
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7215 (ABNT 1996). Os moldes prismáticos que possibilita a execução de três corpos 

de prova simultâneos foram moldados conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005).  

A argamassa ficou no molde até ganhar resistência suficiente para ser 

desmoldada, neste experimento o tempo máximo de desmodagem ocorreu com dois 

dias. Após esse período, os corpos de prova foram retirados das formas e foi realizada 

a retirada de rebarbas que podem estar presentes nas peças, sendo então armazenas 

em ambientes seco, livre de umidade e mudanças bruscas de temperatura, para o 

processo de cura, conduzida em ambiente de laboratório. 

 

 

4.5. ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS EM CORPOS DE PROVA 

 

 

Para os ensaios de propriedades físicas e mecânicas em estado endurecido 

do estudo piloto, foram utilizados 27 corpos de prova por traço, com cura aos 7, 14 e 

28 dias, assim como o teste de estética, que foi realizado com as placas cimentícias 

produzidas, com tempo de cura de superior a 28 dias. Já o estudo final utilizou 18 

corpos de prova por traço, com cura aos 28 dias. Os testes seguiram as normas 

relativas a cada ensaio conforme Tabela 16. 

 

Tabela 16: Ensaios que os corpos de prova e placas produzidas foram submetidos. 

Ensaios Estado 
Repetições/ N° de CPs 

para o estudo 
Dimensão 
do CP, em 

mm 

Forma do 
CP ABNT NBR 

Piloto Final 
Consumo de água Fresco 1 1 - -   
Consistência Fresco 1 1 - - 13276/2005 
Massa especifica Fresco 3 3 50x100 Cilíndrica 13278/1995 
Densidade Endurecido 3 3 160x40x40 Retangular 13280/2005 

Módulo de elasticidade 
(dinâmico) Endurecido 3 3 160x40x40 Retangular ASTM E 

1876/2006 

Absorção de água por 
capilaridade Endurecido - 3 50x100 Cilíndrica 9779 /1995 

Resistência à 
Compressão Endurecido 

18* - 50x100 Cilíndrica 7215/1996 
- 6** 40x40@80 Retangular 13279/2005 

Resistência à Flexão Endurecido 3 3 160x40x40 Retangular 13279/2005 

Estética Endurecido 1 1 200x200 Retangular Método 
Comparativo 

* Devido á limitações do laboratório, na etapa do estudo piloto a resistência à compressão foi avaliada em CPs 
cilíndricos, empregando-se o procedimento da NBR 7215/1996. 
** No estudo final, fez-se a medicação da resistência à compressão em fragmentos do corpo de prova prismático 
após o ensaio de tração na flexão, conforme indicado pela NBR 12279/2005. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.5.1. Ensaios no Estado Fresco 

 

 

Este tópico descreve os ensaios os quais as misturas foram submetidas em 

estado fresco, em especial o índice de consistência, e a massa específica, norteados 

pela NBR 13276 (ABNT, 2005) e NBR 13278 (ABNT, 1995), respectivamente 

 

 

4.5.1.1. Índice de consistência 

 

 

O método de ensaio para determinar o índice de consistência é norteado pela 

NBR 13276 (ABNT, 2005) com o auxílio da mesa de queda livre (flow table), soquete 

metálico, molde tronco cônico, régua e paquímetro (Figura 33).  

O teste consiste em medir o espalhamento da argamassa após a aplicação 

de 30 golpes na mesa, desta forma a argamassa passa por deformação, sendo 

possível fazer a medição do espelhamento com o auxilio do paquímetro, a medida foi 

realizada em três pontos (Figura 33 b), a média aritmética é chamada de índice de 

consistência. 

 

  
a) b) 

Figura 33: a) Mesa de Consistência b)Ensaio de Consistência. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Para este estudo, fixou-se o índice de consistência em 320 mm ± 20 mm tendo 

em vista as condições de moldagem da placa, o qual foi controlado por meio da 

demanda de água da mistura. 
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4.5.1.2. Massa específica 

 
 

A determinação da massa especifica no estado fresco das argamassas foi, no 

Laboratório de Tecnologia Concreto da Itaipu Binacional conforme determinação da 

NBR 13278 (ABNT, 1995). 

 

 

4.5.2. Ensaios na Argamassa Endurecida 

 

 

Este tópico descreve os ensaios os quais os corpos de prova foram 

submetidos após cura, como densidade e módulo de elasticidade, descrita pela norma 

E1876 (ASTM, 2006), assim como o ensaio de absorção de água por capilaridade 

realizada conforme NBR 9779 (ABNT, 1995). Ensaios de compressão que foram 

embasados nas NBRs 7215 e 13279 (ABNT, 1996 e ABNT, 2005), testes de 

resistência à flexão, que seguiu a NBR 13279 (ABNT, 2005), este item ainda descreve 

a avaliação estética conduzida nas placas decorativas. 

 

 

4.5.2.1. Densidade e módulo de elasticidade dinâmico 

 

 

O ensaio de módulo de elasticidade dinâmico foi realizado nas dependências 

do Laboratório de Materiais da UNILA em Foz do Iguaçu, pela Técnica de Excitação 

por Impulso (TEI), descrita pela norma E1876 (ASTM, 2006). Para tal, fez-se uso do 

equipamento da ATCP Engenharia Física e do Software Sonelastic 3.0 utilizado, em 

suporte de amostras do modelo SA-BC, usando um pulsador automático IED 

(Figura 34 a). 

Os corpos de prova utilizados no ensaio são prismáticos com dimensões de 

40 mm x 40 mm x160 mm. Por se tratar de um processo não destrutivo, foram 

empregados os mesmos corpos de prova que foram posteriormente utilizados no 

ensaio de tração na flexão. 
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a) b) 

Figura 34 : a)Equipamento da ATCP Engenharia, suporte do modelo  SA-BC, pulsador automático 
IED. b) Balança digital BEL, modelo L8001. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Antes do ensaio, todos os corpos de prova foram pesados em balança de 

precisão de 0,1g, marca BEL Engineering, modelo L8001(Figura 34 b), e medidos com 

paquímetro digital, dado a necessidade destas informações na execução do ensaio. 

Com isso, também foi possível obter a densidade do material (relação de massa sobre 

volume). 

 

 

4.5.2.2. Absorção de água 

 

 

O ensaio de absorção de água por capilaridade (Figura 35) foi realizado 

conforme NBR 9779 (ABNT, 1995), em três corpos de prova de 50 mm x 100 mm, 

com idade de cura superior a 28 dias, as aferições de massa foram realizadas em 

3, 6, 24, 48 e 72 horas, com o auxilio balança de precisão de 0,1g, marca BEL 

Engineering, modelo L8001. 

 

 
Figura 35: Ensaio de absorção por capilaridade. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.5.2.3. Resistência à compressão 

 

 

Para o estudo piloto o ensaio de resistência à compressão foi realizado nas 

idades de 7, 14 e 28 dias, onde cada idade utilizou 6 corpos de prova de 50mm x 

100mm conforme previsto na NBR 7215 (ABNT, 1996). 

Para o ensaio foi utilizado uma prensa hidráulica universal, da marca 

AMSLAR, com capacidade de carga de 500 KN (Figura 36 a), nas dependências do 

laboratório de tecnologia de concreto da Itaipu Binacional. A resistência das 

argamassas foi obtida por meio da média dos resultados dos 6 corpos de prova 

ensaiados. 
 

  
a) b) 

Figura 36: Medição da Resistencia à Compressão a) Estudo piloto b) Estudo final. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Para o estudo final, os ensaios de resistência à compressão foram realizados 

com idades de 28 dias, onde cada idade utilizou seis partes oriundas de três corpos 

de prova provenientes do ensaio de resistência à flexão (ver Figura 36 b) conforme 

previsto na NBR 13279 (ABNT, 2005). Este ensaio foi realizado nas dependências do 

Centro Dinâmica das Cataratas em Foz do Iguaçu (UCD), com uso de prensa 

hidráulica com acionamento elétrico e leitor digital, da marca EMIC, modelo PCE 

100C, sendo que o dispositivo de carga de compressão aplica carga de 500N/s. A 

resistência das argamassas foi obtida por meio da média dos resultados dos seis 

corpos de prova ensaiados. 
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4.5.2.4. Resistência à flexão 

 

 

No estudo piloto e final, para o ensaio de tração na flexão foram utilizados três 

corpos de prova prismáticos com dimensões de 40mm x40mm x 160mm, com idade 

de 28 dias, atendendo a NBR 13279 (ABNT, 2005).  

O ensaio foi realizado nas dependências do Centro Dinâmica das Cataratas 

em Foz do Iguaçu (UCD), com uso de prensa hidráulica com acionamento elétrico e 

leitor digital, da marca EMIC, modelo PCE 100C (Figura 37). 

 

 
Figura 37: Prensa hidráulica EMIC empregado na ensaio de tração na flexão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

4.5.2.5. Avaliação estética e moldabilidade 

 

 

A avaliação estética das placas foi realizada após os 28 dias de cura do último 

traço, por meio de análise de imagem, moldagem e manuseio dos elementos 

produzidos. Para isso, foram capturadas imagens das placas em estúdio 

especializado, tomando o cuidado de fazer os registros todos à mesma distância. 

Também se fez uso de uma régua que foi emprega como referência na captura da 
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imagem. Também foram feitas analises durante e após a produção das placas para 

demais avaliações. 

Por fim, as imagens das placas foram dispostas uma ao lado da outra, e com 

base na moldabilidade, manuseio, propriedades físicas e mecânicas, foram 

verificados os seguintes aspectos: 

• Acabamento superficial: superfície lisa isenta de bolhas ou defeitos, 

etc.; 

• Facilidade de manuseio: se a placa ao ser manuseada permanece 

íntegra (propriedade associada às propriedades mecânicas); 

• Produção das placas: aspectos de moldagem e desmoldarem das 

placas, tempo de cura, etc.; 

• Leveza: em geral quanto, mais leve melhor devido à facilidade de 

colocação (será avaliada por meio da densidade dos materiais). 
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5. RESULTADOS 
 

 

Neste capitulo, serão apresentados os resultados obtidos a partir dos ensaios 

físicos e mecânicos, nas duas etapas do presente estudo, primeiramente será 

abordado os dados do estudo piloto e sem seguida os referentes ao estudo final. 

 

 

5.1 RESULTADOS DO ESTUDO PILOTO  

 

 

Na etapa do estudo piloto, foram desenvolvidas argamassas com teores de 

resíduos de gesso “in natura” e resíduos de kraft, este proveniente de embalagens de 

cimento. 

Foram produzidas duas argamassas de referência, sendo uma argamassa 

convencional com traço 1:3 (cimento: agregado miúdo) e outra com 100% de gesso 

de estuque (gesso comercial). As demais receberam incorporação de resíduos de 

gesso nos traços 1:3:2 e 1:3:3 (cimento: agregado miúdo: RG) com teores de resíduos 

de kraft na proporção de 0, 2,5 e 5% sobre a massa de cimento, totalizando a 

produção de 10 misturas. 

 

 

5.1.1 Consumo de Água 
 

 

Antes da realização das análises dos resultados das propriedades mecânicas, 

se fez necessário observar o comportamento do consumo de água, em função da 

consistência de 320 mm ± 20mm de diâmetro, sendo os resultados apresentados na 

Figura 38. 

É possível observar que o consumo de água é maior, conforme o aumento de 

adição de resíduos de gesso e resíduos de papel. Para a consistência fixa, o menor 

consumo de água (400 ml), ocorreu na mistura com gesso comercial (100% G), 
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seguido das misturas sem resíduo de gesso (0RG). Com o incremento do resíduo de 

gesso (ver misturas 2RG e 3RG), verifica-se o aumento da demanda de água. 

 

 
Figura 38: Relação entre consumo de água e consistência das argamassas estudo Piloto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A elevação do consumo de água nas misturas com resíduo de gesso pode 

estar associada à porosidade do material (NITA et al., 2004). John e Cincotto (2007) 

citam que a água demandada para garantir trabalhabilidade à pasta de gesso depende 

da superfície específica e da distribuição do tamanho das partículas do gesso, sendo 

que em geral, quanto maior a área específica, maior a quantidade de água requerida. 

Cavalcanti, et al (2012) relatam que a trabalhabilidade foi prejudicada com o aumento 

do percentual de finos do resíduo, indicando que a composição granulométrica 

interfere nas características físicas e mecânicas das argamassas de gesso. 

O resíduo de gesso estudado possui diâmetro médio de aproximadamente 

10 µm (Ver Tabela 7, item 4.2.2) o que pode ter contribuído para o aumento da 

demanda de água. 

Independente do teor de gesso empregado, a adição de fibra de Kraf gerou 

incremento na demanda de água das misturas, sendo maior quanto mais elevado o 

teor de adição. Tal fato pode ser devido às características de materiais fibrosos, que 

segundo a literatura (SILVA, 2013), tendem a demandar um maior consumo de água 

para uma mesma trabalhabilidade em relação a misturas isentas de fibra. 

 

 



 

 

78 

5.1.2. Massa Específica  

 

 

Na Figura 39, nota-se que as massas específicas variaram de 2,02 a 

1,15 g/cm3, obtendo-se maior massa específica nas argamassas sem RG (traço 0RG).  

 

 
Figura 39: Relação entre a massa específica das argamassas em estado fresco e endurecido do 

estudo Piloto. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

É possível observar que nas argamassas compostas com resíduos de gesso 

(RG), as massas específicas são menores conforme ocorre o aumento de RG. Ou 

seja, quanto menor o teor de resíduos de gesso maior a massa específica das 

argamassas. Tal fato está relacionado à massa específica do resíduo do gesso, que 

é menor em relação ao cimento, e ao consumo de H2O (ver Figura 38), que se eleva 

conforme o resíduo é incorporado à argamassa, podendo causar aumento da 

porosidade do material. 

A argamassa 2RG apresentou um comportamento diferente das demais, 

enquanto as outras tinham sua massa específica reduzida após 28 dias no estado 

endurecido, as argamassas de 2RG tiveram aumento de massa específica após o 

mesmo período. Para Carasek (2007), a diferença entre massas específicas das 

argamassas no estado fresco e endurecido pode ser devida à retenção de água no 

processo de confecção das misturas. 

 

 



 

 

79 

5.1.3. Resistência à Compressão  

 

 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados aos 7, 14 e 28 dias, 

para cada traço estudado (ver Figura 40). Nota-se que as argamassas sem resíduo 

de gesso (0RG-0%RP, 0RG-2,5%RP e 0RG-5,0%RP), resultaram em resistências à 

compressão superior à mistura de referência (100%G6). Os traços dos grupos 2RG e 

3RG tiveram resistências inferiores ao traço de 100% de gesso, aos 28 dias, sendo a 

queda da resistência de aproximadamente 57 e 77 %, respectivamente.  

 

 
Figura 40: Influência da adição de RG e RP na resistência à compressão das argamassas do estudo 

Piloto. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Observando os traços que possuem não possuem resíduo de gesso (0RG), a 

adição de resíduos de papel (RP) em teores de 2,5 % e 5 % em relação à massa de 

cimento, apresentou queda na resistência à compressão de aproximadamente 50 %. 

Contudo estes traços apresentam resistências de 8 a 9MPa, respectivamente, valor 

próximos à mistura composta por 100 % de gesso não hidratado que apresentou 

8,9 MPa de resistência. Nos traços com 2RG e 3RG o incremento de papel também 

reduziu a resistência à compressão das argamassas aos 28 dias, com exceção da 

mistura 2RG-2,5%RP, onde se observa um pequeno aumento na resistência.  

                                                
6 Essa argamassa possui gesso comercial, não hidratado, em sua composição, servindo como 
comparativo, já que as placas de gesso comercialmente vendidas no mercado são assim produzidas. 
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Observa-se divergência na literatura sobre a redução da resistência à 

compressão com o incremento de papel kraft para a produção de concreto. Junior e 

Marques (2015) chegaram a valores de 21,17 MPa de resistência à compressão, em 

argamassas que receberam 1,25 g de resíduos de kraft a cada quilograma de cimento, 

representando um acréscimo de 24,06 % sobre o concreto sem adição de kraft. 

Na produção tijolos ecológicos de solo-cimento, Marins et al. (2016) 

observaram que o incremento do resíduos de kraft elevou a resistência à compressão 

das misturas produzidas. Para o traço 1:7 (cimento: solo), os a adição de 1 % de kraft 

possibilitou um resultado de 0,63 MPa de resistência à compressão, enquanto que a 

mistura de referência (sem adição de kraft) apresentou resistência da ordem de 

0,27 MPa. 

 

 

5.1.4. Resistência à Tração na Flexão 

 

 

Os ensaios de resistência à tração na flexão (ver Figura 41) foram realizados 

com os corpos de prova (CPs) prismáticos com idades superiores a 28 dias.  

 

 
Figura 41: Influência da adição de RG e RP na resistência à tração na flexão das argamassas do 

estudo Piloto. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Percebe-se que a resistência à tração na flexão das argamassas contendo 

resíduos de gesso variou de 0,7 a 2,25 MPa, mostrando-se abaixo das resistências 
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dos traços com 100 % de gesso e 0RG sem resíduo de papel, os quais possuem 

resistência de 5,9 e 6,4 MPa, respectivamente.  

Na produção de concretos, Fleming et al. (2015), obtiveram valores de 

resistência à tração de 1,14 MPa, ao adicionar 2,5 % fibra de celulose em relação ao 

cimento, enquanto que para a mistura de referência a resistência foi de 1,72 MPa. 

Silva (2013), ao produzir compósitos com adição de fibra de kraft proveniente de 

embalagens de cimento, obteve valor de 3,5 MPa para a resistência à flexão, para 

amostras que receberam 5 % de resíduos de kraft e adição de adesivo a base de PVA. 

 

 

5.1.5. Comparação entre Resistência à Compressão e à Tração na Flexão 

 

 

Na Figura 42 nota-se que as argamassas que receberam resíduos na sua 

mistura apresentaram queda na resistência, quando comparadas à mistura de 

referência (0RG-0%RP). Observa-se que quanto maior o incremento no traço de 

resíduo de gesso in natura, menor a resistência à compressão e à tração na flexão 

das argamassas. As argamassas produzidas com o traço 1:3:2 apresentaram 

resistência à compressão, aproximadamente 50 % superior, às argamassas com traço 

1:3:3. Na resistência à tração na flexão, a perda de resistência foi menor, em torno de 

20 % para o traço 1:3:3 em relação ao traço 1:3:2. 

Quanto às argamassas, com adição de papel kraft, percebe-se um pequeno 

ganho de resistência à tração na flexão, para os traços confeccionados com resíduo 

de gesso in natura, com exceção da mistura 3RG-5%RP, que revelou queda nesta 

propriedade. Tal fato, denota que o papel kraft pode ter atuado como fibra na mistura, 

agindo de forma direta na melhora da resistência à tração do material. Contudo, a 

adição do papel causou redução da resistência à compressão para todas as misturas, 

com restrição da 2RG-2,5%RP, que teve pequeno aumento quando comparada à sem 

papel (2RG-0%RP).  

Tendo em vista, que a incorporação de resíduo de gesso in natura aumentou 

a demanda de água das misturas, a perda de resistência mecânica pode estar 

associada a este fato, uma vez, que a resistência é inversamente proporcional ao 

consumo de água. 
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Figura 42: Comparação entre as resistências de compressão e tração na flexão do estudo Piloto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Cabe destacar que a NBR 13207 (1994) estabelece como exigência para a 

resistência à compressão de pastas de gesso para construção civil valores superiores 

a 8,4 MPa (valores para pastas de gesso), tal valor foi alcançado pela pasta de gesso 

produzida no estudo (mistura 100%G). A comparação normativa para argamassas de 

gesso, não foi conduzida tendo em vista inexistência de norma especifica.  

 

 

5.1.6. Módulo de Elasticidade Dinâmico 

 

 

Os ensaios de módulo de elasticidade dinâmico foram realizados com 

3 corpos de prova prismáticos com idade superior a 28 dias. Os resultados estão 

apresentados na Figura 43. 

Nota-se que as argamassas que tiveram melhores resultados no módulo de 

elasticidade, são as livres de adição de resíduos de gesso (0RG 100%G), o que já era 

esperado tendo em vista os resultados de resistência à compressão  

Para os traços 2RG, é possível notar, que as misturas apresentam módulo de 

elasticidade superior à argamassa composta de 3RG, sendo que a argamassa 2RG-

2,5%RP e 2RG-5%RP apresentam 4,88 e 4,75 GPa, respectivamente.  
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Figura 43 :Gráfico; Módulo de Elasticidade dinâmico do estudo Piloto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Já os traços 3RG apresentaram módulo de elasticidade inferior a 2,29 GPa. 

Desta forma é possível concluir que quanto maior for à adição de resíduos de gesso 

nas argamassas, menor será o módulo de elasticidade das mesmas. Este fato pode 

estar associado ao fato do consumo de H2O nas argamassas, que conforme 

observado na Figura 38, tem o consumo elevado conforme a incorporação de resíduos 

de gesso é aumentada, o que reduz a resistência mecânica afetando também o 

módulo de elasticidade.   

 

 

5.1.7. Avaliação Estética 

 

 

Para determinar qual argamassa possui melhores aspectos estéticos, foi 

realizada análise visual, a fim de observar qual possui superfície lisa e sem 

deformidade, também foi considera os aspectos de moldagem e desmoldagem das 

placas. 

As argamassas com 0RG apresentaram-se boas no quesito de moldagem e 

desmolde, sem apresentar desgastes em suas arestas. Possuem poros evidentes a 

olho nu (ver Figura 44), contudo estes aspectos também estão presentes em placas 

decorativas disponíveis no mercado. Para corrigir estas imperfeições, os aplicadores 

fazem um tratamento da superfície com pasta de gesso. 
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As argamassas de 2RG apresentaram-se excelentes na estética, com 

superfícies lisas e com poucos poros. Também conferiram facilidade de moldagem e 

desmoldagem, apresentando arestas sem falhas. Contudo, os poros aumentam 

conforme a adição de resíduo de papel (RP) na argamassa. 

Já as argamassas com incorporação de 3RG, apresentaram superfície lisa, 

com ausência de poros. Contudo, observou-se que quando entravam em contato 

manual, as placas esfarelavam e suas arestas apresentam-se danificadas. Tal está 

associado à sua baixa resistência mecânica constatada nos testes de resistência à 

compressão, tração na flexão e módulo de elasticidade. Neste sentido, tais peças não 

apresentam comportamento adequado para aplicação/utilização, apesar da boa 

qualidade estética. 
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Figura 44: Avaliação estética das diferentes placas produzidas no estudo Piloto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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5.1.8. Considerações sobre o Estudo Piloto 

 

 

Na etapa preliminar do estudo constatou-se que que a adição de fibra de papel 

não contribuiu nas propriedades físicas e mecânicas tão pouco para a estética das 

placas. Por esta razão, este resíduo foi excluído do estudo final. 

Na segunda etapa da pesquisa novos estudos de desempenho foram 

conduzidos a fim de constatar se a adição de resíduos de gesso calcinado e não 

calcinado podem ser uma alternativa viável do ponto de vista técnico.  

 

 

5.2. ESTUDO FINAL 

 

 

Na etapa e estudo final, foram desenvolvidos argamassas com teores de 

resíduo de gesso calcinado (RGC) em diferentes temperaturas, conforme resultados 

da TG (ver item 4.2.5), para dois tempos de queima (4 e 6 horas) 

Foram produzidas misturas com teores de 2RGC, 3RGC e 100% RGC 

(resíduo de gesso calcinado), sem fibras de papel. As misturas das argamassas do 

projeto final do experimento estão expressas na Tabela 15 do item 4.3.2, sendo os 

resultados apresentados na sequência.  

 

 
5.2.1. Consumo de Água 

 

 

Assim como no estudo piloto, para melhor compreensão dos dados referente 

às resistências mecânicas, foi observado o consumo de água em relação à 

consistência fixada ( 320 mm ± 20 mm). 

É possível notar na Figura 45, que quanto maior a incorporação do resíduo de 

gesso, tanto "in natura" quanto calcinado, maior o consumo de água das misturas. As 

argamassas compostas por aglomerante do tipo cimento e incorporação do resíduo 

de gesso "in natura", tiveram maior consumo de água em relação as demais misturas 
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(2RG e 3RG). Já para as pastas, a produzida com gesso de estuque (gesso comercial) 

apresentou demanda de água bastante reduzida em torno de 47,75 % em relação às 

produzidas com RG calcinado. 

 

 
Figura 45: Relação entre o consumo de água e consistência das misturas com RG in natural e 

calcinado. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
As argamassas do grupo 2RG, compostas por aglomerantes oriundo de RG 

calcinado foram as que apresentaram menor consumo de água, a qual variou de 

676 a 846ml, sendo o consumo mais elevado nas misturas calcinadas a 140 °C para 

os dois tempos de queima (4 e 6 horas). 

Logo, as pastas produzidas a partir de 100 % de resíduos de gesso calcinado, 

não apresentaram variação no consumo de água com média de 765 ml, contudo, 

comparadas à pasta de gesso de estuque o consumo foi de 50 %, uma vez que a 

pasta 100%G consumiu apenas 400 ml de água. 

 

 

5.2.2. Massa Específica 

 

 

É possível observar que nas argamassas compostas por teores de resíduos 

de gesso (RG) "in natura” (0ºC), as massas específicas são menores conforme ocorre 
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o aumento de RG, ou seja, quanto menor o teor de resíduo de gesso maior a massa 

específica das misturas. Tal fato está relacionado à massa específica do resíduo do 

gesso, que é menor em relação ao cimento e ao consumo de H20 que se eleva 

conforme o resíduo é incorporado à argamassa, podendo causar aumento da 

porosidade do material. 

 

 
Figura 46: Relação entre a massa específica das misturas em estado fresco e endurecido  com RG 

"in natura" e calcinado. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
As argamassas do grupo 2RG cujo resíduo foi submetido à calcinação a três 

diferentes temperaturas, tiveram aumento na massa específica conforme a elevação 

da temperatura de calcinação. Já as argamassas do grupo 3RG tiveram pouca 

variação na massa específica em relação ao tempo e temperatura de calcinação. Para 

as misturas produzidas com resíduo calcinado não foi observado variações na massa 

específica em função do tempo de calcinação (4 ou 6 horas).  

Observando as pastas de gesso é possível identificar que a de 100 % de 

gesso de estuque apresentou massa específica de 1,70 g/cm3 em estado fresco e 

1,36 g/cm3 em estado endurecido, já as pastas de 100 % de RG submetidas a 

calcinação, apresentaram-se inferiores à pasta de referência (100%G), onde a média 

das pastas foi de 1,40 g/cm3 e 0,94 g/cm3 em estado fresco e endurecido, 

respectivamente. 
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A redução entre massas específicas das argamassas/pastas em estado 

fresco para o estado endurecido pode ser devido à retenção de água no processo de 

confecção das misturas a fim de manter a trabalhabilidade, após moldadas, no estado 

endurecido passam por tempo de cura ocorrendo à evaporação da água 

(CARASEK, 2007). 

 

 

5.2.3. Resistência à Compressão 

 

 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados aos 28 dias, para 

cada traço estudado (ver Figura 47). Nota-se que a argamassa de referência 

(argamassa de cimento), sem RG (0RG), resultou na maior de resistência à 

compressão (18,42 MPa). Já as argamassas com composição de RG “in natura” 

tiveram redução da resistência conforme a elevação da adição de RG, como já 

discutido no item 5.1.3. 
 

 
Figura 47: Influência do RG calcinado em 4 e 6 horas e temperatura de 140°C, 160°C e 180°C, na 

resistência à Compressão das amostras. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Das argamassas compostas de RG tanto "in natura" (0 ºC) como calcinado 

(2RG e 3RG), a que apresentou melhor comportamento em relação à resistência à 

compressão foi a argamassa de 2RG a 140 °C e tempo de calcinação de 6 horas, que 

apresentou valor de 5,32 MPa.  

Tanto para as pastas quanto para as argamassas produzidas com RG 

calcinado, observa-se que a temperatura e queima de 6 horas, para os três níveis de 

temperatura estudados, conduziram a maiores valores de resistência à compressão. 

Para as argamassas, observou-se que 4 horas de queima do RG não melhorou a 

resistência à compressão em relação ao RG "in natura". 

Já as amostras confeccionadas de pastas de gesso (100%G e 100%RG), 

tiveram alterações entre si. As pastas com tempo de 4 horas de calcinação tiveram 

50 % de queda na resistência, quando comparadas às pastas com 6 horas de 

calcinação. A pasta de gesso com tempo de 6 horas de calcinação e temperatura de 

160 °C apresentou resistência à compressão de 10,51 MPa, sendo assim superior a 

pasta de referência (100%G) que foi de 8,84 MPa. Apolinário (2015) obteve valores 

de resistência à compressão para pastas o gesso comercial de 8,90MPa, resultado 

similar ao estudo realizado 

As pastas de 100%RG calcinados durante 6 horas, apresentaram resistência 

à compressão superior ao estabelecido pela NBR 13207 (ABNT, 1994), que prevê 

valores de resistência à compressão à pastas de gesso com destinação a construção 

civil, igual ou superior a 8,4 MPa.  

Na literatura, observam-se valores distintos aos observados neste estudo. 

Erbs et al. (2015) obteve valores de resistência à compressão de 6,05 MPa para 

pastas de gesso produzidas com RG e tempo de calcinação de 24 horas a uma 

temperatura de 180 °C. Apolinário (2015) trabalhou com o RG calcinado por período 

de 24 horas a temperatura de 150 °C, e obteve valores médios de compressão de 

5,06 MPa nas pastas produzidas. 

 

 

5.2.4. Resistência à Flexão 
 
 

Os ensaios de resistência à tração na flexão (ver Figura 48) foram realizados 

com os corpos de prova (CPs) prismáticos com idades superiores a 28 dias.  
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Figura 48: Influência do RG "in natura" e calcinado na resistência à tração na flexão das 

argamassa/pastas. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Percebe-se que a resistência à tração das argamassas provenientes de 

resíduos de gesso variou de 0,94 a 4,06 MPa, mostrando-se abaixo das resistências 

dos traços com 100%G e 0RG, os quais possuem resistência de 5,9 e 6,4 MPa, 

respectivamente. Nota-se que as argamassas de 2RG tiveram aumento de resistência 

quando o RG foi submetido a 6 horas de calcinação, já as argamassas de 3RG 

apresentaram queda quando submetidas a mais tempo e a maiores temperaturas de 

calcinação, observando que a melhor argamassa deste grupo foi a com 4 horas de 

queima para a temperatura de 140 °C. 

As resistências das pastas compostas de 100 % de RG calcinado por 6 horas 

apresentaram-se superiores às pastas produzidas com RG calcinado durante 4 horas. 

Enquanto as pastas com tempo de calcinação de 4 horas tiveram desempenho inferior 

a 4 MPa na resistência à flexão. As pastas que tiveram calcinação de 6 horas 

chegaram a valores superiores a 7 MPa, onde o melhor resultado foi para para a pasta 

de 100%RG calcinado por 6 horas em temperatura de 180 °C, que apresentou 

resistência à flexão de 8,04 MPa.  

Savi (2012), ao produzir pastas com RG calcinados por 2 horas a uma 

temperatura de 170 °C, obteve valores de 2,63 MPa na a flexão. Erbs et al. (2015), 
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encontrou valores de 1,14 MPa para amostras de pastas com gesso reciclado, em 

temperatura de 160 °C com período de 4 horas e 1,9 MPa para pasta com tempo de 

4 horas de calcinação com temperatura de 200 °C. 

Na comparação entre resistência à tração e compressão (ver Figura 49), nota-

se que as argamassas que receberam RG tanto “in natura" como calcinado, 

apresentaram queda na resistência à tração na flexão e à compressão quando 

comparada a argamassa 0RG de referência. Observa-se que quanto maior o tempo 

de calcinação dos resíduos de gesso maiores são as resistências, conforme é possível 

observar nas argamassas de 2RG e 3RG onde as misturas com RG calcinado em 

tempo de 6 horas possuem melhores resultados. 

 

 
Figura 49: Comparação entre as resistência de compressão e tração na flexão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Quanto às pastas de gesso é possível observar que tanto a resistência à 

compressão como à tração na flexão, tiveram um aumento para as misturas com 

tempo de 6 horas de calcinação, onde foi possível obter valores superiores ao da pasta 

de referência (100%G).  
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5.2.5. Módulo de Elasticidade Dinâmico 

 
 

Para a obtenção do módulo elástico dinâmico, foram confeccionados 3 corpos 

de prova prismáticos, os quais foram submetidos ao ensaio aos 28 dias. Os resultados 

estão apresentados na Figura 50. 
 

 
Figura 50: Módulo de Elasticidade do estudo Final. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Nota-se que as argamassas/pastas que tiveram melhores resultados no módulo 

de elasticidade dinâmico, são as livres de adição de resíduos de gesso (0RG e 100%G).  

Para os traços do grupo 2RG com RG calcinado, é possível notar, que as 

argamassas apresentam módulo de elasticidade com pequenas variações (média de 

4,26 GPa), assim como as argamassas do grupo 3RG com RG calcinado que 

apresentaram média de 4,79 GPa para o módulo. 

As pastas de RG apresentaram variação, em função do tempo e temperatura 

de calcinação, obtendo melhores resultados nas pastas de 160 °C nos tempos de 4 e 

6 horas de calcinação com valores de 4,24 GPa e 4,66 GPa respectivamente. 

Todas as misturas compostas de RG sejam “in natura” e/ou calcinado 

apresentaram queda em relação às de referências que obtiveram valores de 15,77 GPa 

para a argamassa de 0RG e 8,46 GPa para a pasta de 100%G. Este fato pode estar 
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relacionado ao consumo de H2O das misturas, uma vez que ambas foram as que 

apresentaram menor consumo, o que faz crer que quanto maior a adição de resíduo, maior 

o consumo de água e consequentemente, menor será o módulo elástico dinâmico.  

 
 

5.2.6. Absorção de Água 

 
 
Na Figura 51, são apresentados os resultados de absorção de água por 

capilaridade das amostras produzidas os dados são referentes a 72 horas de ensaio. É 

possível analisar que o menor valor é da ordem de 2,25 g/cm2, valor resultante da 

argamassa de referência 0RG. As demais argamassas apresentaram valores 

aproximadamente 50 % superior a esta, apontando que a incorporação do RG tanto “in 

natura" como calcinado aumenta a absorção de água das argamassas e pastas 

produzidas. 

 

 
Figura 51: Absorção de água por capilaridade das argamassas/pasta. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

As misturas de pastas de gesso calcinadas tiveram pouca variação entre si, 

contudo a absorção de água foi superior a da pasta 100%G, essa variação pode estar 
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associada à demanda de água utilizada na confecção das pastas, para que ocorresse 

a hidratação do gesso calcinada (ver item 5.2.1), tal fato, também pode estar 

relacionado à granulometria dos resíduos de gesso, conforme Cavalcanti et al. (2012), 

que apontaram que a composição granulométrica interferiu nas características físicas 

e mecânicas das misturas. 

 
 

5.2.7 Avaliação Estética 

 
 
Para tal, empregou-se o mesmo procedimento do estudo piloto 

(ver item 5.1.7). No estudo realizado, pode-se constar para o quesito moldagem e 

desmolde que a argamassa cimentícia (sem adição de resíduo de gesso - 0RG), 

apresentou bom desempenho, sem desgaste de arestas (ver Figura 52). Tal fato pode 

ser atribuído à sua elevada resistência mecânica (superior a 18 MPa).  
 

  

  
Figura 52 : Avaliação estética das placas com RG "in natura" e gesso comercial. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Observa-se na Figura 53, que as argamassas de 2RG e 3RG com calcinação 

em temperatura de 140 °C, 160 °C e 180 °C, nos dois tempos de calcinação (4 e 

6horas) apresentaram-se excelentes na estética, com superfícies lisas e com poucos 
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poros. Também conferiram facilidade de moldagem e desmoldagem, apresentando 

arestas sem falhas.  
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Figura 53: Avaliação estética das placas produzidas com argamassas de RG calcinado. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
As placas de pastas com 100 % de incorporação de RG calcinado em 

temperatura de 140 °C, 160 °C e 180 °C (ver Figura 54), nos dois tempos de 

calcinação (4 e 6 horas), as placas apresentaram superfície lisa, com ausência de 

poros, e coroação branca, diferente das argamassas que possuem coloração 

acinzentada, devido à presença de areia e pó de rocha em sua composição.  
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Figura 54: Avaliação estética das placas produzidas com pasta de RG calcinado. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Observou-se que tanto as argamassas (Figura 53), como as pastas de gesso 

(Figura 54), não apresentaram deformidades no manuseio. Desta forma, tais peças 

apresentam comportamento adequado para aplicação/utilização. 

Outro fator analisado foi a leveza das placas decorativas, onde foi possível 

analisar que todas as misturas confeccionadas, apresentaram valores inferiores a 

1,69 g/cm3, exceto a argamassa sem resíduo (0RG) que obteve valor de 1,89 g/cm3. 

Dentre todas as misturas, as que apresentaram maiores levezas foram as pastas, com 

valores que variaram de 0,88 g/cm3 a 0,99 g/cm3 (100%RG 140 °C 4h e 100%RG 

160 °C 4h), proporcionando uma redução de até 35 % em relação a pasta de gesso 

de estuque(100%G). 

 

 

5.2.8. Resumo do Estudo Final 
 
 

Nas tabelas 17 e 18 apresentam-se, respectivamente, os resultados médios 

das propriedades das argamassas e pastas produzidas no estudo final.  

Os resultados das argamassas (Tabela 17) apontam que as misturas 

produzidas com base 2RG à 140 °C e 160 °C com tempo de calcinação de 6 horas, 

apresentaram melhores resultados nos quesitos de resistência à compressão, flexão 

e  absorção de água. A argamassa 3RG a temperatura de 160 °C com tempo de 

calcinação por 6 horas, apresentou bons resultados na massa específica e a 

resistência à compressão, conforme critérios apresentados na Tabela 19. 
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Tabela 17: Resumo das propriedades para as argamassas produzidas. 

Mistura 
Calcinação Propriedades avaliadas 

Temp. 
(ºC) 

Tempo 
(h) 

g 

(kg/dm³) 
fc2 

(MPa) 
ft3 

(MPa) 
A4 
(%) Estética 

0RG 
0 0 

1,89 18,43 6,41 12,09 SAT 
2RG 1,69 3,85 1,17 33,74 SAT 
3RG 1,23 2,08 0,94 51,16 INS 

2RG 

140 4 1,36 2,33 1,17 31,09 SAT 
6 1,45 5,32 3,12 30,12 SAT 

160 4 1,54 2,58 1,63 27,53 SAT 
6 1,56 4,56 4,06 28,16 SAT 

180 4 1,52 2,34 1,38 27,22 SAT 
6 1,52 3,08 3,67 29,24 SAT 

3RG 

140 4 1,32 3,76 2,50 38,27 SAT 
6 1,32 3,98 1,64 38,30 SAT 

160 4 1,31 2,73 1,48 35,93 SAT 
6 1,28 4,39 1,79 38,37 SAT 

180 4 1,31 2,25 1,64 35,60 SAT 
6 1,37 2,06 1,40 34,57 SAT 

1) Massa específica; 2) Resistência à compressão; 3) Resistência à tração; 4) Absorção de água. 
SAT = satisfatória; INS = insatisfatória. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Os resultados apresentados na Tabela 18 que refere-se as pastas produzidas, 

é possível observar que todas as misturas produzidas com RG calcinado por período 

de 6 horas, apresentaram resultados superiores aos das pastas produzidas com RG 

calcinado durante 4 horas. A pasta produzida a 160 °C por tempo de calcinação de 

6 horas, apresentou melhor desempenho de resistência à compressão com valores 

de 10,51 MPa. 
 
Tabela 18: Resumo das propriedades para as pastas produzidas. 

Mistura 
Calcinação Propriedades avaliadas 

Temp. 
(ºC) 

Tempo 
(h) 

g 

(kg/dm³) 
fc2 

(MPa) 
ft3 

(MPa) 
A4 
(%) Estética 

100%G 0 0 1,36 8,94 5,89 36,97 SAT 

100%RG 

140 4 0,88 4,06 3,82 73,75 SAT 
6 0,91 8,50 9,61 69,74 SAT 

160 4 0,99 5,20 2,97 68,26 SAT 
6 0,94 10,51 9,77 71,32 SAT 

180 4 0,92 3,33 3,20 72,36 SAT 
6 0,93 9,77 10,46 68,69 SAT 

1) Massa específica; 2) Resistência à compressão; 3) Resistência à tração; 4) Absorção de água. 
SAT = satisfatória; INS = insatisfatória. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 
Considerando o disposto na tabela 19, as misturas marcadas em negrito nas 

tabelas 17 e 18 atenderam os critérios de desempenho requeridos. 
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Tabela 19: critérios de avaliação de desempenho das propriedades para as 
argamassas e pastas produzidas 

Propriedade g1 

(kg/dcm³) 
fc2 

(MPa) 
Ft3 

(MPa) 
A4 
(%) 

Estética 
(adimensional) 

Critério de 
avaliação 

Menor é 
melhor* Maior é melhor** Maior é 

melhor* 
Menor é 
melhor* 

Mais leve e resistente é 
melhor, menor absorção é 

melhor*** 
1) Massa específica; 2) Resistência à compressão; 3) Resistência à tração; 4) Absorção de água 

* Para esta propriedade a comparação será feita entre os grupos avaliados (0RG, 2RG e 3RG, 100%G e 100%RG).  
** Para as pastas de gesso mínimo de 8,5 MPa, conforme NBR 13207 (ABNT, 1994). 

*** As placas foram classificadas em ordem decrescente quanto à interação entre as propriedades indicadas. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com base nas pesquisas realizadas, foi possível verificar a influência da 

incorporação de resíduos de kratf, gesso "in natura" e gesso calcinado na produção 

de argamassas e pastas destinadas à produção de placas decorativas, por meio da 

realização de um estudo piloto e um estudo final. 

Para o estudo piloto foram produzidas argamassas com traço 1:3:0, 1:3:2, 

1:3:3 (cimento: agregado: RG “in natura") onde o teor de resíduos de kraft variou de 0 

%, 2,5 % e 5 % sobre a massa de cimento. Os resultados apontaram que as 

resistências mecânicas tiveram redução e o RG “in natura" não teve bom desempenho 

na condição de aglomerante. O pape kraft também não apresentou melhoria nas 

propriedades mecânicas avaliadas.  

No estudo final os traços foram produzidos com RG calcinado em temperatura 

de 140 °C, 160 °C e 180 °C, por tempo de 4 e 6 horas, para as argamassas o traço 

foi 0:3:2 e 0:3:3 (cimento: agregado: RG calcinado), já as pastas foram realizadas em 

mistura com 100 % de RG calcinado nas três temperaturas e 2 tempos de queima. De 

modo geral, foi analisado que o resíduo de gesso calcinado poder ser aplicado como 

aglomerante na produção de argamassas e pastas, destinadas a produção de placas 

de gesso decorativas. Tal utilização pode reduzir os impactos ambientas, sendo uma 

forma de disposição final do RG considerada viável.  

 

 
6.1. CONCLUSÕES 

 

 

Em relação à caracterização dos materiais, observou-se que: 

a) O RG "in natura" possui massa específica de 2,50 g/cm³, sendo 

observada variação nesta propriedade para os gessos calcinados de 

2,28 a 2,85 g/cm³. 

b) Pelo ensaio de granulometria, observou-se que o módulo de finura 

tanto do gesso "in natura” como do calcinado, apresentaram valores 

com pouca variação (0,63 a 0,65), sendo estes caracterizados pela 
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NBR 13207 (ABNT, 1994) como gesso fino para revestimento, 

apresentando valores inferiores a 1,1, e compatíveis com a literatura 

que aponta módulo de finura do gesso de 0,66. 

c) O ensaio termogravimétrico do resíduo de gesso apontou pico de maior 

perda de massa na faixa de temperatura de 100 a 160°C, o qual é 

relacionado à formação da anidrita solúvel (III), conhecida como gesso 

de estuque; 

d) Por microscopia eletrônica de varredura (MEV), constatou-se que o 

resíduo de kraft, possui fibras alongadas, com superfície de filamentos 

de celulose, com variação de largura de 21,71 à 31,95 µm.  

 

No que se refere à incorporação de resíduo de papel Kraft às argamassas 

mistas produzidas (cimento e gesso), verificou-se no estudo piloto que:  

a) O papel kraft aumentou a demanda de água das misturas para uma 

mesma consistência, sendo que as argamassas produzidas apenas 

com resíduos de papel Kraft e de gesso "in natura", sem cimento, 

apresentaram melhor resistência à tração na flexão, sob as 

argamassas mistas. 

b) As argamassas com resíduo de gesso "in natura" e Kraft na proporção 

de 1:3:2 (cimento: agregado: resíduo de gesso) apresentaram 

resistência à compressão superior a 3,24 MPa.  

c) Maiores estudos devem ser desenvolvidos a fim de comprovar a 

influência do papel kraft nas propriedades mecânicas das argamassas 

com resíduos de gesso "in natura", a fim de verificar sua aplicabilidade. 

 

Para as propriedades no estado fresco, tanto no estudo piloto quanto no 

estudo final, constou-se que: 

a) O estudo piloto apontou que com a adição de resíduos de gesso “in 

natura" e kraft o consumo de água era maior 

b) no estudo final, o consumo de água das misturas com RG aumentou 

quando comparado com a argamassa e/ou pasta de referência (0RG e 

100%G).  
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Em relação às propriedades mecânicas, os resultados obtidos indicam que: 

a) No estudo final, constatou-se que todas as argamassas produzidas a 

partir de RG tanto “in natura" quanto submetidos à calcinação, 

apresentaram resistência à compressão e à tração na flexão superior 

a 2,06 MPa e 0,94 MPa respectivamente, atestando a viabilidade 

técnica da produção de placas decorativas a partir de RG.  

b) Em relação às pastas, somente as produzidas com RG calcinado por 6 

horas apresentaram desempenho superior ao estabelecido pela norma 

NBR 13207(ABNT, 1994). 

c) Também foi possível verificar que as pastas produzidas com resíduos 

de gesso que sofreram calcinação por 6 horas de queima, 

apresentaram resistências mecânicas superiores à pasta de referência 

100%G. 

 

No que se refere à análise estética das placas produzidas, a partir dos 

resultados do estudo piloto e final, tem-se as seguintes conclusões: 

a) No estudo piloto, foi observado que a incorporação do gesso "in natura" 

na mistura das argamassas, apresentou superfícies lisas e ausência de 

poros, contudo, conforme o aumento do RG e de kraft, as argamassas 

3RG apresentaram danos/falhas nas arestas.  

b) No estudo final, no qual o RG foi calcinado, todas as placas de 

argamassas apresentaram bom desempenho estético, com superfícies 

lisas e poucos poros, com arestas sem danos. 

c) No estudo final, foi observado que as pastas assim como as 

argamassas apresentaram desempenho estético equivalente, contudo 

as pastas com 100% de RG calcinado apresentaram coloração branca, 

este fato se deve a ausência de agregados, como a areia e o pó de 

rocha utilizados na confecção das argamassas que acabaram por 

interferir na coloração final das peças produzidas. 

 

Com base nas conclusões e observações obtidas na elaboração do presente 

trabalho, verificou-se que o emprego do resíduo de kraft, não apresentou contribuição 

no quesito físico e mecânico das placas. Também foi observado no estudo piloto que 
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a incorporação do resíduo de gesso "in natura" nas argamassas, atuou como um 

agregado e não como aglomerante, o que fez as argamassas perderem resistência 

mecânica.  

Nas observações realizadas no estudo final, foi notório que ao realizar o 

processo de calcinação do RG, o material atuou como aglomerante o que prejudicou 

a utilização do mesmo junto ao aglomerante cimento devido à pega instantânea em 

argamassas mistas. Contudo os resultados tanto das pastas como das argamassas 

produzidas somente com resíduo de gesso como aglomerante foram satisfatórios. 

Entretanto as pastas produzidas com 100%RG calcinado por 6 horas a temperatura 

de 160 °C, apresentaram resistência superior ao estabelecida pela NBR 13207(1994), 

comprovando a viabilidade do uso do resíduo de gesso. 

A preocupação com os impactos ambientais gerados pelo setor da construção 

civil, sempre se fará presente, e o desafio de novas pesquisas para a incorporação 

dos resíduos da construção, sobretudo o gesso, a novas práticas construtivas assim 

como novos produtos, ainda está no início, uma vez que os resíduos gerados possuem 

tipologias distintas, o que gera uma gama de possibilidades de incorporação. Neste 

sentido, maiores pesquisas sobre a adição de resíduos de gesso in natura e/ou 

calcinado em argamassas devem ser realizadas, com o proposito de analisar sua 

aplicabilidade prática. 

 

 

6.2. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Essa dissertação tentou apresentar algumas contribuições no que se refere 

ao reaproveitamento de resíduos dentro do setor da construção civil, em especial ao 

resíduo de gesso. Desta forma algumas lacunas ainda necessitam de pesquisas, com 

base na bibliografia pesquisada e resultados obtidos, sugere-se a ampliação do tema 

proposto a partir do estudo dos seguintes assuntos: 

a) Avaliar o tempo de pega do gesso calcinado e sua combinação com o 

cimento, a fim de evitar/mitigar a pega instantânea; 
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b) Avaliar o número de ciclos de reciclagem que o resíduo de gesso pode ser 

submetido sem perdas significativas de qualidade, quando empregado o 

processo de calcinação. 

c) Realização do levantamento de custos para produção das placas 

decorativas empregando o gesso "in natura" e calcinado.   

d) Avaliar o emprego do resíduo de gesso na produção de outros produtos, 

como placas e painéis. 

e) Averiguar a viabilidade da reciclagem local do resíduo de gesso em grande 

escala.  
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ANEXO I 

Dosagem dos traços produzidos para o estudo piloto, para produção de 1,2 litros de 
material. 

 
 

Traço Nomenclatura Cimento 
CP II E 32 

(g) 

Areia 
(g) 

Pó de 
rocha 

(g) 

Resíduo 
Gesso/Gesso 

(g)  

Fibra de 
papel (%) 

Água 
(ml) 

1 0RG-0,0%RP 553 1240 700 0 0,00 493,00 
2 0RG-2,5%RP 553 1240 700 0 13,82 569,62 
3 0RG-5,0%RP 553 1240 700 0 27,64 569,62 
4 2RG-0,0%RP 457 1030 580 520 0,00 1127,73 
5 2RG-2,5%RP 457 1030 580 520 11,42 1180,70 
6 2RG-5,0%RP 457 1030 580 520 22,84 1260,00 
7 3RG-0,0%RP 420 950 530 720 0,00 1592,23 
8 3RG-2,5%RP 420 950 530 720 10,50 1686,49 
9 3RG-5,0%RP 420 950 530 720 21,00 1740,06 
10 0RG-100%G 0 0 0 1000 0,00 400,00 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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ANEXO II 

Dosagem dos traços produzidos para o estudo final, para produção de 1,2 litros de 
material. 

 
 

Traço Nomenclatura 
Cimento 

CP II E 32 
(g) 

Areia 
(g) 

Pó de 
rocha 

(g) 

Resíduo 
Gesso/Gesso 

(g) 

Água 
(ml) 

1 100%GC 0 0 0 1000,00 400,00 
2 100%RG 140°C 4 h 0 0 0 853,63 778,14 
3 100%RG 140°C 6h 0 0 0 889,35 758,26 
4 100%RG 160°C 4 h 0 0 0 853,63 778,14 
5 100%RG 160°C 6h 0 0 0 889,35 759,71 
6 100%RG 180°C 4 h 0 0 0 889,95 759,71 
7 100%RG 180°C 6h 0 0 0 889,53 759,80 
8 2RG 140°C 4h 0 1220 680 530,00 846,55 
9 2RG 140°C 6h 0 1200 670 560,00 747,77 
10 2RG 160°C 4h 0 1220 680 520,00 676,30 
11 2RG 160°C 6h 0 1190 660 590,00 667,06 
12 2RG 180°C 4h 0 1220 680 520,00 679,80 
13 2RG 180°C 6h 0 1220 680 520,00 678,32 
14 3RG 140°C 4h 0 1220 630 730,00 960,00 
15 3RG 140°C 6h 0 1100 620 760,00 976,20 
16 3RG 160°C 4h 0 1120 630 720,00 960,00 
17 3RG 160°C 6h 0 1080 600 810,00 1032,30 
18 3RG 180°C 4h 0 1120 630 720,00 985,22 
19 3RG 180°C 6h 0 1120 630 720,00 921,60 
20 1C-0RG 553 1240 700 0 493,00 
21 1C-2RG 0°C 457 1030 580 520,00 1127,73 
22 1C-3RG 0°C 420 950 530 720,00 1592,23 

Fonte: Autoria própria (2017) 
 


