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RESUMO 
Em 2011 o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) publicou a resolução nº 

431/2011 que estabelece nova classificação para o resíduo de gesso. Assim, o material 

foi reclassificado como resíduo reciclável. Segundo a Associação Brasileira do Drywall, 

o consumo de gesso acartonado no Brasil cresceu 500% do ano 2000 à 2013, por 

consequência houve também o aumento do resíduo gerado. Outro agravante do material 

é a presença de sulfato em sua composição que em contato com materiais 

biodegradáveis libera o gás sulfídrico, prejudicial à saúde, além de contaminar corpos 

d’água e o lençol freático. Deste modo este estudo mensurou a quantidade de resíduo de 

gesso gerado na cidade de Maringá-PR, o destino do resíduo e o grau de conhecimento 

dos geradores sobre o material. A avaliação foi realizada através de entrevista realizada 

aos geradores e coletores do resíduo de gesso. Os dados indicam que em Maringá-PR e 

cidades próximas são produzidos acima de 76 toneladas de resíduo de gesso por mês. 

As empresas coletoras enviam para o uso na agricultura e para aterros específicos para 

gesso. Os resultados atestam a falta de conhecimento dos geradores sobre o resíduo de 

gesso. Desta forma o estudo constatou que há necessidade de um centro de reciclagem, 

assim o trabalho discute, analisa e propõe o layout de uma área de transbordo, triagem e 

reciclagem do resíduo de gesso. 

 

Palavras-chave: 1. Resíduo de gesso, 2.Gerenciamento, 3. Resíduo da Construção e 

Demolição, 4. Sustentabilidade, 5. Área de Transbordo e Triagem.  

 

ABSTRACT 
In 2011 CONAMA (National Environment Council) issued Resolution Nº 431 

establishing new classification for gypsum waste. Thus, the material was reclassified as 

recyclable. According to the brazilian association of Drywall (2014) the consumption of 

plasterboard in Brazil grew 500% from 2000 to 2013, as a result there was an increase 

of the waste. Another problem of the material is the presence of sulfate in its 

composition, that contact biodegradable materials, releases the hydrogen sulfide gas, 

harmful to health. This study measured the amount of gypsum waste generated in the 

city of Maringa-PR, the destination of the waste and the knowledge of generators on the 

plaster. The evaluation was conducted by a questions, applied to generators and 

collectors of gypsum waste. The answers indicate in Maringá-PR and near cities 

produces up to 76 tons per month gypsum waste. The collecting companies send for use 

in agriculture and for specific landfills for plaster. Although the results show a lack of 

knowledge of the generators on the gypsum waste. The study finds that there is need for 

a recycling center, so this proposed a layout of a selection areas and recycling of a waste 

gypsum. 

 

Keywords: 1. Plaster residue, 2. Management, 3. Constructions and demolitions 

waste, 4. Sustainability, 5. Selection areas. 
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1 INTRODUÇÃO 
O gesso é um dos mais antigos materiais utilizados pelo homem, desde as ruínas em 

Jericó à milênios a.C. até nas pirâmides de Quéops no Egito (BALTAR; BASTOS; LUZ, 

2005). 

O material utilizado na construção civil é proveniente do processamento do mineral 

gipsita. Processos de moagem e calcinação são necessários para a utilização do gesso como 

pré-moldados e revestimentos no canteiro de obras. Além do uso na construção, a gipsita é 

utilizada na fabricação do cimento e na agricultura como corretivo de solos. 

Em 2013, apenas 33 empresas mineradoras declararam, ao Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM terem lavrado gispsita (QUEIROZ FILHO; AMORIM NETO; 

DANTAS, 2014). O Brasil importa cerca de 243.916 toneladas do mineral e derivados e 

exporta 31.626 toneladas. Segundo Lyra Sobrinho et al. (2001) o Brasil possui a maior 

reserva mundial de gipsita, com 1,2 bilhão de toneladas, e apresenta como diferencial 

competitivo a pureza desse material, que é de 98%. Utilizando a tecnologia adequada, é 

possível fabricar um gesso de qualidade refinada. O conhecimento quantitativo das reservas 

não é diretamente proporcional ao conhecimento qualitativo do minério, apesar da evolução 

que se verificou nos últimos anos. Este descompasso tem sérias implicações na utilização 

industrial do mineral, especialmente quando esta exige o emprego de tecnologias mais 

avançadas, fundamentais para a elaboração de produtos finais mais sofisticados e, 

consequentemente, com maior valor agregado. A insipiência desses conhecimentos encontra 

explicação no fato de, historicamente, o principal setor consumidor da gipsita ser a indústria 

cimenteira, cujas especificações para esta matériaprima são bem elásticas, haja vista sua 

pequena participação no produto final (apenas 3% a 5% em peso).  

No Brasil, o estado de Pernambuco produz 97% de toda a gipsita brasileira, segundo 

Peres, Oliveira Filho e Alencar (2014). Entretanto, aspectos como políticas públicas 

desfavoráveis, desconhecimento da sociedade, logística, tecnologia, gestão ambiental e o 

ritmo da economia nacional são condicionantes do desempenho do polo gesseiro brasileiro. 

O consumo de gesso nacional saltou de 3,5 Kg por habitante por ano para 22,1 Kg, 

isto representa mais de 600%, este dado foi apresentado no Seminário Pernambucano de 

Mineração, Petróleo e Gás de 2014 por Peres, Oliveira Filho e Alencar (2014), afim de 

apresentar o cenário de oportunidades do material no país. 

Visto o recente desenvolvimento do gesso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, em 2011, reclassificou o resíduo de gesso como viável à reciclagem. Para 



2 
 

corroborar, pesquisadores como Nascimento e Pimentel (2010), Harada e Pimentel (2009), 

Pinheiro (2011), Savi (2012), além de outros, apresentam resultados das características do 

gesso reciclado. Em todas as conclusões é evidenciado o potencial sustentável do material. 

O novo quadro do resíduo de gesso aponta novos campos, entre eles o gerenciamento 

de coleta, reciclagem e descarte do material. Neste campo a Área de Transbordo e Triagem – 

ATT é fundamental no processamento do resíduo. 

As ATTs avaliam a qualidade do resíduo e destinam para o reuso ou descarte do 

resíduo de acordo com as características e a demanda pelo produto. Contudo, o potencial de 

reciclagem do material ainda é pouco explorado, visto que existem apenas seis ATTs de 

gesso cadastradas na Associação Brasileira de Drywall (2014). 

A participação de empresas privadas e públicas na implantação de áreas de recepção e 

reciclagem do resíduo de gesso devem ser motivado. Visto a sustentabilidade do meio 

ambiente com a possibilidade do reaproveitamento do resíduo. 

1.1 Objetivos 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

1.1.1 Objetivo geral 

Avaliar o panorama da produção do resíduo de gesso na cidade de Maringá, a fim de 

fomentar novos investimentos no gerenciamento e reciclagem do gesso. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Quantificar o resíduo gerado em Maringá e região; 

 Averiguar o conhecimento dos produtores de resíduo de gesso na cidade; 

 Verificar a destinação final do resíduo de gesso; 

 Propôr o layout de uma área de transbordo e triagem do gesso; 

 

1.2 Justificativa 

Este trabalho é motivado pela evolução da produção, consumo e descarte do gesso. 

Posto que a legislação ambiental propõe a reciclagem do material, este trabalho visa 

contribuir no gerenciamento do resíduo de gesso em Maringá e região. 

A composição do gesso e a alta solubilidade resultam em problemas ambientais como 

a liberação de gás sulfídrico e a contaminação da água. Estas características promovem a 

necessidade de análise cuidadosa sobre o conhecimento e o descarte do resíduo pelos 



3 
 

produtores e coletores do material. Ainda ressalta-se a promoção da política sustentável com 

a adoção das recomendações expostas nesta dissertação. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado em seis capítulos que tratam sobre o gesso, a reciclagem, a 

metodologia, os resultado e a conclusão. 

O capítulo 1, Introdução, aborda o horizonte da produção mineral até o gerenciamento 

do resíduo de gesso. O capítulo também apresenta os objetivos e a justificativa do estudo. 

O capítulo 2, Gesso, faz uma revisão sobre a origem, o beneficiamento da gipsita, os 

tipos e utilização do gesso e as normas que o regulamentam. 

O capítulo 3, Reciclagem do gesso, expõe sobre as áreas de transbordo e triagem e 

mostra o estado da arte na reciclagem do gesso. 

No capítulo 4, Metodologia, são apresentados o objeto de estudo, os questionários 

sobre a avaliação do resíduo de gesso gerado na cidade e a concepção do ATT para o 

gerenciamento do resíduo. 

O capítulo 5, Resultados e análise, traz os resultados da avaliação do resíduo através 

da aplicação do questionário com os produtores e coletores do material, ainda a quantidade de 

resíduo gerado nas cidades próximas e o layout de implantação da ATT. 

O capítulo 6, Conclusão relata as conclusões a cerca dos resultados obtidos e comenta 

a implantação da ATT. 

.  



4 
 

2 GESSO 
Este capítulo abordará definições relevantes sobre a origem do gesso, o 

beneficiamento e industrialização do mineral, os tipos e utilizações do gesso. O conteúdo 

apresentado é base para este estudo. 

 

2.1 Origem do gesso 

O gesso é um material inorgânico derivado da desidratação do mineral gipsita. Este 

minério é abundante na natureza afirma Lyra Sobrinho et al. (2001) e no Brasil 18% de todo 

o minério nacional está em Araripe-PE, porém 90% de toda produção nacional é realizada na 

região pernambucana. A gipsita é composta de sulfato de cálcio hidratado com 2 moléculas 

de água (di-hidratado). A transformação da gipsita em gesso ocorre através da calcinação
1
, ou 

seja, elevação da tempretarura entre 125 ºC e 180 ºC para que o mineral se desidrate em uma 

molécula e meia de água, a equação 2.1 retrata o processo: 

                   
 
               Eq. 2.1 

Murray (1964) propôs a origem da gipsita. No artigo ele disserta sobre dois 

mecanismos de formação do mineral. (1) Ocorre pela precipitação e sedimentação de cálcio e 

sulfatos em corpos de água sujeitos a evaporação. (2) Surgem, a partir do crescimento de 

cristais pelo deslocamento de sedimentos rochosos não consolidados. Após, a gipsita, ainda 

em formação, é substituída pela anidrita (     ). Sob influência da alta pressão, os vazios são 

preenchidos, proporcionando dureza ao minério. Próximo a superfície, a anidrita incorpora 

moléculas de água se tornando gipsita a ser extraída. A figura 2.1 foi retirada do artigo de 

Murray (1964), a qual ilustra a formação do minério. 

                                                 
2.1

 A calcinação é um processo endotérmico, utilizado para a divisão de gases ligados a substâncias como 

hidratos e carbonatos (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005) 
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Figura 2.1: Diagrama esquemático ilustrando o ciclo de formação da gipsita 

 
Fonte: MURRAY, 1964 

Segundo Lyra Sobrinho et al. (2001) a composição estequiométrica média apresenta 

32,5% de CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O.  

Sobre as características microscópicas do gesso Oliveira et al. (2012) revela através 

das análises difratométricas que a estrutura das moléculas da gipsita são do tipo cúbica de 

face centrada que contém um átomo em cada vértice do cubo além de um átomo em cada 

face, semelhante a estrutura da prata, ouro e platina. A figura 2.2 representa a estrutura 

tridimensional do mineral gipsita. 

Figura 2.2: Estrutura da célula cristalina do mineral gipsita 

 
Fonte: CANUT, 2006 
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A cor do mineral varia conforme o grau de impureza do minério. As propriedades 

físicas do mineral gipsita estão expostos no quadro 2.1. 

Quadro 2.1: Propriedades físicas do mineral gipsita 

Propriedades físicas Características 

Cor 

Variável, podendo ser incolor, branca, 

cinza e outras (dependendo das 

impurezas) 

Brilho Vítreo, rosado ou sedoso 

Dureza (escala de Mohs) 2 

Hábito Prismático 

Clivagem Em quatro direções 

Morfologia e tamanho dos 

cristais 

Varia de acordo com as condições e 

ambientes de formação 

Fonte: DANA, 1976
2
 apud BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005 

Segundo Baltar, Bastos e Luz (2005) depósitos de gipsita podem ocorrer do resultado 

de atividade vulcânica. A ação de vapores de enxofre sobre rochas carbonáticas produzem o 

sulfato de cálcio. Este tipo de gipsita é encontrado em nódulos, porém é pouco explorado em 

comparação aos depósitos evaporíticos, segundo o relatado por Karni e Karni (1995)  

Ainda Oliveira et al. (2012) descreve que há impurezas encontradas na gipsita como a 

pirita (FeS2), tolerado um teor de apenas 1% e a anidrita que é tolerado para a produção de 

gesso β, que é um gesso produzido em fornos que proporcionam uma calcinação sob pressão 

atmosférica e de qualidade inferior ao gesso α. 

Segundo Oliveira et al. (2012), no artigo sobre as características mineralógicas e 

cristolográficas da gipsita em Araripe, as impurezas presentes no minério resultam em 

diferentes tipos de gesso com qualidades distintas. Os tipos encontrados em Pernambuco são: 

1. Tipo “cocadinha”: gipsita estratificada com raros filmes de argila verde (figura 

2.3). 

Figura 2.3: Gipsita tipo “cocadinha” 

 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2012 

                                                 
2
 DANA, H. Manual de Mineralogia. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, Brasil, 1976. 
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2. Tipo “rapadura”: variedade estratificada que apresenta filmes milimétricos de 

argilas verde (figura 2.4); 

Figura 2.4: Gesso tipo rapadura 

 
Fonte: PRISMATICA, 2008 

3. Tipo “estrelinha”: apresenta cristais radiados em forma de estrelas; 

4. Tipo “Johnson”: variedade mais pura, com coloração variada de branco a 

creme que caracteriza-se por apresentar uma estrutura em nódulos e estrelas (figura 2.5); 

Figura 2.5: Gipsita tipo “Johnson” 

 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2012 

5. Alabastro: possui aspectos fibrosos, o que promove problemas na calcinação 

gerando um gesso de má qualidade (figura 2.6); 
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Figura 2.6: O alabastro 

 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2012 

6. Selenita: Minério de gipsita visto em forma de placas (figura 2.7) 

Figura 2.7: Selenita em forma de placas 

 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2012 

7. Boró: gipsita de baixa qualidade misturada com alto teor de argila. 

Os gessos podem ser produzidos, como sub-produto de reações químicas de 

neutralização, como lembrado por Lyra Sobrinho et al. (2001). O resíduo resultante da 

obtenção de ácido fosfórico gera a gipsita química, também chamada de fosfogesso, Canut 

(2006) aponta que o resíduo é produzido em proporções de 4 a 6 vezes maiores que o próprio 

ácido. As reações de dessulfurizações dos gases industriais também produz a gipsita, esta 

chamada de dessulfogesso. 
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2.2 Beneficiamento da gipsita 

Segundo o sumário mineral lançado pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) em 2013 a produção da gipsita mundial foi de 160 milhões de toneladas, 

com um aumento de 6,7%  em relação a 2012. Os dados estão presentes na tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Reserva e produção mundial de gipsita 

Discriminação Reservas (10³ t) Produção (10³ t) 

Países 2013 2012 2013 
Porcentagem 

(%) 
Brasil 291.807 3.750 3.330 2,1 

Arábia Saudita Não disp. 2.500 2.500 1,6 

Austrália Não disp. 2.500 3.000 1,9 

China Não disp. 48.000 50.000 31,3 

França Não disp. 2.300 2.300 1,4 

Espanha Não disp. 7.100 7.100 4,4 

Estados Unidos da América 700.000 15.800 16.300 10,2 

Índia 69.000 2.750 3.600 2,3 

Irã Não disp. 13.000 14.000 8,8 

Itália Não disp. 4.130 4.100 2,6 

Japão Não disp. 5.500 5.500 3,4 

México Não disp. 4.690 5.000 3,1 

Rússia Não disp. 3.150 6.000 3,8 

Tailândia Não disp. 9.000 9.000 5,6 

Turquia Não disp. 2.100 2.000 1,3 

Outros países Não disp. 25.730 26.270 16,4 

TOTAL Não disp. 152.000 160.000 100,0 

Fonte: QUEIROZ FILHO; AMORIM NETO; DANTAS, 2014 

Ainda segundo o informe, Pernambuco é o principal estado produtor da gipsita no 

Brasil, onde destaca-se o polo gesseiro do Araripe, conjunto dos municípios de Araripina, 

Trindade, Ipubi, Bodocó e Ouricuri, onde estão presentes as jazidas do minério. 

Os estados do Maranhão, Ceará, Amazonas e Pará possuem reservas de gipsita porém 

representam ao todo menos de 13% da produção nacional. 

O método de obtenção da gipsita no Brasil é realizado a céu aberto, conforme a figura 

2.8. Porém extrações subterrâneas com usos de explosivos também podem ser realizadas, 

prática que é comum nos Estados Unidos (BALTAR, BASTOS E LUZ, 2005). 
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Figura 2.8: Lavra de mineração da gipsita em Araripina-PE 

 

Fonte: BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005 

Lyra Sobrinho et al. (2001) mostra que o processo de mineração obedece a seguinte 

sequência: limpeza do terreno, decapeamento, perfuração, desmonte (com explosivos), 

carregamento e transporte. Os desmontes formam bancadas de fácil acesso as máquinas. Os 

equipamentos utilizados são os tratores de esteira, pás carregadeiras, caminhões basculantes, 

marteletes pneumáticos. 

Oliveira et al. (2012) classifica a gipsita quanto a sua destinação. Assim é realizada a 

seleção manual: 

 Tipo A: utilizado na fabricação do gesso α, que é produzido em fornos do tipo 

autoclave e geralmente utilizado em odontologia, ortopedia ou cerâmica 

hidrossanitária. Estão incluídos as gipsitas tipo “Johnson”e “estrelinha”; 

 Tipo B: utilizado na fabricação do gesso β, que é um gesso produzido em 

fornos convencionais utilizado na costrução civil para revestimentos, drywall, 

peças cerâmicas (fundição). Neste grupo estão as gipsitas “cocadinha” e 

“rapadura”; 

 Tipo C: é o refugo do desmonte, peças excessivamente impuras, utiliza-se 

como corretivo de solo. Neste grupo encaixa-se o boró. 

A figura 2.9 mostra o local de catação de uma mineradora no polo gesseiro 

pernambucano. Segundo Baltar, Bastos e Luz (2005) o material com mais de uma face 

contaminada é separado para utilização na indústria cimentícia. 
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Figura 2.9: Pátio de seleção manual da gipsita em Ouruciri-PE 

 

Fonte: BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005 

No beneficiamento da gipsita, após a extração, Baltar, Bastos e Luz (2005) mostram 

que as etapas são de seleção manual, britagem, moagem e peneiramento. Os britadores mais 

comuns são os de mandíbula e moinhos de martelo. A figura 2.10 apresenta três tipos de 

britadores. 

Figura 2.10: Tipos de britadores: a) Mandíbulas, b) Quebrador cônico, c) Triturador e rolos dentados 

 

Fonte: NOVO DE MIGUEL, 1963
3
 apud VIEIRA, 2008 

O minério de gipsita com teor de CaSO4.2H2O superior a 80% é selecionado e 

transportado para as calcinadoras (LYRA SOBRINHO et al., 2001). Conforme Cavalcanti et 

al. (2011) o processo de calcinação, nos fornos, varia de acordo com o tipo de contato entre o 

                                                 
3
 NOVO DE MIGUEL, L. El yeso en la construccion. Barcelona. Editora CEAC, Espanha, 1963. 
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mínerio e o gás de combustão (direto ou indireto) e o funcionamento (batelada ou contínuo). 

Assim os tipos “panela”, “marmita”, rotativo tubular e “marmitas rotativas” são os fornos 

mais comuns. O quadro 2.2 mostra as informações gerais para os fornos mais comuns no polo 

gesseiro pernambucano. 

Quadro 2.2: Informações gerais sobre os fornos de gesso pernambucanos 

Tipo de forno Rotativo Marmita Panela 

Tipo de gesso produzido Fundição 
Fundição e 

revestimento 

Fundição e 

revestimento 

Facilidade de controle do tempo de 

pega 
Não Sim Sim 

Tendência a forma supercalcinado ou 

cru 
Sim Não Não 

Poluente do ambiente interno Pouco Pouco Muito 

Combustível utilizado BPF
4
 Lenha ou BPF Lenha 

Consumo de combustível  

(kCal/Ton gesso) 
400.000 840.000 1.600.000 

Investimento Grande Médio Pequeno 

Capacidade produtiva (ton/h) 2,5 – 3,5 0,6 – 0,8 0,1 – 0,2 

Manutenção Média Média Média 

Durabilidade (anos) Não determinado Não determinado 0,5-0,6 

Fonte: PARENTE, 2001 

O processo de calcinação pode ser realizado via seco ou via úmida. Para calcinação a 

úmido a gipsita é moída e mistura cerca de 55% de água antes do aquecimento (BALTAR; 

BASTOS; LUZ, 2005). 

Para a obtenção do gesso α, além da qualidade do minério, a calcinação é realizada em 

fornos “autoclave” que proporcionam uma pressão maior que pressão atmosférica durante a 

queima da gispsita (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005). A pressão durante o processo resulta 

em um material de maior resistência mecânica e menor consistência, isto devido a 

cristalização que proporciona menos vazios na matéria. 

 Para fornos de contato indireto, o aquecimento é realizado através de gases 

combustíveis em uma superfície metálica, a qual aquece o mineral. Os combustíveis 

utilizados nestes fornos são lenha ou óleo BPF (derivado do petróleo). O contato entre o 

material e o combustível é evitado para não ocorrer mistura e alterar as propriedades do gesso 

(CAVALCANTI et al., 2011). 

O fornos tipo “marmita” foram desenvolvidos para aumentar a qualidade do produto 

final e reduzir o consumo de combustível. Estes tipos podem operar por batelada ou fluxo 

                                                 
4
 BPF: Óleo derivado do petróleo de baixo custo. 
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contínuo e o contato é indireto. A figura 2.11 apresenta um forno tipo “marmita vertical”. A 

temperatura é mantida constante em 160 ºC. A temperatura do mineral é monitorada, quando 

há um aumento significa que o processo de desidratação foi completo (MONÇÃO JUNIOR, 

2008). 

Figura 2.11: Forno tipo marmita vertical 

 

Fonte: MOISSET, 1997
5
 apud MONÇÃO JUNIOR, 2008 

Em fornos de contato direto o gás flui em contato com o mineral, esta interação 

permite eficiência na troca térmica entre o gás e sólido (CAVALCANTI et al., 2011). O gás 

natural tem se mostrado viável como combustível para estes fornos principalmente do ponto 

de vista ambiental. A combustão com o gás natural é limpa, isenta de fuligem e outros 

materiais, também apresenta baixos teores contaminantes como o nitrogênio, dióxido de 

carbono, água e compostos de enxofre. A figura 2.12 mostra um forno rotativo com contato 

direto desenvolvido por Cavalcanti et al.(2011) na Universidade Federal de Pernambuco. 

                                                 
5
 MOISSET, J. Review of the main processes used for plaster production. Recife. Editora: Gypsum Fair. 

1997. 
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Figura 2.12: Forno rotativo de contato direto 

 
Fonte: CAVALCANTI et al., 2011 

Segundo Baltar, Bastos e Luz (2005) a desidratação da gipsita ocorre à partir de 

temperatura acima de 180 ºC e conforme o aumento forma-se diferentes compostos de 

anidrita (CaSO4): 

 Entre 180 ºC e 250 ºC forma-se o gesso, composto altamente solúvel. Este 

composto também é conhecido como anidrita III, ou anidrita ativa; 

 Entre 300 ºC e 700 ºC a anidrita torna-se um produto totalmente desidratado. 

O resultado é um produto insolúvel com características semelhantes a anidrita 

natural, chamado também de anidrita II; 

 Entre 700 ºC e 900 ºC forma-se um produto inerte, sem aplicação industrial; 

 Acima de 900 ºC ocorre a quebra da molécula de sulfato e resulta na formação 

de CaO livre. 

A figura 2.13 foi apresentada na tese de Parente (2001), o esquema representa um 

grão de gipsita após calcinado, ou seja sob a ação de tratamento térmico de sólidos para 

promover a transferência físico-química, como por exemplo a eliminação de substâncias 

voláteis. No centro do fragmento encotra-se a gipsita di-hidratada, onde o calor não foi 

suficiente para a desidratação. Na direção da superfície encontra-se a camada de hemidrato e 

mais superficialmente apresenta a anidrita II. Parente (2001) aponta que para obter o gesso 

deve-se ajustar o tamanho da partícula e a temperatura de calcinação. 
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Figura 2.13: Esquema da composição de um fragmento de gipsita calcinado 

 

Fonte: PARENTE, 2001 

Luz et al. (2002) elaboram uma comunicação técnica para o centro de tecnologia 

mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia. Neste estudo foram apresentadas as 

características da mineradora São Jorge localizada em Ouricuri-PE. A mineradora em 2002 

era a maior produtora de gipsita do polo gesseiro pernambucano. A mineradora é pioneira na 

produção de gesso α para fins especiais. No processo o forno é autoclave visando a obtenção 

do gesso α. Durante o beneficiamento o produto passa por diversos moinhos para obter um 

produto dentro das especificações normativas. 

O trabalho de Oliveira et al. (2012) faz uma comparação entre gessos α e β 

produzidos no nordeste brasileiro. O quadro 2.3 relata as diferenças. 

Quadro 2.3: Comparativo das características entre o gesso α e β 

Gesso α Gesso β 

 Material produzido a partir do 

minério puro; 

 A calcinação é realizada em fornos 

autoclave; 

 Os cristais são uniformes; 

 Resistência entre 15 e 24 MPa; 

 Possui alta trabalhabilidade e 

acabamento; 

 Material impuro, apresenta 

contaminantes; 

 Produzido através de calcinação 

simples; 

 Os cristais são irregulares; 

 Resistência entre 1,5 e 2,0 MPa; 

 Exige 70% de água no preparo da 

pasta; 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2012 

As conclusões de Parente (2001) e Cavalcanti et al. (2011) indicam que no processo 

de beneficiamento, a calcinação é o fator principal da qualidade do gesso. Um dos temas 

recorrentes em pesquisas e que apontam para trabalhos futuros é a homogeneidade da 

temperatura dentro do forno. 
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2.3 Tipos de gesso e utilização 

Como visto nos ítens 2.1 e 2.2, os diferentes minérios de gipsita e a calcinação 

resultam em diferentes tipos de gesso. Estes são utilizados na construção civil, na indústria, 

na fabricação de cimento e na agricultura. 

 

2.3.1 Gesso agrícola 

A gipsita descartada na lavra da mineração chamada de “boró”, é utilizada como 

agente corretivo em solos ácidos, como fonte de cálcio, fertilizantes em algumas culturas e 

condicionador de solos, aumentando a permeabilidade, aeração, drenagem, penetração e 

retenção de água nos solos na agricultura (BALTAR, BASTOS, LUZ, 2005). 

Lyra Sobrinho et al. (2001) enfatizam sobre a utilização de gesso em solos alcalinos. 

Assim o sulfato de cálcio reage com o carbonato de sódio que resulta em carbonato de cálcio 

e sulfato de sódio, substâncias bases no uso agrícola. 

No cerrado brasileiro, o “gesso agrícola” está sendo utilizado para favorecer o 

crescimento das raízes, pois reduz a saturação de alumínio e aumenta a quantidade de cálcio e 

enxofre em subsuperfície (camada abaixo dos 20 cm de profundidade), melhorando o 

ambiente do solo e propiciando o desenvolvimento das raízes em camadas mais profundas, 

fazendo com que as raízes tenham acesso a maior volume de água e nutrientes, e 

conseqüentemente maior produtividade, conforme apontado por Sousa, Lobato e Rein (2005). 

Ainda, a retenção de água nas subsuperfícies (camadas abaixo das aráveis) resultam em 

reservas para períodos de estiagem. 

Conforme o exposto por Sousa, Lobato e Rein (2005) culturas como milho, trigo e 

soja obtiveram uma produção maior com a aplicação do “gesso agrícola” no solo. A tabela 

2.2 mostra a produtividade anual das culturas com e sem a aplicação do gesso. 

Tabela 2.2: Produtividade de culturas de milho, trigo e soja com e sem a aplicação do “gesso agrícola” em 

solos de cerrado 

Gesso 
Milho Trigo Soja 

(Ton.ha
-1

) 

Sem 3,2 2,2 2,1 

Com 5,5 3,5 2,4 
Fonte: SOUSA; LOBATO; REIN, 2005 

A figura 2.14 mostra o crescimento da raiz em superfícies com e sem a aplicação do 

gesso e a porcentagem de retênção de água conforme a profundidade. 
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Figura 2.14: Crescimento da raiz de milho e a porcentagem do uso de água conforme a profundidade 

 
Fonte: SOUSA; LOBATO; REIN, 2005 

O estudo ainda mostra que o gesso deve ser aplicado em solos onde a saturação de 

alumínio for maior que 20% ou o teor de cálcio for menor que 0,5 mol.dm
-3

. 

O estudo de Andrade, Fernandes e Faquin (2002) mostram que a “gessagem” do solo 

pode contribuir para a redução da adsorção de fósforo em solos de várzea. Em conjunto, o 

gesso, o calcário e resíduos orgânicos são alternativas de baixo custo para reduzir a aplicação 

de fertilizantes inorgânicos e corretivos, segundo a pesquisa. 

Borkert, Pavanct e Lantmann (1987) expõem recomendações para o uso do gesso na 

agricultura: 

 Para culturas perenes, café, citrus, maçã, etc., com a finalidade de aumentar o 

cálcio e o magnésio no subsolo; 

 Em solos ácidos com baixos teores de cálcio e alumínio trocáveis na camada 

arável e alto teor de alumínio no horizonte subsuperficial; 

 Em solos com pH 6,5 a 7,0, nos quais a relação de cálcio e magnésio sejam a 

mesmas e haja a necessidade de aumentar o teor de cálcio do solo sem alterar 

o pH; 

 Para a correção da acidez do solo na camada arável; 

Contudo, o gesso não tem o mesmo poder de correção da acidez do solo como o 

calcário (BORKERT, PAVANCT, LANTMANN, 1987). 

 

2.3.2 Gesso para construção civil 

Segundo Pinheiro (2011) o gesso, como material de construção, é considerado um 

aglomerante aéreo que durante a hidratação forma cristais que crescem radialmente, em 
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forma de tufos e se entrelaçam, constituindo arranjos microestruturais responsáveis pela 

resistência final do material. Os arranjos variam conforme a quantidade de água e a utilização 

de aditivos. 

A gipsita com pureza superior a 75% pode ser empregada na construção civil. A 

calcinação do minério resulta no hemidrato β que pode ser utilizado na construção civil para 

fundição (tipo A) ou revestimento (tipo B) (BALTAR, BASTOS, LUZ, 2005). O hemidrato 

pode ser utilizado nas formas de: 

• Gesso de fundição utilizado para a confecção de pré-moldados, como: sancas 

ou placas (figura 2.15); 

• Chapas de paredes divisória, drywall (figura 2.16); 

• Blocos para paredes divisórias; 

• Gesso para isolamento térmico e acústico; 

• Gesso para portas corta-fogo; 

• Gesso de revestimento de aplicação manual, geralmente utilizado em 

substituição do revestimento argamassado (Figura 2.17); 

• Gesso de projeção, para aplicação com máquinas projetantes da pasta para o 

revestimento de paredes; 

• Gesso cola, para rejunte de pré-moldados em gesso (figura 2.18). 

Figura 2.15: Placas e ornamentos de gesso fundido 

 
Fonte: DRYWALL, 2014 
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Figura 2.16: Chapas de gesso acartonado, ou drywall 

 
Fonte: DRYWALL, 2014 

Figura 2.17: Gesso para revestimento 

 
Fonte: DRYWALL, 2014 

Figura 2.18: Massas em geral 

 
Fonte: DRYWALL, 2014 

O revestimento de gesso é um processo eficiente visto a produtividade, posto que é 

realizado em uma única camada, diferentemente dos revestimentos argamassados que 
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possuem uma camada de chapisco, o emboço e a massa corrida. Entretanto o método de 

execução, no Brasil, é predominantemente rudimentar o que resulta em elevadas taxas de 

perda do produto. Uma das características da pasta de gesso é tempo de pega reduzido o qual 

contribui para o desperdício do material (AGOPYAN et al., 2005; SCHMITZ, TAVARES, 

2009). 

Segundo Bernhorf, Gusmão e Tavares (2011) o gesso pode ser considerado o 

aglomerante (material ligante) mais antigo que se conhece. O autor ainda confirma que o 

gesso ganha cada vez mais espaço e importância no canteiro de obras. 

Ainda Bernhorf, Gusmão e Tavares (2011) reconhece uma das vantagens do gesso por 

utilizar apenas água  na mistura da pasta, dispensando assim o uso de agregados. O rápido 

endurecimento da pasta, visto como prejudicial, pode ser associado a um cronograma 

eficiente e mão-de-obra especializada obtendo um retorno financeiro positivo (BERNHORF, 

GUSMÃO, TAVARES, 2011; TAVARES et al., 2010). 

Segundo Cartaxo, Freitas e Zanta (2013) as chapas de gesso acartonado são versáteis 

e geralmente leves permitindo usos variados e podendo substituir as vedações de alvenaria 

convencional. As chapas, também conhecidas como drywall estão inseridas no contexto das 

inovações tecnológicas, este produto se encaixa nas linhas de montagens Just-In-Time
6
 

(BOTELHO, BOTELHO, VENDRAMETTO, 2009). 

Cartaxo (2011) mostra que o crescente aumento da utilização do gesso na construção 

civil deve-se as características desse material como: 

 Conforto térmico: o baixo coeficiente de condutividade térmica resulta no 

amortecimento da intensidade com que o fluxo de calor se transfere através 

das superfícies revestidas ou das paredes de gesso. As propriedades de 

higroatividade (capacidade do gesso de absorver e liberar o excesso de 

umidade contido no ambiente), também colaboram para o equilíbrio térmico 

do ambiente. 

 Capacidade de combate à propagação do fogo: o gesso é composto por 

moléculas de água e quando na presença de fogo a partir de 180 ºC o material 

começa um processo de desidratação liberando a água presente em sua 

estrutura. Além da resistência a propagação do calor. 

 Isolamento acústico: A pasta apresenta consistência necessárias para 

preencher possíveis fendas ou orifícios onde o som pode ser propagado. 

                                                 
6
 Just-in-Time: Sistema de produção desenvolvido pela Toyota onde os estoques são reduzidos e processo 

otimizado (PROFETA, 2003) 



21 
 

Também  podem ser executados elementos que a partir da sua geometria 

podem atenuar o som. 

Nas investigações realizadas por Real (2009) mostram que o pH da solução aquosa à 

que fornece a hidratação do gesso e os aditivos retardadores influenciam na resistência a 

compressão do gesso. Segundo a pesquisa o hemidrato com pH igual a 7 resultou no valor 

máximo de resistência. Os dados obtidos no estudo reforçam o uso do gesso em forma de 

placas de gesso reforçadas, vigas constituídas por placas de gesso reforçadas por arames de 

aço, placas compostas de gesso e de polímeros para alto isolamento térmico e acústico, além 

de placas e tubos com baixa absorção de água. 

Silva (2010) relata que há um programa estimulado pelo FINEP
7
, chamado Habitare, 

onde foi desenvolvido um novo processo capaz de produzir gesso com resistência elevado, 

segundo o projeto os resultados superam os valores de resistência do cimento. O material é 

desenvolvido e aplicado em habitações de interesse social. 

 

2.3.3 Gesso industrial 

O gesso utilizado na indústria possui maior pureza que o utilizado na construção civil. 

Assim, Baltar, Bastos e Luz (2005) listam as aplicações do gesso na indústria: 

 Cerâmica: utilizado na produção de moldes e matrizes na produção da 

porcelana, cerâmica sanitária, grés etc; 

 Indústria do vidro: O gesso é utilizado como fonte de cálcio e de enxofre em 

substituição ao sulfato de sódio; 

 Carga mineral: O gesso é utilizado como carga de alta qualidade ou diluente 

na fabricação do papel, plásticos, adesivos, tintas, madeira, têxteis e alimentos 

entre outros materiais; 

 Indústria farmacêutica: o gesso é utilizado como diluente em pastilhas 

prensadas e cápsulas ou na preparação de moldes; 

 Decoração: O gesso utilizado em elementos decorativos como estátuas e 

imagens; 

 Escolar (giz): utilizado em salas de aula em quadros negros; 

 Ortopédico: gesso utilizado no tratamento de fratura ósseas; 

                                                 
7
 Orgão público de financiamento de estudo e projetos. As fonte de recurso do financiamento é provido do 

Fundo Nacional de Desenlvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), do Fundo para o Desenvolvimento 

Tecnológico das Telecomunicações (FUNTEL) e de convênios de cooperação com Ministérios, Orgãos e 

Instituições setoriais (FINEP, 2015). 
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 Dental: o gesso é utilizado em moldes e modelos dentários; 

 Outros usos: indústria automobilística, fabricação de fósforos, fabricação de 

cerveja, indústria eletrônica, etc. 

 

2.4 Normatização do gesso 

O gesso possui norma específica brasileira. A NBR 13207:1994 expõe exigências das 

características do gesso para a construção civil. Este documento cita outras normas para 

métodos de ensaio como: 

 NBR 12127:1991 – Gesso para construção – Determinação física do pó,  

 NBR 12128:1991 – Gesso para construção – Determinação física da pasta,  

 NBR 12129:1991 – Gesso para construção – Determinação das propriedades 

mecânicas; 

 NBR 12130:1991 – Gesso para construção – Determinação da água livre e de 

cristalização e teores de óxido de cálcio e anidrido sulfúrico. 

Segundo as definições da NBR 13207:1994 o gesso para construção é um material 

moído em forma de pó constituído predominantemente de sulfato de cálcio, podendo conter 

aditivos. 

A norma indica que os sacos devem conter massa líquida de 40 Kg, não devem entrar 

em contato com umidade e podem ser empilhados até 20 sacos superpostos (NBR 

13207:1994). 

O quadro 2.4 mostra as exigências químicas do gesso para construção. 

Quadro 2.4: Exigências químicas do gesso para construção civil 

Determinações 

químicas 
Limites (%) 

Água livre Máx. 1,3 

Água de cristalização 4,2 a 6,2 

Óxido de cálcio (CaO) Mín. 38,0 

Anidrido sulfúrico (SO3) Mín. 53,0 
Fonte: NBR 13207, 1994 

O quadro 2.5 expõe as exigências físicas e mecânicas do gesso para a construção civil 

segundo a norma. 

Quadro 2.5: Exigências físicas e mecânicas do gesso para construção civil 

Determinações físicas e mecânicas Unidade Limites 

Resistência à compressão MPa > 8,40 

Dureza N mm
-2

 > 30,00 

Massa unitária Kg m
-3

 > 700,00 
Fonte: NBR 13207, 1994 
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O quadro 2.6 mostra as exigências físicas do pó e da pasta quanto ao tempo de pega
8
  

e módulo de finura
9
. 

Quadro 2.6: Exigências físicas do gesso para construção civil 

Classificação do gesso 
Tempo de pega (min) Módulo de 

finura Início Fim 

Gesso fino para revestimento > 10 > 45 < 1,10 

Gesso grosso para 

revestimento 
> 10 > 45 > 1,10 

Gesso fino para fundição 4 – 10 20 – 45 < 1,10 

Gesso grosso para fundição 4 – 10 20 – 45 > 1,10 
Fonte: NBR 13207:1994 

Outra norma relacionada a gesso é a NBR 14715:2010 intitulada chapas de gesso para 

drywall esta norma especifica os requisitos para as chapas de gesso acartonado destinadas à 

execução de paredes, forros e revestimentos internos não estruturais. 

Além das normas técnicas o gesso está incluso em uma resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 307/2002. No artigo da resolução, o gesso é 

definido como um dos resíduos da construção civil proveniente de construcões, reformas, 

reparos e demolições. 

Ainda, no artigo 3 da resolução 307/2002 os resíduos da contrução civil são 

classificados em quatro categorias: 

 Classe A – resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados; 

 Classe B – resíduos recicláveis para outras destinações; 

 Classe C – resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações econicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação; 

 Classe D – resíduos perigosos oriundos do processo de construção; 

O gesso, através da resolução 431/2011 foi alterado da classe C para a classe B devido 

os estudos à cerca da reciclagem e beneficiamento do resíduo de gesso. 

 

                                                 
8
 Tempo de pega: fenômeno que compreende a evolução das propriedades mecânicas da pasta com o 

endurecimento, resultado de um processo químico de hidratação (BAUER, 2010). 
9
 Módulo de finura: Grandeza relacionada a distribuição granulométrica do material. O modulo de finura 

decresce a medida que o material vai se tornando mais fino (BAUER, 2010). 
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3 RECICLAGEM DO GESSO 
Como visto, desde a resolução 431 de maio de 2011, o  gesso deve ser reciclado. 

Desta forma este capítulo disserta sobre as áreas de transbordo e triagem (ATT) e as 

pesquisas mais recentes sobre reciclagem do resíduo, intitulado “estado da arte”. 

 

3.1 Áreas de transbordo e triagem 

Segundo as definições do CONAMA citadas na resolução 448/2012, área de 

transbordo e triagem de resíduos da construção civil (ATT) são áreas destinadas ao 

recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, para triagem, 

armazenamento e reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro. 

Conforme a nota lançada pela Environment Agency (2008), sobre a disposição final 

do resíduo de gesso, o aterro que deve ser realizado em células exclusivas para o gesso. Isto é 

realizado por causa do gás tóxico (gás sulfídrico) que é liberado pelo resíduo em contato com 

materiais biodegradáveis. O isolamento também se deve de modo a evitar o contato com o 

lençol freático que pode ser contaminado devido ao resíduo ser altamente solúvel em água. 

A norma NBR 15.112 (2004) fixa requisitos exigíveis para projeto, implantação e 

operação de áreas de transbordo e triagem de resíduos da construção civil. Dentre os 

requisitos exigidos estão as condições de implantação, as condições gerais para projeto e as 

condições de operação. 

Segundo o manual para a implantação de sistemas de gestão de resíduo de construção 

civil em consórcios públicos do Ministério do Meio Ambiente (2010), deve haver um 

diagnóstico preliminar da quantidade de resíduo gerado, as empresas ou agentes envolvidos 

na geração, coleta e transporte do material. Também é dito que deve realizar um diagnóstico 

da situação do sistema de gestão do resíduo em escala local, caracterizando as etapas de 

geração, remoção, recebimento, destinação final, impactos e soluções. 

Uma das soluções apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente (2010) é um 

manejo diferenciado para pequenos e grandes geradores de resíduos. A figura 3.1 mostra 

ações centrais no gerenciamento de resíduos de construção civil. 
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Figura 3.1: Organograma para sistema de gestão de resíduos 

 
Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010 

 

O Ministério do Meio Ambiente (2010), fornece em seu manual um modelo de layout 

de uma ATT para resíduos da classe A. O layout possui cercamento em todo o seu contorno, 

dois portões de acesso para a ATT, um portão de acesso para o aterro, um setor 

administrativo, local para amarrar os animais com bebedouro (para recebimento de resíduo 

por meio de charretes), bais para RCD classe B e volumosos, área coberta para amarzanar 

RCD das classes C e D, local para armazenar pilhas de madeiras ou caçambas, caçambas para 

rejeitos, pátio de triagem, galpão para estoque e reuso do resíduo classe A, pátio de 

peneiração ou trituração do resíduo classe A com equipamento móvel e dois galpões 

destinados ao estoque do resíduo classe A, já processado. Como mostra a figura 3.2. 
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Figura 3.2: Layout típico para ATT com processamento de resíduo classe A 

 

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010 

Visto as pesquisas sobre reciclagem do gesso e a mudança do material para a classe 

dos resíduos reciclados na resolução da CONAMA nº 431/2011, a Associação Brasileira do 

Drywall (2014) propõe as áreas de transbordo e triagem. Ainda, segundo as informações 

presentes em Drywall (2014) estão cadastradas nove unidades de recebimento e triagem do 
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resíduo de gesso, quatro estão localizadas na grande São Paulo, duas em Minas Gerais, duas 

em Santa Catarina e uma no Rio grande do Sul, como mostra a figura 3.3.  

Figura 3.3:Localização nacional das ATT de gesso cadastradas na associação brasileira do Drywall 

 
Fonte: adapatado de DRYWALL (2014) 
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A Área de Transbordo e Triagem Multilix da Grande São Paulo, foi pioneira no país 

em coletar, separar e dar a destinação correta ao resíduo de gesso. A figura 3.4 mostra 

imagens da área externa e interna do setor administrativo da empresa e uma imagem do pátio 

de recebimento e separação dos resíduos. 

Figura 3.4: Setor administrativo e pátio de separação da ATT Multilix 

 
Fonte: MULTILIX, 2015 

 

A ATT Multilix é licenciada junto aos órgãos pertinentes à atividade, que recepciona 

os resíduos de construção civil, de demolição e volumosos, tanto provenientes de caçambas 

próprias, como também de outros transportadores incluindo pessoas físicas e jurídicas, como 

caçambeiros, construtoras, empreiteiras e o cidadão comum. Os resíduos são coletados ou 

recebidos, passam por um processo de triagem, são acondicionados por seu tipo e classe, 

segundo normas regulamentadoras e posteriormente são enviados para um destino final 

adequado e/ou sustentável com todo o respaldo da documentação exigida pelos órgãos 

competentes (MULTILIX, 2015). A figura 3.5 mostra imagens das caçambas, dos tipos de 

caminhões que coletam os resíduos e do funcionamento dos setores do pátio. 
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Figura 3.5: Setores da ATT Multilix 

 
Fonte: MULTILIX, 2015 

Foi identificada por eles à dificuldade de uma destinação viável para os resíduos de 

gesso, desde que o mesmo mudou de classe e, em um trabalho pioneiro, construiu uma baia 

especialmente para este tipo de resíduo proveniente do processo de triagem da ATT 

(MULTILIX, 2015). Desta forma, garante que os mesmos fiquem aptos à serem enviados 

para um destino sustentável, onde são inseridos novamente na cadeia produtiva do cimento. 

A figura 3.6 mostra a área destina apenas ao resíduo de gesso. 

Figura 3.6: Área exclusiva de resíduo de gesso da ATT Multilix 

 
Fonte: MULTILIX, 2015 
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O gesso reciclado é recebido em três frentes, são elas: a indústria de cimento, a 

agricultura e o próprio setor de transformação de gesso. O fluxograma  apresentado na figura 

3.7 representa o processo de geração do gesso pelos fabricantes, a aplicação do material pelos 

montadores na obra, o transporte para o ATT e a destinação do produto reciclado. 

Figura 3.7: Fluxograma de processo de reciclagem do resíduo de gesso 

 
Fonte: DRYWALL, 2014 

Segundo a pesquisa realizada por Marcondes (2007), o qual avaliou a logística reversa 

da cadeia produtiva do gesso acartonado, mostra que o resíduo de gesso é um contaminante 

dos demais resíduos da construção civil e isso eleva em 20% o preço de recepção dos 

materiais contaminados com gesso na ATT. Aguiar (2004) revela que a contaminação por 

sulfatos nos agregados reciclados alteram o desempenho mecânico das argamassas. 

Para a realização eficiente da triagem as principais destinações do resíduo devem ser 

conhecidas. Assim o capítulo 6 abordará os meios de reciclagem do resíduo de gesso e as 

inovações. 

 

3.2 Revisão sobre a reciclagem do gesso 

As principais destinações do resíduo de gesso são para a agricultura, a indústria 

cimentícia e o retorno do material ao gesso original. Assim será visto os estudos recentes da 

utilização do resíduo de gesso para a reciclagem nas áreas da agricultura e construção civil. 

O estudo realizado por Ahmed e Ugai (2011) consistiu em analisar o desempenho da 

utilização do resíduo de gesso acartonado na estabilização do solo, quanto a ciclos de seca-

umidade e gelo-degelo. 
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O resíduo de gesso, para o estudo de Ahmed e Ugai (2011), foi coletado nas 

construções da cidade de Gunma no Japão. O material foi pulverizado e passado na peneira 

de 4,75 mm para remover impurezas como papéis e fibras. Após a remoção, o resísuo foi 

calcinado a 160 ºC. Assim, foram separados quatro amostras de solo com o resíduo nas 

porcentagens de 0,5, 10 e 20%. Amostras com 0; 1,25; 2,5; e 5% de cimento também foram 

utilizadas no estudo. 

As conclusões apresentadas no estudo de Ahmed e Ugai (2011) mostram que a 

resistência a compressão do solo aumenta conforme a porcentagem de gesso reciclado. A 

inclusão do cimento nas amostras melhoram o desempenho da resistência do solo. Os ciclos 

de gelo-degelo e seca-umidade afetam a estabilidade do solo com a presença do gesso, assim 

porcentagens de cimento acima de 2,5% são recomendadas para previnir a solubilidade do 

gesso. 

As alternativas apontadas pelo estudo de Cavalcante e Miranda (2011) revelam que o 

resíduo de gesso pode ser utilizado para a correção da acidez do solo e dos teores tóxicos de 

Al (alumínio) na subsuperfície.  

Takahashi e Kanahama (2010) elaboraram um estudo da estabilização do solo contra 

terremotos no japão. A primeira etapa do estudo foi incorporar fibras de jornais antigos no 

solo. Após o resultado positivo da pesquisa o resíduo se tornou economicamente inviável. 

Assim o resíduo do papel do gesso acartonado foi base para a segunda etapa do estudo que 

substituiu o fibra de papel pelo resíduo. O processo de reciclagem passou pela moagem em 

moinho de martelo e a separação pelo diâmetro em amostras com 3 mm (figura 3.4), 6 mm, e 

11 mm. Ainda a figura 3.8 apresenta a fotografia do solo estabilizado com o resíduo de gesso. 

Pela imagem é possível perceber as fibras do papel de gesso acartonado e os grãos do gesso 

juntamente com o solo. 

Figura 3.8: Resíduo do papel acartonado, após a moagem, com grão no tamanho de 3 mm (esq.), imagem 

do solo com adição do resíduo de gesso (dir.) 

 
Fonte: TAKAHASHI; KANAHAMA, 2010 
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Os resultados apresentados por Takahashi e Kanahama (2010) evidenciam que a 

substituição das fibras de papel pelo resíduo do papel de gesso acartonado são satisfatórias e 

podem ser aplicadas na estabilização dos solos. 

A pesquisa de Bernhoeft, Gusmão e Tavares (2011) mostra a influência da adição de 

resíduo de gesso no calor de hidratação da argamassa de revestimento interno. Assim o 

estudo consistiu em avaliar o calor de hidratação emitido pela pasta durante a pega. Amostras 

com adição de resíduo, com 5% e 10% foram avaliadas (figura 3.9). Os resultados também 

são mostrados na figura 3.10 onde o processo de início da pega acontece quando o gradiente 

térmico ultrapassa 0,1 ºC.min
-1

 e o fim quando a temperatura máxima é atingida. 

Figura 3.9: Calor de hidratação da pasta sem adição do resíduo (GN), com 5% de resíduo (G5) e 10% 

(G10) 

 
Fonte: BERNHOEFT; GUSMÃO; TAVARES, 2011 

Figura 3.10: Tempo útil das pastas apresentadas no estudo da adição de resíduo de gesso na pasta de 

revestimento 

 
Fonte: BERNHOEFT; GUSMÃO; TAVARES, 2011 

Assim a conclusão apresentada por Bernhoeft, Gusmão e Tavares (2011) indica que a 

adição de 5% de resíduo, não calcinado, na pasta de revestimento de gesso é a melhor 

composição para a reutilização do resíduo no revestimento. 

Em Itajaí-SC os pesquisadores incorporaram resíduo de gesso na produção de blocos 

cerâmicos. Godinho-Castro et al. (2012) mostraram que uma relação de 70% de argila, 20% 

de resíduo de gesso e 10% de cimento Portland resultam em blocos cerâmicos com até 4,64 
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MPa de resitência de compressão axial. Os testes de toxicidade obtiveram valores baixos. A 

presença do gesso na hidratação do cimento produziu cristais que propiciaram o aumento da 

resistência no bloco. 

Os pesquisadores Kozechen et al. (2013) descrevem o processo de produção das 

placas de gesso com resíduos. O gesso utilizado é adquirido de demolições e seguem para  a 

moagem em um moinho de discos. Os resíduos maiores entre 1 e 5 cm são transformados em 

sólidos granulares e é realizada nova moagem até atingir a granulometria de 1μm até 0,5 mm. 

As partículas são passadas em peneiras com abertura de 0,250 mm para facilitar a 

recalcinação e reidratação do material para a produção das placas posteriormente. Segundo as 

conclusões do estudo a placa de gesso apresenta-se frágil, com isso não é indicado a 

utilização em locais com alto impacto mecânico. 

Montero et al. (2010) mostra as etapas de uma ATT de resíduos da construção civil 

em Tokyo no Japão. O estudo mostra a triagem realizada por líquidos densos, ou seja, há uma 

variação da densidade do líquido, desta forma o resíduo menos denso encaminha-se a 

superfície podendo ser retirado. 

Melo (2008) propõe, em sua dissertação, a determinação das melhores condições de 

temperatura e pressão para a desidratação da gispsita em um forno autoclave experimental. 

Os resultados evidenciaram que a granulometria influencia no processo de calcinação. Desta 

forma partículas menores que 220 μm formam estruturas favoráveis a resistência, para 

temperaturas de 170 ºC e pressão de 0,65 atm. As micrografias (figura 3.11) apresentadas no 

estudo mostram a forma dos cristais tipo “agulha” na calcinação do gesso com controle de 

parâmetro e temperatura. 

Figura 3.11: Micrografia dos cristais de gesso sem controle de temperatura e pressão (dir.) e com controle 

dos parâmetros (esq.) 

 
Fonte: MELO, 2008 

Nascimento e Pimentel (2010) relatam o influência da temperatura de calcinação nas 

características físícias e mecânicas de um gesso reciclado. Uma das etapas do processo de 
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reciclagem proposto é a moagem no moinho de bolas, o tempo de calcinação em estufa foi de 

6 horas. Os resultados apresentados no estudo mostram que nenhuma das amostras alcançou a 

resistência e a compressão indicada na norma NBR 13207 (1994), porém as demais 

exigências foram alcançadas. 

Pinheiro e Camarini (2015) baseou a pesquisa na determinação das características 

químicas e físicas de três ciclos de reciclagem do gesso comercial. A reciclagem realizada no 

estudo passou pela moagem em moinho de bolas e calcinação na temperatura de 150 ºC por 1 

hora. Desta forma os resultados indicam que o gesso reciclado, após os três ciclos, 

apresentam características similares ao gesso comercial. Entretanto os requisitos de massa 

unitária, água de cristalização e óxido de cálcio não foram atingidos. 

Pinheiro (2011), em sua tese, realizou ensaios de caracterização do gesso reciclado. 

As variáveis analisadas foram a temperatura de calcinação (120 ºC, 150 ºC e 200 ºC) e o 

tempo de calcinação (1 h, 2 hs, 5 hs, 8 hs, 16 hs, e 24 hs). A moagem das amostras, foi 

realizada no moinho de martelo e a calcinação em estufa elétrica. Assim, no processo de 

reciclagem  com temperatura de 150 ºC e 1 hora de calcinação apresenta características 

próximas do gesso comercial. 

Silva e Pessoa (2011) ganharam um prêmio no concurso Falcão Bauer com o projeto 

de reciclagem de gesso em canteiro de obras através de radiação infravermelho. Segundo a 

pesquisa, o aquecimento do resíduo por 30 minutos a 140 ºC é suficiente para que o material 

retorne as suas características originais. A radiação foi produzida por 3 lâmpadas halógenas 

com potência de 1000 W, a figura 3.12 apresenta o equipamento desenvolvido no estudo. 

Desta forma foram avaliadas a distância entre as amostras e as lâmpadas, a altura da camada 

de resíduo e a granulometria. Os resultados indicaram que a combinação de a) distância da 

lâmpada com 10 cm; b) espessura da camada de 1 cm e c) granulometria de 0,59 mm 

promoveram a maior eficiência na calcinação e no desempenho mecânico do gesso reciclado. 
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Figura 3.12: Equipamento de reciclagem do gesso através da radiação infravermelha 

 
Fonte: SILVA; PESSOA, 2011 

Santos et al. (2014) compara os valores de teor de sódio solúvel e volume de poros 

utilizando corretivos de solo com gesso provenientes de jazidas e do resíduo de obras. O 

processo de beneficiamento do gesso realizado em moinho de bolas, o qual foi utilizado 

apenas os grãos passantes pela peneira de 0,3 mm. Assim, os resultados mostraram que a 

aplicação de resíduos de gesso é eficaz na lixiviação de sais e sódio solúvel de solo salino-

sódico, também foi recomendado o uso do resíduo de gesso como fonte de cálcio para a 

recuperação da sodicidade do solo. 

Tavares et al. (2010) avaliou o desempenho da pasta de gesso para revestimento de 

parede com 0%, 5%, e 10% de adição do resíduo de gesso. Os ensaios do estudo foram 

realizados em laboratório e em campo, onde foi testada a aderência da pasta à alvenaria. Os 

testes em laboratório obtiveram resultados superiores aos exigidos na norma de gesso e na 

obra os resultados foram satisfatórios. Portanto, o estudo concluiu que a viabilidade da pasta 

de gesso com resíduo pode ser utilizada em até 10%. Ainda, o autor  ressalta que o processo é 

uma alternativa de diminuição da deposição do resíduo no meio ambiente. 

Vieira (2008) avaliou as propriedades dos microconcretos fabricados com agregados 

contaminados por gesso e resíduo de gesso. As contaminações foram de 0% a 3,8%. Segundo 

a literatura apresentada no estudo a reação do cimento ao gesso provoca a formação da 

etringita, isto eleva o volume do concreto provocando a perda de resistência. Os resultados 

dos ensaios comprovam que após 150 dias as amostras obtiveram uma redução na resistência, 

um destes resultados apresentados é mostrado na figura 3.13. 
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Figura 3.13: Resultado parcial apresentado no estudo de microconcretos contaminados com gesso 

 
Fonte: VIEIRA, 2008 

Nita et al. (2004) analisou a possibilidade de utilização do resíduo de gesso e gesso 

reciclado adicionado a pasta de gesso para revestimento interno. O processo de reciclagem do 

gesso foi realizado em moinho de rolos e calcinação por 60 minutos. Os resultados revelam 

que a presença do gesso reciclado na pasta aumenta a resistência mecânica, conforme o 

resultado apresentado na figura 3.14. Entretanto a trabalhabilidade e o tempo útil de 

utilização são reduzidos. 

Figura 3.14: Resultado da resistência da pasta de gesso adicionado o gesso reciclado (fig. a) e o resíduo de 

gesso (fig. b) 

 
Fonte: NITA et al., 2004 

Savi (2012) realizou a determinação das propriedades do gesso reciclado para a 

produção de placas para forros. Para isso foi realizado a pulverização do resíduo em moinho 

de rolos e a calcinação do material por 2 horas em estufa com temperatura de 170 ºC. Os 

resultados corroboram os dados vistos na literatura da redução da massa unitária do material 

reciclado, também propriedades como a resistência e dureza obtiveram valores maiores para 

as amostras com fator água/gesso de 0,70. Assim, foi concluído pelo autor que é possível 

realizar a reciclagem do gesso. 



37 
 

Pais (2014) dissertou sobre a reutilização do resíduo de gesso acartonado para a 

produção de um difusor acústico. A metodologia de produção do dispositivo consiste na 

triagem do resíduo, avaliando o tamanho das peças, corte, pintura e montagem dos difusores. 

O processo evidencia uma alternativa de baixo consumo energético e eficiência acústica. 

Harada e Pimentel (2009) apresentam um processo de reciclagem onde a calcinação é 

realizada de forma lenta. A granulometria do resíduo era 0,6 mm e a calcinação foi realizada 

em estufa por 24 horas. As amostras foram submetidas a temperaturas de 160 ºC 180 ºC e 

200 ºC. Os resultados, apresentado na tabela 3.1, aproximaram dos exigidos na norma e as 

melhores foram as amostras submetidas a temperatura de 180 ºC. 

Tabela 3.1: Resultados apresentados no estudo de reciclagem do gesso com calcinação lenta 

Gesso 

reciclado 

Temperatura de 

calcinação 

Módulo 

de finura 

Massa 

unitária 

(g.cm
-3

) 

Relação 

águra/gesso 

Dureza 

(N.mm
-2

) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

GR 5 160 ºC 0,66 0,58 0,6 38,80 6,41 

GR 6 200 ºC 0,69 0,62 0,6 41,77 4,96 

GR 7 180 ºC 0,72 0,53 0,6 39,31 6,22 
Fonte: HARADA; PIMENTEL, 2009 

Souza, Oliveira e Moura (2012) realizaram uma pesquisa na cidade de Maceió-AL 

sobre o conhecimento do tratamento do resíduo de gesso pelas construtoras. Um questionário 

foi aplicado a 10 construtoras. Dentre os resultados relevantes, mostram que 40% 

desconheciam a nocividade do material e apenas 10% afirmaram que o resíduo libera gás 

sulfídrico em contato com matéria orgânica. Sobre o tratamento 40% das construtoras dizem 

não haver tratamento específico para o resíduo de gesso e 60% das empresas mandam para 

aterros sanitários ou depositam no próprio canteiro de obras. 

Cartaxo , Freitas e Zanta (2013) analisaram o gerenciamento do resíduo de gesso na 

cidade de Salvador-BA. Segundo o município os pequenos geradores (< 2 m³) de resíduos 

não necessitam de um plano de gerenciamento para a disposição do material. Desta forma, os 

pesquisadores aplicaram um questionário aos tranportadores de resíduos da construção civil – 

RCC, onde 96% afirmaram não transportar resíduo de gesso e desconhecem alguma área 

específica para o despejo deste resíduo. Ainda, 4% não consideram que o resíduo de gesso 

seja um problema e descartam o material em lugares afastados da cidade. Também 20% 

disseram que não recolhem o resíduo por não haver local adequado para o deposição. Ainda, 

84% mostraram interesse em recolher o resíduo se houvesse local adequado para a 

destinação. 

A tabela 3.2 apresenta um resumo dos resultados obtidos à partir de outros estudos 

sobre os métodos de reciclagem do gesso. Estão destacados na tabela os valores que se 

enquadram na norma NBR 13207/94  As exigência recomendadas na norma são de 
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resistência à compressão > 8,40 Mpa e dureza > 30 Nmm-2. Os registros foram incorporados 

aos mostrados no trabalho de Savi (2011). 

Tabela 3.2: Resultados obtidos à partir da literatura 

Fonte 

Temperatura 

de calcinação 

( ºC) 

Tempo de 

calcinação 

Fator 

água/gesso 

Resistência à 

compressão 

(Mpa) 

Dureza 

(Nmm
-2

) 

Fiano e Pimentel (2006) 200 8 h 0,6 6,22 39,31 

Iwasaki e Camarini (2011) NI NI 0,6 12,88 85,3 

Ribeiro (2006) 140 0,5 0,9 11,6 68,9 

Lima e Camarini (2011) 

150 

1 

0,7 10 26,79 

0,8 7,5 15,1 

200 
0,7 8,2 17,81 

0,8 7,7 13,3 

Nascimento e Pimentel 

(2010) 

160 

24 

0,48 2,33 57,05 

180 0,46 2,51 39,94 

200 0,47 2,43 27,27 

Harada e Pimentel (2009) 

160 

24 

0,6 6,41 38,8 

200 0,6 4,96 41,77 

180 0,6 6,22 39,91 

Pinheiro (2011) 
120 

1 0,7 - NI 

2 0,7 - NI 

5 0,7 4,14 NI 

8 0,7 4,93 NI 

16 0,7 - NI 

24 0,7 4,69 NI 

150 1 0,7 4,05 NI 

Pinheiro (2011) 

150 

2 0,7 3,32 NI 

5 0,7 4,03 NI 

8 0,7 3,89 NI 

16 0,7 3,98 NI 

24 0,7 4,6 NI 

200 

1 0,7 4,47 NI 

2 0,7 5,35 NI 

5 0,7 5,09 NI 

8 0,7 5,38 NI 

16 0,7 3,64 NI 

24 0,7 3,58 NI 

Savi (2012) 170 2 

0,7 10,9 31,2 

0,8 9,2 NI 

0,9 7,8 NI 

1 6 11,08 
Fonte: editado de SAVI, 2011 

As pesquisas de Iwasaki e Camarini (2011), Ribeiro (2006) e Savi (2012) mostram que na 

implantação de uma área de reciclagem de gesso, a temperatura, o tempo de calcinação e o fator água/gesso 

apresentam valores que proporcionarão a resistência e a dureza exigidos pela norma. 
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4 METODOLOGIA 
Para atingir os objetivos propostos a metodologia foi elaborada à partir dos 

seguintes passos: 

 Caracterização da cidade em estudo; 

 Avaliação do resíduo de gesso gerado em Maringá-PR; 

 Concepção de um layout da ATT para o gerenciamento do resíduo de 

gesso; 

Os capítulos seguintes mostram a metodologia pormenorizada de cada item. 

 

4.1 Cidade em estudo 

A cidade de Maringá, segundo a estimativa do IBGE (2015) para 2015, possui 

aproximadamente 397 mil habitantes. A área territorial pertencente ao município é de 

487,05 Km². A tabela 4.1 mostra um comparativo das cinco cidades mais populosas 

paranaenses. 

Tabela 4.1: Dados estatísticos das principais cidades do estado do Paraná 

Municípios 
População 

censo 2010 

Área da unidade 

territorial (km²) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

PIB a preços 

correntes 
IDHM

10
 2010 

Curitiba 1.751.907 435,04 4.027,00 59.151.308 0,823 

Londrina 506.701 1.652,57 306,5 12.826.470 0,778 

Maringá 357.077 487,05 733,1 10.246.122 0,808 

Ponta Grossa 311.611 2.054,73 150,7 6.930.451 0,763 

Cascavel 286.205 2.100,83 136,2 6.282.718 0,782 

Fonte: IBGE, 2015 

Segundo a Prefeitura de Maringá (2014) a cidade foi destaque, na conferência da 

ONU sobre mudanças do clima (COP 20), pelas políticas de sustentabilidade 

implementadas ao longo dos últimos anos. A bióloga Anna Cristina Faria Soares, 

gerente do meio ambiente da prefeitura de Maringá, disse que a administração quer mais 

negociações de crédito de carbono, mobilidade no transporte público, eficiência na 

utilização de energia, manejo de resíduos sólidos e novas práticas agropecuárias. 

 

                                                 
10

 Índice de desenvolvimento humano municipal é um indicador que leva em consideração a expectative 

de vida ao nascer, escolaridade da população adulta, fluxo escolar da população jovem e renda per capita 

(ATLAS BRASIL, 2015). 
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4.2 Avaliação do resíduo de gesso gerado em Maringá-PR 

O levantamento dos dados sobre o resíduo de gesso em Maringá-PR foi 

realizado à partir de entrevista realizada nas empresas geradoras do resíduo. 

As empresas que participaram da pesquisa foram obtidas pelo cadastro da 

Prefeitura Municipal. No cadastro estavam listadas 13 empresas que informavam 

“gesso” entre os serviços executados. 

As perguntas foram elaboradas a fim de calcular o resíduo de gesso gerado, qual 

a destinação principal do resíduo e a conscientização dos geradores quanto a nocividade 

do material. Desta forma as perguntas foram: 

 A empresa gera resíduo de gesso? 

 Qual a quantidade de resíduo gerado? 

 O que é feito com o resíduo gerado? 

 Qual o custo da destinacão do resíduo? 

 São descartados outros resíduos junto com o gesso? 

 Em qual classe do CONAMA o resíduo de gesso está inserido? 

 Por que os resíduos de gesso não podem ser descartados com os demais 

resíduos da construção e demolição? 

A partir das respostas, foram indagadas 2 empresas recebedoras do resíduo de 

gesso: 

 Qual a quantidade de resíduo coletado por mês? 

 Para onde são destinados o resíduo? 

 Quais tipos de gesso são coletados (acartonado, comum ou misturados 

com outros RCDs)? 

 Se for destinado à aterro, este recebe apenas resíduo de gesso? 

 Qual o valor cobrado pela coleta do material? 

 O que é CONAMA? Qual a classe da CONAMA o resíduo de gesso está 

inserido? 

Dentre os resultados, verifica-se o volume total de resíduo de gesso gerado na 

cidade. 

 



41 
 

4.3 Concepção de um layout da ATT para o gerenciamento do 
resíduo de gesso 

O layout desenvolvido neste estudo segue o exigido pela norma NBR 15.112 

(2004): Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e 

triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. A figura 4.1 mostra os 

processos que devem acontecer na ATT. 

Figura 4.1: Fluxograma dos processo na ATT 

 

Conforme a figura 4.1, dentro de cada item há subprocessos, equipamentos e 

áreas que devem ser considerados. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE 
Neste capítulo serão mostrados e analisados os resultados do estudo. Desta 

forma será apresentado os dados obtidos através do questionário aplicado nas empresas 

que executam serviços com gesso e nas coletoras do resíduo. 

 

5.1 Resultado da avaliação do resíduo de gesso gerado em 
Maringá-PR 

O resultado das questões sobre a geração de resíduo de gesso é apresentada na 

tabela 5.1. Os resultados mostram que das 13 empresas entrevistadas 10 geram resíduos 

de gesso. A quantidade de resíduo gerado é exposta em números de caçambas. Das 10 

empresas geradoras 2 enviam o resíduo para uma empresa agrícola que não cobra pelo 

recebimento e das outras 8 empresas 3 enviam para empresa “E” e 5 para empresa “N”, 

ambas cobram um valor de 0,35 centavos por kilo de resíduo recebido. 

Das 13 empresas apenas uma sabe que o resíduo de gesso está inserido na classe 

C do CONAMA 307 e 3 empresas afirmam não haver motivo para que o resíduo de 

gesso seja descartado separado dos demai resíduos da construção civil. 

Tabela 5.1: Resultados da entrevista com as empresas geradoras de resíduo de gesso 

 

Apesar das 13 empresas entrevistadas executarem serviços em gesso, nem todas 

disseram que geravam resíduo. A tabela 5.1 mostra que 23% (3 empresas) não geram 

resíduo de gesso. Os geradores que afirmaram não gerar resíduos são empresas de 

pequeno porte, os quais geram baixos volumes de descarte. Ainda, o resultado, 

evidenciado na tabela 5.1, corroborano objetivo do trabalho em abranger também os 

Nº de 

empresas 

entrevistadas

Nº de 

empresas 

que geram 

resíduo

Quantidade 

de resíduo 

gerado 

(caçamba)

Empresa 

coletora

Custo da 

destinação

Classe 

segundo a 

CONAMA 307

Por que 

descartar 

separado?

- - - - destino diferente

- - - - Foi proibido

- - - -

1 Empresa 0 não sabem

4  agrícola Não sabem o 

1 que é 

13 1 Empresa "E" CONAMA Discordam

10 3 0,35 R$/Kg

0,5

1 Nocivo ao meio 

1,5 Empresa "N" Não sabem a ambiente

2 classe

4 Classe C
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pequenos geradores de resíduos. Os quais podem estar descartando em ambientes 

inadequados. 

Sobre o volume de resíduo gerado pelas empresas, o resultado foi expresso em 

caçamba. Através do contato com a empresa “N” a relação entre o volume e a massa de 

resíduo é de 525 Kg.m
-3

. Assim a quantidade, expressa em massa, foi de 59,9 toneladas 

de gesso por mês. A figura 5.1 mostra a porcentagem das empresas que contribuem para 

a geração do resíduo. 

Figura 5.1: Porcentagem da quantidade de resíduo gerada pelas empresas que fornecem ou 

executam serviços com gesso 

 

O gráfico apresentado na figura 5.1 mostra que três geradores (empresas 1, 3 e 

10) representam 58% do resíduo total de gesso em Maringá. Estas têm em comum o 

resíduo de gesso acartonado como o principal resíduo descartado. 

O próximo resultado apresentado é sobre o destino dos resíduos gerados. A 

figura 5.2 mostra as principais empresas que são destinados o resíduo em Maringá-PR 

4 

1 

3 

1 

1 

1,5 

2 

0,5 

1 

4 

empresa 1 

empresa 2 

empresa 3 

empresa 4 

empresa 5 

empresa 6 

empresa 7 

empresa 8 

empresa 9 

empresa 10 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Caçambas 

Quantidade de resíduo gerado 
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Figura 5.2: Porcentagem da destinação dos resíduos de gesso em Maringá-PR 

 

Na figura 5.2, existem 3 meios de destinação do resíduo, as quais, duas são as 

empresas cadastradas no IAP que descartam em aterros industriais de gesso e a outra 

utiliza o resíduo como agregado na produção de adubo para solos. 

Sobre o custo da destinação do resíduo, os geradores disseram que há um custo 

de R$0,35 por Kg para o recolhimento pelas empresas de RCD. Enquanto a empresa 

agrícola não cobra pelo recebimento do material, contudo não oferece o transporte do 

material até a empresa. 

Pela análise dos resultados da figura 5.2 e do custo de destinação, é possível 

compreender que apenas as empresas que geram pequenos volumes de resíduo ou as 

que possuem meio de tranporte do material fazem a destinação para a empresa agrícola. 

O fato de não haver custo, mas também não haver transporte dificulta uma das 

alternativas de descarte sustentável do resíduo. 

A partir do montante de resíduo e custo do descarte, o capital envolvido é acima 

de R$ 20.000,00 por mês. Este valor pode vir a subsidiar a implantação de uma área de 

transbordo e triagem e reciclagem do resíduo.  

Sobre a conscientização do descarte do gesso, as empresas responderam que as 

caçambas são exclusivas para o depósito do resíduo de gesso. Ainda, sobre a pergunta 

da classificação do resíduo de gesso conforme a indicação do CONAMA o resultado é 

apresentado na figura 5.3. 
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Figura 5.3: Porcentagem da conhecimento das empresas quanto ao gesso 

 

O gráfico, apresentado na figura 5.3, mostra o conhecimento das empresas a 

cerca da legislação do resíduo de gesso, as 13 empresas responderam a esta questão. 

Assim os dados mostram que 77% (10 empresas) dizem não saber nem o que é o 

CONAMA. Este dado é relevante visto que mostra a falta de conhecimento dos 

geradores sobre as legislações, pricipalmente quanto ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. 

No contexto do descarte de gesso, a indagação sobre o descarte com outros 

materiais é mostrado na figura 5.4. 

Figura 5.4: Porcentagem do conhecimento das empresas quanto ao descarte do gesso com outros 

resíduos 

 

O conhecimento a cerca do resíduo de gesso, mostra que a maioria sabe da 

nocividade do material. Entretanto, 46% discordam do que é proposto ou não sabem. 

Este resultado confirma o deficit de conhecimento dos geradores. 

Desta forma todos os resultados indicam que há necessidade de expandir o 

conhecimento do gesso para a sociedade e empresas do ramo. 

Como escopo do estudo, a tabela 5.2 apresenta as relações resíduo de 

gesso/Resíduo de construção e demolição (RCD), resíduo de gesso/habitante da cidade 
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de Maringá-PR e resíduo de gesso/área da cidade. Estes indicadores da produção de 

resíduo de gesso na cidade de Maringá-PR têm a finalidade de embasar estudos 

posteriores, visto que não indicadores semelhantes para a comparação. O resíduo de 

construção e demolição foi apontado por Rogel Martins Barbosa, presidente do 

CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá), na 

reportagem de Cristo (2009) e expõe que a cidade gera cerca de 400 ton./dia. 

Tabela 5.2: Indicadores da produção de resíduo de gesso 

Resíduo gesso/RCD 0,71% 

Resíduo gesso/hab. 0,17 Kg.hab
-1

.mês
-1

 

Resíduo gesso/área 122,99 Kg.Km
-2

.mês
-1

 

A entrevista também realizada com as empresas coletoras citadas pelos 

produtores do resíduo de gesso. Todas as empresas foram contatadas, porém a empresa 

intitulada RCD “E” não retornou o contato. 

Na segunda etapa foi entrevistado as empresas coletoras de resíduo de gesso e 

foi informado a coleta de 150 toneladas do material por mês. A figura 5.5 mostra a 

porcentagem de recolhimento das empresas. 

Figura 5.5: Porcentagem de resíduo recolhido pelas empresas coletoras na região de Maringá-PR 

 

Analisando o gráfico, é nítido a predominância da empresa agrícola, entretanto 

ela está localizada em Mandaguari-PR cerca de 30 Km de distância de Maringá-PR. 

Logo a empresa agrícola recebe resíduo também de outras cidades, com isto a coleta 

totaliza 115 toneladas de resíduo de gesso mensal. 

A empresa “N” está localizada em Maringá-PR porém também atua na região e 

recolhe outros resíduos da construção e demolição. 

77%

23%

Quantidade de resíduo coletado 
(mês/ton):

Empresa Agrícola

Empresa "N"
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Sobre a destinação dos resíduos, a empresa agrícola envia para um barracão 

onde é separado impurezas visualmente e posteriormente é utilizado em insumos 

agrícolas. A empresa de coleta de RCD coleta as caçambas e envia para o pátio onde é 

estocado e depois enviados para aterros industriais em Curitiba-PR e Cascavel-PR. 

Sobre o tipo de gesso recolhido pelas empresas, a empresa agrícola recebe 

somente o gesso sem impurezas, como o gesso pré-moldado utilizado em sancas e 

placas para forros e não recebem gesso acartonado. A empresa “N” coleta todos os tipos 

de gesso inclusive acartonados e misturados com outros resíduos de construção. 

Sobre o aterro onde é destinado o resíduo, a empresa “N” disse que os aterros 

são para resíduos classe I e II, que segundo a NBR 10.004 (2004) são resíduos: classe I 

– perigosos; classe II – Não perigosos. 

Sobre o valor cobrado pela coleta a empresa “N” recebe R$ 0,35 por Kg. A 

empresa agrícola não cobra pelo recebimento, entretanto não possui um sistema de 

coleta, o próprio gerador precisa transportar o resíduo até a empresa. 

Quanto a conscientização dos recebedores de resíduos, ambos souberam a classe 

que o gesso está inserido. 

Em conjunto com o estudo, foi pesquisado a quantidade de resíduos gerados na 

região. A pesquisa incluiu as cidades de Sarandi (6,1 ton.), Paiçandu (0,8 ton.), Marialva 

(3,1 ton.) e Mandaguari (6,9 ton.), obteve-se um total de 16,87 toneladas de resíduos 

gerados. A figura 5.6 mostra a porcentagem dos resíduos gerados em Maringá e na 

região. 

Figura 5.6: Porcentagem de resíduo de gesso gerado mensalmente na região 
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5.2 Proposta de implantação da ATT de gesso 

Conforme os resultados da avaliação da produção do resíduo de gesso na cidade 

de Maringá-PR, torna-se viável a implantação de uma área de transbordo e triagem no 

município. O qual atenderia além das necessidade locais também as regionais.  

Segundo a Lei Complementar nº 340/2000, a qual indica os usos do solo nas 

zonas maringaense, mostra que as zonas ZI2 e ZI3 são destinadas à industrias 

incômodas e nocivas (ZI2) e industrias geradoras de resíduos líquidos (ZI3). Ambas são 

indicas em vermelho na figura 5.7. 

Figura 5.7: Zonas industriais ZI2 e ZI3 no mapa de Maringá-PR 
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A partir do fluxograma 4.1 e do layout do manual do Meio Ambiente da figura 

3.2, foi desenvolvido o layout de ATT para gesso. A área foi idealizada sobre um 

terreno de 7.000 m² (50,0 x 140,0 m) compatível com o padrão dos terrenos da região 

industrial de Maringá-PR, indicado na figura na cor ciano. O local do terreno facílita o 

acesso da chegada do resíduo de gesso por ficar próximo da pedreira do município 

(marcada na figura 5.7 pela cor verde), local em que são depositados os resíduos da 

construção e demolição e por estar próximo da Rodovia Sincler Sambatti, também 

conhecida por Contorno Sul. Rodovia que liga as  cidades de Sarandi, Floresta, 

Paiçandu e outras da região à Maringá. O volume estimado de descarte é de 120 m³ 

mensais, conforme a avaliação dos geradores de resíduo de gesso em Maringá-PR. 

Para a implantação da ATT deve-se seguir os requisitos da NBR 15112:2004: 

 Portões e cercamento do perímetro do terreno; 

 Disponibilizar equipamentos de proteção individual, como máscaras 

contra poeiras e névoas e botas; 

 Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e de combate à 

incêndio; 

 Sistema de controle de poeiras; 

 Sistema de drenagem superficial com dispositivos para evitar 

carreamento; 

 Revestimento do piso e cobertura nas áreas de operação e estocagem; 

Além das diretrizes citadas deve haver o licenciamento da atividade junto aos 

orgãos ambientais. 

O layout, foi desenvolvido baseado no “Manual para implantação de sistema de 

gestão de resíduos de construção civil em consórcios públicos”, elaborado e divulgado 

pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2010), que informa as diretrizes mas 

explica que cada projeto terá suas especificidades próprias de a cordo com o tamanho do 

terreno e a localização.  

A figura 5.8 mostra o resultado do layout para a implantação de um ATT em 

Maringá. 
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Figura 5.8: Layout idealizado para o recebimento, estocagem e reciclagem do resíduo de gesso 

 

Primeiramente o projeto foi concebido para estocar até três meses de resíduo. 

Assim, o volume máximo de gesso que pode ser estocado na ATT é 360 m³. 
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Para o recebimento foram divididos três baias: 2) gesso proveniente de 

argamassa de revestimento; 3) placas de gesso pré-moldadas; e 4) gesso acartonado. O 

gesso para revestimento, é pouco utilizado na região, por isto a baia é menor. 

As baias de recebimento foram dimensionadas para a descarga com caminhões 

basculantes ou pelo tombamento de caçambas, além da entrega de pequenos volumes. O 

objetivo desta área é a inspeção visual do resíduo e a retirada de contaminantes 

grosseiros. 

Próximo a entrada é localizada a área de descarte dimensionada para três 

caçambas. Os contaminantes grosseiros retirados na inspeção visual das baias de 

recebimento são levados para estas caçambas que posteriormente serão destinadas à 

aterros. Também serão descartados os lotes de resíduos que não atenderem os requisitos 

de qualidade avaliados pelo laboratório. 

O gesso acartonado deve passar por um separador de papel e gesso. O 

equipamento sugerido foi o turbo separator da ATRITOR (2015), mostrado na figura 

5.9. 

Figura 5.9: Equipamento separador de resíduo 

 

Fonte: ATRITOR (2015) 

Para o transporte e uso posterior a ATT faz a moagem do resíduo alcançando um 

módulo de finura compatível com o recomendado pela norma 13207:1994 na utilização 

como gesso fino. Para manter a qualidade do resíduo é proposta a moagem de um tipo 

de resíduo por vez e o equipamento deve ser lavado para o processamento do próximo 

tipo de gesso. Assim, uma rotina deve ser estabelecida conforme o volume de gesso 

recebido. 
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O laboratório é fundamental no processo. Ele garante que o material não está 

contaminado. A divisão por lotes torna-se necessária para a amostragem do resíduo, 

assim os lotes são definidos como o volume do moinho. As amostras devem ser 

submetidas à ensaios de determinação química. Desta forma os lotes que não atenderem 

as exigências normativas devem ser descartados. 

O material após moído é depositado. Nesta etapa o material pode ser expedido 

para a agricultura, para a indústria cimenteira ou para a reciclagem. 

Neste layout também foi desenvolvida uma fábrica de reciclagem de gesso e 

papel. O forno é essencial para a reciclagem do gesso. Porém, a viabilidade e a demanda 

dos materiais reciclados devem ser estudados antes da sua produção. Também deve ser 

realizados os ensaios para garantir a qualidade do material reciclado. 

Por fim, foi previsto um ambiente para a administração, gerenciamento da ATT, 

assim como a comercialização dos materiais reciclados. 
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6 CONCLUSÃO 
A análise realizada neste trabalho mostra que Maringá gera aproximadamente 60 

toneladas de resíduo de gesso, apenas na cidade de Maringá-PR. O valor cobrado para o 

descarte pela empresa de RCD é R$ 0,35 o qual movimenta cerca de R$ 20.000,00 no 

gerenciamento da destinação final do material. Maringá e as cidades da região juntas, 

geram um total de 76,77 toneladas, gastando por mês com descarte um valor de 

aproximadamente  R$ 27.000,00. 

Há, apenas, três destinações do resíduo de gesso em Maringá-PR, com duas 

empresas descartando em aterro. Apesar da literatura extensa sobre a reciclagem do 

material e da mudança na resolução ambiental, as empresas de recolhimento de RCD 

continuam empregando o descarte em aterro do resíduo de gesso. 

Entretanto há um ponto positivo que deve ser ressaltado. A empresa agrícola 

utiliza o resíduo de forma sustentável aplicando em fertilizantes. A empresa recolhe 115 

toneladas de gesso em Mandaguari-PR e de outras cidades. A única desvantagem no 

processo é o não recolhimento de gesso acartonado. 

O conhecimento do impacto ambiental do resíduo pelos produtores é baixo 

considerando o total de empresas que utilizam o gesso, visto que 77% não sabem o que 

é o CONAMA. Esta falta de conhecimento e o aumento do consumo de gesso no país 

produzem um impacto agressivo no meio ambiente. 

O gerenciamento deste resíduo faz-se necessário para diminuir o custo de 

destinação dos usuários e promover a sustentabilidade do material. Inclusive reduzindo 

os riscos ambientais causados pelo descarte impróprio. 

A implantação da ATT é a esfera central na gestão do resíduo de gesso. A 

triagem e a reciclagem são fundamentais na sustentabilidade do material. Desta forma, 

esta dissertação evidencia a importância da implantação de uma área de transbordo e 

triagem com a fábrica de reciclagem na cidade de Maringá-PR. 

Apesar do custo de equipamentos como o separador, moinho e forno, parecerem 

altos. O empreendimento arrecada na coleta do material e na venda do material 

reciclado. Além de garantir a sustentabilidade do material e do meio ambiente. 

Para que ocorra a real implantação da ATT é viável a interação entre o poder 

municipal e a Associação Comercial e Empresaria. Motivado pela sustentabilidade, a 

iniciativa da área de transbordo e triagem é a solução eficiente no gerenciamento do 

resíduo de gesso na cidade de Maringá-PR. 
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