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RESUMO

MARINHOS. A. S. Análise e quantificação de resíduos de gesso acartonado
gerados em uma obra de edifício vertical residencial na cidade de Londrina:
estudo de caso. 2019. 58 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –
Bacharelado em Engenharia Ambiental. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Londrina, 2019.
Os resíduos de gesso provenientes da construção civil são um problema cada vez
maior para o meio ambiente e para o orçamento dos empreendedores. Por este
motivo, e com os avanços tecnológicos, a partir da CONAMA 431/2011, o gesso
passou a integrar a Classe B nos Resíduos da Construção Civil (RCC), que são
definidos como passíveis de serem reciclados. Desta forma, este trabalho tem por
objetivo quantificar a geração deste resíduo em uma obra de edifício vertical
residencial e analisar a viabilidade da reutilização do mesmo dentro da própria obra
ou em processo de reciclagem. Esta quantificação foi feita utilizando-se três métodos:
amostragem, onde coletou-se os resíduos provenientes da instalação do gesso no
forros dos apartamentos de 1 e 2 dormitórios do edifício em questão, extrapolando a
média obtida para os demais pavimentos; aplicação de modelo matemático, onde por
meio de coeficientes pretendeu-se estimar a quantidade de resíduos que seria gerada
na obra antes mesmo de quantifica-lo; e coleta de informação junto à construtora e a
empresa de instalação, a fim de comparar os resultados obtidos nos métodos
anteriores à quantidade real gerada. Além disso, foi realizada comparação entre os
valores de destinação por caçambas, utilizado atualmente e por logística reversa que
passou a ser ofertado em algumas situações. Os métodos aplicados para predição
mostraram-se subestimados quando comparados com a destinação real fornecida
pela empresa. Acredita-se que a disposição dos resíduos nos recipientes coletores e
a imprecisão dos instrumentos utilizados para amostragem possam contribuir para
esta diferença. Muitas empresas de instalação de gesso já reutilizam pedaços de
placas em tarefas menores ou que necessitem de menor precisão, entretanto, ainda
é necessário melhorar a fiscalização e o treinamento dos funcionários a fim de evitar
as perdas de material por armazenamento incorreto, por exemplo, visto que neste
caso o volume de resíduo gerado correspondeu a aproximadamente 57% do volume
de gesso demandado para a obra. Observou-se também durante o estudo que a
logística reversa nos moldes atuais não é uma alternativa financeiramente viável para
a destinação dos resíduos de gesso devido ao custo do transporte. Porém, visto que
é uma solução ambientalmente desejável por reduzir os problemas ambientais
causados pelo descarte inadequado e adiar o esgotamento dos recursos minerais,
recomenda-se procurar outras alternativas para que ocorra esta viabilidade.

Palavras-chave: Drywall, Estimativa de Geração, Reaproveitamento, Custos de
Descarte, Logística Reversa.
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ABSTRACT
MARINHOS A. S. Analysis and quantification of residues of gypsum plaster
generated in a vertical residential building work in city of Londrina: case study.
2019. 58 p. Project Final Paper (Undergraduate) - Bachelor degree in Environmental
Engineering. Federal Technological University of Paraná. Londrina, 2019.
Gypsum waste from construction is a growing problem for the environment and for the
entrepreneurs' budget. For this reason, and with technological advances, from
CONAMA 431/2011, gypsum became part of Class B in Civil Construction Waste
(RCC), which are defined as capable of being recycled. In this way, this work has the
objective of quantifying the generation of this residue in a vertical residential building
work and analyzing the feasibility of the reuse of the same in the own work or in the
process of recycling. This quantification was done using three methods: sampling,
where the residues from the gypsum installation were collected in the lining of the 1
and 2-bedroom apartments of the building in question, extrapolating the average
obtained for the other floors; application of mathematical model, where by means of
coefficients it was intended to estimate the amount of waste that would be generated
in the work before even quantifying it; and collecting information from the construction
company and the installation company in order to compare the results obtained in the
previous methods to the actual quantity generated. In addition, a comparison was
made between the values of bucket allocation, currently used and by reverse logistics,
which has been offered in some situations. The methods applied for prediction were
underestimated when compared to the actual destination provided by the company. It
is believed that the disposal of the waste in the collection vessels and the imprecision
of the instruments used for sampling may contribute to this difference. Many gypsum
installation companies already reuse pieces of plaques in smaller tasks or require less
precision, however, it is still necessary to improve the supervision and training of
employees in order to avoid the loss of material due to incorrect storage, such as visa
that in this case the volume of waste generated corresponded to approximately 57%
of the volume of gypsum demanded for the work. It was also observed during the study
that the reverse logistics in the current molds is not a financially viable alternative for
the disposal of plaster residues due to the cost of transportation. However, since it is
an environmentally desirable solution to reduce environmental problems caused by
inadequate disposal and postpone depletion of mineral resources, it is advisable to
look for other alternatives for this viability to occur.
Keywords: Drywall, Generation Estimate, Reuse, Disposal Costs, Reverse Logistics.
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INTRODUÇÃO
O mercado da construção civil vem crescendo com o uso de novos materiais e

técnicas construtivas. A rapidez na execução é fator crucial para as tomadas de
decisão, visto que, em muitos casos os gastos com mão de obra e outros itens
relacionados ao tempo de obra sobrepõem os custos com os materiais em si.
A partir da década de 90 o uso de gesso acartonado para revestimentos e
construções, também conhecido como Drywall, aumentou significativamente em todo
o setor da construção civil (DRYWALL, 2009).
Com a rápida expansão do mercado imobiliário e das moradias coletivas em
forma de condomínios de apartamentos, seu uso tornou-se imprescindível para
acelerar a execução das obras.

Anos depois, mesmo com o mercado menos

aquecido, seu uso se manteve em grande escala para substituir o revestimento
convencional feito com reboco e massa corrida e, em alguns casos, substituindo até
mesmo toda a parede, devido à praticidade de sua aplicação (BANCO DE DADOS CBIC, 2019; BOMBANA, 2017)
É importante também lembrar que paredes construídas em Drywall resultam
em cargas menores nas estruturas dos edifícios, implicando novamente em redução
de custos, desta vez relacionados à fundação (ATAÍDE, 2018).
Entretanto, assim como nas demais fases do processo construtivo, o gesso
acartonado pode acabar gerando uma quantidade significativa de resíduos, resultante
de desperdícios devido, principalmente, à falta de planejamento nas instalações
prediais e detalhamento para execução de paredes e tetos. O resíduo em questão
pode contaminar o solo, degradando o meio ambiente, se forem descartados
incorretamente. Outro fator de grande relevância neste caso, é o alto custo de
destinação do gesso acartonado, justamente devido ao seu potencial poluidor.
De acordo com o Art. 4º da Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA): “Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não
geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos”. Este ponto é evidenciado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos
(PNRS), instituída pela Lei nº 12305/2010, que trata exatamente do mesmo aspecto
no Art.7º, parágrafo II.
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Até o ano de 2011, o resíduo de gesso era classificado como resíduo classe C,
ou seja, era enquadrado dentre aqueles para os quais não havia tecnologias
disponíveis ou viabilidade econômica para reciclagem.

Porém, devido ao

desenvolvimento tecnológico, a partir de 2011 entrou em vigor a resolução CONAMA
431/2011 que altera a categoria do gesso, caracterizando-o como resíduo classe B,
passível de ser reciclado.
Tendo em vista todos estes aspectos, ações práticas e pesquisas são
direcionadas para minimização da geração dos resíduos de construção e demolição
(RCDs) adotando estratégias de gerenciamento, entre eles, mecanismos de avaliação
e controle, como os modelos estimativos que tem o objetivo de predizer a quantidade
de resíduos geradas durante a obra (NAGALLI, 2014).
Desta forma, o presente estudo abordará a predição por modelo matemático e
a quantificação por amostragem da geração de resíduos de Drywall em paredes e
forros de um edifício residencial vertical e as possibilidades de redução na geração,
bem como a aplicação da logística reversa como alternativa de disposição final. Esta
abordagem auxilia as empresas a cumprir o exigido pela lei e contribuir para
conservação do meio ambiente, reduzindo o desperdício de material e,
concomitantemente, diminuindo os gastos com a destinação do mesmo.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral
Quantificar os resíduos de gesso acartonado gerados em uma obra de edifício

vertical de alto padrão e avaliar a possibilidade de redução a partir da reutilização e
reciclagem.
2.2

Objetivos Específicos


Acompanhar a execução das paredes e forros de modo a quantificar os
resíduos e conhecer as técnicas utilizadas;



Avaliar a economia gerada pela possível reutilização nos pavimentos
tipos, tanto na compra de material quanto na destinação dos resíduos;



Verificar a adoção da logística reversa e sua viabilidade;



Comparar as quantidades medidas no local com as predições do método
matemático escolhido.
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3

REFERENCIAL TEÓRICO

3.1

Caracterização do Gesso Acartonado (Drywall)
O Gesso Acartonado (Drywall) vem sendo utilizado desde 1904 nos Estados

Unidos e 30 anos depois passou a ser utilizado também na Europa (LOSSO;
VIVEIROS, 2004). No Brasil a primeira fábrica foi construída em 1972, mas as
primeiras normas técnicas relacionadas ao Drywall foram publicadas apenas em 2001,
após a criação da Associação Brasileira de Drywall, fundada no ano 2000, mesmo ano
em que surgiram novas tecnologias de construção a seco no país (FARIA, 2008). A
placa de gesso é constituída basicamente de uma mistura de gesso posicionado
contra um revestimento de papel tipo “kraft”, como apresentado na abaixoFigura 1.
Figura 1 - Esquema da composição e processo de fabricação do gesso acartonado

Fonte: PORTAL METÁLICA (s.d.)

O gesso, em si, provém da gipsita e é obtido a partir de um processo de
calcinação (decomposição à quente), onde o mineral CaSO4 2H2O (sulfato de cálcio
bi-hidratado), perde uma molécula e meia de água, transformando-se em gesso,
CaSO4 ½ H2O (sulfato de cálcio semi-hidratado) (DRYWALL, 2012).
Paredes e acabamentos em gesso acartonado podem ser de diferentes tipos a
fim de atender às diferentes necessidades, proporcionando eficiência acústica,
térmica e até mesmo resistência contra fogo. Na Figura 2, pode-se observar os 3 tipos
mais comuns de placas: verde para resistente à umidade (RU), branca denominada
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Stander (ST) para uso geral e rosa para atender maior resistência ao fogo (RF). Seu
uso na construção de paredes facilita também a manutenção das instalações elétricas
e hidráulicas, eliminando a necessidade de quebra da parede para realização de tais
serviços (VOITILLE, 2012).
Figura 2 - Placas de gesso acartonado

RU

RF

ST

Fonte: Adaptado de GESSO BARRA SUL (2016)

As chapas possuem alta resistência mecânica e são combinadas a perfis de
aço galvanizado (Figura 3) para manter a sustentação. Elas podem sofrer algumas
alterações dependendo do fabricante, mas em geral possuem largura de 1,2 m,
comprimento variável com padrões de 1,80, 2,00, 2,40 e 2,70 m e espessuras de 12,5
ou 15,0 mm (CAP - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PLACO, 2014). Tais chapas
são amplamente aplicadas na construção de paredes, sendo estas mais leves e de
menor espessura quando comparadas às paredes de alvenaria. As instalações
elétricas e hidráulicas também são facilmente embutidas nestas paredes.
Uma parede construída em alvenaria (bloco cerâmico vazado) pesa 90 kg/m²,
enquanto a mesma parede em Drywall teria seu peso reduzido para 25 kg/m²,
proporcionando, desta forma, redução nos custos das fundações e estruturas da
edificação (ATAÍDE, 2018). Além da construção de paredes Drywall, o gesso
acartonado também pode ser utilizado em revestimento de paredes, forros, colunas e
dutos de ar-condicionado, entre outras aplicações. Tem como características
principais: o simples manuseio, a facilidade de instalação e a aceitação de diversos
tipos de acabamento (PORTAL METÁLICA, [s.d.]).
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Figura 3 - Perfis de aço galvanizado utilizados para fixação das placas de gesso

Fonte: BARBOSA (2016)

3.2

Mercado Brasileiro de Gesso Acartonado
O setor da construção civil foi o que mais sofreu com a crise em 2015 e 2016,

apresentando PIB negativo de 9,0% e 10,0% no setor e de 3,5% e 3,3% em termos
gerais (Figura 4). Em 2010, o PIB nacional teve o maior índice do período, indicando
o quanto este fator afeta a produção de renda do país (BANCO DE DADOS - CBIC,
2019).
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Figura 4 - Gráfico Comparativo: PIB Brasil X PIB Construção Civil - 2004 a 2018

Fonte: BANCO DE DADOS - CBIC (2019)

Mesmo com estes resultados negativos para o setor da construção civil, o
mercado de construção a seco, continuou crescendo com aumento de 40% no biênio
2014/2015, chegando a 70 milhões de m² em 2015, 20 milhões a mais que o período
anterior. A Associação Brasileira de Drywall estimou para o ano de 2018 um aumento
de 5%, o que pode ser confirmado na Figura 4, porém salienta que o consumo por
habitante ainda é um dos menores da América do Sul: 0,25 m²/habitante/ano,
enquanto o Chile apresenta média de 1,2 m²/habitante/ano. Nota-se, por meio da
Quadro 1, que os Estados Unidos é líder mundial do setor, com recorde por pessoa
de 30 m²/ano e, média de 10 m²/habitante/ano.
Quadro 1- Consumo de Drywall (por habitante) em países selecionados

País

Quantidade consumida

Estados Unidos

10 m²

Austrália

6,4 m²

França

3,8 m²

Chile

1,2 m²

Brasil

0,25 m²

Fonte: Adaptado de BOMBANA (2017)

De acordo com Celso Ribeiro Júnior, em entrevista à Revista da Instalação: “a
migração dos métodos construtivos tradicionais, como a alvenaria, para as tecnologias
mais modernas e industrializadas, como o Drywall, é impulsionada pela necessidade
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das construtoras ganharem tempo e qualidade”. O mercado de Drywall vem se
mantendo aquecido e um indicativo deste crescimento é a quantidade de fábricas no
país, sete no total, onde três foram inauguradas em 2015, merecendo destaque a
maior da América Latina, com capacidade de produção de 30 milhões de m² por ano.
A evolução do setor pode ser observada na Figura 5 (BOMBANA, 2017).
Figura 5 – Gráfico da evolução do consumo anual de chapas para Drywall no Brasil

Qtd de chapas produzidas (milhões de m²)
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados de BOMBANA (2017)

3.3

Instalação
As placas de gesso acartonado podem ser utilizadas tanto para construção de

paredes, substituindo as convencionais de alvenaria, quanto para dar acabamento a
paredes já construídas, tendo os mesmos usos também para forros. A instalação em
forros e paredes difere basicamente nos perfis e acessórios a serem utilizados para
fixação das placas, porém as placas em si podem ser as mesmas, salvo em casos
especiais (BARBOSA, 2016).
Para acabamentos com placas de gesso em paredes de alvenaria já
construídas existem duas opções: na primeira a fixação ocorre por meio de argamassa
adesiva semelhante ao revestimento com azulejos cerâmicos (Figura 6), cujo reforço
ocorre com a fixação de pregos. Na segunda a fixação é feita por meio de perfis
parafusados diretamente na parede, de modo que somente uma face do perfil é
coberta com as placas de gesso (Figura 7). Com esta opção consegue-se
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desempenho e acabamento diferenciados, e é recomendada principalmente quando
pretende-se embutir instalações elétricas ou hidráulicas (GESSO BARRA SUL, 2016).
Figura 6 - Fixação de acabamento em placa de gesso utilizando argamassa adesiva

Fonte: BLOG DO GESSEIRO (2015)

Figura 7 - Fixação de acabamento em placa de gesso utilizando perfis de aço galvanizado

Fonte: BLOG DO GESSEIRO (2015)

Outra possibilidade é a construção de paredes em Drywall, a qual é feita por
meio da fixação de canaleta no teto e no chão para apoiar os perfis. Neste caso, as
placas de gesso são fixadas dos dois lados do perfil, como mostra a Figura 8. Este
tipo de parede é muito utilizado na divisão de salas comerciais ou espaços internos
em apartamentos. Existem placas específicas no caso de isolamentos térmicos ou
acústicos (BARBOSA, 2016).
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Figura 8 - Divisão de ambientes utilizando paredes em drywall onde as placas de gesso são colocadas
dos dois lados do perfil

Fonte: BLOG DO GESSEIRO (2015)

A fixação dessas placas no forro necessita de alguns elementos a mais e
podem ser fixados em tetos com ou sem laje. Entretanto, em sua grande maioria, os
forros de gesso são fixados por meio de tirantes. Os tirantes são fixados à laje ou à
estrutura metálica dos telhados com o auxílio de buchas. As placas de gesso são
fixadas aos perfis de modelo F530 por parafusos pontiagudos de rosca soberba. A
estes são encaixados os reguladores, elementos que tem a função de nivelar ou
alterar a distância do forro de gesso até o telhado ou fixação (Figura 9). Para dar
acabamento e sustentação são utilizados cantoneira e a tabica. A cantoneira consiste
em um perfil em formato de “L” (Figura 3) que é fixado à parede e ao forro, mantendoo faceado à mesma. Já a tabica é um perfil em formato semelhante a um “Z” (Figura
3) muito utilizado para forros, devido ao efeito visual diferenciado em relação aos
forros comuns. As distâncias de fixação entre os perfis, e consequentemente dos
tirantes, tratadas como A e B na Figura 9, podem variar dependendo do projeto, porém
por medida de segurança considera-se um máximo de 60 cm para a distância A e a
distância B pode ser maior conforme a necessidade (CAP - CENTRO DE
APERFEIÇOAMENTO PLACO, 2014).
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Figura 9 - Esquema e elementos necessários para fixação de forro com placas de gesso

Fonte: LOJA DO GESSO (2019)

3.4

Gesso Como Resíduo
A utilização do gesso acartonado reduz a proporção de resíduos e as

dificuldades no processo de instalação de acabamentos, diminuindo as sobras e as
perdas por secagem precoce da massa, entre outros problemas que poderiam ser
apresentados pelo gesso tradicional. Entretanto, quando o gesso acartonado tornarse resíduo na instalação, apresenta os mesmos problemas ambientais demonstrados
pelo gesso tradicional. Esta ressalva é significativa, pois a facilidade de manuseio
aumentou a utilização deste material e, consequentemente o volume de resíduos
gerados, o que impacta o meio ambiente.
A composição do gesso se dá principalmente à base de sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O) e sua disposição inadequada ou em aterros pode gerar por
meio da sua solubilização a sulfurização do solo e contaminação dos lençóis freáticos.
Além disso, na presença de bactérias e umidade excessiva contidas nesses locais
acabam gerando dióxido de carbono e ácido sulfúrico, que exalam odor de ovo podre.
Outro fator de risco ao meio ambiente ocorre na incineração pela liberação de gases
tóxicos, altamente prejudiciais à saúde (HENDGES, 2013).
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Na legislação brasileira existem resoluções específicas para auxiliar e garantir
destinação correta dos resíduos de construção civil. Tais Resoluções visam orientar e
disciplinar a disposição de resíduos da construção civil a fim de evitar possíveis danos
ao meio ambiente. Desta forma, foram estabelecidos pela da Resolução CONAMA
307/2002, diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da
construção civil, definindo as responsabilidades de cada setor envolvido: poder
público, empresas de coleta e destinação e grandes geradores. A resolução traz
também as definições dos termos a serem utilizados para designar cada elemento
constituinte do processo, bem como todos os envolvidos no mesmo. Posteriormente,
a Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos que reforça estas
responsabilidades, além de dar outras diretrizes.
Resíduos da construção civil são todos aqueles resultantes dos processos de
preparação, execução ou encerramento de uma obra. As classes A, B, C ou D, são
definidas de acordo com as características de cada resíduo e não poderão ser
dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos nem em qualquer outro lugar a não
ser os determinados por esta resolução (BRASIL, 2002).
O gesso, até 2011, era tratado pela Resolução CONAMA 307 como classe C,
que engloba os resíduos para os quais não existe tecnologia ou viabilidade econômica
para a reciclagem. Entretanto, neste mesmo ano entrou em vigor a resolução 431
enquadrando este resíduo como classe B, passíveis de reciclagem. Esta alteração
ocorreu devido aos avanços nas tecnologias disponíveis (BRASIL, 2011).
Com a Resolução CONAMA 431/2011 surge também a necessidade da criação
do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, o qual deve ser
elaborado pelos municípios de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, onde deve estar inserido o Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil (PGRCC) (BRASIL, 2011).
Na cidade de Londrina, conforme previsto no decreto 768/2009, o PGRCC,
devidamente aprovado por órgão ambiental, é documento obrigatório para emissão
do Habite-se ou Aceitação de obras realizadas por grandes geradores (LONDRINA,
2009).
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3.5

Métodos de predição de resíduos sólidos na construção civil
As metodologias utilizadas na estimativa das quantidades de Resíduos de

Construção e Demolição (RCDs) vem avançando e se tornando cada vez mais
precisas. Estas técnicas correlacionam vários fatores que teoricamente influenciam
diretamente na geração de RCDs e tem entre seus objetivos contribuir com a
composição de custos da obra visto que os custos com descarte de materiais são
fatores de peso no orçamento das construtoras.
Solís-Guzmán et al. (2009) inspiraram seu método no Real Decreto espanhol
nº105 de 1º de fevereiro de 2008, utilizando no cálculo três indicadores: o volume
demolido, volume de restos e destroços e o volume de embalagens. O primeiro está
sempre relacionado à demolição em si, enquanto o segundo diz respeito às sobras e
recortes realizados durante a obra. Já o terceiro compreende todas as embalagens e
meios de transporte utilizados durante o processo incluindo latas de tintas, pallets e
embrulhos. Este método foi aplicado em 100 estudos de casos habitacionais que
corroboraram seus resultados.
Baseado na Lista Europeia de Resíduos (LER), o método analítico
desenvolvido por Llatas (2011) leva em consideração dois aspectos: o primeiro deles
é a quantidade de edificações ou canteiros de obra, bem como os materiais e
componentes utilizados e suas quantidades, que são obtidos por meio de planilhas
orçamentárias e projetos; o outro relaciona-se aos processos de transformação
desses materiais ao longo da obra e dependem da fonte geradora e do tipo de resíduo.
O método de Li et al. (2013) está relacionado à área de piso coberta do imóvel,
incluindo as paredes externas e excluindo os telhados. Esta metodologia diferenciase das demais por classificar os resíduos como materiais de tipo “majoritário” e de tipo
“minoritário”, diferenciando a forma de cálculo para cada um dos tipos. Os resultados
para os materiais minoritários são um percentual da quantidade de resíduos da
construção, enquanto que os matérias majoritários tem seus resíduos determinados a
partir de sua quantidade adquirida.
Nagalli (2014) apresenta ainda um método de autoria própria, que consiste na
análise objetiva para estimativa da geração de resíduos antes do início da obra.
Desenvolvido a partir de um histórico de obras trabalhadas, o método pôde ser revisto,
possibilitando o ajuste dos coeficientes propostos. Uma vantagem deste método é que
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o mesmo envolve a equipe de trabalho e a gestão do empreendimento, fatores não
verificados pelos demais métodos.
3.6

Custos ao Empreendedor
Devido a todas as questões citadas anteriormente, a destinação correta do

gesso, bem como de todo resíduo de construção civil tornou-se um negócio altamente
lucrativo. Para os casos em que não há processos de logística reversa instalados, os
resíduos devem ser levados para as Áreas de Transbordo e Triagem (ATT), onde
serão triados e armazenados temporariamente podendo passar por transformação ou
serem removidos para destinação adequada (BRASIL, 2012).
Os serviços de transporte destes resíduos podem ser realizados por pessoas
físicas ou jurídicas que levam o resíduo da fonte geradora até os locais de destinação
(LONDRINA, 2009).
Os resíduos de gesso, embora recicláveis, não recebem a mesma destinação
de outros produtos recicláveis (plástico/papelão), por isso devem ser segregados na
fonte, evitando contaminações e perda de valor agregado. Devido à baixa densidade,
o gesso acartonado ocupa grande volume quando descartado, tornando-se um
resíduo de alto custo dentro da obra (BREMBATTI, 2013). Este custo refere-se tanto
ao seu armazenamento quanto ao seu transporte, que geralmente são feitos por
caçambas e caminhões e devido ao formato das placas, ocupam grande espaço.
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4

MATERIAL E MÉTODOS
A Figura 10 sintetiza os procedimentos metodológicos utilizados no presente

estudo.
Figura 10 - Esquema metodológico da pesquisa

Fonte: Autoria Própria (2019)

4.1

Caracterização da Área de Estudo
O estudo de caso foi realizado em obra de edifício residencial vertical e o

serviço de instalação do gesso foi feito por empresa de revenda autorizada de
acabamentos em Drywall. O empreendimento situa-se na Gleba Fazenda Palhano,
área nobre da cidade de Londrina - PR e conta com 20 pavimentos, sendo 8
apartamentos por andar, dos quais 80 terão 1 dormitório e 80 terão 2 dormitórios, em
um terreno com área total de 3.000 m². Dados mais específicos do empreendimento
não puderam ser divulgados neste trabalho devido às restrições da construtora
responsável pela obra.
Nas Figuras Figura 11 e Figura 12 observa-se o croqui dos apartamentos de 1
e de 2 dormitórios, respectivamente. As imagens são apenas ilustrativas e as medidas
apresentadas nas mesmas podem não corresponder ao real.

28

Figura 11 - Croqui do apartamento de 1 dormitório

Fonte: Adaptado do Site do empreendimento.

Figura 12 – Croqui do apartamento de 2 dormitórios

Fonte: Site do empreendimento.
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O gesso acartonado foi utilizado na obra em questão para recobrimento de forro
e paredes de áreas comuns do edifício como recepção, salão de festas, halls e
corredores; para recobrimento de áreas privativas (forro dos apartamentos) e para
construção de divisória entre ambientes internos (parede entre a sala e o quarto no
apartamento de 1 dormitório) como ilustra a Figura 11.
Embora áreas comuns do empreendimento também tenham recebido
acabamento em gesso, o presente estudo abordou a execução dos forros das duas
plantas de apartamentos e a parede interna da planta de 1 dormitório no que diz
respeito às questões ambientais. Essa limitação ocorreu devido ao cronograma de
execução da obra que segue etapas diferentes para cada um destes locais,
inviabilizando o estudo por completo.
4.2

Metodologia de Trabalho
Para atingir os objetivos listados anteriormente foram realizadas visitas ao

canteiro de obras e à empresa responsável pela instalação do gesso. No primeiro
momento, visitou-se a obra a fim de conhecer o engenheiro responsável e as plantas
dos apartamentos a serem estudados. Em seguida, visitou-se a empresa de gesso e
por meio de entrevista informal com a arquiteta responsável pela execução do serviço
foi possível conhecer a forma de trabalho e o cronograma de execução. Após este
momento, foram realizadas mais duas visitas à obra: uma junto com a arquiteta para
confirmar as áreas a serem estudadas e outra com a Profa. Dra. Sueli Tavares de
Melo Souza, que auxiliou na realização das medições dos resíduos.
O gesso acartonado foi utilizado em toda área de forro dos apartamentos de 1
e 2 dormitórios, bem como na execução de uma parede no apartamento de 1
dormitório. Porém, devido à diversidade das placas utilizadas para cada espaço, a
contabilização das áreas foi feita a partir deste parâmetro. Na época das medições as
paredes já tinham sido executadas. O resultado da aplicação das diferentes placas
pode ser observado na Figura 13.
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Figura 13 - Placa utilizadas nos apartamentos: RU (verde) para forro de áreas expostas à umidade; ST
(branca) para forro de áreas secas e ES (amarela) com maior resistência mecânica para parede.

Fonte: Autoria própria (2019)

As áreas do pavimento tipo correspondentes a cada tipo de placa aplicada
(Figura 14).
Figura 14 - Esboço das áreas que receberam gesso acartonado - Divisão por tipo de placa.

Área de aplicação

Área de aplicação

Fonte: Adaptado da empresa de gesso responsável pela obra.

Parede confeccionada
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Para determinar a geração de resíduo, utilizou-se 2 métodos: o prático, que
consiste na pesagem e medição de amostras do material descartado em 3
apartamentos de cada tipo e posterior extrapolação para toda a obra; e o teórico, onde
por meio do método matemático de Nagalli (2014) estimou-se a quantidade de resíduo
gerado. A etapa seguinte consistiu na comparação entre os dois métodos a fim de
verificar se os resultados seriam compatíveis.
4.2.1 Método teórico - Estimativa de geração
A metodologia de Nagalli (2014) destina-se a prever a quantidade de resíduos
que será gerada na obra, possibilitando planejar como será feito o gerenciamento dos
mesmos. Esta metodologia foi escolhida por ser mais detalhada e levar em
consideração aspectos construtivos não considerados nas demais, além de
considerar cada aspecto separadamente, permitindo quantificar apenas o descarte de
gesso, desconsiderando a alvenaria e os vidros, por exemplo.
Assim, a quantidade de resíduos pôde ser obtida por meio da Equação (1):
𝑿 = (𝑲

𝑲𝒆 .𝑲𝒑 𝟐 .𝑲𝒇 .𝑲𝒄

𝒆 +𝑲𝒑 +𝑲𝒇 +𝑲𝒄 )

𝟐

. 𝑸. 𝑻 + 𝑺

(1)

Onde:
𝑋: quantidade estimada para determinado resíduo;
𝐾𝑒 : fator de equipe, a ser determinado para cada tipo de construtora;
𝐾𝑝 : fator de processo, a ser determinado para cada processo construtivo;
𝐾𝑓 : fator de fiscalização, que é a função do nível de controle da obra;
𝐾𝑐 : fator de cronograma, que representa a flexibilização temporal para
execução da atividade;
𝑄: quantidade da unidade de referência do processo;
𝑇: recorrência de um resíduo;
𝑆: sobras de material.

O autor traz também os quadros para adoção correta destes coeficientes,
ajustados por meio de um histórico de obras em que trabalhou. No Quadro 2 são
apresentados os valores adotados para 𝐾𝑒 , de onde obtém-se 1,3 correspondente a
equipe pouco treinada, mas em número compatível com a necessidade.

32

Quadro 2 - Fator Ke, nível de experiência da equipe

Experiência e Treinamento

Inexperiente ou pouco treinada

Experiente e/ou treinada

Tamanho da equipe em relação

𝑲𝒆

Inferior à necessidade

1,5

Compatível com a necessidade

1,3

Superior à necessidade

1,2

Inferior à necessidade

1,0

Compatível com a necessidade

0,9

Superior à necessidade

0,7

Fonte: NAGALLI (2014)

No Quadro 3 são apresentados os valores para o fator 𝐾𝑝 , correspondente ao
tipo de processo. Para este estudo, interessa apenas o processo de gesso
acartonado, resultando no valor 1,5 para o coeficiente em questão.

Quadro 3 - Fator 𝑲𝒑 , tipo de processo construtivo

Processo Construtivo

𝑲𝒑

Alvenaria com blocos cerâmicos

1,15

Alvenaria com blocos de concreto

1,0

Alvenaria com blocos solo-cimento

1,5

Tapumes em madeira

2,0

Tapumes metálicos

0,8

Forro em gesso acartonado

1,5

Vidros

0,05

Fonte: NAGALLI (2014)

Principalmente nos últimos tempos, os selos de certificação ambiental como
LEED, AQUA, etc., impulsionaram as construtoras a intensificar o nível de fiscalização
no canteiro de obras, sejam por questões de segurança ou econômicas (NAGALLI,
2014). Entretanto, no Quadro 4 percebe-se uma divergência entre a intensidade da
fiscalização e o resultado da mesma no desperdício final.
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Quadro 4 - Frequência de fiscalização e auditoria da obra (Kf)

Frequência de fiscalização

𝑲𝒇

Escassa

1,4

Esporádica

1,1

Regular

1,1

Permanente

1,5

Fonte: NAGALLI (2014)

É comum associar a diminuição de desperdício com a presença de
encarregados e gerentes na obra. Porém, neste quadro, nota-se que o índice para
fiscalização escassa fica próximo do índice para fiscalização permanente. A
ocorrência deste fato pode estar relacionada à pressão exercida sobre os
trabalhadores para o cumprimento de prazos e metas. Esta proposição fica
evidenciada também no Quadro 5, onde as atividades que constam no caminho crítico
recebem índices maiores. Entende-se por caminho crítico as atividades que devem
ser realizadas sequencialmente e que caso não cumpridas, comprometem a
realização das subsequentes.
Quadro 5 - Influência do cronograma da obra sobre a geração de resíduos (Kc)

Flexibilização do cronograma

𝑲𝒄

Prazo flexível e longo, com atividades no caminho crítico

1,2

Prazo flexível e longo com atividades fora do caminho crítico

1,1

Atividades de curta duração, no caminho crítico

1,1

Atividades de curta duração, fora do caminho crítico

1,0

Fonte: NAGALLI (2014)

À partir destas observações foram adotados os valores de 1,1 para o parâmetro
𝐾𝑓 e 1,2 para o 𝐾𝑐 , já que o responsável pela execução das instalações de Drywall
visita a obra com certa frequência (fiscalização esporádica) e sua execução é
imprescindível para o andamento de outros sistemas, como o elétrico, por exemplo,
que terá itens embutidos na parede de Drywall construída nesta fase (prazo flexível e
longo, com atividades no caminho crítico).
O parâmetro 𝑄 é definido pela área em que é realizado o serviço gerador do
resíduo. No presente caso, foi utilizado o volume de gesso acartonado necessário
para execução do forro e das paredes de Drywall.
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Já o parâmetro 𝑇 representa a periodicidade deste resíduo dentro da obra,
levando em conta o tempo de obra e a vida útil do material a ser utilizado. Caso não
haja repetição dessa geração, 𝑇 é considerado 1, o que ocorreu para este trabalho,
visto que a geração do resíduo foi contínua e única.
O parâmetro 𝑆 diz respeito ao gerenciamento de materiais na obra e depende
basicamente da política da empresa. A porcentagem de material sobressalente
comprado para eventuais reposições e a compra de lotes fechados para redução no
preço ou o estoque de materiais in loco influenciam diretamente neste fator, assim
como a porcentagem destas sobras que é transformada em resíduo. Considerando
neste caso a possibilidade de reutilização ou devolução deste excedente, obtém-se 𝑡𝑝
e calcula-se o fator 𝑆, utilizando a Equação (2):

𝑺 = 𝒕𝒑 . 𝑷. 𝑸

(2)

Onde:
𝑡𝑝 : taxa percentual de perdas;
𝑃: percentual de transformação das sobras em resíduos
4.2.2 Método prático - Amostragem
O acompanhamento da instalação do gesso foi condicionado ao avanço das
atividades no canteiro da obra. Os resíduos gerados foram separados pela equipe de
instalação e acomodados em um canto do apartamento. As medições foram
realizadas de maneira intuitiva, visto que não existe protocolo estabelecido para esta
tarefa. Desta forma, os resíduos foram separados por tipo de placa e organizados em
pilhas. Estes procedimentos podem ser visualizados na Figura 15.
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Figura 15 - a) Resíduos empilhados pela equipe de instalação. b) Resíduos separados e organizados
para facilitar a medição.

Fonte: Autoria própria (2019)

Após esta organização, os montes foram medidos com trena a fim de
determinar suas dimensões e posteriormente seu volume (Figura 16).
Figura 16 - a) Medição do comprimento da pilha de resíduos. b) Medição da largura da pilha de
resíduos. c) Medição da altura da pilha de resíduos.

Fonte: Autoria própria (2019)
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Os pedaços menores de placa foram acondicionados em um balde de 13L para
cálculo aproximado do volume. Após separação e medição, os resíduos foram
pesados em balança doméstica com capacidade de 150 kg e precisão de 0,1 kg. As
placas grandes e médias foram colocadas aos poucos sobre a balança, tiveram sua
massa anotada e somada para dar o peso total da pilha. Os pedaços menores, que
não puderam ser organizados em pilhas foram também pesados no balde, o qual teve
sua massa descontada na tara da balança (Figura 17).
Figura 17 - Pesagem dos resíduos menores em balde de 13L.

Fonte: Autoria própria (2019)

Esse procedimento se repetiu tanto para as placas ST quanto para as placas
RU nos seis apartamentos amostrados. Os registros fotográficos destas aferições
encontram-se nos Apêndices de “A” a “F”.
O resultado desta amostragem permitiu estimar o volume total de resíduo
gerado nesta fase da obra e consequentemente o valor gasto com este descarte.
4.2.3 Estimativa de custos
A prefeitura de Londrina, disponibiliza em sua página na internet, o link para
uma planilha contendo diversas empresas licenciadas para prestações de serviços
ambientais.
A existência desta lista, bem como sua consulta são fundamentais para
assegurar o cumprimento da legislação, pois existem empresas irregulares que não
atendem aos requisitos legais para a destinação correta destes materiais.
Para obter os valores de descarte para o gesso, foi feita consulta telefônica nas
empresas citadas na lista.
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4.3

Análise de dados
Os dados obtidos em campo foram comparados aos resultados da estimativa

proposta por Nagalli (2014) e com os dados fornecidos pela empresa responsável pela
instalação, de modo a verificar se os resultados obtidos na previsão, na aferição e na
prática, são semelhantes.
Foram verificados ainda, os custos para destinação do gesso acartonado, por
meio da cotação realizada nas empresas licenciadas pela prefeitura e o custo do
contrato para logística reversa, oferecida pela fabricante das chapas com intermédio
da própria distribuidora.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Paginação e reaproveitamento
De acordo com a entrevista realizada na empresa responsável pela instalação

do gesso acartonado, os instaladores recebem treinamento antes de ingressar na
empresa e quando iniciam um novo projeto geralmente recebem plantas de paginação
para execução do serviço (Figura 18). Estas plantas visam nortear o trabalho dos
instaladores de modo a permitir maior reaproveitamento de placas já cortadas. Nesta
obra, no entanto, não foi realizada a paginação, o que deixou o reaproveitamento das
placas a critério dos próprios instaladores.
Figura 18 - Exemplo de planta de locação de placas da parede (a) e do forro (b).

Fonte: Adaptado de CAP - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PLACO (2014, p. 17 e 18)

As placas utilizadas para a parede foram de um tipo especial (designada placa
ES) para suporte de cargas maiores. Esta placa contém aditivos em sua estrutura que
possibilitam a fixação de elementos mais pesados nas paredes sem risco de
rompimento do gesso acartonado. Além disso, elas foram confeccionadas em
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tamanho específico, compreendendo todo o pé direito do imóvel, evitando recortes e
emendas no sentido longitudinal das mesmas (Figura 19), reduzindo desta forma o
desperdício.
Figura 19 - Placa ES aplicada em um dos lados da parede com tamanho especial para evitar emendas
na vertical.

Fonte: Autoria própria (2019)

O reaproveitamento de placas de gesso é muito comum em obras de edifícios
verticais, principalmente nos chamados enclausuramentos de cumbuca. As cumbucas
são espaços normalmente existentes em determinados tipos de laje utilizadas em
edificações verticais a fim de reduzir a massa total do edifício, sem perder resistência
mecânica. O enclausuramento de cumbuca consiste em fechar um dos lados desta
abertura com pedaços de placas, preenchendo o vão existente entre a laje e a parede
de Drywall o que melhora o isolamento acústico entre os cômodos (Figura 20).
Figura 20 - Enclausuramento de cumbuca indicado pelas setas: a) Cumbuca – espaço formado entre
a parede de Drywall e os vãos existentes na laje. b) Fechamento de um dos lados da abertura com
retalhos de placa. c) Preenchimento do espaço com material de isolamento

Fonte: Autoria própria (2019)

40

5.2

Volume estimado
A metodologia de Nagalli (2014) consiste no uso de coeficientes para estimar o

volume de resíduo gerado na obra, de acordo com a Equação 1. Todos estes fatores
foram determinados no capítulo 4 (Material e métodos), restando para esta etapa a
definição dos coeficientes 𝑄 (volume de gesso utilizado para o trabalho) e 𝑆
(gerenciamento de materiais), que depende de 𝑡𝑝 (taxa percentual de perdas) e 𝑃
(percentual de transformação de perdas em resíduos).
Devido à diversidade das placas, a área dos dois tipos de apartamentos foi
somada e dividida em: parede (placa ES), forro simples (Placa ST) e forro resistente
à umidade (Placa RU). Estas áreas foram multiplicadas pela espessura das placas, a
fim de obter seu volume, gerando três valores para 𝑄. Foi incluída nesta predição a
área do hall dos elevadores, a fim de aproximar um pouco mais o valor obtido pelo
método, ao total de resíduos descartado pela construtora no final da obra. A descrição
das áreas consta na Tabela 1.
Tabela 1 - Áreas de aplicação da placa de gesso acartonado
Área de
aplicação

Tipo de
placa

Área por tipo de
placa
(m²)

Ap.
2 Dormitórios

ST

51,99

RU

15,70

Hall

ST

34,47

ST

31,73

RU

11,17

ES

14,07

Ap.
1 Dormitório

Área do
Apartamento
(m²)

Area total do
pavimento
(m²)

Área total dos
20 pavimentos
tipo (m²)

145,06

9536,60

56,28

1125,60

67,69
42,90
-

Fonte: Autoria própria. Adaptado dos dados fornecidos pela empresa.

O valor encontrado para cada tipo de placa foi multiplicado por 4 (padrão de
repetição da dupla de apartamentos por andar) e posteriormente por 20, resultando
na área total dos pavimentos tipo. Apenas ao final foram somados os volumes gerados
de todas as placas para obtenção do volume total descartado.
𝑸ES: 𝟏𝟒, 𝟎𝟕𝒎𝟐 𝑿 𝟒 𝑿 𝟐𝟎 𝑿 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓𝒎 = 𝟏𝟒, 𝟎𝟕𝒎³
𝑸ST: [(𝟓𝟏, 𝟗𝟗𝒎²( 𝟐 𝒅𝒐𝒓𝒎.) + 𝟑𝟏, 𝟕𝟑𝒎²(𝟏 𝒅𝒐𝒓𝒎.) )𝑿 𝟒 + 𝟑𝟒, 𝟒𝟕𝒎²(𝒉𝒂𝒍𝒍.) ] 𝑿 𝟐𝟎 𝑿 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓𝒎 = 𝟗𝟐, 𝟑𝟒𝒎³
𝑸RU: (𝟏𝟓, 𝟕𝟎𝒎𝟐 ( 𝟐 𝒅𝒐𝒓𝒎.) + 𝟏𝟏, 𝟏𝟕𝒎𝟐 ( 𝟏 𝒅𝒐𝒓𝒎.) ) 𝑿 𝟒 𝑿 𝟐𝟎 𝑿 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓𝒎 = 𝟐𝟔, 𝟖𝟕𝒎³

De acordo com PLACO DO BRASIL (s.d.) o desperdício de material para
sistemas de Drywall não passa de 5%. Entende-se que este valor é referente apenas
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ao

material

que

realmente

é

descartado,

já

descontados

os

possíveis

reaproveitamentos. Desta maneira, pode-se substituir a multiplicação dos fatores 𝑡𝑝 e
𝑃 por 0,05, obtendo 𝑆 por meio da Equação 3:
𝑺 = 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝑸

(3)

Assim:
𝑺𝑬𝑺 = 𝟎, 𝟎𝟓 𝑿 𝟏𝟒, 𝟎𝟕 = 𝟎, 𝟕𝟎𝒎³
𝑺𝑺𝑻 = 𝟎, 𝟎𝟓 𝑿 𝟗𝟐, 𝟑𝟒 = 𝟒, 𝟔𝟐𝒎³
𝑺𝑹𝑼 = 𝟎, 𝟎𝟓 𝑿 𝟐𝟔, 𝟖𝟕 = 𝟏, 𝟑𝟒𝒎³

Como determinado no capítulo Material e Métodos, os valores adotados para
os coeficientes 𝐾𝑒 , 𝐾𝑝 , 𝐾𝑓 e 𝐾𝑐 foram 1,3, 1,5, 1,1 e 1,2 respectivamente e 𝑇 recebeu
o valor 1. Aplicando à fórmula da estimativa de resíduos tem-se:
𝑿=

𝟏, 𝟑 ∗ 𝟏, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟏 ∗ 𝟏, 𝟐
∗𝑸∗𝟏+𝑺
(𝟏, 𝟑 + 𝟏, 𝟓 + 𝟏, 𝟏 + 𝟏, 𝟐)𝟐

Desta maneira, obtém-se os valores de 2,09 m³ para os resíduos de placa ES,
13,76 m³ para os resíduos de placa ST e 4,00 m³ para os resíduos de placa RU.
Estimando-se um total de 19,85 m³ de resíduo de gesso ao final da obra.
Duarte (2014) calcula a taxa de desperdício (TD) em uma obra através da
divisão do volume gerado de resíduo (VRG) pelo volume de gesso demandado para
a execução da obra (VGD), como observado na Equação 4.
𝑻𝑫 =

𝑽𝑹𝑮
𝑽𝑮𝑫

(4)

𝑇𝐷: Taxa de desperdício (varia entre 0 e 1);
𝑉𝑅𝐺: Volume de resíduos gerado;
𝑉𝐺𝐷: Volume de gesso demandado.

Para os casos estudados, Duarte (2014) encontrou média de 14% para o
desperdício com desvio padrão de 6%. No presente estudo, considerando a área total
de gesso aplicado (10.662,40m²), resultando em um volume demandado de
133,28 m³ de gesso. Aplicando o volume encontrado com a metodologia de Nagalli
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(2014) na equação 4, obtém-se uma taxa de desperdício de 15%, valor próximo ao
encontrado por Duarte (2014).
5.3

Resultado das aferições na obra
De acordo com a empresa de instalação, a placa ST pesa 8,5 kg/m² e a placa

RU, 8,6 kg/m². As placas ST e RU, utilizadas nesta obra medem 1,20 m x 1,80 m,
totalizando 2,16 m², gerando uma massa por placa de 18,36 kg e 18,58 kg,
respectivamente. Considerando a espessura de ambas as placas, que é de

0,0125

m, cada uma delas tem volume aproximado de 0,027 m³, chegando ao peso específico
de 680,0 kg/m³ para a placa ST e de 688,0 kg/m³ para a placa RU. Estes valores foram
utilizados para comparação entre o volume encontrado por meio da medição da pilha
e o volume encontrado pela massa aferida. Os resíduos amostrados, separados por
apartamento, tipo de placa e tamanho constam na Tabela 2.

2.
->1

3.
->2

4.
->1

5.
->2

6.
->1

ST / 680,0

51,99

RU / 688,0

15,70

ST / 680,0

31,73

RU / 688,0

11,17

ST / 680,0

51,99

RU / 688,0

15,70

ST / 680,0

31,73

RU / 688,0

11,17

Pequeno

Balde

-

2,8

0,004

Grande

90x57x24

0,123

29,0

0,042

Grande

92x65x15

0,090

37,8

0,056

Pequeno

Balde

-

11,2

0,016

Médio

62x50x12

0,037

17,5

0,025

Grande

92x75x18

0,124

57,6

0,085

Pequeno

Balde

-

8,5

0,013

Médio

65x63x12

0,049

21,4

0,031

Grande

83x70x29

0,168

66,3

0,098

Pequeno

Balde

-

5,8

0,009

Médio

60x47x10

0,028

15,5

0,023

Grande

85x67x24

0,137

62,9

0,093

Pequeno

Balde

-

11,2

0,016

Grande

106x67x20

0,142

50,6

0,074

Grande

100x88x08

0,070

104,5

0,154

Pequeno

Balde

-

6,2

0,009

Médio

72x41x04

0,012

6,5

0,009

Desvio Padrão
(Vol. calculado)

0,078

Média (m³/m³)

52,8

Vol. calculado

11,17

0,143

Desvio Padrão
(Vol. aferido)

RU / 688,0

90x66x24

Vol. aferido

31,73

Grande

Média (m³/m²)

ST / 680,0

Volume calc.
(peso espec.)
(m³)

15,70

Massa aferida
(kg)

RU / 688,0

Volume aferido
(m³)

51,99

Dimensões da
pilha
(cm)

ST / 680,0

Corte dos
Resíduos

Área de
Aplicação (m²)

1.
->2

Placa encontrada
/ peso específico
(kg/ m³)

Ap.
–>Qtd. Dorm.

Tabela 2 - Volume e massa obtidos na aferição dos resíduos

Placa ST

3,02
x10-3

1,14
x10-3

2,72
x10-3

1,33
x10-3

Placa RU

4,48
x10-3

3,19
x10-3

3,02
x10-3

1,14
x10-3

Fonte: Autoria própria

Como observado na Tabela 2, o volume aferido por meio da medição das pilhas
apresentou-se muito diferente do volume encontrado pelo peso específico. Como a
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aferição por massa é mais precisa do que a medição, visto que a primeira foi feita
utilizando equipamento mais preciso (balança) do que a segunda (trena e
aproximação visual), a partir deste ponto, foi utilizado o volume calculado pelo peso
específico dos resíduos amostrados.
Pode-se observar também, que na Tabela 2 não apareceu em nenhum dos
apartamentos amostrados, resíduos de placa ES. A ausência destes resíduos devese à fase em que a obra se encontrava. As paredes foram feitas em tempo diferente,
anterior ao forro. Devido a este fator, quando o pavimento foi liberado para coleta
(após a execução do forro) os resíduos das placas ES já haviam sido recolhidos.
Entretanto, os resíduos gerados a partir destas placas foram bem reduzidos, visto que
são referentes ao recorte das portas e foram amplamente aproveitados nos
enclausuramentos de cumbuca.
Para extrapolação destes dados para todo o edifício, foi necessário normatizar
os valores, pois não seria possível fazê-lo via multiplicação simples, uma vez que não
se obteve dados de uma unidade amostral completa (pavimento). Assim, o volume
coletado em cada apartamento foi dividido pela metragem do mesmo, respeitando-se
o tipo de placa utilizado em cada uma delas, gerando os dados da Tabela 3:
Tabela 3 - Volume normatizado e desvio padrão da amostra
Tipo de
placa

Área de
Aplicação (m²)

51,99
ST
31,73

15,70
RU
11,17

1

Volume total encontrado
(pilha + balde)
(m³)
0,082

Volume
normatizado
(m³/m²)
1,58x10-3

3

0,098

1,89 x10-3

5

0,109

2,10 x10-3

2

0,072

2,27x10-3

4

0,107

3,37 x10-3

6

0,163

5,14 x10-3

1

0,042

2,68 x10-3

3

0,031

1,98 x10-3

5

0,074

4,71 x10-3

2

0,025

2,24 x10-3

4

0,023

2,06 x10-3

6

0,009

0,81 x10-3

Apto.

Média
( m³/m²)

Desvio Padrão

2,72 x10-3

1,33 x10-3

2,41 x10-3

1,29 x10-3

Legenda: ST: Stander - placa comum; RU: Resistente à Umidade - placa especial para resistir em locais com
umidade intermediária como forro de banheiros e varandas.
Fonte: Autoria própria

Os dados apresentaram desvio padrão alto, 49% para as placas ST e 53% para
as placas RU. Isso se deve principalmente pela quantidade de apartamentos
amostrada que foi inclusive abaixo do programado. Entretanto, em casos como este
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que envolve várias partes e a disponibilidade de mais de uma empresa, esse tipo de
contratempo torna-se comum.
Feitas as considerações e aplicando o desvio equivalente a cada tipo de placa,
observou-se que a quantidade de resíduos de placa ST pode variar entre 9,31 m³ e
26,45 m³, com média de 18,21 m³ e os resíduos de placa RU podem estar entre 2,41
m³ e 7,95 m³, com média de 5,18 m³, no montante final da obra.
Embora a contabilização tenha sido feita separadamente, visto que cada tipo
de placa tem um uso diferente e, portanto, paginações e recortes também diferentes,
o descarte foi feito junto, gerando assim um volume total de resíduos estimado entre
11,72 m³ e 34,40 m³, com média de 23,39 m³.
Utilizando a equação apresentada por Duarte (2014), nota-se que para este
caso a relação entre o volume de resíduo gerado e o volume de gesso demandado é
de aproximadamente 17%, não ficando muito distante dos resultados anteriores.
5.4

Dados de destinação e comparação dos métodos
Os métodos aplicados nos itens anteriores, apresentaram diferença entre seus

resultados, visto que o valor de 19,85 m³, encontrado pelo método de Nagalli (2014),
mesmo considerando as áreas dos apartamentos, as paredes e o hall, ainda é inferior
ao encontrado na amostragem referente apenas às áreas de forro dos apartamentos.
No entanto, esta diferença se evidencia quando ambos os métodos são comparados
ao volume final destinado pela empresa.
De acordo com a construtora foram destinados 39 bags de 0,737 m³ cada um
e 32 caçambas de 5 m³ cada. Os resíduos foram descartados nas caçambas e bags
aleatoriamente, pensando apenas na agilidade da tarefa e não em reduzir o volume
ocupado. Este fator, quando associado ao tamanho das placas observadas durante o
estudo, gera um grande vazio entre as chapas descartadas, aumentando
consideravelmente o espaço ocupado dentro do recipiente de destinação, reduzindo
sua capacidade e aumentando o custo, como pode ser observado na Figura 1Figura
21.
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Figura 21 - Exemplo da alocação das placas de gesso em caçamba (a) e bags (b), as setas indicam
alguns dos espaços vazios.

Fonte: Adaptado de imagem da internet.

Segundo a empresa da instalação o peso total dos bags enviados foi de
10000 kg. Dividindo este total pelo peso específico médio das placas, obtém-se
14,62 m³, cerca de 51% do valor esperado em volume para os 39 bags. Utilizando a
mesma relação para as caçambas, tem-se 81,60 m³, totalizando 96,22 m³ de resíduo
destinado.
Entretanto, segundo informações da parte técnica da obra, ocorreu modificação
no detalhamento do forro dos apartamentos após o início da instalação do gesso
acartonado. Esta alteração ocorreu com três pavimentos já executados, resultando na
quebra de todo o gesso instalado, aumentando a quantidade total de resíduos gerados
em toda a obra. Considerando a área dos três pavimentos, verificou-se que este
montante corresponde a 16,59 m³, reduzindo o total para 79,63 m³.
Como este total inclui também o pavimento térreo, que tem área de aplicação
de gesso de 546,75m², deve-se adicionar este valor à área dos pavimentos, obtendo
11209,15m², ou seja, 140,11m³. Este valor, aplicado à Equação 4, gera uma taxa de
desperdício

de

0,568,

indicando

que

o

gesso

descartado

representa

aproximadamente 57% do total demandado pela obra.
Assim, tanto o método de Nagalli (2014) quanto o método de amostragem,
mostraram-se subestimados para este caso, projetando um volume de resíduo 4,0 e
3,4 vezes menores que o real, respectivamente.
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É importante ressaltar que no volume destinado estão inclusos também os
resíduos de gesso das placas ES, dos corredores e das demais áreas comuns do
edifício, o que no final, não foi contabilizado pela amostragem deste estudo.
5.5

Custos Relacionados ao descarte
A maioria das empresas da cidade de Londrina, estipula valores para

destinação do gesso por metro cúbico. Isto ocorre devido aos custos de destinação
final do mesmo que não pode ser aterrado junto com os demais materiais de
construção civil. Os valores variam entre R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 100,00 (cem
reais) por metro cúbico, mais o valor de locação e transporte de caçamba, totalizando
R$ 710,00 (setecentos e dez reais) para uma caçamba de 5 m³. Existem porém,
algumas empresas que fazem preço fechado, mesmo para este material. Em uma
delas, o valor para descarte de caçambas de 5 m³ é de R$ 454,00 (quatrocentos e
cinquenta e quatro reais) e para as de 3 m³, R$ 314,00 (trezentos e catorze reais). Em
ambos os casos, este valor é praticado para resíduo limpo, caso esteja sujo, ou
misturado a outros materiais, o custo para destinação pode ser ainda maior.
Na Tabela 4 são apresentados os valores dos custos de destinação por
caçamba para os diferente métodos. Nesta tabela é possível observar a diferença
entre o custo predito pelo método matemático ou o estimado pela amostragem e o
valor total que seria pago para destinação do volume informado de resíduos, caso
todo o processo tivesse sido feito por meio de caçambas.
Tabela 4 - Valor de descarte para destinação por caçamba
Volume
total
(m³)

Cap. da
caçamba
(m³)

Volume real
preenchido da
caçamba

Qtd. Aprox.
de
caçambas

Preço da
caçamba
(R$)

Predição por
Nagalli (2014)

19,85

5

51%

8

454,00

3.632,00

Estimativa por
Amostragem

23,39

5

51%

9

454,00

4.086,00

Destinação real
apresentada pela
empresa

79,63

5

51%

31

454,00

14.074,00

Método

Fonte: Autoria própria

Preço total do
descarte

(R$)
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De acordo com a construtora, o valor pago para destinação de cada
caçamba de 5 m³ foi de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), o que indica um
desconto de aproximadamente 29% em relação ao valor cotado. Esta redução,
provavelmente deve-se ao volume total destinado e ao contrato firmado entre a
construtora e a empresa de destinação. Caso todo o resíduo tivesse sido destinado
da mesma forma (desconsiderando os resíduos do forro demolido), o valor final seria
de R$ 9.982,00 (nove mil novecentos e oitenta e dois reais).
5.6

Custos com a Logística Reversa
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, traz em seu artigo

3º a definição de logística reversa:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico
e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada;” (BRASIL, 2010).

À partir desta premissa, as empresas tem procurado cada vez mais esta
modalidade de destinação. Porém, neste caso, o contrato de logística reversa foi
firmado apenas após grande parte da instalação já ter sido executada. Por este
motivo, a primeira parcela dos resíduos (incluindo os resíduos de placa ES, que não
apareceram durante a amostragem) foram destinados por meio do serviço de
caçambas, totalizando as 32 caçambas de 5 m³ citadas anteriormente.
De acordo com a empresa de instalação, o serviço de logística reversa exige
do cliente a compra dos bags para acomodação dos resíduos (que podem ser novos
ou usados) e o pagamento do frete de volta à fábrica na cidade de São Paulo.
Neste caso, foram adquiridos bags usados de 0,737 m³, com valores variando
entre R$ 15,00 (quinze reais) e R$ 20,00 (vinte reais), dependendo do estado de
conservação. Utilizou-se a média de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)
para a comparação entre os valores da logística reversa e da locação de caçambas.
O volume utilizado para os cálculos foi de 79,63 m³, que considerando o
preenchimento de 51% do espaço dos bags, daria 212 bags, com valor de R$ 3.710,00
(três mil setecentos e dez reais), caso não houvesse devolução dos mesmos. Cada
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caminhão tem capacidade para 25 bags e o valor para o frete é de R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais) por viagem, fechando em R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) as oito viagens necessárias para finalizar o transporte. Desta
maneira, o valor total empregado na logística reversa seria de R$ 21.310,00 (vinte e
um mil trezentos e dez reais).
As simulações e o valor real gasto pela construtora que foi de R$ 15.386,50
(quinze mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), são apresentados
na Tabela 5.
Tabela 5 - Comparação entre os valores de destinação por caçamba, logística reversa e real destinado.
Destinação

Valor

Valor estimado para destinação por
caçamba

R$ 9.982,00

Valor estimado para destinação por
logística reversa

R$ 21.310,00

Valor pago para destinação
(39 bags e 32 caçambas)

R$ 15.386,50

Fonte: Autoria própria

Nota-se que o valor para destinação por logística reversa foi 2,1 vezes maior
em comparação com a caçamba. No entanto, cabe ressaltar que a destinação por
caçamba não leva em consideração o custo ambiental embutido no processo. O
encaminhamento de todo esse material para aterramento, quando poderia estar sendo
reciclado, não só sobrecarrega os aterros industriais que deveriam receber apenas
materiais que não podem ser reciclados, como também contribui para maior
exploração de recursos naturais que poderiam ser minimizados com a reincorporação
deste material no processo produtivo.
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CONCLUSÃO
Os apartamentos de mesma área amostrados apresentaram diferença nos

volumes gerados, salientado pelo desvio padrão de 49% para as placas ST e 53%
para as placas RU obtidos por meio do peso específico.
Para minimizar os desperdícios, geralmente é feita a paginação de paredes e
forros. No entanto, nesta obra em particular, foi feita somente a quantificação dos
materiais a serem utilizados no sistema Drywall, o que pode ter contribuído para maior
geração de resíduos.
O enclausuramento de cumbuca utilizado nos pavimentos demandaria 19,40m
de placas. O uso de pedaços no lugar de placas inteiras resultou em um
reaproveitamento de 3,8 m³ de resíduos que deixaram de ser descartados.
A quantificação por amostragem foi superior ao método de Nagalli (2014)
mesmo sem computar os resíduos das paredes e do hall. Isto mostra que o método
subestima a quantidade gerada de resíduos, ou ocorreu desperdício de material
durante a execução.
A logística reversa, mesmo adotada após 2/3 da obra concluída, totalizou
28,7 m³ que deixou de ser ocupado no aterro industrial.
Outro fator observado foi a inviabilidade financeira da logística reversa para
este estudo de caso. O custo estimado para destinação por este método chegou a ser
2,1 vezes maior que o da destinação convencional por caçambas. Isso se deve ao
alto custo do transporte para a cidade de São Paulo, onde situa-se a fábrica.
Por fim, cabe lembrar que de certa forma existiu consciência ambiental por
parte dos envolvidos. O gesso reciclado volta para a cadeia produtiva, preservando
desta forma os recursos naturais.
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Apêndice A
Etapas de amostragem: separação, medição e pesagem – Apartamento 1
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Apêndice B
Etapas de amostragem: separação e medição – Apartamento 2
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Apêndice C
Etapas de amostragem: separação e medição – Apartamento 3
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Apêndice D
Etapas de amostragem: separação e medição – Apartamento 4

57

Apêndice E
Etapas de amostragem: medição e pesagem – Apartamento 5
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Apêndice F
Etapas de amostragem: separação, medição e pesagem – Apartamento 6

