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RESUMO 

 

A escolha do tema deste trabalho de pesquisa surgiu da necessidade de se avaliar 

propostas de metodologias para a reciclagem do gesso, tendo em vista a proibição pelas 

promotorias públicas estaduais da destinação dos resíduos em cavas de erosão e aterros 

comuns. A proibição encontra respaldo em publicações científicas que indicam que a 

deposição de resíduos de gesso em ambientes de baixo pH, com presença de umidade, em 

condições anaeróbicas, e ainda, com a presença de bactérias que atuam como redutoras de 

sulfatos, pode produzir gás sulfídrico, que em concentrações elevadas é um produto tóxico. 

Neste sentido, o trabalho avaliou uma metodologia proposta para a produção de placas de 

forro com gesso reciclado, que possa ser utilizada por pequenas empresas. Para tanto foi feita 

a reciclagem do gesso e realizados ensaios de laboratório para caracterizar: o pó, quanto a 

massa unitária e o módulo de finura; as pastas, relativamente aos tempos de início e fim de 

pega, a resistência à compressão simples, a dureza, a absorção de água e o corportamento do 

material com a incorporação de aditivos; e as placas quanto à resistência à flexão, a massa 

específica e espessura do produto final. Foram realizados também ensaios com o pó, pastas e 

placas produzidas com gesso comercial, como forma de estabelecer um padrão para 

comparação dos resultados. O gesso utilizado neste trabalho é de origem natural, mas este 

pode ser obtido também em processos industriais. O gesso, quando hidratado e utilizado na 

fabricação de placas, molduras e estátuas, retoma as características da rocha que o originou. 

Assim a reciclagem do resíduo de gesso foi feita observando as mesmas etapas utilizadas na 

produção do gesso natural, que consiste na moagem, calcinação e pulverização. A reciclagem 

do gesso, além de reduzir o passivo ambiental e promover a sustentabilidade do segmento, 

pode contribuir para o desenvolvimento de uma nova atividade econômica e produzir ganhos 

sociais ao processo. Na pesquisa verificou-se que é tecnicamente viável a produção de placas 

de forro com a utilização do gesso reciclado, mesmo em pequenas empresas. O gesso 

reciclado, no que se observou neste trabalho, apresenta características compatíveis com as do 

gesso comercial. Para as pequenas empresas, no entanto, a melhor utilização do gesso 

reciclado é em pastas mistas, pois a utilização do material no estado puro exige ajustes e 

adaptações nos equipamentos e na técnica de fabricação. 

 

Palavras-chave: Reciclagem do gesso; placas de forro de gesso reciclado; gesso reciclado. 
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ABSTRACT 

 

The theme of this research arose from the need to evaluate proposals for 

methodologies for the recycling of gypsum, in view of the prohibition by the state public 

prosecutor of the waste disposal pits in erosion and landfill sites. The prohibition finds 

support in the scientific literature indicate that the deposition of gypsum waste in 

environments of low pH, in presence of moisture, under anaerobic conditions, and also with 

the presence of bacteria that act as sulfate-reducing, can produce hydrogen sulfide , which at 

high concentrations is toxic product. In this sense, the study evaluated a proposed 

methodology for the production of lining plates with recycled gypsum, which may be used by 

small companies. For this was done the recycling of gypsum and laboratory tests carried out 

to characterize: the powder, the mass unit and the fineness modulus, pastes, for the start and 

end times of the handle, the compressive strength, hardness, water absorption and 

corportamento material with the incorporation of additives, and the lining plates on the 

flexural strength, thickness and the density of the final product. Were also carried out tests on 

the powder, pastes and the lining plates made with natural gypsum, as a way to set a standard 

for comparison of results. The plaster used in this study is of natural origin, but it can also be 

obtained in industrial processes too. The plaster, when hydrated and used in the manufacture 

of plates, picture frames and statues, reproduces the characteristics of the rock where it 

originated. Thus recycling of gypsum residue was done observing the same steps used for 

producing gypsum which consists in milling, calcining and pulverizing. The recycling of 

gypsum, and reduce environmental liability and promote the sustainability of the sector, can 

contribute to the development of a new economic activity and produce social gains in the 

process. In the research it was found that it is technically feasible the production of lining 

plates with the use of recycled gypsum, even in small businesses. The recycled gypsum, as 

observed in this work, has characteristics compatible with those of natural gypsum. For small 

businesses, however, the best use of recycled gypsum is mixed into pastes, for the use of the 

material in the pure state requires adjustments and adaptations in equipment and 

manufacturing techniques. 

 

Keywords: Plaster recycling, recycled plaster boards, recycled plaster. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção de placas de forro de gesso reciclado é uma forma de utilização dos 

resíduos na produção de materiais que os originou. Embora a reciclagem pareça a ser um 

conceito moderno, ela existe há milhares de anos. Segundo a Bracelpa (2011), o papel teve 

origem na reciclagem. No entanto, o que se observou na história recente foi a utilização de 

uma prática de desenvolvimento em que o progresso representava uma forma de se explorar 

os recursos naturais e promover sua transformação, sem que houvesse maiores preocupações 

com a preservação da natureza. Os recursos naturais, aparentemente eram vistos como 

ilimitados. Assim, a melhor opção era a da exploração, sem qualquer preocupação com a 

reciclagem. 

Os conceitos de sustentabilidade, como os propostos por Lopes et al. (2011), vêm 

mudando esta realidade, vinculando a existência e continuidade da humanidade no planeta 

com práticas de desenvolvimento sustentáveis. Para Jacobi (2003), a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada em Tsibilisi (EUA), em 1977, 

iniciou um processo com amplitude global, orientando a formação de uma nova consciência 

sobre o valor da natureza. Jacobi (2003) afirma que, diante do grande consumo de recursos 

naturais, um número cada vez maior de empresas vem incorporando em suas estratégias os 

conceitos de desenvolvimento sustentável, como uma forma de enfrentar a crise ecológica e 

de dar respostas à necessidade de harmonizar os processos ambientais com os 

socioeconômicos, maximizando a produção e garantindo as condições de atendimento das 

necessidades humanas atuais e futuras. A maior virtude na implantação do conceito de 

sustentabilidade nos processos produtivos, segundo Jacobi (2003), é o de promover a inversão 

autodestrutiva dos processos de desenvolvimento e incorporar de forma definitiva os aspectos 

ecológicos. 

Para Hinz et al. (2006), a visão tradicional de preservação ambiental baseada apenas 

no controle de poluição, utilizada para o tratamento, minimização e inertização de resíduos, 

atua na remediação dos efeitos da produção, mas não garante a ecoeficiência e a 

sustentabilidade ambiental, pois é ecologicamente ineficiente e sugere a necessidade de 

implementar ações que tenham como finalidade a eliminação total de geração de resíduos. 

Um dos segmentos produtivos na região noroeste do Estado do Paraná, que merece 

atenção neste momento, em relação aos resíduos gerados, é o do gesso, que atua nos 

processos de fabricação de placas, forros, ornamento, entre outros, e nas atividades de 

construção, demolição e reformas. Dois aspectos merecem destaque: o porte das empresas no 

mercado regional e a necessidade de se promover a reciclagem dos resíduos gerados, uma vez 
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que o gerador, segundo a Lei Federal nº 12.305 de agosto de 2010, que institui a política 

nacional de resíduos sólidos, é o responsável pela segregação, coleta, destinação ou 

tratamento dos resíduos. 

As empresas que operam no mercado regional do gesso, por serem de pequeno porte, 

têm dificuldade de dar conta dos resíduos gerados, e destiná-los adequadamente. Isso decorre 

muitas vezes pela falta de recursos financeiros necessários aos investimentos nos processos de 

reciclagem, por gerar individualmente resíduos em pequenas quantidades, e também pela 

inexistência de uma metodologia adequada para a reciclagem, o que contribui para a 

manutenção dessa situação. 

A necessidade de se promover a reciclagem, por sua vez, tem origem na intervenção 

do poder público estadual, mais precisamente das promotorias de meio ambiente, que não 

mais permitem a deposição dos resíduos de gesso em cavas de erosões e em aterros comuns, o 

que tem exigido dos geradores a destinação para aterros industriais, localizados a grandes 

distâncias, o que, segundo Viotto Filho (2011), tem gerado um custo estimado de 

R$ 50,00/tonelada de resíduos. 

O gesso é produzido em diversos países do mundo, com um consumo anual, segundo 

Bezerra (2009), de cerca de 125 milhões de toneladas, das quais o Brasil participa com cerca 

de 2.000.000 de toneladas. Com produção voltada basicamente para suprir o consumo interno, 

o Brasil aparece como 16º produtor mundial, mas as previsões é que seja duplicado o 

consumo até 2030. No Brasil o gesso é largamente utilizado como material de acabamento, 

especialmente na produção de placas de forros e elementos decorativos (Figura 1). 

Figura 1 - Forro e molduras de gesso. 

 
Fonte: Gesso Virtual Decorações (http://www.gessovirtual.com.br/) 
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O gesso é utilizado também na fabricação de placas para a execução de paredes 

divisórias e forros (Figura 2), que é um segmento importante no consumo do gesso, na 

produção de estátuas e elementos de decoração (Figura 3) e na fabricação de ornamentos para 

paredes e tetos. 

Figura 2 - Paredes de gesso tipo Drywall.  

Figura 3 - Estátuas e elementos decorativos  

fabricados com gesso.  

  
Fonte: Olx (http://feitoagora.com/drywall-gesso-acarto 

nado) 

Fonte: Olx (http://cidaderiodejaneiro.olx.com.br/estat uas-

de-gesso-21-2445-1929-estatua-de-gesso-iid-6017 616) 

John & Cincotto (2003) estima que há perdas nos processos de fabricação e aplicação 

dos produtos de cerca de 5% do total do gesso produzido no Brasil. Em 2010 representava, 

portanto, um volume estimado de 137.500 toneladas, considerando-se a produção de gesso, 

conforme Lyra Sobrinho et al. (2011), e desconsiderando o consumo de gesso utilizado na 

indústria cimenteira e na agricultura. 

As experiências europeia, japonesa e americana, segundo Carneiro et al. (2001), 

demonstram que há conhecimento de base tecnológica suficiente para o desenvolvimento da 

reciclagem e há publicações científicas disponíveis que indicam ser plenamente possível a 

recuperação da capacidade aglomerante do gesso e a utilização dos resíduos reciclados na 

produção de placas de forro, o que poderá, eventualmente, apresentar resultados econômicos 

importantes. O gesso, de forma geral, é um material que exige acabamento de proteção 

(pintura). Acredita-se que o aspecto do gesso reciclado pouco influenciará na sua 

comercialização, uma vez que o produto, quando aplicado, receberá acabamento com pintura. 

Além disso, uma vez comprovada a viabilidade técnica e científica, o processo de reciclagem 

poderá utilizar os resíduos num ciclo contínuo de reciclagem, sem desperdícios, numa 

atividade produtiva e economicamente sustentável. 

O objetivo do trabalho é o de avaliar uma metodologia e verificar a viabilidade 

técnica para a produção de placas de forro a partir da reciclagem do gesso e, através de 

ensaios de laboratório, caracterizar: o pó, quanto à massa unitária e ao módulo de finura; as 
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pastas, em relação aos tempos de pega, resistência à compressão, absorção de água, dureza e 

comportamento com a incorporação de aditivos; as placas, através da resistência à flexão, 

massa específica e verificação de espessura. Os ensaios de laboratório serão realizados 

utilizando o gesso reciclado e também o comercial, este último, utilizado para estabelecer 

parâmetros de comparação. 

O trabalho está estruturado em doze capítulos, cada qual, com um tratamento 

específico sobre o tema proposto. Além destes capítulos o trabalho apresenta as referências 

utilizadas e os apêndices. Os capítulos estão assim distribuídos: 

No primeiro capítulo são feitas considerações sobre os recursos naturais, as questões 

ambientais e sustentabilidade, uma abordagem sobre o problema dos resíduos de gesso no 

contexto regional, e a formulação do objetivo proposto. 

O segundo capítulo discorre sobre o gesso, desde a sua origem, o processo produtivo 

e sua aplicação na indústria do gesso e na construção civil. Além disso, neste capítulo são 

apresentadas as principais características físicas e mecânicas. 

No terceiro capítulo é feita uma abordagem sobre os resíduos de construção civil e 

particularmente os resíduos de gesso, sua destinação, com ênfase na reciclagem. 

O capítulo quarto trata especificamente da reciclagem do gesso, desde a fase de 

segregação, os processos de tratamento e a produção do gesso reciclado. 

O capítulo quinto trata da fabricação de placas de forro de gesso, desde o processo 

produtivo até os ensaios de caracterização do produto. 

Do sexto ao nono capítulo é proposta a metodologia a ser aplicada no presente 

trabalho com vistas à realização de todo o processo, desde a coleta do resíduo, o tratamento e 

preparo, as formas de caracterização do pó e das pastas, a moldagem e fabricação de placas e 

a forma de realização dos ensaios. 

O capítulo décimo e décimo primeiro, tratam dos experimentos realizados e suas 

análises e o capítulo décimo segundo trata das conclusões sobre os resultados obtidos. 

Espera-se com este trabalho poder contribuir para a redução ou eliminação dos 

resíduos de gesso, dentro de um sistema ambientalmente sustentável, transformando-os em 

matéria prima para ser utilizada no processo produtivo, com uma metodologia adequada e 

colaborar com os setores produtivos locais na busca de solução para a redução do passivo 

ambiental provocado pela deposição destes resíduos em aterros industriais. 
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2 O GESSO 

O gesso é definido por Bauer (2001) como um termo genérico que identifica uma 

família de aglomerantes simples, constituídos basicamente por sulfatos, mais ou menos 

hidratados, e também por anidros de cálcio. A NBR 13207:1994 o define como um material 

obtido da calcinação da gipsita, e moído em forma de pó. Para Munhoz & Renófio (2006), o 

gesso é um material empregado na construção civil, em revestimentos e na confecção de 

elementos pré-fabricados, na indústria cerâmica, na indústria de modelagem. Larousse (1998) 

diz que o gesso é utilizado na agricultura como fertilizante. 

O gesso pode ser definido, portanto, como um material empregado na construção 

civil, em revestimentos, ou na fabricação de placas, na produção de cimento e na agricultura, 

e que é um aglomerante aéreo obtido basicamente através da moagem e calcinação de um 

mineral chamado gipsita. 

Petrucci (1998) menciona que o gesso teria sido o primeiro aglomerante 

quimicamente ativo utilizado e que deu origem à alvenaria de pedra, relatando evidências de 

seu uso em antigos monumentos egípcios, sendo, por sua solubilidade em água, um produto 

atualmente utilizado em revestimentos e decorações internas. 

O gesso empregado na construção civil, na indústria cerâmica e na indústria de 

modelagem, segundo Munhoz & Renófio (2006), é do tipo beta, que é um material que se 

caracteriza por ter os cristais heterogêneos e mal formados, e que apresentam a tendência de 

formar produtos com resistência e tempo de pega menores.  

Para Bezerra (2009), o gesso é ainda pouco utilizado no Brasil, o consumo é 

relativamente pequeno, quando comparado com o dos países mais desenvolvidos ou que 

possuem longa tradição de seu uso na construção. Segundo Lyra Sobrinho et al. (2011) no 

Brasil em 2010 foi produzido cerca de 2.750.000 ton, com um consumo interno da ordem de 

2.820.000 ton. As reservas brasileiras de gipsita, segundo Bezerra (2009), apresentam 

volumes significativos e estão localizadas em nove estados das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do país: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Bahia e Tocantins. Segundo Bezerra (2009), a maior produção brasileira do 

gesso no Brasil está concentrada principalmente nos estados de Pernambuco, Ceará, 

Maranhão e Tocantins, em regiões do semiárido nordestino, e também na região amazônica. 

A Bacia Sedimentar de Araripe, que se localiza na divisa entre os estados de 

Pernambuco, Ceará e Piauí, para Bezerra (2009), é a que apresenta as melhores condições de 

exploração econômica do gesso, e possui reservas estimadas em 1.733.272.547 toneladas 

(números relativos ao ano de 2007), com cerca de 78 minas implantadas, das quais 44 
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encontram-se ativas.  

Segundo o SINDUSGESSO (2011), o Estado de Pernambuco é responsável por 95% 

da produção nacional, o Estado do Maranhão participa com 3%, o Ceará com 1,5% e o 

Tocantins com 0,3%. Para o SINDUSGESSO (2011), o Pólo Gesseiro de Pernambuco possui 

reservas estimadas em 1,22 bilhões de toneladas e, pelo teor de pureza, é uma das mais 

expressivas e importantes do mundo. O segmento do gesso na região do Araripe é bem 

estruturado e organizado. Segundo o SINDUSGESSO (2011), possui um Arranjo Produtivo 

Local
1
 (APL) contemplando cinco municípios, onde estão localizadas 80% das minas do país, 

contando com 139 fábricas de gesso calcinado e 726 fábricas de pré-moldados. 

Para o SINDUSGESSO (2011), 61% do total produzido no Estado de Pernambuco é 

destinado à fabricação de blocos e placas, 35% destinado para revestimentos, 3% para moldes 

cerâmicos e 1% para outros usos. No Pólo de Araripe, com capacidade produtiva de cerca de 

1.220 milhões de toneladas e com potencial de exploração de cerca de 600 anos são 

produzidas ainda, cerca de 800.000 toneladas de gipsita utilizada na indústria de cimento e 

200.000 toneladas de gesso agrícola SINDUSGESSO (2011). 

2.1 Origem do gesso 

Segundo Natures's (2007) o gesso pode ter origem na natureza e em processos 

industriais: a remoção de gases residuais das chaminés de queima de carvão e outros minerais, 

produz um material resultante da dessulfuração de gases de combustão, originando o gesso 

FGD; processos de origem química de produção de ácido fosfórico, produz o Fosfogesso; 

produzidos a partir da neutralização do ácido sulfúrico, o gesso Picles; outros em menor 

escala, como o Titanogesso, Borogesso e Fluorgesso. 

O gesso natural tem origem no minério de Gipsita, ou Gipso (Figura 4), que é um 

sulfato hidratado natural de cálcio (CaSO4.2H2O) de baixa dureza. O gesso é encontrado na 

natureza em estado sólido. Conforme Cunningham et al. (1952), pode se apresentar como di-

hidrato (CaSO4.2H2O), hemi-hidrato, também denominado de gesso de Paris (2CaSO4.H2O) e 

anidrita (CaSO4). 

 

                                                
1 Arranjo Produtivo Local - APL: O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(www.mdic.gov.br) define APL como uma aglomeração de empresas com especialização produtiva, localizadas 

num mesmo território, com articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si. 
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Figura 4 - Exemplares de minérios de gipsita. 

 
Fonte: Dicionário pro (http://www.dicionario.pro.br/di 
cionario/index.php/Imagem:Gipsita2EZ.jpg (acessado em 

01/09/ 2001.) 

Fonte: Sesimbra (http://grupojjbsesimbra.blogspot.co 
m.br/) 

O gesso de construção, utilizado para revestimento, e o gesso de fundição são obtidos 

pela desidratação da gipsita por aquecimento (LAROUSSE, 1998). Segundo Munhoz & 

Renófio (2006), o gesso é obtido da calcinação da gipsita. Quando submetida a temperaturas 

entre 150 e 350 ºC se desidrata parcialmente, formando um sulfato de cálcio hemi-hidratado 

(CaSO4.1/2H2O), conhecido como gesso e que apresenta uma composição média de 32,5% de 

óxido de cálcio (CaO), 46,6% de trióxido de enxofre (SO3) e 20,9% de água (H2O). 

2.2 Processo produtivo do gesso 

O processo produtivo do gesso ocorre em duas etapas: a primeira, responsável pela 

preparação do material para o consumo, resulta da transformação da gipsita em pó de gesso; a 

segunda, a de consumo, responsável pela transformação do pó de gesso em pasta (sulfato de 

cálcio di-hidratado). Após o endurecimento, o produto acabado na forma de revestimento de 

paredes, placas, molduras, estatuetas, peças de moldes etc., adquire o aspecto da forma 

original (gipsita). Na Figura 5 é apresentada uma ilustração das fases do processo produtivo 

do gesso (fabricação e consumo). No final do ciclo, o resíduo de gesso se insere na série como 

matéria prima para produção do pó de gesso (reciclagem). 
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Figura 5 - Processo produtivo do gesso 

 
Fonte: Baseado em Drywall (2009). 

Para Ribeiro (2006), a produção do pó de gesso em escala industrial é realizada em 

cinco etapas básicas: extração do minério, fragmentação, calcinação, pulverização e 

embalagem.  

2.2.1 Extração da gipsita 

Para Ribeiro (2006), a extração da gipsita é feita diretamente de jazidas (Figura 6), 

cujo processo de extração envolve equipamentos convencionais de mineração (perfuratrizes, 

pás mecânicas, tratores etc.). O desmonte do minério é realizado com explosivos 

convencionais, em explosões controladas, gerando uma grande variedade de tamanhos de 

blocos. 

Figura 6 - Extração de gipsita. 

 
Fonte: Panorâmico (http://www.panoramio.com/photo/28140281. Acesso em: 02 set. 
2011). 



35 

 

 

2.2.2 Fragmentação da rocha 

A fragmentação da rocha de gipsita, segundo Ribeiro (2006), é a etapa que se realiza 

após a extração do minério. Os blocos são britados em uma ou mais etapas, para adequar a 

granulometria às necessidades dos fornos de calcinação, reduzindo as dimensões das 

partículas a no máximo 20 mm. Para Ribeiro (2006), a fragmentação é uma forma de buscar 

uma melhor homogeneização e dar maior regularidade ao processo de produção. 

Para Bezerra (2009), o processo de britagem ou moagem também é chamada de 

etapa de beneficiamento do gesso, e tanto pode ser feito na própria mina ou jazida (Figura 7), 

como em instalações industriais das empresas de calcinação do gesso e seus derivados (Figura 

8). Para a fragmentação, segundo Munhoz & Renófio (2006), são utilizados britadores de 

mandíbulas e moinhos de martelo, podendo, em alguns casos, realizar-se o processo com dois 

estágios, a seco, em circuito fechado e utilizando peneiras vibratórias. 

Figura 7 - Britagem da gipsita na jazida. 

 
Fonte: SBM Minerals (http://britador-movel.org/britador-de-gipsita.html. 

Acesso em: 02 set. 2011.) 

 

Figura 8 - Britagem da gipsita em usina. 

 
Fonte: SBM Minerals (http://britador-movel.org/britador-de-gipsita.html. 

Acesso em: 02 set. 2011). 
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2.2.3 Calcinação da gipsita 

A calcinação, para Drywall (2009), é o procedimento pelo qual a gipsita é 

transformada em gesso, através da decomposição a quente, que provoca uma reação na qual o 

mineral, sulfato de cálcio hidratado (CaSO4.2H2O), perde uma molécula e meia de água, e se 

transforma em sulfato de cálcio hemi-hidratado (2CaSO4.H2O). No processo, ocorre a 

separação das impurezas normalmente associadas à gipsita, como o sal-gema, calcários, entre 

outras. 

Os processos de calcinação da gipsita podem produzir variedades de hemi-hidrato 

(gesso) conhecidas como alfa e beta. O gesso alfa, segundo Munhoz & Renófio (2006), é 

produzido em autoclaves, e o gesso beta é obtido em fornos que operam em pressão 

atmosférica. Para Drywall (2009), o gesso alfa é um produto formado por cristais grandes e 

regulares, enquanto o gesso beta é constituído por pequenos cristais, com formas irregulares. 

No processo de produção em autoclaves, segundo Munhoz e Renófio (2006), o gesso passa 

por uma modificação da estrutura cristalina resultando em um produto mais homogêneo. Após 

a mistura com água, torna-se um produto de maior resistência mecânica e de menor 

consistência, demandando uma menor quantidade de água para a produção da pasta, sendo 

utilizado principalmente como produto odontológico. 

Os processos modernos de calcinação do gesso, segundo Bauer (2001), empregam 

fornos rotativos, em processo similar aos de produção da cal. Hartke (2007) define o forno 

rotativo como um equipamento para tratamento térmico de materiais, nas formas de pó, grãos, 

pelotas, lamas, líquidos, ou de mistura destes, e tem como principais funções aquecer a carga 

de material até a temperatura desejada e fazer a homogeneização da massa, garantindo 

uniformidade na temperatura. Para Hartke (2007), os fornos rotativos normalmente operam 

em regime de alimentação e descarga contínua, podendo eventualmente operar em regime 

semicontínuo. 

2.2.4 Pulverização 

A pulverização (Figura 9), para Ribeiro & Abrantes (2001), é o processo de moagem 

para a produção de pó fino, utilizada para reduzir o tamanho das partículas do material sólido, 

diminuindo a massa específica e aumentando a superfície específica. Ribeiro & Abrantes 

(2001) destaca ainda que a pulverização permite uma queima mais uniforme, produzindo um 

material com boas características, como uma das formas de preparação do gesso para 

melhorar a cinética de reação com a água. 
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Figura 9 - Pulverização do gesso em indústria. 

 
Fonte: Mineração (http://britador-movel.org/wp-content/uploads/2011 
/08/mill.jpg. Acesso em: 08 set. 2011). 

Ribeiro & Abrantes (2001) destacam ainda que o tamanho das partículas exerce 

influência direta no comportamento e nas propriedades do material durante o processo de 

fabricação, principalmente na queima e nos aspectos finais do produto, com reflexos no 

rendimento durante o processo de moagem, que depende diretamente das características da 

matéria prima, como a dimensão e forma inicial das partículas, a dureza do material, a sua 

estrutura (homogênea ou heterogênea), a umidade (ou higroscopicidade), a sensibilidade 

quanto à variação de temperatura, e a tendência à formação de aglomerações (grumos). 

2.2.5 Embalagem 

A embalagem é o invólucro que envolve o produto. Para Pedelhes (2005), a 

embalagem (Figura 10) tem por finalidade a proteção do produto nas atividades de 

movimentação e de transporte. Utilizada também como uma forma de apresentação do 

produto, com características que conferem elementos de conexão com o consumidor, 

buscando atrair os clientes e promover o aumento das vendas. De forma geral, a embalagem é 

utilizada para condicionamento de produtos em pequenos volumes. 

Pedelhes (2005) destaca ainda que as embalagens podem ser classificadas em até 

cinco níveis: contenção, proteção, aparência, custo e disponibilidade. Para o gesso, a principal 

função é a de contenção do produto, que representa o primeiro nível, ou embalagem primária. 

Além disso, a embalagem de gesso deve garantir a proteção do produto e fazer a comunicação 

entre o fabricante e o consumidor. A embalagem deve atender ainda a outros aspectos não 

menos importantes, como o de facilitar as tarefas de manuseio e o armazenamento do produto. 
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Figura 10 - Gesso embalado em indústria. 

 
Fonte: Cedro Gesso Artes e Decorações (http://www.cedrogesso.com/ 
prod01.html). 

O pó de gesso para fundição e revestimento, para atender às pequenas indústrias e o 

consumidor de varejo, normalmente é acondicionado em embalagens de sacos de papel kraft 

com 40 kg do produto. 

2.3 Composição do gesso natural 

O gesso natural brasileiro, para John & Cincotto (2003), é um produto bastante puro. 

Para Hincampié Henao & Cincotto (1997), o gesso de fundição é mais puro que o gesso 

utilizado para revestimento, geralmente constituído de hemi-hidrato beta e que apresenta as 

propriedades químicas, físicas e mecânicas listadas na Tabela 1, cujos resultados foram 

obtidos em ensaios de laboratório. 

Tabela 1 - Caracterização química, física e mecânica dos gessos 
 

Características Determinações % Método ensaio L1 L2 Exigências NBR 13207 

Químicas Água livre NBR 12130 1,76 0,93 < 1,3% 

 Água combinada NBR 12130 5,52 5,35 4,2-6,2 

 Trióxido de enxofre 

(SO3) 

NBR 12130 52,9 53,0 > 55% 

 Óxido de Cálcio (CaO) NBR 12130 37,7 38,0 > 38% 

continua... 
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Características Determinações % Método ensaio L1 L2 Exigências NBR 13207 

continuação ... 

 Gás carbônico (CO2) NBR 9166 0,58 0,51  

 Óxido de Magnésio 

(MgO) 

RILEM 0,33 0,31  

 Al2O3+Fe2O3 RILEM 0,64 0,54  

 RI RILEM 0,79 1,03  

 pH  6,87 6,64  

 Constituintes calculados     

 Hemi-hidrato RILEM 89,0 86,3  

 Anidrita RILEM 6,39 9,2  

 MgCO3 RILEM 0,69 0,65  

 CaCO3 RILEM 0,5 0,39  

Físicas Massa unitária (kg/m³) NBR 12127 606 596 < 700 

 Módulo de finura NBR 12127 1,05 1,04 < 1,1 

 Massa específica (g/cm³) NBR 6474 2,646 2,632  

 Blaine (m
2
/kg) NBR 5732 664,6 817,1  

 a/g p/ consistência 

normal 

NBR 12128 0,50 0,53  

 Tempo início pega (min) NBR 12128 9,12 9,98 > 10 

 Tempo fim pega (min) NBR 12128 18,03 22,83 > 45 

Mecânicas 

(MPa) 

Dureza NBR 12129 52,2 50,5 > 30 

Resistência à 

compressão 

NBR 12129 21 16,7 > 8,4 

Fonte: Hincampié Henao & Cincotto (1997). 

2.4 Características físicas do pó gesso 

2.4.1 Peso específico 

O peso específico de uma partícula sólida é definido por Almeida (2005) como a 

razão entre o peso da substância e o volume que a partícula ocupa no espaço, ou seja, num 

material granular, representa o quociente entre o peso sólido pelo volume ocupado pelos 

grãos. 

O peso específico do gesso é bastante variável e está relacionado com a origem do 

produto. Para Gypsum (2005), o peso específico do gesso é da ordem de 2.310 kgf/m³ (22,65 
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kN/m³), e para Bauer (2001) a densidade absoluta do gesso é de 2,7, portanto com peso 

específico de 2.700 kgf/m
3
 (26,48 kN/m

3
). 

2.4.2 Massa unitária 

A massa unitária, também chamada de massa específica aparente ou massa 

barométrica (BAUER, 2001), é definida pela NBR 12127:1991a (MB-3468) como relação 

entre a massa não compactada do material e o volume, verificada por meio dos procedimentos 

e equipamentos definidos nesta norma. 

A massa unitária é definida por Carneiro et al. (1997) como a quantidade de massa 

possível de ser acomodada em um recipiente de volume unitário, segundo condições 

padronizadas de adensamento e que pode representar ao mesmo tempo a distribuição 

granulométrica, a formas dos grãos e a capacidade de empacotamento. A massa unitária dos 

agregados, segundo Carneiro et al. (1997), é um parâmetro relevante no estudo de 

desempenho das argamassas e pode afetar sua dosagem, podendo ainda interferir na 

diminuição da massa de aglomerante com o aumento da massa unitária dos agregados, ou 

diminuindo a capacidade de retenção da consistência das argamassas com o aumento da 

massa unitária. 

A massa unitária do gesso comercial, segundo Bauer (2001), apresenta variação entre 

0,70 e 1,00, e apresenta conformidade com o grau de finura, com o qual possui uma relação 

diretamente proporcional. Para Campos et al. (2007) é influenciada pelo índice de vazios e 

pela massa específica da rocha que originou o material. A massa unitária do gesso, segundo a 

NBR 13207:1994, deve ser superior a 700 kg/m³. 

2.4.3 Granulometria 

A granulometria de um material, segundo Cincotto et al. (1988), representa a 

distribuição dos tamanhos de seus grãos, sendo um indicador da plasticidade da pasta e da 

lisura na superfície de acabamento. 

Para a NBR 7217:1987, uma das formas de se definir a granulometria é através da 

determinação do módulo de finura, que é um indicador da distribuição dos tamanhos dos 

grãos e seu valor representa a soma das porcentagens retidas nas peneiras de série normal, 

acumuladas em massa, dividida por 100. As peneiras de série normal, para ensaios de material 

granular, segundo a NBR 7217:1987, fazem parte de um conjunto que possuem as seguintes 

aberturas em mm: 76,00; 38,00; 19,00; 9,50; 4,80; 2,40; 1,18; 0,60; 0,30; e 0,15 e peneira 
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intermediária de 12,50 mm. 

O valor do módulo de finura quantifica se o agregado é mais grosso ou mais fino, e 

guarda a relação de proporcionalidade. Assim, quanto maior o módulo de finura, mais grosso 

é o material. 

A amostragem para determinação da granulometria de um material granular é feita 

em conformidade com a NBR 7217:1987, ensaiando uma massa de 1 kg, separada em duas 

amostras com 0,5 kg cada. Para os ensaios o peneiramento pode ser feito utilizando agitador 

de peneiras (Figura 11) ou com o peneiramento manual. 

Figura 11 - Peneiras e agitador. 

 
Fonte: do autor. 

A determinação do módulo de finura do gesso é feita através de uma norma 

específica, a NBR 12127:1991a (MB-3468), e se utiliza de uma série de peneiras com as 

seguintes aberturas: 0,840, 0,420, 0,210 e 0,105mm. O gesso é classificado em fino e grosso 

conforme o módulo de finura que apresente. A NBR 13207:1994, conforme a Tabela 2, define 

o gesso como fino quando este apresenta um módulo de finura inferior a 1,10, e como grosso 

quando o módulo de finura encontra-se acima de 1,10. 

Tabela 2 - Exigências físicas para o gesso para construção 

civil - módulo de finura 

Classificação do gesso Módulo de finura 

Gesso fino para revestimento < 1,10 

Gesso grosso para revestimento > 1,10 

Gesso fino para fundição < 1,10 

Gesso grosso para fundição > 1,10 

Fonte: NBR 13207:1994. 
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Além do módulo de finura, há outra característica para classificação do material 

granular, quanto à dimensão máxima das partículas. A NBR 7211: 1983 define a dimensão 

máxima de um agregado, correspondente à abertura da malha quadrada, em milímetros, da 

peneira de série normal e intermediária, que retém a quantidade acumulada igual ou inferior a 

5% do material em massa. 

A dimensão característica máxima é importante para o estudo de dosagens de 

materiais, na determinação do fator água-aglomerante e na trabalhabilidade da argamassa. 

Para Canut (2006), o tamanho das partículas do gesso influencia a cinética da reação, pois o 

aumento da área superficial do gesso torna-o mais reativo, produzindo um tempo de pega 

mais rápido. 

2.5 Características da pasta de gesso 

Para Cincotto et al. (1988), o conhecimento das propriedades do material é 

imprescindível para o projeto de componentes de gesso e para o controle de qualidade. No 

caso das pastas, estas características podem ser verificadas através da trabalhabilidade e do 

tempo de pega. 

As pastas de gesso são formadas pela dissolução do pó de gesso em água e são 

utilizadas em revestimentos, fundição de placas, preparo de moldes e na fabricação de 

elementos de decoração. O endurecimento da pasta de gesso, para Munhoz & Renófio (2006), 

se dá pela reação entre a água e o gesso, num processo em que ocorre o desprendimento de 

calor, e no qual a quantidade de água utilizada no preparo da mistura influencia diretamente 

na trabalhabilidade e no tempo de início e fim do processo de endurecimento e solidificação. 

As pastas de gesso reciclado apresentam maior trabalhabilidade do que as pastas de 

gesso comercial. As misturas de água e gesso comercial apresentam um aspecto líquido, 

enquanto as misturas água e gesso reciclado apresentam uma consistência pastosa. O fator 

água/gesso afeta diretamente a consistência da pasta. A consistência da pasta também sofre 

influência do tempo de pega e está, portanto, relacionada com a temperatura e tempo de 

calcinação do gesso. 

Iwasaki & Camarini (2011) realizaram estudos com gesso reciclado e concluíram que 

as pastas com fator água/gesso de 0,70 e 0,80, quando comparadas com pastas produzidas 

com gesso comercial, apresentaram perdas de plasticidade, redução no tempo de pega, 

aumento de porosidade e permeabilidade e menor capacidade de adensamento. No entanto, 
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apresentaram maiores valores de resistências à tração e compressão e de dureza superficial. O 

gesso utilizado nestes experimentos apresentaram menores módulos de finura. 

A trabalhabilidade do gesso também foi analisada por Lima & Camarini (2011), que 

realizaram estudos de reciclagem trabalhando com variações das temperaturas de calcinação 

entre 120 ºC e 200 ºC, e tempos de permanência em estufa entre 1 e 24 horas, utilizando 

pastas produzidas com fatores de água/gesso de 0,70 e 0,80 e concluíram que a 

trabalhabilidade da pasta produzida com gesso reciclado é baixíssima, verificando ser melhor 

para o fator água/gesso de 0,80.  

Uma das formas de melhorar a trabalhabilidade da pasta de gesso, portanto, é 

aumentando o fator água/gesso, no entanto, o aumento da água de amassamento deve observar 

limites práticos que garantam a resistência mínima necessária, além do que, a utilização de 

água em excesso não permite que o processo de endurecimento se complete, formando um 

material friável. 

Para Petrucci (1998), a quantidade de água normalmente utilizada na produção da 

pasta de gesso varia entre 50 e 70%, devendo ser evitado o uso de água de amassamento em 

taxas acima de 80% (fator água/gesso de 0,80). Na prática é utilizado fator água/gesso de 1,00 

para a produção de placas para forro. 

Outro aspecto importante para o dimensionamento dos processos de produção são os 

tempos de início e fim de pega. O conhecimento dos tempos de pega permitem quantificar 

adequadamente os equipamentos e pessoal necessário no fabrico de placas e componentes de 

gesso, pois os tempos de início e fim de pega definem o momento que se inicia o processo de 

endurecimento e aquele a partir do qual o produto pode ser desenformado. O tempo final de 

pega não caracteriza o momento da obtenção da resistência máxima da pasta de gesso. Trata-

se apenas da definição do instante em que o material pode sofrer um pequeno esforço para 

desmoldagem. 

O processo de endurecimento da pasta, para John & Cincotto (2003), é resultante da 

reação que ocorre entre o pó de gesso e a água, que caracteriza a transformação do pó em um 

produto equivalente ao da rocha que o originou, ou seja, a pasta de gesso endurecida adquire 

as características naturais da gipsita. Por ser um aglomerante aéreo, o processo de reação se dá 

na presença de ar. A partir de um determinado tempo, após a mistura com a água, a pasta 

começa endurecer, e aos poucos vai ganhando resistência, num processo que segundo Bauer 

(2001) pode durar semanas, e a velocidade do endurecimento varia e depende dos seguintes 

fatores: 

 temperatura e tempo de calcinação; 
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 finura do gesso; 

 quantidade de água de amassamento;  

 presença de impurezas ou outros aditivos. 

Para Bauer (2001), as temperaturas de calcinação mais elevadas e maiores tempos de 

permanência produzem gesso com maiores tempos de pega, que podem ser elevados ainda 

mais, se o gesso sofrer uma segunda cozedura.  

A granulometria também influencia nos tempos de pega. Segundo Bauer (2001), 

serão menores para gessos com granulometria muito fina (gessos com elevada finura), em 

razão do aumento da superfície específica para hidratação.  

Bauer (2001) e Petrucci (1998) afirmam que a quantidade de água de amassamento 

influencia no tempo de endurecimento e de pega, tanto por deficiência quanto por excesso e 

estes tempos podem ser aumentados com a utilização de retardadores, como cola, serragem 

fina de madeira, entre outros, e pela elevação do fator água/gesso; podendo ser reduzidos com 

a diminuição do fator água/gesso e a utilização de aceleradores. Para Petrucci (1998), os 

retardadores utilizados nas pastas de gesso são o sulfato de sódio, bórax, fosfato, caseína, 

açúcar e álcool, que não deve ultrapassar a 0,2%. e os aceleradores são o alúmen, sulfatos de 

alumínio e potássio. 

Os ensaios para determinação do tempo de pega são característicos de materiais 

aglomerantes. O início de pega é considerado o momento em que se inicia a cristalização da 

pasta, cujo tempo é medido a partir do momento da hidratação do aglomerante. O fim de pega 

corresponde ao momento final de endurecimento, quando se inicia o processo de ganho e 

aumento da resistência. No caso do gesso, a NBR 13207:1994 estabelece os intervalos que 

devem ser observados, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 - Exigências físicas para pastas de gesso para 

construção civil - Tempo de pega 

Classificação do gesso 
Tempo de pega (minutos) 

Início Fim 

Gesso fino para revestimento > 10 > 46 

Gesso grosso para revestimento > 10 > 45 

Gesso fino para fundição 4 - 10 20 - 45 

Gesso grosso para fundição 4 -10 20 -45 

Fonte: NBR 13207:1994.   

Para Antunes & John (2000), o parâmetro que mais influencia a cinética de reação de 
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hidratação da pasta é o fator água/gesso, pois interfere na saturação da solução e na amplitude 

do período de indução da precipitação dos cristais de di-hidrato. Para Nolhier (1986), apud 

Antunes & John (2000), quanto maior a relação água/gesso, menor será a taxa da reação e, 

portanto, maiores serão os tempos de pega. 

Ribeiro (2006) realizou estudos com gesso reciclado de resíduos de revestimento, 

calcinado a temperaturas entre 140 e 175 ºC, com resíduos da fabricação de forros, calcinado 

a temperaturas entre 170 e 180 ºC, com resíduos de processos de fabricação de moldes 

cerâmicos, calcinados a temperaturas entre 130 e 150 ºC e ainda com gesso natural, que 

apresentaram os resultados constantes nos gráficos das Figuras 12 e 13, em que os tempos de 

início e fim de pega estão relacionados com o fator água/gesso. 

Figura 12 - Relação do fator água/gesso com o tempo de início de pega. 

 
Fonte: Ribeiro (2006). 

 

Figura 13 - Relação do fator água/gesso com o tempo de fim de pega. 

 
Fonte: Ribeiro (2006). 

A energia de amassamento, para Magnan (1973), apud Antunes (1999), também é 

uma das variáveis que influenciam no tempo de pega. O incremento de energia no 

amassamento acelera a hidratação, por facilitar a dispersão da água e facilitar a formação de 

núcleos de cristalização. A cinética é também influenciada pelo tamanho das partículas, uma 
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vez que partículas mais finas aumentam a taxa de hidratação pelo aumento da área específica 

do material.  

Para Ribeiro (2006), o tempo de mistura é outro fator a ser considerado nos tempos 

de pega. Este, segundo Ribeiro (2006), apresenta uma relação inversa, ou seja, quanto maior o 

tempo de mistura, dentro de limites práticos, menor será o tempo de pega. 

Os ensaios para a determinação dos tempos de início e fim de pega, segundo Antunes 

& John (2000), podem ser feitos através das análises das curvas de calor de hidratação ou pela 

caracterização física da formação dos núcleos de cristais da gipsita. 

As curvas de calor de hidratação apresentam a configuração típica ilustrada na Figura 

14. Para Ridge (1959), apud Antunes (1999), no início da curva ocorre um período de 

indução, que é finalizado pelo tempo de início de pega, caracterizado pelo momento em que a 

taxa de elevação da temperatura ultrapassa a 0,1 ºC/minuto, seguido de uma etapa de elevação 

rápida da temperatura, até atingir um ponto de incremento máximo da temperatura, que 

caracteriza o fim de pega.  

Figura 14 - Curva típica de calor de hidratação do gesso 

 
Fonte: do autor. 

O ensaio do tempo de pega pela caracterização física da formação dos núcleos de 

cristais de gipsita é realizado em conformidade com a NBR 12128:1991b (MB-3469), 

utilizando o aparelho de Vicat, que caracteriza o início de pega como o tempo transcorrido 

desde o contato do gesso com a água até o instante em que a agulha do aparelho não penetrar 

mais no fundo da pasta, permanecendo a 1mm da placa de vidro, e o fim de pega é 

caracterizado como o tempo transcorrido até o instante em que a agulha do aparelho não mais 

deixar impressão na superfície da pasta ensaiada. 
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2.6 Características da pasta de gesso endurecida 

Dentre as características da pasta endurecida ou do produto de gesso, para Cincotto 

et al. (1988) é imprescindível o conhecimento da massa específica, a resistência à 

compressão, a resistência à flexão e a dureza. Este trabalho contemplou ainda a verificação da 

capacidade de absorção de água pelo material, uma vez que propõe a produção de placas de 

forro, que poderão ser aplicadas em locais com alguma umidade, como é o caso de tetos de 

banheiros. 

Para Bauer (2001), a massa representa a quantidade de matéria de um corpo, que é 

constante, independendo de onde ele se encontre. A massa específica é a relação entre a massa 

e o volume do corpo, que possui a unidade de medida em kg/dm³. Bauer (2001) chama a 

atenção para não se confundir a massa com o peso e tampouco a massa específica com o peso 

específico, pois o peso é uma força com que a massa é atraída para o centro da terra, e 

portanto sofre variação com a mudança de local, enquanto que a massa é constante, 

independentemente do lugar.  

O ensaio para a determinação da massa específica das placas de gesso é realizado 

segundo a NBR 12775:1992. Cincotto et al. (1988), analisando 15 marcas de gessos 

nacionais, observaram que a massa específica do gesso varia de 2,56 a 2,65 g/cm³ (2.560 a 

2.650 kg/m
3
). 

A resistência mecânica, para Cincotto et al. (1988), é um indicador dos esforços a 

que pode ser submetido um material, sem que este venha a sofrer ruptura em sua estrutura, e 

que são verificadas através de ensaios de resistência à compressão, tração, flexão e dureza. A 

temperatura de calcinação e o módulo de finura, para Bauer (2001), influenciam na resistência 

do gesso, sendo obtidas maiores resistências com calcinação a temperaturas mais elevadas ou 

na moagem com elevada finura. A água de amassamento, segundo Petrucci (1998), também 

exerce influência na resistência mecânica do gesso, contudo, apresenta variação pouco 

significativa, muito diferente daquela que ocorre com o cimento. 

A resistência à compressão é um dos indicadores da resistência mecânica e 

representa a capacidade que um determinado corpo tem para resistir aos esforços de 

compressão axial. Para Bauer (2001), as pastas de gesso endurecidas podem atingir 

resistências à compressão entre 5 e 15 MPa e resistências à tração entre 0,7 e 3,5 MPa. Para 

Petrucci (1998), os gessos comuns têm resistência que não ultrapassa a 10 MPa, no entanto, 

em ensaios realizados por Cincotto et al. (1988), em 15 marcas de gessos nacionais, a 

resistência à compressão do gesso variou de 9,93 a 27,29 MPa, superiores portanto, aos 

limites propostos por Petrucci (1998). 
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Os ensaios de compressão são realizados com a utilização de prensa (Figura 15), com 

a aplicação de carga axial até a ruptura. A resistência mínima à compressão admitida pela 

NBR 12129:1991c (MB-3470) para o gesso é de 8,4 MPa. 

Figura 15 - Prensa Emic DL 30000. 

 
Fonte: do autor. 

A resistência à flexão é outro indicador de resistência mecânica, representando a 

capacidade que um determinado corpo possui de resistir a esforços transversais. Os gessos 

nacionais, segundo ensaios realizados por Cincotto et al. (1988), em 15 marcas, apresentaram 

resistência à tração na flexão que variaram de 4,40 a 10,50 MPa. 

Os ensaios de resistência à flexão, ou resistência à tração na flexão, em placas, são 

realizados em conformidade com a NBR 12775:1992, através da aplicação de carga de 

ruptura no centro de corpos de prova prismáticos, apoiados nas extremidades. O método de 

ensaio dos 3 cutelos, propostos por Gram & Gut (1994), são normalmente utilizados para a 

realização dos ensaios de flexão , cuja montagem do experimento está representada na Figura 

16, utilizando-se espaçamento dos cutelos de base com 100mm (medidas no eixo). 

Figura 16 - Representação da montagem do ensaio de flexão. 

 
Fonte: do autor. 
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A dureza é uma propriedade do material que permite qualificá-lo em diversos 

aspectos quanto à sua resistência, trabalhabilidade e durabilidade. É caracterizada por Bauer 

(2001) como a resistência que os corpos possuem de serem riscados. Albuquerque et al. 

(2008) define a dureza como a resistência à penetração de um objeto, cujos ensaios são 

realizados em grande escala, pois permitem qualificar algumas características mecânicas cujo 

valor permite estimar, através de cálculos matemáticos, a resistência que o material apresenta 

ao desgaste, além de outras características. Para Beer e Johnston Jr (1982), a dureza de um 

material está diretamente relacionada com a sua ductibilidade e representa a capacidade de 

resistir à força de um impacto. Gere (2003) caracteriza a dureza como uma propriedade que o 

material possui de absorver energia sem se fraturar. Por fim, Chiaverini (1986) afirma que a 

dureza é uma característica de resistência à penetração e é a que apresenta maior interesse 

para o engenheiro, pois permite relacioná-la com as propriedades de resistência à abrasão e a 

resistência ao corte. Cincotto et al. (1988) realizaram ensaios com 15 marcas de gesso 

nacional para a determinação da dureza e verificaram valores que variavam de 13,55 a 53,08 

MPa. 

Os principais tipos de ensaios de dureza, para Albuquerque et al. (2008), são Brinell, 

Rockwell, Vickers e Knoop. O ensaio de Brinell, utilizado neste trabalho e também por 

Cincotto et al. (1988), é definido por Albuquerque et al. (2008) como um método manual de 

medição da dureza, que utiliza penetradores esféricos, que podem ser de aço para ensaios de 

materiais com dureza de até 350 HB
2
 ou de tungstênio, para ensaios de materiais com dureza 

entre 350 e 650 HB. Chiaverini (1986) o define como um ensaio grandemente aceito e 

padronizado e apresenta limitações apenas para peças muito finas ou materiais muito duros. 

Para o ensaio, a esfera mais utilizada, segundo Albuquerque et al. (2008), deve 

possuir diâmetro igual a 2,5 mm, mas podem ser utilizadas esferas com diâmetros entre 5 e 10 

mm. Para Albuquerque et al. (2008), a realização do ensaio deve ser feita com o corpo de 

prova com a superfície limpa, livre de manchas, oxidações, lubrificantes etc., a superfície 

deve ser plana e acabada e o corpo de prova deve apresentar espessura mínima igual a 8 vezes 

o diâmetro da penetração. 

A absorção de água, segundo Ribeiro (2006), é uma característica importante no 

processo de moldagem de placas, pois pode interferir no enfraquecimento e na perfeição da 

superfície do material. A capacidade de absorção de água, para Odler & Rössler (1989), apud 

Antunes (1999), pode ser influenciada pelo aumento da temperatura durante a hidratação, que 

                                                
2 HB: Dureza de Brinell. 
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pode produzir um material mais poroso e, portanto, com maior capacidade de absorção de 

água. O aumento do fator água/gesso, para Mohamad et al. (2009), também pode contribuir 

para o aumento no índice de vazios, formando de um material mais poroso. 

2.7 Produtos derivados do gesso 

O gesso é utilizado na construção civil especialmente em revestimentos e decorações 

de interiores, mas tem seu uso mais expressivo na moldagem de placas para forros e paredes 

(BAUER, 2001). Para Drywall (2009), no Brasil o gesso é utilizado em revestimentos, placas 

para drywall, placas de forro, sancas, molduras e outras peças de acabamento. 

Segundo a Natures's (2007) o gesso pode ter aplicações também na fabricação de 

telhas, tintas, estuque, cimento, suplementos ou aditivos para controlar a acidez nos vinhos, 

tratamento de água, esgotos e estrumes, absorção de gorduras, demarcação de linhas em 

campos esportivos, como forma de absorventes de derrames de produtos, secagem de lodo, 

controle de odores, entre outras. 

Na fabricação de ornamentos, o gesso é largamente utilizado na produção de colunas, 

capitéis de colunas, arandelas, mãos francesas, rosetas, florões, viguinhas para vitrais e peças 

em vários formatos. Na Figura 17 é apresentado um mostruário de peças de ornamentos de 

gesso, em que aparecem diversos tipos de molduras utilizadas em decoração. 

Figura 17 - Ornamentos de gesso. 

 
Fonte: DRYWALL (2009). 

Para Petrucci (1998), o emprego do gesso em revestimento e produção de paredes se 

deve a algumas características importantes que o material possui, como o de ser um bom 

isolante térmico, apresentar boa trabalhabilidade, apresentar facilidades para o corte e 
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perfuração, apresentar características apropriadas para o pregamento e aparafusamento e, 

ainda, por ser eficaz na proteção contra fogo. 

As placas podem ser fabricadas em gesso comum (Figura 18) ou em gesso 

acartonado (Drywall
3
, Figura 19). As placas de gesso, segundo Petrucci (1998) são utilizadas 

exclusivamente em interiores, como elementos de vedação ou divisórias e não apresentam 

função estrutural. 

Figura 18 - Placas de gesso comum - forro e divisórias. 

  
Fonte: do autor. 

Para a produção das placas é utilizada basicamente a pasta de gesso, resultante da 

mistura do pó de gesso e água. As placas de gesso comum (Figura 18) são fabricadas apenas 

com a utilização das pastas, sem aplicação de qualquer produto para proteção. As placas de 

gesso acartonado, para Stein (1980), apud Taniguti (1999), são produzidas com cartão, que 

lhe conferem uma superfície com aspectos similares aos de paredes revestidas com emboço e 

aplicação de massa corrida e, pelas características que apresentam, aceitam qualquer tipo de 

pintura. 

Figura 19 - Placas de gesso acartonado. 

 
Fonte: Gesso Barra Sul (http://www.gessobarrasul.com 

.br/vantagensplaca -gesso/). 

                                                
3 Drywall refere-se a componentes de fechamento de construções com função principal de compartimentação e 

separação de ambientes, podendo ser composto por chapas de gesso acartonado ou de madeira compensada. 
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A fabricação de placas e blocos de gesso, empregados no revestimento de tetos e na 

confecção de paredes, segundo o Sindusgesso (2011), é responsável pelo consumo de 61% do 

gesso produzido em Pernambuco, estado responsável por 95% da produção nacional. 

Enquanto que na fabricação das placas são utilizadas as pastas, nos revestimentos, 

segundo Petrucci (1998), tanto podem ser utilizadas as pastas (Figura 20) como as 

argamassas. As argamassas são produzidas a partir da mistura da pasta com outros materiais 

inertes. Para Petrucci (1998), o uso das pastas em construções é restrito, pois apresenta custos 

elevados e pode provocar efeitos secundários no revestimento, que se manifestam através da 

retração. 

Figura 20 - Revestimento de paredes com gesso. 

 
Fonte: PINI - Equipe de Obra (http://www.equipedeobra.com.br/construcao-
reforma/36/artigo218562-1.asp). 

Para Petrucci (1998), as argamassas ou as pastas de gesso empregadas em 

revestimentos se limitam ao uso em áreas internas que exigem qualidade no acabamento. De 

forma geral, os revestimentos são feitos com o emprego de pastas, sendo a argamassa pouco 

utilizada. O gesso utilizado em revestimentos, segundo Petrucci (1998), deve apresentar 

tempos de pega maiores do que o utilizado para a fundição e os tempos de endurecimento 

devem ser ainda maiores, aumentando o tempo de trabalhabilidade da pasta. 

Petrucci (1998) afirma que as pastas utilizadas em revestimentos devem ser 

produzidas utilizando a proporção de 6 a 7 litros de água para cada 10 kg de gesso. As 

argamassas devem ser produzidas em traços de gesso e areia entre 1:1 e 1:3. Neste aspecto, 

Petrucci (1998) chama a atenção para o fato de que o aumento da proporção de areia na 

argamassa reflete diretamente na redução de sua resistência mecânica. 

Para Bernhoeft et al. (2011), no Brasil o gesso de revestimento tem sido utilizado 
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como material alternativo, embora seja um material de qualidade e de baixo custo, 

diferentemente do que ocorre em outros países, como os Estados Unidos, onde, segundo 

Bezerra (2009), o gesso é bastante utilizado, inclusive em ambientes externos, como pode ser 

verificado em Kovler & Frostig (1998), que relatam os problemas de retração e fissuras em 

camadas de gesso aplicadas em fachadas de edifícios. 

A utilização do gesso na forma de materiais compósitos merece atenção especial 

quanto à sua mistura com cimento. Segundo John & Cincotto (2003), apresenta limitantes 

importantes, pois em presença de água a reação do sulfato com os aluminatos presentes no 

cimento gera a etringita, que é um composto que ocupa um volume muito maior do que os 

reagentes originais, e criam tensões expansivas que provocam a desagregação do material. 
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3 RECICLAGEM 

A reciclagem é definida na Resolução nº 307 (CONAMA, 2002) como o 

reaproveitamento de um resíduo após este ter sido submetido a um processo de 

transformação. 

Para John (2001), no estudo de processos de reciclagem é recomendável a 

participação de um profissional especialista que atue na indústria geradora do resíduo, pois 

poderá trazer informações exatas, que talvez só ele conheça, sobre a composição, amplitude 

da variabilidade da composição química. Poderá até mesmo julgar a possibilidade de alteração 

de algum aspecto do processo produtivo gerador para tornar a reciclagem competitiva. John 

(2001) ressalta também que a viabilidade financeira é fundamental em todas as etapas. A 

reciclagem deve ser avaliada em função do valor de mercado do produto, das atividades para 

reciclagem e também dos custos de disposição do resíduo em aterros. 

Para Carneiro et al. (2001), as propriedades físicas e químicas do produto reciclado 

com origem da construção civil são apropriadas para aplicação como material de construção, 

mas chama a atenção para as peculiaridades inerentes das características do entulho, pois 

existe uma diversidade muito grande de matérias primas, técnicas e metodologias utilizadas 

na construção civil, que afetam significativamente as características dos resíduos. 

Para Franchetti & Marconato (2009) a reciclagem pode ser primária, quando é feito o 

reaproveitamento do resíduo dentro do mesmo processo industrial que a gerou, ou secundária, 

quando o resíduo é utilizado na fabricação de outro tipo de material, diferente daquele que 

originou o produto. As possibilidades de reciclagem de resíduos dentro do próprio processo 

de geração, para John (2001), são limitadas ou de alto custo, sugerindo que deva ser explorada 

a reciclagem secundária. 

3.1 Resíduos 

Para Rocha & John (2003), tudo o que nos cerca um determinado dia será resíduo e a 

quantidade de resíduos é tão grande que supera a de bens consumidos. Os resíduos de origem 

sólida e líquida podem ter características orgânicas ou inorgânicas. Os resíduos de origem 

biológica são caracterizados como orgânicos, os demais inorgânicos. 

A definição de resíduo pela resolução nº 05 (CONAMA, 1993) é uma transcrição da 

definição feita pela NBR 10004:2004: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 

comunidade, de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
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serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamentos de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para 

isso soluções técnicas economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia 

disponível.” 

Os resíduos sólidos podem ter origem doméstica, comercial e industrial. O resíduo 

industrial é aquele proveniente das atividades de produção e corresponde ao lixo gerado na 

agricultura e na indústria. Os resíduos da construção civil são considerados de origem 

industrial, e são designados Resíduos de Construção Civil (RCC), com regulamentação de 

gestão própria. 

A gestão de resíduos tem merecido a atenção dos geradores. De acordo com Jacobi 

(2003), um número cada vez maior de empresas vem incorporando em suas estratégias o 

conceito de desenvolvimento sustentável para enfrentar a crise ecológica. Destaca que a maior 

virtude na implantação do conceito de sustentabilidade, além de incorporar de forma 

definitiva os aspectos ecológicos, é a necessidade de fazer a inversão autodestrutiva dos 

processos de desenvolvimento. 

A visão do desenvolvimento sustentável, segundo John (2001), surge como 

decorrência da percepção da incapacidade de os modelos de desenvolvimento e de 

preservação ambiental se perpetuarem e garantirem a sobrevivência da espécie humana. Para 

John (2001), nenhuma sociedade poderá atingir o desenvolvimento sustentável sem que a 

construção civil, que lhe dá suporte, passe por profundas transformações. 

Hinz et al. (2006) defendem a redução na geração de resíduos ao máximo, com a 

aplicação da produção mais limpa (P+L), que apresenta muitos benefícios ao sistema de 

produção, como financeiros, comerciais, ambientais e sociais. A P+L é definida por Munhoz 

& Renófio (2006), como aplicação contínua de estratégia econômica, ambiental e tecnológica, 

aplicada de forma integrada nos processos e produtos, com a finalidade de aumentar a 

eficiência no uso de matérias primas, consumo de água e energia, através da minimização dos 

resíduos gerados. Para Hinz et al. (2006), a aplicação da teoria P+L proporcionará uma 

diminuição bastante significativa nos impactos ambientais. Além de reduzirem a quantidade 

de resíduos, gases tóxicos e efluentes, melhoram as condições de saúde e segurança dos 

trabalhadores, o que é uma forma de produzir melhor com menores gastos, fazendo com que 

os benefícios ambientais gerados possam reverter-se em ganhos econômicos significativos. 
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3.1.1 Resíduos de construção civil (RCC) 

Os RCC, segundo o relatório elaborado por Franklin Associates (1998), são definidos 

como "o resíduo material que é produzido no processo de construção, renovação ou 

demolição de estruturas. As estruturas representam construções de todos os tipos (residencial 

e não residencial), bem como estradas e pontes". 

A gestão dos RCC é regulamentada pela Resolução nº 307 (CONAMA, 2002), em 

seu artigo 2º: 

 "I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;" 

Para Pinto (2001), os municípios de médio e grande porte possuem locais para 

deposição dos RCC em aterros inertes, denominados bota-fora, que muitas vezes são 

oferecidos por particulares, com o objetivo de planificar a área, buscando valorizá-la. No 

entanto, segundo Pinto (2001), nos pequenos municípios inexistem soluções para a deposição 

dos RCC e os geradores ou os pequenos coletores buscam áreas livres, próximos dos pontos 

de geração e coleta, para a deposição. 

Nos pequenos municípios, segundo Pinto (2001), cabe à administração pública a 

rotina de corrigir as deposições irregulares, que causam deterioração ambiental, e 

comprometem a paisagem, o tráfego de veículos e pessoas, a drenagem urbana, além de se 

constituírem pontos de atração para outros resíduos não inertes e volumosos e, por 

conseguinte, provocar a atração de vetores que podem causar doenças. 

Trabalho realizado por Costa et al. (2007) revelou que as cidades com maior 

propensão à reciclagem são as que apresentam melhor desempenho na gestão municipal, já as 

cidades que apresentam condições precárias nos seus sistemas de saneamento básico, 

educação e de gestão têm dificuldades de implementação de programas de reciclagem. 

Os RCC, segundo Carneiro et al. (2001), são geralmente constituídos de materiais 

similares, denominados entulho. Para Pinto (2001), os RCC apresentam grande potencial de 

reciclagem. Os processos de gestão dos resíduos nos canteiros de obras, juntamente com a 

sofisticação dos procedimentos de demolição e a especialização do tratamento e reutilização 

estão conformando um ramo sólido e respeitável da engenharia, que atende às necessidades de 

se utilizar os recursos, que são finitos, com resultados econômicos, além de atender à 
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necessidade de não sobrecarregar a natureza. 

Os RCC são divididos pela Resolução nº 307 (CONAMA, 2002) em quatro classes: 

1. Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado; 

2. Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações; 

3. Classe C: resíduos para os quais ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis, que permitam a reciclagem/recuperação; 

4. Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção. 

Os resíduos de gesso até o mês de maio de 2011 eram classificados como resíduos de 

Classe C. A partir desta data, através da Resolução nº 431 (CONAMA, 2011), receberam 

classificação como resíduos de Classe B, que são resíduos recicláveis para outras destinações, 

ou seja, que podem ter outra utilização que não a de agregados. 

Estudos feitos por Miranda et al. (2009) sobre a geração de RCC em canteiros de 

obras no Brasil, no período de 1986 a 2008, demonstram que 59%, ou seja, mais da metade, 

são provenientes de obras de reformas, ampliações e demolições. Para John & Agopyan 

(2011), a quantidade de RCC gerados nas áreas urbanas das cidades pode ser superior à dos 

resíduos de origem domiciliar, com estimativa de produção de 510 kg/hab./ano, dos quais 20 

a 50% podem estar sendo destinados de forma inadequada. 

Voltolini (2011) relata experiências bem sucedidas com a reciclagem de RCC na 

cidade de São Paulo, proveniente da demolição do prédio São Vito e chama a atenção para a 

necessidade de se realizar uma boa segregação do material, para evitar a contaminação entre 

os diversos produtos (ferragem, madeira, concreto e alvenaria etc.). Neste processo, Voltolini 

(2011) relata que, com a reciclagem, foi possível reduzir o custo da brita de R$ 50,00/m³ para 

R$ 29,00/m³, material que foi utilizado em obras de pavimentação de vias públicas. 

 

3.1.2 Resíduos de gesso 

Iwasaki & Camarini (2011) afirmam que a utilização do gesso na construção civil 

tem tido crescimento significativo, pois se trata de um aglomerante inorgânico que apresenta 

propriedades que permitem ótimos acabamentos e endurecimento rápido, gerando alta 

produtividade. Para Lyra Sobrinho et al. (2011) o crescimento no consumo de gesso no Brasil 

entre 2008 e 2010 foi de 25,3%, passando de 2.250.000 para 2.820.000 ton/ano. Com o 

crescimento do consumo do material, há um aumento significativo na produção de resíduo. 

A quantidade de resíduos de gesso gerados no Brasil, em 2008, segundo estimativas 
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de perdas de produção feitas por John & Cincotto (2003), é de cerca de 137.500 

toneladas/ano. Na região, a cidade de Maringá (PR), segundo Viotto Filho (2011), gera cerca 

de 30 toneladas/mês, com um custo estimado de destinação para aterro industrial de 

R$ 30,00/tonelada, e a cidade de Umuarama (PR), segundo o Departamento de Meio 

Ambiente do município, gera cerca de 12 toneladas/mês. São volumes expressivos que 

merecem uma atenção especial quanto à destinação destes resíduos. 

Para Lima & Camarini (2011), a reciclagem do gesso é um fator preponderante para 

o desenvolvimento sustentável, e a reciclagem deve consumir um mínimo de energia, 

produzindo um material com propriedades físicas e mecânicas de qualidade equiparada ao do 

gesso comercial e deverá ser economicamente viável. 

Abreu et al. (2009) produziram blocos de vedação utilizando agregados provenientes 

de resíduos de construção civil, com adição de 10% de cimento e 30% de gesso reciclado e 

concluiu que, embora os agregados fiquem visíveis e o gesso pode ser identificado com 

clareza no material produzido, o aspecto que os blocos apresentam é compatível com o dos 

blocos comerciais. Os testes de resistência mecânica, absorção de água, e isolamento acústico 

e térmico comprovam a viabilidade técnica de produção. 

Para Carvalho et al. (2008), é plenamente possível a reutilização dos resíduos de 

gesso hidratado para a produção de diferentes materiais, como placas de forro e elementos de 

decoração, sem prejuízo das propriedades necessárias e com aspectos visíveis semelhantes. 

Esta conclusão é resultado de trabalho por ele realizado, em que comparou as características 

físicas e químicas entre o gesso comercial (natural) com as do gesso reciclado. 

A viabilidade econômica da reciclagem dos resíduos de gesso, para CIWMB (2001), 

depende de uma variedade de fatores, como os custos de destinação em aterros, coleta, 

transporte e processamento e também da aceitação pelo mercado dos produtos fabricados com 

o gesso reciclado. 

Uma das formas de reciclagem do gesso consiste em recuperar a capacidade 

aglomerante (JOHN & CINCOTTO, 2003), através da desidratação ou calcinação 

(CaSO4.2H2O + E  CaSO4.1,5H2O + 0,5H2O) e utilizá-lo na produção de placas ou como 

revestimento. 

Para John & Cincotto (2003), o processo de reciclagem é mais complexo do que o de 

produção do gesso a partir da matéria prima virgem extraída da jazida natural, pois o consumo 

de mão de obra e o investimento em equipamentos tornam o processamento de reciclagem do 

resíduo de gesso mais caro. Além disso, a presença de outros produtos incorporados ao 

resíduo, como aditivos e fibras, aliada à ineficiência nos processos de separação destes 
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contaminantes, colaboram para os aumentos dos custos de reciclagem. 

Por outro lado, Campbell (2003) relata que no Canadá foi implantada uma empresa 

de reciclagem dos resíduos de gesso bem sucedida, que produz matérias primas para a 

fabricação de placas de gesso, misturando 25 por cento de gesso reciclado ao gesso novo, sem 

provocar perda de qualidade. A empresa tem divulgado que o processo é um componente 

econômico e de valor agregado à indústria. Para Campbell (2003), a explicação para o 

processo bem sucedido está no mundo competitivo do mercado de placas de gesso, em que 

qualquer redução de custo no processo produtivo pode significar incremento importante numa 

atividade cujos lucros estão sob forte pressão de mercado. 

Marvin (2000) destaca que a implantação de processos de reciclagem ou de 

reutilização bem sucedida depende da capacidade de se enfrentar alguns desafios comuns, 

entre eles o processamento, os custos de transporte, o armazenamento, o custo de descarte em 

aterros, as regulamentações, a concorrência dos produtos similares no mercado, as motivações 

dos geradores e consumidores, e o impacto ambiental, entre outras. 

A sustentabilidade da reciclagem de gesso, segundo John & Cincotto (2003), pode 

estar comprometida pelo baixo volume de resíduos gerados, que, em muitas regiões, é 

insuficiente para permitir a estruturação de um empreendimento, mesmo considerando a 

velocidade de crescimento que vem sendo observada no consumo de gesso. 

A reciclagem do gesso na produção de placas constitui uma possibilidade de 

realização da reciclagem primária, que apresenta a vantagem de fazê-la na origem, conferindo 

ganhos ambientais significativos, uma vez que são eliminados os custos com o transporte 

entre o ponto de geração dos resíduos até os aterros industriais ou pontos de reciclagem. 

Também reduz os riscos de contaminação do meio ambiente que a atividade de transporte dos 

resíduos impõe, pela possibilidade de ocorrência de acidentes com as cargas transportadas. No 

caso de resíduos gerados no processo industrial, a reciclagem na origem garante um resíduo 

com qualidade, uma vez que este material se apresenta isento das impurezas de outros 

contaminantes, como é o caso dos resíduos obtidos em obras de construção e demolição. 

A reciclagem do gesso na origem é plenamente viável tecnicamente. Para John & 

Cincotto (2003), as pequenas fábricas brasileiras só não fazem a reciclagem de seus próprios 

resíduos porque não possuem fornos para a calcinação. 

O processo de reciclagem dos resíduos de gesso, para Munhoz & Renófio (2006), 

pode ser dividida em 6 etapas: 

a. gestão dos resíduos na geração; 
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b. coleta dos resíduos; 

c. separação dos resíduos. 

d. processamento; 

e. controle de qualidade;  

f. comercialização. 

Para possibilitar a realização do processo de reciclagem do gesso, para John & 

Cincotto (2003), é importante a segregação do resíduo e o controle de contaminação no 

momento da geração, medida que depende da conscientização dos gestores das empresas 

especializadas em gesso, dos construtores e demais atores envolvidos. 

A segregação no canteiro de obras deve ser feita tomando-se todos os cuidados para 

proteger o resíduo contra a umidade e a contaminação. Para Munhoz & Renófio (2006), é uma 

etapa importante, que, se não for feita de forma adequada, pode impossibilitar a reciclagem. 

Caso não sejam adotados os procedimentos adequados, pode aumentar de forma significativa 

o nível e quantidade dos contaminantes, dificultando o processo de separação. 

Para Munhoz & Renófio (2006), a coleta dos resíduos de gesso só pode ser feita em 

parceria com transportadores capacitados para a remoção e o transporte. A separação, 

segundo Munhoz & Renófio (2006), requer estudos cuidadosos, pois são muitos os 

contaminantes do gesso, como pintura, metais, madeiras, adesivos, plásticos etc. Por isso, a 

escolha do processo de descontaminação exige cautela, podendo, inclusive, numa separação 

manual, acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores. 

 

3.1.2.1 Características dos resíduos de gesso 

Os resíduos do gesso utilizados na construção civil (Figura 21) têm basicamente três 

fontes expressivas de geração: a fabricação de placas, a montagem e as obras de demolição e 

reformas. A distribuição percentual das quantidades produzidas por estas fontes variam 

conforme as cidades onde são gerados. Na cidade de Umuarama (PR), segundo estimativas 

colhidas com empresas que operam no segmento de gesso, cerca de 40% dos resíduos de 

gesso são oriundos de processos industriais e 60% resultantes de atividades de aplicação e de 

demolição, sendo a demolição representa cerca de 25% do total gerado pela aplicação e 

demolição. 
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Figura 21 - Resíduos de gesso de construção. Figura 22 - Resíduos de gesso da indústria. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Os resíduos produzidos no processo industrial de fabricação de elementos pré-

moldados para a construção civil (Figura 22) apresentam pouca contaminação, mas 

apresentam alto teor de umidade. Os resíduos de gesso oriundos das obras de demolições e 

reformas, por outro lado, apresentam grande quantidade de impurezas, como poeiras, fibra de 

sisal, fitas de papel, massa de rejunte, arames, madeiras e outros materiais utilizados na 

instalação. Para John & Cincotto (2003), os resíduos de gesso acartonado podem apresentar 

contaminantes como metais (pregos e perfis), madeiras, tintas etc. Se não houver 

procedimentos adequados de gestão, durante a fase de demolição, podem ser introduzidos 

outros contaminantes. 

Uma das características dos resíduos de gesso de construção, segundo John & 

Cincotto (2003), é sua heterogeneidade, posto que cada caçamba tem uma composição 

diferente, que varia de acordo com a etapa da obra em que foram gerados. Para John & 

Cincotto (2003), as caçambas de resíduos gerados na construção e montagem de paredes e 

forros vão conter teores de sulfato muito mais elevados do que a média. Neste aspecto, devem 

ser tomadas medidas adequadas para a utilização do gesso em outras composições, pois 

mesmo participando em pequenas quantidades no volume de RCC, podem acarretar 

problemas que podem comprometer e afetar a confiabilidade na utilização dos agregados 

reciclados. 

Na composição do resíduo de gesso uma parcela importante é produzida a partir da 

aplicação do gesso acartonado, cujas perdas na construção civil são significativas, com 

estimativas de que 5% do gesso acartonado seja transformado em resíduos durante a fase de 

construção (SINDUSGESSO, 2006, apud Munhoz & Renófio, 2006). 
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3.1.2.2 Deposição de resíduos de gesso em aterros 

A deposição de resíduos de gesso em aterros deve ser bem avaliada. Os resíduos de 

gesso depositados em ambientes úmidos e com baixo pH, em condições anaeróbias, e com a 

presença de bactérias redutoras de sulfatos, segundo CIWMB (2001), pode produzir gás 

sulfídrico (H2S), que em concentrações da ordem de 1000 ppm é tóxico. Para CIWMB (2001) 

estas condições são observadas em muitos aterros sanitários e lixões. Sendo assim, a 

deposição de resíduos de gesso em aterros não é uma solução aplicável. 

Outro fator que desaconselha a deposição dos resíduos de gesso em aterros e cavas, 

segundo a Natures's (2007) é que o mesmo pode sofrer o processo de lixiviação e contaminar 

com sulfato as águas subterrâneas. 

Para John & Cincotto (2003), a disposição em aterros só pode ser feita quando o 

resíduo for disposto de forma enclausurada e isolado do contato com matéria orgânica. A 

diluição do gesso também não é recomendada, exceto quando para incorporação com 

agregados minerais, para utilização como revestimento de alvenaria. 

A Gypsum Association (1992) sugere como alternativa a deposição de resíduos de 

placas de gesso em aterros localizados no oceano, pois, segundo os autores, a proposta 

favorece a formação de recifes artificiais, gerando condições apropriadas para o crescimento 

das espécies marinhas, constituindo-se num benefício ambiental. Para a Gypsum Association 

(1992), a deposição de resíduos de gessos em aterros favorece também a contenção da erosão 

marinha. A Gypsum Association (1992) defende a tese de que o gesso só forma o gás 

sulfídrico se depositado em ambientes extremamente úmidos, e em condições muito 

particulares, que pode ser controlado, inibindo o crescimento das bactérias com a adição de 

cal à taxa de 3 a 5 libras por tonelada, o que equivale à taxa de 1,35 a 2,25 kg por tonelada 

(0,135% a 0,225% em peso). 

3.2 Vantagens da reciclagem 

A construção civil, para John (2001) é o segmento de maior responsabilidade na 

reciclagem, não só no Brasil, mas também na grande maioria dos países. John (2001) deduz 

que a possibilidade de redução dos resíduos gerados nos diferentes processos produtivos 

apresenta um limite técnico. Portanto, sempre existirão resíduos. A reciclagem é uma 

oportunidade de se converter uma importante fonte de despesa numa fonte de faturamento e 

de ganhos, ou na pior das hipóteses, num componente para a redução das despesas de 

deposição em aterros industriais. 
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A reciclagem, segundo Munhoz & Renófio (2006), além de preservar os recursos 

naturais, apresenta outras vantagens, como a de reduzir os volumes em aterros, onde os RCC 

respondem por mais do que 50% da massa de resíduos sólidos urbanos depositados e também 

a de geração de emprego e renda. Para Munhoz & Renófio (2006), a reciclagem apresenta 

uma oportunidade para os fabricantes auferirem benefícios financeiros, pois muitas vezes se 

torna uma fonte adicional e estável. No caso do gesso, os resíduos apresentam uma boa 

qualidade. Mesmo concorrendo com preços abaixo da matéria prima virgem, a política de 

reciclagem pode inserir a empresa no contexto do desenvolvimento sustentável, 

proporcionando, junto ao consumidor, ganhos para a imagem da empresa. 

Uma das grandes vantagens ambientais da reciclagem, para John (2001), é a da 

redução do consumo de energia, obtida tanto pela incorporação de resíduos na produção de 

materiais, como pela eliminação do transporte dos resíduos a grandes distâncias. Para John 

(2001), a incorporação dos resíduos permitem, muitas vezes, a produção de materiais com 

melhores características técnicas do que os produzidos com a matéria prima natural, como é o 

caso da microssílica, que possibilita a produção de concretos de alta resistência mecânica e da 

escória de alto forno, que melhora o desempenho do concreto em relação à corrosão por 

cloretos. 

O incremento nas propriedades mecânicas da argamassa é outro benefício obtido 

com a reciclagem. Levy & Helene (1997) realizaram experimentos com oito tipos de 

argamassa produzidas com a mistura de entulho reciclado finamente moído, cimento e areia 

lavada, utilizando diferentes combinações, e verificaram que existem incrementos nas 

propriedades mecânicas da argamassa, além de produzir resultados econômicos com a 

redução do consumo de cimento da ordem de 30%. Levy & Helene (1997) concluem que, do 

ponto de vista tecnológico, a reciclagem pode reposicionar o conceito de valor daquilo que é 

chamado de lixo, resíduo e entulho. 

Medeiros et al. (2009) destacam os benefícios ambientais, sociais e econômicos 

obtidos com a minimização o uso de matérias primas, reduzindo os desperdícios, inserindo a 

gestão dos resíduos como elementos básicos para assegurar um desenvolvimento sustentável. 

Para Nascimento e Pimentel (2010), os altos custos de disposição do resíduo de gesso geram a 

necessidade de se realizar a reciclagem. 
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3.3 Riscos da reciclagem 

Para John (2001), a reciclagem apresenta dois tipos de risco, o da inovação 

tecnológica na construção civil e o inerente à própria reciclagem. O primeiro, pela natureza 

empírica do conhecimento aliada à falta de tradição em inovação tecnológica e pela exigência 

de materiais com longa durabilidade. O segundo, porque muitos resíduos são considerados 

perigosos, por possuírem elevadas concentrações de espécies químicas perigosas. 

A OECD (2011) define a inovação tecnológica como uma forma de implementar os 

produtos e processos, com a geração e comercialização de novos produtos com características 

de desempenho aprimoradas e com a mudança nos processos de produção e comercialização, 

promovendo alterações ou melhorias nos equipamentos, recursos humanos ou nos métodos de 

trabalho. 

Para Moreira et al. (2007) a inovação tecnológica tem sido reconhecida como o 

motor da chamada Nova Economia. O Brasil, segundo Moreira et al. (2007), tem investido 

quase 1% de toda a produção nacional (PIB) em pesquisa e desenvolvimento, investimento 

inferior aos cerca de 2,25% investidos pelos países desenvolvidos, mas suficiente para colocar 

o país em destaque no ranking internacional, posicionando-se atrás apenas dos países 

desenvolvidos e da China. 

O setor produtivo brasileiro, segundo Taralli (1996), está se adequando aos padrões 

internacionais de qualidade e produtividade, o que não significa que será suficiente para 

garantir a sobrevivência no mercado globalizado. Para isso há necessidade de se implementar 

a inovação e capacitação tecnológica nos processos. Taralli (1996) defende a ideia de se criar 

parcerias como forma de diminuir custos e enfrentar o desafio da inovação, sugerindo a 

presença da universidade, que poderá atuar no desenvolvimento das pesquisas, na oferta de 

eventos de extensão universitária e na formação de pessoal, como ocorre com muita 

frequência nos Estados Unidos. 

O risco da atividade laboral no processo de reciclagem é inerente ao próprio 

processo, especialmente para o gesso, que é um material pulverulento. Para França Filho et al. 

(2006), o uso dos equipamentos de proteção individual deve ser observado com rigor, para 

que seja minimizada a possibilidade de contaminação e garantida a qualidade do trabalho, 

evitando a exposição do operário. França Filho et al. (2006) observam que o leiaute de 

distribuição de máquinas e equipamentos e as condições ambientais do trabalho são fatores 

que devem merecer atenção especial, principalmente nos processos de reciclagem do gesso. 

Devem-se utilizar equipamentos adequados para as atividades, como os trituradores e 

moinhos, que devem operar em câmaras fechadas, para eliminação da pulverização no 
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ambiente ou ter instalações providas de sistemas de exaustão com filtros ou ciclones para 

capturar as poeiras (pó de gesso) geradas no processo. 

Para Ferreira et al. (2003) o gesso é um material de baixo custo. Barros et al. (2006) 

afirma que o custo de transporte das regiões produtivas até o maior centro consumidor, 

Região Sudeste do país, supera o custo de produção, cujo valor, segundo John & Cincotto 

(2003), pode atingir níveis de até 10x superior ao preço da gipsita, com o equivalente a 

R$ 140,00/tonelada. Somados aos custos de transporte para a destinação final, que para Viotto 

Filho (2011) representa valores da ordem de R$ 50,00/tonelada de resíduo destinado à 

empresas que operam com aterros industriais, podem se constituir elementos atrativos para a 

realização do processo de reciclagem na origem de sua geração. 
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4 RECICLAGEM DO GESSO 

4.1 Segregação e coleta de resíduos de gesso 

A segregação dos resíduos é a forma de armazená-los para a coleta, separados de 

acordo com o tipo de material. A segregação, a coleta e a armazenagem dos resíduos de gesso 

no canteiro de obras é uma etapa que necessita de atenção especial. A segregação no canteiro 

de obras e a proteção contra a umidade são as bases principais da gestão de resíduos, pois, se 

não forem bem executadas, podem impossibilitar que seja feita a reciclagem (MUNHOZ & 

RENÓFIO, 2006). 

A Figura 23 apresenta uma forma corrente de segregação dos resíduos de gesso em 

obras, dispondo-os em caçambas individualizadas e a Figura 24 apresenta uma maneira 

adequada de acondicionamento. No caso, os resíduos estão acondicionados em sacos de ráfia, 

e armazenados em ambiente protegido, no interior de uma edificação coberta. 

Figura 23 - Segregação de resíduos de gesso em 

caçambas. 

Figura 24 - Acondicionamento de resíduos de gesso 

em sacos de ráfia e armazenados em ambiente 

abrigado 

  
Fonte: do autor Fonte: do autor. 

A reciclagem exige que os procedimentos de manejo e estocagem sejam controlados, 

pois se não houver a firme disposição de implantá-los, poderá haver o comprometimento da 

segurança e da confiança do reciclador (ROCHA e JOHN, 2003). 

A segregação do resíduo, segundo a Resolução nº 307 (CONAMA, 2002), deve ser 

realizada pelo gerador e, preferencialmente, na origem. Para Lima & Lima (2011) a garantia 

da qualidade do resíduo, sem a presença de contaminantes e a potencialização da reutilização 

ou reciclagem está vinculada à segregação no local de origem do resíduo, logo após a sua 

geração, o que deve ser feito preferencialmente pelo profissional que realizou o serviço. Lima 

& Camarini (2011) chamam a atenção para a necessidade de utilização dos procedimentos 
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adequados de segregação e condicionamento, evitando a contaminação e preservando a 

qualidade dos resíduos até o momento de sua destinação, ou de seu aproveitamento, tanto 

dentro dos limites do canteiro de obras, quanto no transporte para outros locais. Para Lima & 

Camarini (2011), a execução satisfatória dos serviços de segregação e acondicionamento pode 

ser obtida com o treinamento e qualificação dos funcionários, que devem conhecer 

suficientemente as formas de qualificação dos resíduos e a importância ambiental que o 

trabalho representa. 

4.2 Secagem dos resíduos de gesso 

O que se observa nas pequenas indústrias de fabricação de placas e ornamentos de 

gesso, processo industrial, é que os resíduos gerados apresentam alto teor de umidade, pois 

são gerados ainda no início do processo de produção, antes de serem submetidos à secagem. 

Os resíduos provenientes de obras de montagem de placas de forros e paredes e os serviços de 

reformas, quando expostos por longos períodos nas caçambas ou quando em contato com 

água no canteiro de obras, também podem apresentar altos teores de umidade. A umidade nos 

resíduos compromete significativamente as atividades de trituração e moagem, pois reduz a 

eficiência dos equipamentos, que geralmente são apropriados para trabalhar com material 

cerâmico seco. 

A umidade presente nos resíduos pode ser removida ou reduzida através da secagem 

com exposição direta ao sol, o que demanda espaço físico e tempo, o que pode comprometer o 

cronograma do processo de reciclagem. Quando se deseja um melhor desempenho no 

processo, deve-se fazer a secagem em fornos ou em estufas. É necessário controlar a 

temperatura, pois temperaturas elevadas podem comprometer ou até inviabilizar a 

recuperação da propriedade aglomerante do gesso e, desta forma, todo o processo de 

reciclagem. 

4.3 Trituração e moagem 

A trituração e a moagem têm por finalidade a redução granulométrica dos resíduos 

de gesso e sua transformação em pó. Embora o gesso possa ser moído diretamente, sem passar 

pelo processo de trituração, muitas vezes é conveniente que seja triturado como forma de 

reduzir o tempo de permanência na câmara de moagem. 

Os equipamentos básicos para a trituração e moagem (ou pulverização) são os 
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britadores e moinhos. Existem diversos tipos de equipamentos disponíveis no mercado, sendo 

os mais comumente empregados na trituração os britadores de mandíbulas, britadores 

giratórios e britadores de rolos. Na moagem são usados moinhos de martelo, de impacto, de 

facas, giratórios, de rolos, de fricção, de bolas, de barras e pedras, e moinhos de ultrafinos. 

Para a moagem e trituração de pequenos volumes, são comumente utilizados 

trituradores de resíduos, moinhos de bola ou de barras e também, no caso do gesso, 

equipamento de abrasão Los Angeles. Para a moagem de grandes volumes os moinhos mais 

utilizados são os rotativos de alimentação contínua. 

4.3.1 Triturador de entulho 

Os trituradores de entulho (Figura 25) são constituídos de: um bocal de alimentação; 

a câmara de trituração ou moagem, onde estão instalados os trituradores/moedores; uma 

grelha, que dá uniformidade ao agregado; um bocal de saída. Os sistemas mais comumente 

utilizados para a trituração e moagem são moinhos de martelos e facas, havendo preferência 

pelo de martelos. 

Os trituradores são largamente utilizados nos canteiros de obras para a reciclagem 

dos materiais de construção e permitem a trituração de materiais cerâmicos, concreto, 

argamassas, poliestireno (isopor) e outros materiais desagregáveis, como o gesso e o EPS. Por 

sua robustez, os materiais cerâmicos podem ser triturados, mesmo que contenham pregos ou 

pequenos pedaços de arame. 

Figura 25 - Triturador de resíduos. 

 
Fonte: do autor. 

4.3.2 Moinho de bolas  

Os moinhos de bolas (Figura 26) são constituídos de um corpo metálico cilíndrico, 

oco, com eixo de rotação horizontal centrado. No interior do moinho são colocadas bolas de 
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material duro e resistente de diversos tamanhos, que se deslocam com o movimento de 

rotação do tambor e são pressionadas contra as paredes do moinho, ou caem uma sobre as 

outras, realizando o processo de moagem por impacto (choque) ou roçamento.  

Figura 26 - Moinho de bolas. 

 
Fonte: Colore3 Pigmentos e Equipamentos Ltda. 

http://www.vdmtintas.com.br/?m=equipa 
mentos). 

O moinho de bolas, segundo Ribeiro & Abrantes (2001), é um equipamento muito 

utilizado na indústria cerâmica para a moagem de pastas ou de produtos duros. A moagem 

pode ser feita com o material seco ou úmido, em processo contínuo ou intermitente. Para 

Ribeiro & Abrantes (2001), a velocidade de rotação ideal é da ordem de 75% da velocidade 

crítica, que é aquela que iguala o peso do material com a força centrífuga, recomendada para 

o caso de moedores de alta densidade, em que sejam utilizadas velocidades inferiores a 50% 

da velocidade crítica. A quantidade de bolas também é um fator importante. Ribeiro & 

Abrantes (2001) considera ideal que o peso das bolas seja de 50 a 55% da capacidade líquida 

de moagem, e propõe a fórmula (Eq. 1) para o cálculo do peso. 

 

6,0pVP b   Eq. 1 

 

Onde: "P" é o peso em kg; "V" o volume do moinho (l); "db" o peso específico das 

bolas (kg/l); e "p" a taxa de ocupação aparente das bolas (entre 0,5 a 0,55). 

O tempo de moagem em um moinho de bolas é diretamente influenciado pelo tipo de 

matéria prima. Experimentos feitos por Ribeiro & Abrantes (2001) com quatro matérias 

primas, consideradas duras (feldspato, calcita, dolomita e areia), indicam que dois fatores 

interferem diretamente no tempo necessário para a moagem: a granulometria e a dureza do 
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material. Dentre os materiais ensaiados por Ribeiro & Abrantes (2001), a calcita e a dolomita, 

apresentam melhor apetência para a moagem. Na Figura 27 é ilustrado o gráfico de tempo de 

moagem (horas) x % de resíduos (retidos na peneira 71 μm), produzido por Ribeiro & 

Abrantes (2001), que apresenta o desempenho do moinho de bolas para cada tipo de material 

ensaiado. 

Figura 27 - Evolução do grau de moagem de quatro matérias primas 

cerâmicas. 

 
Fonte: Ribeiro & Abrantes (2001). 

4.3.3 Moinho de barras 

Os moinhos de barras (Figura 28), assim como os moinhos de bolas, são constituídos 

de um corpo metálico cilíndrico, oco, com eixo de rotação horizontal centrado. No interior do 

moinho são colocadas barras metálicas com diâmetros da ordem de 1", com comprimentos de 

cerca de 40cm, que se deslocam com o movimento de rotação do tambor, pressionando o 

material a ser moído contra as paredes, ou caindo uma sobre as outras, realizando o processo 

de moagem por impacto (choque) ou roçamento.  

Figura 28 - Moinho de barras. 

 
Fonte: do autor. 
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4.3.4 Moinho de rolos 

O moinho de rolo, também denominado de moinho desagregador é largamente 

utilizado na fragmentação de material cerâmico e materiais argilosos. 

É composto de um conjunto de dois cilindros conectados a um sistema de polias 

ligados a um motor e configurado para que os cilindros girem em sentidos contrários e em 

direção um ao outro, na parte superior. Os cilindros são fixados numa base, convenientemente 

montada de forma a permitir o ajuste de distância entre os rolos, através de 2 parafusos, para 

definir a granulometria resultante do material moído (desagregado), permitindo uma grande 

gama de variações. A alimentação do material a ser moído é através de uma câmara colocada 

na parte superior do equipamento e o produto moído fica retido em uma caixa, tipo gaveta, 

localizada logo abaixo dos rolos moedores. 

4.3.5 Máquina Los Angeles  

A máquina Los Angeles (Figura 29) é utilizada para ensaios de abrasão de 

agregados. É constituída por um tambor metálico cilíndrico, oco, com eixo de rotação 

horizontal. No interior do cilindro é colocado um jogo de esferas metálicas, normalmente com 

12 unidades. A Máquina Los Angeles se assemelha ao moínho de bolas, mas difere deste e de 

outros tipos de moínhos, por ser utilizada na moagem de materiais de baixa dureza, como o 

gesso, enquanto que os demais moínhos são utilizados para moagem de materiais duros. A 

moagem se dá pelo deslocamento das bolas metálicas, que pressionam o material a ser moído 

contra a parede, ou por impacto e roçamento, em processo semelhante ao utilizado no moinho 

de bolas, com o qual a máquina Los Angeles apresenta grande semelhança. 

Figura 29 - Máquina Los Angeles. 

 
Fonte: Tecnilab ( http://www.tecnilab.pt/media/33/Im 

age/Produtos/EquipLaboratrioEngCivilGeotecnica/los_a
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ngeles.jpg). 

O tempo de moagem neste tipo de equipamento depende da granulometria e da 

quantidade do material a ser moído e também da quantidade de esferas de aço colocadas no 

interior do equipamento. Nascimento & Pimentel (2010) conseguiram bons resultados na 

moagem de gesso com o equipamento Abrasão Los Angeles, utilizando uma carga de esferas 

de aço de 8 kg, para uma carga de gesso de 15 kg, com um período de moagem de 5 horas. 

4.4 Calcinação do resíduo de gesso moído 

A recuperação da capacidade aglomerante do gesso ocorre através do processo de 

calcinação. Através da calcinação, o resíduo de gesso que se apresenta como di-hidrato de 

cálcio (CaSO4.2H2O) é convertido em gesso reciclado (CaSO4.1,5H2O + 0,5H2O). A 

calcinação é feita submetendo-se o resíduo de gesso a queima com temperaturas controladas. 

As propriedades físicas do gesso reciclado são influenciadas pela temperatura e o tempo de 

calcinação. 

Gregg & Willing (1951) realizaram experimentos bem sucedidos de reciclagem do 

gesso no ano de 1951, utilizando o método de absorção, trabalhando com temperaturas de 

calcinação entre 110 ºC e 700 ºC, e observaram que as maiores resistências foram obtidas com 

a calcinação do gesso com temperaturas entre 180ºC e 190ºC. 

A temperatura de calcinação, segundo Bauer (2001) e Petrucci (1998), em condições 

normais de pressão, define o tipo de material obtido no processo, podendo formar hemi-

hidratos nas variedades alfa e beta, sulfato anidro, também nas variedades alfa e beta, e o 

sulfato anidro insolúvel, chamado de Anidrita, sendo que os hemi-hidratos e os sufalto-

anidros solúveis, quando colocados em presença de água, se reconstituem no sulfato di-

hidratado - gipsita - e o sulfato anidro-insolúvel fica praticamente inerte. O quadro 1 apresenta 

o produto da calcinação do gesso em função das temperaturas de calcinação. 

Quadro 1 - Sulfatos originados da gipsita conforme a temperatura de calcinação 

Temperatura Produto/Sulfato 

entre 130 ºC e 160 ºC hemi-hidrato (gesso Paris) SO4Ca.½H2O 

entre 150 ºC e 250 ºC hemi-hidratos SO4Ca.½H2O 

250 ºC sulfato-anidro (Anidrita solúvel) SO4Ca.H2O 

entre 400 ºC e 600 ºC sulfato anidro-insolúvel (Anidrita insolúvel)   CaSO4 

entre 900 ºC e 1200 ºC gesso de endurecimento lento (gesso de pavimentação/hidráulico) 

Fonte: PETRUCCI (1998).   
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Estudos realizados por Lima & Camarini (2011), com calcinação do gesso a 

temperaturas de 120ºC, 150ºC, e 200ºC, com tempos de permanência em estufa por períodos 

de 1, 5, 8, 16 e 24 horas, demonstram que a calcinação a temperaturas de 150ºC e 200ºC, com 

períodos de permanência de uma hora, apresentam bons resultados, que se equiparam aos do 

gesso comercial. Estas condições de tempo e temperatura de calcinação favorecem a 

viabilização econômica da reciclagem porque demanda menores consumos de energia. Lima 

& Camarini (2011) obtiveram os melhores resultados de resistência à compressão axial, entre 

todos os ensaios realizados, com a calcinação à temperatura de 150ºC, com tempo de 

permanência em estufa de uma hora. 

Harada & Pimentel (2009) também conseguiram bons resultados na reciclagem de 

gesso de fundição, calcinando-o a temperaturas de 160 ºC com tempo de queima de 24 horas. 

Nestes ensaios, utilizando gesso com módulo de finura de 0,66 e massa unitária de 0,58 

g/cm³, com pastas de fator água/gesso de 0,60, obtiveram resultados de tempos de pega com 

início em 5,2 minutos e final em 16,8 minutos e verificaram resistência média de compressão 

igual a 6,41 MPa e dureza de 38,8 N/mm². 

Para Haddon (1924), a calcinação do gesso com temperaturas entre 160 e 170 ºC 

remove quase que a totalidade da água remanescente na massa de gesso. 

Os equipamentos indicados para a calcinação são fornos e estufas (Figura 30), que 

operem com circulação natural com faixas de temperatura entre 120 ºC e 200 ºC. 

Figura 30 - Estufa com faixa de operação até 300 ºC. 

 
Fonte: do autor. 

O tempo necessário de permanência do material na estufa ou forno depende da 

quantidade de material colocado para calcinação, da forma como o material é disposto na 

bandeja e da espessura da camada. Experimentos realizados por Lima & Camarini (2011), 

com períodos de calcinação variando de 1 hora a 24 horas, produziram bons resultados 

mesmo para períodos de permanência curtos, de 1 hora. Iwasaki & Camarini (2011) também 

obtiveram bons resultados, calcinando o gesso a 150 ºC por 1 hora. 
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5 FABRICAÇÃO DE PLACAS DE FORRO DE GESSO 

A fabricação de placas de forro com gesso reciclado, que é a proposta deste trabalho, 

tem como objetivo auxiliar no estabelecimento de uma metodologia que permita inserir o 

segmento regional do gesso em projetos ambientais sustentáveis. É necessário dar uma 

destinação adequada aos resíduos gerados, pois até o momento não há alternativa senão 

transportá-los a grandes distâncias. O segmento do gesso na região é composto por pequenas 

empresas, que John & Cincotto (2003) consideram decisivas para a viabilização das operações 

de reciclagem em escala industrial, uma vez que as pequenas fábricas de placas são 

responsáveis por uma massa significativa dos resíduos gerados.  

O volume de gesso consumido no Brasil na fabricação de pré-moldados é expressivo. 

Para Baltar et al. (2005), representa 61% do gesso produzido comercialmente. Os resíduos 

produzidos a partir de obras de demolição, reformas e construção, que são os consumidores 

dos pré-moldados de gesso, como se pôde observar, apresenta também volumes 

consideráveis. 

A expectativa da formulação de uma metodologia de reciclagem do gesso na 

produção de placas de forro não é a de auferir apenas ganhos ambientais, pois espera-se 

contribuir também para o desenvolvimento tecnológico regional. Com a implantação do 

processo, espera-se, ainda, poder modificar a dinâmica do setor, convertendo o problema da 

destinação dos resíduos numa atividade que possa gerar resultados econômicos. 

5.1 Placas de forro de gesso 

Os forros de gesso podem ser feitos com placas lisas ou com placas de gesso 

acartonado. As placas lisas de gesso são fabricadas nas dimensões comerciais de 60 x 60 cm e 

65 x 65 cm. Em alguns casos pode apresentar dimensões maiores. As placas lisas são 

produzidas com espessura de 15,0 mm no centro da placa e 30,0 mm nas bordas. As bordas 

apresentam dimensões maiores (região mais estruturada da placa) porque são elementos de 

conexão na montagem das placas, na formação do painel de revestimento, com encaixes do 

tipo macho-fêmea. Além disso, a sustentação das placas de forro é feita por sistema de tirantes 

(arames) fixados nos cantos das placas, exigindo maior reforço nestas regiões. 

A face superior da placa de forro de gesso, conforme ilustra a Figura 31, que não fica 

visível após a instalação, possui um sistema de nervuras que servem para aumentar a rigidez 

da placa. 

As placas lisas são fabricadas com pasta de gesso e moldadas em formas metálicas, 
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apoiadas sobre uma placa de vidro, que confere um acabamento liso à face da placa que ficará 

exposta (visível) após a instalação. O aspecto do acabamento do forro de gesso pode ser 

observado na Figura 32. 

Figura 31 - Placa lisa de forro de gesso. 

Figura 32 - Ambiente com forro de gesso de placa lisa e sancas 

com iluminação 

  
Fonte: do autor Fonte: Yahoo Grupos - Charme de Casa ( http://br.dir.groups. 

yahoo.com/group/charmedemcasa/message/119). 

A pasta utilizada para a fabricação de placas lisas de forro de gesso é resultante da 

composição de pó de gesso e água. Nas indústrias da região, a fabricação de placas de forro de 

gesso é feita utilizando pastas misturadas na proporção de água/gesso de 1 para 1, em peso, 

valor que se observa também em Silva (2003).  

5.2 Moldagem da placa de forro de gesso e ensaios de resistência 

A moldagem ou fundição das placas lisas de forro de gesso é feita em uma mesa com 

características próprias para a finalidade (Figura 33). É uma bancada, onde se apoia uma placa 

de vidro que dará o acabamento com aspecto liso à face inferior da placa de gesso. Sobre o 

vidro são instaladas as réguas (um conjunto de 4 perfis de alumínio) que darão a conformação 

final da placa. Dois destes perfis possuem entalhes tipo macho e nos outros dois há encaixes 

tipo fêmea. As réguas são travadas por um gabarito, que é um dispositivo que garante o 

esquadrejamento da placa. Por fim, um chapão, fixado à mesa de forma a permitir um 

movimento basculante, serve para imprimir à face superior da placa as ranhuras de rigidez e 

garantir a espessura pré-determinada da placa de gesso. Esta chapa é deitada sobre a pasta de 

gesso, logo após o lançamento da pasta sobre a placa de vidro. 

O processo de fabricação que se verifica nas indústrias locais, que coincide com o 

procedimento de Silva (2003), consiste no preparo de uma mistura de água e gesso (cerca de 5 
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litros), em uma batedeira, por cerca de 2 minutos. Em seguida, a mistura é lançada sobre a 

forma já preparada e o tampão que serve para dar a conformação à face superior da placa do 

forro é baixado. Aguarda-se a reação química por cerca de 10 minutos, levanta-se o chapão e 

se retira o excesso de gesso (resíduo). Espera-se o final da reação da água/gesso, que dura 

cerca de 2 minutos, quando são retiradas as réguas de encaixe tipo fêmea. As réguas com 

encaixes tipo macho são retiradas cerca de 2 minutos após a retirada das réguas de encaixe 

tipo fêmea. Por fim, a placa é desformada e colocada para secagem. São necessários cerca de 

16 minutos para a realização do processo completo de produção de uma placa de forro, não 

incluso neste tempo a cura e a secagem. 

Figura 33 - Mesa de fundição. 

 
Detalhes: 1 - Bancada; 2 - placa de vidro; 3 - Réguas (guias de alumínio); 4 - 

Gabarito; e 5 - Chapão. 

Uma vez moldadas as placas de forro e transcorrido o tempo necessário para a cura, 

serão realizados os ensaios. Os mais comumente empregados para verificação do controle de 

qualidade do produto são a verificação da espessura da placa, a massa específica, e a 

resistência à tração na flexão. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 Materiais utilizados 

Para a realização da pesquisa foram utilizados 70 kg de resíduos de gesso com 

origem em obras de construção e demolição e de indústrias e 48 kg de gesso comercial virgem 

para fundição. O gesso comercial foi utilizado para a produção de corpos de prova e placas de 

gesso, que foram ensaiados e utilizados como padrão para comparação dos resultados obtidos 

com os ensaios do gesso reciclado. 

6.2 Equipamentos 

Foram utilizados equipamentos e instrumentos de uso normal em laboratórios de 

materiais de construção, utensílios para condicionamento e alguns equipamentos específicos 

para os experimentos, tais como: 

 balança com capacidade para 150 kg e resolução de 50 gramas; 

 estufa para temperaturas de até 200 ºC; 

 triturador de resíduo de construção civil; 

 moinho de rolo/moinho de barras/máquina de abrasão Los Angeles; 

 balança de precisão, com resolução de 0,01 grama; 

 aparelho de Vicat; 

 calorímetro. 

 prensa para ensaios de compressão simples; 

 formas para moldagem de placas de forro de gesso. 

6.3 Metodologia 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, de produzir placas de forro com 

gesso reciclado, foi utilizada uma metodologia dividida em duas etapas distintas: a primeira, 

realizar a reciclagem dos resíduos de gesso; a segunda, caracterização do pó, da pasta, 

fabricação das placas e ensaios mecânicos. A metodologia utilizada foi adaptada da proposta 

de John (2001) para a reciclagem de gesso, e que foi desenvolvida nas seguintes etapas: 

1. coleta de resíduos de gesso diretamente nos pontos de origem; 

2. secagem dos resíduos de gesso; 
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3. trituração e moagem dos resíduos; 

4. calcinação do pó de gesso reciclado; 

5. caracterização física do pó de gesso reciclado; 

6. preparo da pasta; 

7. caracterização da pasta de gesso; 

8. ensaios de caracterização e da resistência mecânica do gesso; 

9. fabricação das placas de forro; 

10. ensaios de resistência mecânica das placas. 

O fluxograma da Figura 34 ilustra a metodologia utilizada, cujas atividades das 

etapas previstas estão descritas na sequência. 

Figura 34 - Fluxograma das etapas utilizadas na pesquisa. 

 
Fonte: do autor. 

Nota: A etapa de secagem só é realizada para resíduos com alto teor de umidade, perceptível ao tato. 

A segregação e coleta é a etapa de obtenção do resíduo de gesso para a reciclagem. 

Para esta pesquisa, a segregação foi feita buscando reproduzir uma amostra representativa das 

características do resíduo gerado na cidade de Umuarama (PR), coletando-se os resíduos na 

proporção aproximada daquela observada geração industrial, na aplicação e em obras de 

reforma e demolição, cujas parcelas, segundo estimativas das empresas do segmento de gesso 

da cidade de Umuarama (PR), são da ordem de 40%, 45% e 15%, respectivamente. Os 

resíduos coletados, quando necessário, foram submetidos a processo de secagem. Após isto, 

armazenados em sacos de ráfia até a obtenção do volume necessário para o experimento. No 
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caso deste trabalho, 70 kg (setenta quilos). 

A etapa de secagem do resíduo deve ser executada sempre que se observar o seu 

encharcamento, quer a umidade seja causada pela disposição irregular, que deixa o resíduo 

sujeito à ação das intempéries, quer seja resultante do processo industrial. A retirada da 

umidade se faz necessária para melhorar a eficiência nos trabalhos de trituração, moagem e 

pulverização. A verificação da umidade, nesta pesquisa, foi feita por análise tátil. A secagem, 

quando necessária, deverá ser feita em estufa à temperatura de 55 ºC por um período de 24 

horas, ou outro processo qualquer que possa remover a umidade do material. 

A trituração é o primeiro passo para a moagem e pulverização e tem por finalidade a 

redução, dos blocos formados por pedaços de placas, para materiais com granulometria 

abaixo de 20 mm, como forma de melhorar a eficiência no processo de moagem e 

pulverização.  

A moagem tem por finalidade a redução da granulometria para valores da ordem de 

1mm, buscando melhor homogeneização do resíduo e redução do tempo necessário para o 

processo de pulverização. Para a moagem foi utilizado moinho de rolos. 

A pulverização é a etapa responsável pela definição da granulometria final do 

material e do seu módulo de finura. Neste trabalho foi utilizado moinho de barras, carregado 

com 21,8 kg de barras de aço, com carga de gesso com cerca de 13,25 kg e com tempo de 

moagem de 4h15min. Após a pulverização todo o material é colocado novamente no moinho, 

desta vez carregado com 5 kg de barras, e submetido à mistura por 20 minutos, para uma pré-

homogeneização. 

A etapa de caracterização da calcinação tem como objetivo determinar o melhor 

tempo, a temperatura, e a quantidade de material a ser colocado para a calcinação. Neste 

trabalho, a caracterização visou à obtenção de tempos de início e final de pega do gesso 

reciclado, obtendo valores acima dos observados para o gesso comercial. Adotou-se o critério 

de aumento dos tempos de pega porque o gesso reciclado, conforme publicações de Iwasaki & 

Camarini (2011), apresenta maior trabalhabilidade do que gesso comercial, o que demanda 

tempos maiores para a moldagem dos corpos de prova e para a fabricação das placas de forro. 

Nesta etapa foram realizados experimentos com pequenas quantidades de pó de gesso, 

variando a temperatura, o tempo de permanência, a espessura de camadas e a quantidade da 

carga de material. O produto calcinado nestas condições foi submetido a ensaios de 

caracterização dos tempos de início e final de pega, para fatores de água/gesso de 0,70 e 0,80, 

quantidades de água utilizadas como parâmetros de comparação entre o gesso reciclado e o 

comercial. Os experimentos foram repetidos até se observar valores dos tempos de pega 
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superiores aos do gesso comercial. 

A calcinação foi realizada de acordo com os resultados obtidos na etapa de 

caracterização, utilizando-se duas estufas que operam com temperaturas de até 300 ºC. Após a 

calcinação, todo o material foi submetido ao processo de homogeneização, utilizando-se 

primeiramente o método da pilha alongada
4
 e em seguida um duplo quarteamento, utilizando 

o quarteador tipo Jones. 

Uma vez cumprida a etapa de reciclagem do material, Figura 34, passou-se às etapas 

de caracterização do pó de gesso, das pastas, da fabricação de placas e dos ensaios mecânicos, 

que foram realizados para o gesso reciclado e para o gesso comercial, para se estabelecer uma 

situação paradigma e comparar os resultados obtidos com o gesso reciclado e com o gesso 

comercial. Na etapa de produção das placas e os ensaios de sua resistência mecânica, foram 

produzidas e ensaiadas, além de placas de gesso comercial e reciclado, placas produzidas com 

pastas mistas com 25% e 50% de gesso reciclado e ainda uma placa produzida com o gesso 

utilizado pela indústria que disponibilizou seus equipamentos para os ensaios deste trabalho. 

Essa placa foi fabricada utilizando os métodos de medição de volume de água e de gesso 

praticados pela indústria, que adota recipientes pré-calibrados para as medições e os utiliza 

sem realizar a verificação da massa unitária dos gessos recebidos dos fornecedores. Foi 

utilizada, na moldagem desta placa, água proveniente do sistema público de abastecimento. 

A caracterização física do pó compreendeu a realização dos ensaios de determinação 

do módulo de finura e da massa unitária, conforme a NBR 12127:1991a (MB-3468), cujos 

resultados foram submetidos à comparação com os parâmetros normativos e, quando não 

existentes, com aqueles estabelecidos na caracterização prévia. A caracterização do pó de 

gesso compreendeu ensaios com pó de gesso reciclado e comercial. 

A caracterização das pastas compreendeu ensaios de determinação dos tempos de 

início e fim de pega, que foram realizados para o gesso reciclado e para o gesso comercial, 

para pastas com os fatores água/gesso de 0,70, 0,80, 0,90 e 1,00, conforme a NBR 

12128:1991b (MB-3469). 

Os ensaios de resistência das pastas compreendeu a verificação da resistência à 

compressão, absorção de água e dureza. Os ensaios de resistência à compressão foram 

realizados conforme a NBR 12129:1991c (MB-3470), para o gesso reciclado e o gesso 

                                                
4 Método de quarteamento que consiste em distribuir o material a ser homogeneizado em camadas 

sucessivas, utilizando uma pá (manual ou mecânica) formando uma pilha longitudinal com formato de 

tronco de pirâmide (OLIVEIRA & AQUINO, 2007). 
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comercial, para os fatores água/gesso de 0,70, 0,80, 0,90 e 1,00, e com idades de 7, 14 e 28 

dias.  

Para as pastas mistas com misturas de 25% e 50% de gesso reciclado e 75% e 50%, 

respectivamente, de gesso comercial, foi utilizado fator água/gesso de 1,00, com ensaios de 

compressão aos 28 dias, idade estabelecida para comparação dos resultados das diferentes 

pastas. 

Para a pasta produzida com o gesso comercial obtido na indústria de fabricação de 

placas, que também foi utilizado na moldagem de uma placa fabricada segundo os materiais, 

critérios e métodos da indústria, o ensaio ocorreu com idades de 14 e 28 dias, utilizando fator 

água/gesso de 1,00 na mistura da pasta. 

Para pastas de gesso produzidas com adição de hiperplastificante, cuja finalidade foi 

obter a melhoria da trabalhabilidade e o comportamento da resistência do gesso com o seu 

uso, foi utilizado fator água/gesso de 1,00, com rompimento dos corpos de prova aos 28 dias. 

A produção de pastas com fator água/gesso de 1,00 teve como propósito a possibilidade de 

fazer a comparação dos resultados de resistência à compressão com os obtidos nos ensaios de 

resistência mecânica das placas, uma vez que estas foram fabricadas com pastas com esta 

mesma quantidade de água. 

Os ensaios para a verificação da dureza do gesso foram realizados conforme a NBR 

12129:1991c (MB-3470), para pastas de gesso comercial, gesso reciclado e gesso comercial 

obtido na indústria na data de moldagem das placas, utilizando-se fatores água/gesso de 0,70 e 

1,00. Os ensaios nos fatores água/gesso 0,70 permitem a comparação com os resultados de 

trabalhos publicados e com os valores normatizados, enquanto que os resultados das pastas 

com fator água/gesso 1,00 permitem a verificação da dureza do mesmo material utilizado na 

produção das placas. 

Os ensaios de absorção de água foram realizados pelo método da imersão em água 

pelo período de 24 horas, utilizando o método adaptado da NBR 15310:2009  para corpos de 

prova produzidos com pastas de fator água/gesso igual a 1,00, mesmo material empregado na 

produção de placas. 

As placas foram fabricadas em instalações industriais e foram produzidas com pastas 

de gesso comercial, pastas de gesso reciclado, pastas mistas de gesso reciclado e comercial, 

com 25% e 50% de gesso reciclado na mistura. Uma das placas foi fabricada com gesso 

comercial utilizado pela indústria que cedeu suas instalações para a moldagem das placas 

deste trabalho, segundo os métodos, materiais e critérios utilizados no seu processo industrial 

padrão. 
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Todas as placas foram moldadas com pastas com fator água/gesso de 1,00, que é o 

fator utilizado pelas indústrias que fabricam placas de forro com mesas de fundição como as 

utilizadas neste trabalho. Excetuando-se a placa fabricada segundo os métodos, materiais e 

critérios da indústria, todas as demais utilizaram água destilada na produção das pastas e o 

material utilizado foi pesado em balança de precisão. A placa produzida com gesso comercial 

(indústria) também foi submetida a ensaios de resistência mecânica, que servirão para 

demonstrar a resistência da placa fabricada com a finalidade de comercialização. 

Os ensaios de resistência mecânica compreenderam a verificação da resistência à 

flexão, massa específica e espessura, conforme a NBR 12775:1992. Os ensaios de verificação 

da espessura da placa serve para atestar a variabilidade no padrão de fabricação do produto do 

processo industrial, que independe da qualidade do material empregado e tampouco tem 

influência decisiva na resistência final do produto.  

6.4 Caracterização prévia do gesso 

A caracterização prévia tem por finalidade estabelecer os parâmetros que servirão 

como elementos de comparação com os resultados obtidos nos ensaios. Preferencialmente 

serão utilizados os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes. Tratando-se de 

trabalho de pesquisa com a reciclagem do gesso, para as comparações dos resultados, serão 

também utilizados valores observados em experimentos e que foram publicados em material 

científico. 

Para a massa unitária, o limite mínimo determinado pela NBR 13207:1994 é de 700 

kg/m³. No entanto, trabalhos publicados apresentam uma grande variabilidade nos valores, 

tanto para o gesso comercial, quanto para o reciclado. Na Tabela 4 são apresentados valores 

de massa unitária obtidos em trabalhos publicados com experimentos de gesso, que estão 

sistematizados juntamente com o módulo de finura. 

Tabela 4 - Módulo de Finura x Massa Unitária do Gesso 
 

 

Fonte Modulo de Finura Massa Unitária (kg/m³) 

Gesso comercial 

Lima & Camarini (2011) 1,06 746,23 

Antunes (1999) 0,23 1.119,78 

continua ... 
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Fonte Modulo de Finura Massa Unitária (kg/m³) 

... continuação. 

Gesso Reciclado 

Harada & Pimentel (2009) 

0,66 580,00 

0,69 620,00 

0,72 530,00 

Lima & Camarini (2011) 0,47 447,65 

Antunes (1999) 

0,24 1.033,00 

0,15 1.133,81 

0,27 1.109,73 

Fiano & Pimentel (2009) 
0,48 640,00 

0,47 590,00 
 

Os dados da Tabela 4 estão ilustrados no gráfico da Figura 35, que relaciona o 

módulo de finura com a massa unitária. Nele se observa que a curva não apresenta uma 

relação linear, contudo possui uma forte correlação (r) igual a 0,93 e um coeficiente de 

determinação (r
2
) de 0,86, e, segundo Fonseca et al. (1985), esta determinação representa o 

poder de explicar 86% do resultado, indicando haver outros elementos, além do módulo de 

finura, que influenciam no valor da massa unitária. 

Figura 35 - Massa unitária do gesso reciclado x Módulo de finura. 

 
Fonte: do autor. 

Mesmo que o modelo do gráfico da Figura 35 não explique completamente a 

variabilidade da massa unitária, permite inferir valores prováveis que podem ser obtidos nos 

resultados dos ensaios. Deve-se observar que se trata de um modelo estatístico, que poderá, ou 

não, produzir valores próximos daqueles obtidos nos ensaios. 

A curva do gráfico da Figura 35 indica que o valor da massa unitária decresce com o 
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aumento do módulo de finura. Assim, pelo que se verifica na ilustração da Figura 35, espera-

se que os resultados dos gessos com menor módulo de finura apresentem maiores densidades 

e maiores valores da massa unitária. Este comportamento contraria o que afirma Bauer 

(2001), que relaciona a diminuição da massa unitária ao aumento do grau de finura e diverge 

também do que se observa para os agregados e para partículas do solo, que segundo Bauer 

(2001) e Belincanta & Gutierrez (2010), há aumento da massa específica (massa unitária) com 

o aumento da dimensão dos sólidos. 

O módulo de finura, junto com a massa unitária, é outro indicador da granulometria 

do gesso e permite classificá-lo como gesso fino ou grosso. Para o gesso de fundição, a NBR 

13207:1994 classifica como fino aquele que possui módulo de finura inferior a 1,10 e como 

grosso o de módulo de finura superior a 1,10. Tratando-se de reciclagem do gesso para a 

fundição de placas de forro, a expectativa é que se produza gesso com módulo de finura 

máximo de 1,10. 

O tempo de pega é um indicador que caracteriza o momento de início do 

endurecimento da pasta e o momento final da reação de hidratação. Seu conhecimento é 

importante, pois define a faixa de trabalhabilidade do material durante a utilização da pasta. 

Os limites dos tempos de pega estabelecidos pela NBR 13207:1994 são de 4 a 10 minutos 

para o tempo de início e entre 20 e 45 minutos para o fim de pega. Resultados de ensaios com 

o gesso reciclado, obtidos por Fiano & Pimentel (2009), por Lima & Camarini (2011) e neste 

trabalho durante os ensaios para calibração da temperatura e tempo de calcinação (Apêndice 

C), indicam que, em algumas situações, os tempos de início e fim de pega apresentam valores 

fora das faixas estabelecidas pela NBR 13207:1994, como pode ser observado na Tabela 5, na 

qual estão apresentados alguns destes resultados, e que estão sistematizados e relacionados, 

no que foi possível, com a temperatura, tempo de calcinação e fator água/gesso. 

Tabela 5 - Tempos de pega relacionados com a temperatura e tempo de calcinação e 

fator água/gesso 
 

Fonte 
Calcinação Fator Tempo de pega 

Temperatura Tempo água/gesso Início Fim 

Fiano & Pimentel (2009) 200 ºC 8 h - 8' a 23' 30' 

Lima & Camarini (2011) 

150 ºC 1 h 
0,70 12' 25' 

0,80 10' 19' 

200 ºC 1 h 
0,70 7' 30" 19' 

0,80 15' 19' 

continua ... 
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Fonte 
Calcinação Fator Tempo de pega 

Temperatura Tempo água/gesso Início Fim 

... continuação. 

Resultados experimentais 

167 ºC 4 h 0,75 21' 30" 27' 35" 

170 ºC 2 h 0,80 

15' 30" 23' 45" 

17' 10" 25' 20" 

21' 10" 28' 40" 

19' 45" 27' 35" 

170 ºC 

2 h 15' 0,80 34' 25" 43' 40" 

2 h 30' 0,80 
6' 45" 13' 05" 

16' 15" 23' 25" 

6 h 0,70 6' 50" 8' 10" 

172 ºC 2 h 0,80 15' 30" 22' 35" 

175 ºC 

2 h 0,75 
14' 05" 24' 25" 

12' 40" 21' 40" 

4 h 0,75 
20' 55" 31' 55" 

23' 40" 35' 35" 

6 h 0,75 
31' 30" 41' 45" 

27' 10" 30' 50" 

200 ºC 6 h 0,80 27' 50" 30' 20" 

 

Com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão para estabelecer a temperatura e o 

tempo de calcinação a serem adotados na calcinação do pó de resíduo de gesso reciclado, 

foram produzidos dois modelos estatísticos a partir dos dados constantes na Tabela 5: um para 

o tempo de início de pega e outro para o tempo final de pega. Os modelos foram produzidos 

utilizando o software TS-SisReg
®
 versão 1.4.20

5
, utilizando como regressores a temperatura, 

o tempo de permanência em estufa para calcinação e o fator água/gesso utilizado na produção 

da pasta. A partir dos modelos, foi possível simular os tempos de início e fim de pega em 

função do tempo de calcinação e fator água/gesso, para a temperatura adotada de 170 ºC, que 

se mostrou adequada à obtenção de tempos ligeiramente superiores aos observados para o 

gesso comercial. 

Na formação do modelo para tempo de início de pega, não foram considerados os 

dados de Fiano & Pimentel (2009), que não apresentam a informação do fator água/gesso 

utilizado na confecção das pastas e também os dados resultantes dos experimentos deste 

                                                
5 Programa de computador desenvolvido pela Tecsys Engenharia, que é utilizado na avaliação imobiliária. 
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trabalho, obtido com temperatura de calcinação de 170 ºC, tempo de 2,5 horas e início de 

pega de 6' 45" e com temperatura de calcinação de 170 ºC e tempo de calcinação de 6 horas, 

que se mostraram inconsistentes no modelo, que foi inferido utilizando-se 17 dados e que 

apresentaram uma correlação de 0,85 e determinação de 73%. 

Na Figura 36 é apresentado o gráfico obtido no aplicativo TS-SisReg
®

 que 

demonstra a forma que a temperatura de calcinação influencia no tempo de início de pega, 

indicando haver um aumento no tempo de início de pega com o aumento da temperatura de 

calcinação. 

Figura 36 - Influência da temperatura de calcinação no tempo de início de pega. 

 
Fonte: do autor. 

O tempo de início de pega também é influenciado pelo tempo de calcinação do 

gesso. A análise da curva tempo de calcinação x tempo de início de pega, Figura 37, indica 

haver crescimento do tempo de início de pega, com o aumento do tempo de permanência do 

gesso em estufa durante a calcinação. 

Figura 37 - Influência do tempo de calcinação no tempo de início de pega. 

 
Fonte: do autor. 
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A influência do fator água/gesso no tempo de início de pega está indicada no gráfico 

da Figura 38, em que se observa que há uma relação diretamente proporcional entre a curva 

do tempo de início de pega e o aumento da quantidade de água de amassamento na produção 

da pasta. 

Figura 38 - Influência do fator água/gesso no tempo de início de pega. 

 
Fonte: do autor. 

Na formação do modelo do tempo de fim de pega não foram considerados os dados 

de Fiano & Pimentel (2009), por não terem informação do fator água/gesso, e os dados 

obtidos neste trabalho, com temperatura de 170 ºC, tempo de 2,5 horas e tempo de início de 

pega de 6' 45", com temperatura de 170 ºC, tempo de pega de 6 horas e com temperatura de 

170 ºC e tempo de calcinação de 2h 15', que se mostraram inconsistentes. O modelo foi 

inferido utilizando-se 17 elementos, sendo que quatro destes foram desconsiderados, por 

apresentar comportamento não conforme. A correlação do modelo foi de 0,86 e a 

determinação de 74%. A temperatura mostrou-se pouco significativa na formação do modelo 

e apresenta relação diretamente proporcional com o tempo de fim de pega (Figura 39). 

Figura 39 - Influência da temperatura de calcinação no tempo de fim de pega. 

 
Fonte: do autor. 
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O gráfico da Figura 40 ilustra o comportamento do tempo de calcinação do gesso 

com o de fim de pega, e nele pode se observar que há crescimento do tempo de fim de pega 

com o aumento do tempo de permanência do gesso no processo de calcinação. 

Figura 40 - Influência do tempo de calcinação no tempo de fim de pega. 

 
Fonte: do autor. 

O tempo de fim de pega é diretamente influenciado pelo fator água/gesso, como pode 

ser observado no gráfico da Figura 41, que apresenta a curva de tempo de fim de pega em 

relação ao fator água/gesso, que permite verificar que há uma relação inversa entre estes. 

Figura 41 - Influência do fator água/gesso no tempo de fim de pega. 

 
Fonte: do autor. 

Os dois modelos inferidos permitiram a estimação dos tempos de início e fim de 

pega do gesso para o gesso reciclado. A simulação foi feita para temperatura de calcinação de 

170 ºC, com tempo de permanência em estufa de 2 horas, para fatores de água/gesso de 0,70 e 

0,80, cujos resultados estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Tempos de pega obtidos no modelo estatístico 

relacionados ao fator água/gesso 

Fator água/gesso Tempo de início de pega Tempo final de pega 

0,70 13' 05" 21' 28" 

0,80 16' 53" 24' 49" 

Nota: Não foi feita simulação para os fatores água/gesso 0,90 e 1,00 por extrapolarem 

os limites do modelo. 

A resistência à compressão do gesso, para a NBR 13207:1994, deve ser superior a 

8,4 MPa. Resultados experimentais de resistências à compressão de pastas de gesso comercial 

e reciclado, Tabela 7, apresentam valores inferiores aos estabelecidos pela norma. Quando 

comparados os resultados obtidos por Lima & Camarini (2011) verifica-se que, para o mesmo 

fator água/gesso, o gesso reciclado apresenta maiores valores do que os do comercial. 

Tabela 7 - Resistência à compressão observados em ensaios com gesso comercial e 

reciclado 
 

Fonte 
Módulo 

de finura 

Temperatura 

Calcinação 

Tempo 

Calcinação 

Fator 

água/gesso 

Resistência 

à compressão 

Gesso comercial 

Ribeiro (2006) NI - - 0,90 12,80 MPa 

Bernhoeft (2010) 
NI - - 0,33 13,00 MPa 

NI - - 0,33 14,00 MPa 

Lima & Camarini (2011)
1
 

NI - - 0,70 6,60 MPa 

NI - - 0,80 5,10 MPa 

Nascimento & Pimentel (2010) 0,23 - - 0,80 2,23 MPa 

Gesso reciclado 

Fiano & Pimentel (2009) 0,47 200 ºC 8 h 0,60 6,22 MPa 

Iwasaki & Camarini (2011)
1
 NI NI NI 0,60 12,88 MPa 

Ribeiro (2006) NI 140 ºC 0,5 h 0,90 11,60 MPa 

Lima & Camarini (2011)
1
 

NI 150 ºC 1 h 0,70 10,00 MPa 

NI 150 ºC 1 h 0,80 7,50 MPa 

NI 200 ºC 1 h 0,70 8,20 MPa 

NI 200 ºC 1 h 0,80 7,70 MPa 

Nascimento & Pimentel (2010) 

0,24 160 ºC 24 h 0,48 2,33 MPa 

0,15 180 ºC 24 h 0,46 2,51 MPa 

0,27 200 ºC 24 h 0,47 2,43 MPa 

continua ... 
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Fonte 
Módulo 

de finura 

Temperatura 

Calcinação 

Tempo 

Calcinação 

Fator 

água/gesso 

Resistência 

à compressão 

... continuação. 

Harada & Pimentel (2009) 

0,66 160 ºC 24 h 0,60 6,41 MPa 

0,69 200 ºC 24 h 0,60 4,96 MPa 

0,72 180 ºC 24 h 0,60 6,22 MPa 

Nota: 1 Valores obtidos em gráficos, portanto aproximados. 
 

A resistência à compressão do gesso varia e apresenta redução com o aumento da 

quantidade de água de amassamento, como está ilustrado no gráfico reproduzido na Figura 42, 

conforme Petrucci (1998), com alteração da unidade de medida da resistência, que 

originalmente foi indicada em kgf/cm
2
 e que foi transformada em MPa. 

Figura 42 - Curva de resistência à compressão e tração do gesso seco e saturado em 

relação à quantidade de água de amassamento. 

 
Fonte: Reproduzido de Petrucci (1998) com alteração da unidade de medida de kgf/cm

2
 para 

MPa. 

Com base nas curvas de resistência à compressão do gesso seco (Figura 42), estima-

se que os ensaios de resistência à compressão do gesso devem produzir os valores constantes 

na Tabela 8, para seus respectivos fatores água/gesso. 

Tabela 8 - Resistência à compressão do gesso x quantidade de água de 

amassamento 

 Fator água/gesso 

0,70 0,80 0,90 1,00 

Resistência (MPa) 7,9 6,3 5,2 4,3 

Fonte: Petrucci (1998). 
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As resistências à compressão obtidas por Petrucci (1998) para gessos nacionais com 

fator água/gesso igual ou inferior a 0,90, embora apresentem valores inferiores ao 

estabelecido pela NBR 13207:1994, são superiores aos da resistência à compressão 

estabelecida para gesso puro pelas normas americanas, que, segundo Bauer (2001), é de 5,2 

MPa. 

Para os ensaios de absorção de água não existem parâmetros normatizados. No 

entanto, valores publicados por KNAUF (2009) indicam absorção da ordem de 40%, 

enquanto que Eires et al. (2007) obtiveram valores correspondentes a 45% em ensaios de 

saturação em água fervente por 120 minutos. 

A dureza do gesso, pela NBR 13207:1994, deve ser superior a 30 N/mm². No 

entanto, resultados experimentais de ensaios de dureza (Tabela 9) indicam que em algumas 

situações os valores obtidos, tanto para gesso comercial, quanto para o reciclado, são 

inferiores aos especificados na norma técnica. 

Tabela 9 - Dureza observada em ensaios com gesso comercial e reciclado 
 

Fonte 
Módulo 

de finura 

Temperatura 

de calcinação 

Tempo de 

calcinação 

Fator 

água/gesso 

Dureza 

(N/mm²) 

Gesso comercial 

Ribeiro (2006) NI - - 0,90 83,80 

Lima & Camarini (2011)
1
 

NI - - 0,70 22,24 

NI - - 0,80 11,34 

Nascimento & Pimentel (2010) 0,23 - - 0,80 70,12 

Gesso reciclado 

Fiano & Pimentel (2009) 0,47 200 ºC 8 h 0,60 39,31 

Iwasaki & Camarini (2011)
1
 NI NI NI 0,60 85,30 

Ribeiro (2006) NI 140 ºC 0,5 h 0,90 68,90 

Lima & Camarini (2011)
1
 

NI 150 ºC 1 h 0,70 26,79 

NI 150 ºC 1 h 0,80 15,10 

NI 200 ºC 1 h 0,70 17,81 

NI 200 ºC 1 h 0,80 13,30 

Nascimento & Pimentel (2010) 

0,24 160 ºC 24 h 0,48 57,05 

0,15 180 ºC 24 h 0,46 39,94 

0,27 200 ºC 24 h 0,47 27,27 

continua ... 
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Fonte 
Módulo 

de finura 

Temperatura 

de calcinação 

Tempo de 

calcinação 

Fator 

água/gesso 

Dureza 

(N/mm²) 

... continuação. 

Harada & Pimentel (2009) 

0,66 160 ºC 24 h 0,60 38,80 

0,69 200 ºC 24 h 0,60 41,77 

0,72 180 ºC 24 h 0,60 39,31 

Nota: 1 Valores obtidos em gráficos, portanto aproximados. 
 

Os resultados dos ensaios de dureza, obtidos por Lima & Camarini (2011), indicam 

que as pastas com o mesmo fator água/gesso apresentam maiores valores para o gesso 

reciclado, quando comparado os valores do gesso comercial. 

As normas pertinentes não indicam valores a serem observados para massa 

específica. Em experimentos realizados por Hincampié Henao & Cincotto (1997), foram 

obtidos valores da ordem de 2,64 g/cm³. 

A resistência mínima à flexão do gesso comum também não é especificada pelas 

normas pertinentes. Ensaios realizados por Eires et al. (2007) apresentaram valores 

ligeiramente superior a 4500 KPa, enquanto que outros pesquisadores, Tabela 10, obtiveram 

valores para o gesso comercial entre 2,70 e 3,60 MPa e entre 2,50 e 4,30 MPa para o gesso 

reciclado. Nos resultados de Lima & Camarini (2011), para um mesmo fator água/gesso, 

observam-se maiores valores de resistência à flexão para o gesso reciclado do que os do gesso 

comercial. 

Tabela 10 - Resistência à flexão observada em ensaios com gesso comercial e reciclado 

Fonte 
Temperatura 

de calcinação 

Tempo de 

calcinação 

Fator 

água/gesso 

Resistência 

à flexão (MPa) 

Gesso comercial     

Ribeiro (2006) - - 0,90 3,10 

Lima & Camarini (2011)
1
 

- - 0,70 3,60 

- - 0,80 2,70 

Gesso reciclado     

Ribeiro (2006) 140 ºC 0,5 h 0,90 3,10 

Lima & Camarini (2011)
1
 

150 ºC 1 h 0,70 4,30 

150 ºC 1 h 0,80 3,20 

200 ºC 1 h 0,70 3,80 

200 ºC 1 h 0,80 2,50 

Nota: 1 Valores obtidos em gráficos, portanto aproximados. 
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Com base nas curvas de resistência à flexão do gesso seco (Figura 42), estima-se que 

os ensaios de resistência à flexão do gesso deve produzir os valores de 1,99 MPa para as 

placas que serão ensaiadas e fabricadas com pastas de fator água/gesso de 1,00. 

A espessura das placas de forro de gesso devem produzir resultados equivalentes à 

espessura das chapas produzidas no Brasil, que são de 10 mm e 15 mm (PETRUCCI, 1998). 

Para as formas existentes na indústria que cedeu suas instalações para os ensaios, os 

resultados esperados são para espessuras de 15 mm. 



96 

 

 



97 

 

 

7 METODOLOGIA PARA A RECICLAGEM DO GESSO 

7.1 Segregação e coleta de resíduos 

A segregação e coleta de resíduos é a primeira etapa para a realização da reciclagem 

do gesso, e foi feita no período de 25 de agosto a 08 de setembro de 2001, com a coleta 

destes, já segregados, em caçambas estacionadas nas obras de construção e reforma de 

edificações (Figura 43), que são resultantes de demolição de forros e paredes e também em 

caçambas de resíduos de indústrias de pré-moldados de gesso. 

Figura 43 - Caçamba com resíduos de gesso em obras de 

construção e demolição. 

 
Fonte: do autor. 

Na coleta procurou-se obter uma amostra de material que fosse representativo do 

conteúdo das caçambas, assim, foram obtidas frações de resíduos de 40%, 45% e 15%, 

respectivamente de origem industrial, na aplicação e de obras de reforma e demolição, 

conforme estimativas das empresas do segmento de gesso da cidade de Umuarama (PR). O 

produto resultante da coleta foi acondicionado em sacos de ráfia, transportados e pesados, e 

em seguida armazenados em local abrigado. Foram coletados cerca de 70 kg de material, 

quantidade julgada suficiente para atender às necessidades dos experimentos, que previam a 

fabricação de placas de forro, pastas para ensaios e produção de corpos de prova e, ainda, para 

compensar as perdas que ocorrem no processo de trituração. As perdas nos processos de 

trituração e moagem ocorrem principalmente na pulverização em forma de poeira, que fica 

em suspensão na atmosfera, como também nos equipamentos de trituração, ficando retidos 

nas câmaras internas. Há ainda perdas na caixa de coleta dos equipamentos, pela mistura do 
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gesso com outros contaminantes. 

A disposição dos resíduos de gesso nas caçambas, pelo que se observou, é feita única 

e exclusivamente para atender às exigências ambientais, não havendo maiores preocupações 

para se evitar a sua contaminação. No interior das caçambas de acondicionamento dos 

resíduos de gesso foram observados diversos materiais contaminantes, como restos de 

embalagens, madeiras, resíduos de concreto e alvenaria, folhas de árvores, resultado dos 

serviços de varrição do canteiro de obras, entre outros contaminantes. Durante a coleta foi 

feita a separação das impurezas, recolhendo-se apenas pedaços de placas e blocos de gesso, 

cujos contaminantes se resumiam aos incorporados no material durante os serviços de 

montagem, como pedaços de arames e fibras de sisal e dos serviços de pintura e manutenção 

das placas, como pinturas e solventes. 

7.2 Secagem dos resíduos 

Os resíduos coletados na caçamba da indústria de produção de placas de forro, que 

apresentava alto teor de umidade, avaliada pela percepão ao tato, foram submetidos a 

processo de secagem em estufas à temperatura de 55 ºC por 24 horas. 

Para a secagem do resíduos, estes foram acondicionados em bandejas de alumínio, 

em camadas com espessura máxima de seis centímetros e que foram colocados em estufa. Ao 

final do processo os resíduos apresentaram aspecto externo de material seco. 

7.3 Trituração e moagem dos resíduos 

A transformação do resíduo de gesso bruto, obtido nas caçambas, para pó de gesso, 

foi feita em três etapas: trituração, moagem e pulverização. 

Na trituração, o material composto por pedaços de placas e blocos foi reduzido para 

material particulado com dimensão máxima da ordem de 15 mm, utilizando-se um triturador 

de resíduos da construção civil (Figura 44). Precedendo os serviços de trituração, foi realizada 

a limpeza do equipamento, com a retirada de todos os materiais e impurezas de processos de 

trituração de outros materiais, como cerâmicas e concreto. Nesta etapa, o equipamento foi 

preparado e ajustado para evitar a contaminação do gesso com outros resíduos durante o 

processo. 
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Figura 44 - Trituração do resíduo de gesso. 

 
Fonte: do autor. 

O resíduo triturado foi submetido a ensaio de granulometria, pelo método indicado 

para materiais granulares, de acordo com a NBR 7217:1987. O ensaio foi realizado com duas 

amostras de 500,00 gramas, quando se verificou a dimensão máxima das partículas, que foi da 

ordem de 12,5 mm. O módulo de finura apresentou valor médio de 4,73, cujos resultados 

estão no Apêndice A, que apresenta distribuição granulométrica ilustrada na Figura 45 e que 

representa a granulometria média obtida entre os dois experimentos. 

Figura 45 - Curva de granulometria média do resíduo de gesso triturado. 

 
Fonte: do autor. 

 Na realização dos dois ensaios de granulometria, verificou-se a variação do peso 

total das amostras de 1,5% e 0,9%. Esta variação, que resultou no aumento do peso, pode ser 

explicada pelo ganho de umidade pelo gesso durante o processo de peneiramento, uma vez 

que as amostras foram secas em estufa antes da realização do ensaio. Nos ensaios se verificou 

uma certa variação nos pesos obtidos nas diversas peneiras, entre um e outro experimento, o 
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que pode ser explicado pela grande variabilidade na forma e dimensão dos resíduos triturados, 

que não apresentaram uniformidade entre as amostras. 

Após o processo de trituração o resíduo foi submetido à moagem, que foi realizada 

com a finalidade de reduzir a sua granulometria, de forma que os grãos maiores ficaram com 

diâmetros máximos de 1mm. A moagem foi feita em moinho de rolos para desagregação de 

argila e material cerâmico, da marca Verdes, modelo 080, série 015, com ano de fabricação 

2002 (Figura 46), que foi previamente configurado com a abertura (espaçamento entre os 

rolos) em torno de 1mm.  

No processo de moagem parte do material moído formou pequenas placas 

compactadas, que apresentaram espessura de 1mm e dimensões que variaram de 10 a 25 mm, 

com formato irregular. 

Figura 46 - Moagem do resíduo de gesso em moinho de rolo 

(desagregador). 

 
Fonte: do autor. 

Após a moagem, o material foi novamente submetido a ensaios de granulometria, de 

acordo com a NBR 7217:1987, através da realização de dois ensaios com amostras de 500 

gramas cada, previamente secas em estufa. Os resultados obtidos e apresentados no Apêndice 

B demonstram a obtenção de diâmetro máximo das partículas da ordem de 2,4 mm, e módulo 

de finura médio de 2,69. A curva de distribuição granulométrica média dos dois ensaios está 

apresentada na Figura 47. Na realização dos ensaios de módulo de finura também foi 

verificado o aumento de peso, que foi de 1,1% em cada amostra, justificado pelo aumento da 

umidade do gesso durante o processo de realização do ensaio. 
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Figura 47 - Curva de granulometria média do resíduo moído. 

 
Fonte: do autor. 

Por fim, para a transformação do resíduo moído em pó de gesso foi utilizado o 

moinho de barras do Laboratório de Materiais de Construção da UEM-SEDE, carregado com 

21,80 kg de barras de aço. O moinho possui rotação de 35 rpm, devidamente aferida, e passou 

por um processo de limpeza para a remoção de resíduos de outros materiais deixados em seu 

interior quando da realização de outros experimentos antes de sua utilização. 

A pulverização foi feita em quatro etapas, cada uma com uma carga de material 

(gesso moído) de 13,25 kg, Figura 48. O tempo de permanência do material no moinho foi de 

4h15min. Após a pulverização de todo o material, este foi todo colocado novamente no 

moinho, que foi carregado com 4 barras, com peso total de 5 kg e submetido ao processo de 

homogeneização e mistura, por um período de 20 minutos. 

O material pulverizado foi pesado em balança da marca Filizola
®
, com capacidade 

para 150 kg e resolução de 50 gramas (Figura 49), para verificação da quantidade, quando se 

verificou a produção de 53,00 kg de pó de gesso. 

Figura 48 - Pulverização do gesso em moinho de 

barras. Figura 49 - Pesagem do gesso em pó. 

  
Fonte: do autor Fonte: do autor. 
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O material pulverizado, após a calcinação e homogeneização, foi submetido à análise 

granulométrica utilizando a série de peneiras 0,105, 0,210, 0,420 e 0,840mm, tendo 

apresentado a distribuição granulométrica ilustrada na Figura 50. 

Figura 50 - Curva de granulometria média do gesso reciclado. 

 
Fonte: do autor. 

7.4 Calcinação do resíduo de gesso moído 

A temperatura, o tempo de calcinação e a carga de gesso foram estabelecidos a partir 

de ensaios realizados. A calcinação do gesso foi feita em estufas previamente calibradas para 

a temperatura de 170 ºC. No processo de calibração observou-se uma variação de temperatura 

de 2 ºC, assim, a temperatura de operação das estufas variou entre 170 ºC e 172 ºC. O tempo 

de calcinação adotado no experimento foi de 2 horas, com carga de gesso de 1,00 kg. A 

calcinação foi realizada com carga de 1,00 kg de gesso, disposta em duas bandejas de 

alumínio com tamanho de 27 x 39 cm (Figura 51), com 0,50 kg em cada bandeja, com tempo 

de permanência de 2 horas e temperatura de 170 ºC. 

Do processo de calcinação de 39,06 kg de gesso em pó, resultaram 32,55 kg de gesso 

reciclado, que foi submetido ao processo de homogeneização e mistura e acondicionado em 

sacos de papel kraft. 
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Figura 51 - Calcinação do gesso em estufa. 

 
Fonte: do autor. 

7.5 Homogeneização do gesso calcinado 

O gesso calcinado foi submetido a processo de homogeneização para a obtenção de 

uma mistura uniformizada. Foram utilizados dois métodos para a homogeneização: o da pilha 

longitudinal e, na sequência, o do quarteador tipo Jones, realizados conforme os 

procedimentos de Oliveira & Aquino (2007). A homogeneização utilizando o método da pilha 

foi feita dispondo o material sobre uma lona, conforme ilustra a Figura 52, distribuindo o 

material calcinado nas duas diferentes estufas em camadas sucessivas e alternadas, aplicando-

se uma camada de material proveniente de uma das estufas, seguida de camada de material da 

outra estufa. O processo foi realizado em uma única etapa, com a distribuição de todo o 

material calcinado. 

Figura 52 - Homogeneização do gesso calcinado - método da pilha. 

 
Fonte: do autor. 
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Uma vez distribuído todo o material, a pilha foi dividida em oito partes e cada parte 

foi, alternadamente, submetida a dois novos processos de quarteamento, utilizando-se o 

quarteador tipo Jones, Figura 53. A mistura no quarteador Jones foi feita em duas etapas: na 

primeira a massa obtida em cada uma das oito partes do quarteamento da pilha foi submetida 

ao quarteamento prévio, dividindo-a em duas; e em seguida, cada uma das novas partes foi 

novamente quarteada, procurando a produção de um material homogêneo. 

Figura 53 - Quarteamento (quarteador tipo Jones). 

 
Fonte: do autor. 

Após a conclusão do processo de quarteamento, o pó de gesso foi acondicionado em 

sacos de papel tipo kraft, e este envolto por um saco plástico. O material foi armazenado em 6 

volumes, cada qual com cerca de 5,5 kg de gesso reciclado. 
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8 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ E DAS PASTAS DE GESSO 

8.1 Caracterização física do pó de gesso 

A caracterização física do pó de gesso compreendeu a realização de ensaios de massa 

unitária (massa específica aparente) e do módulo de finura (granulometria) do gesso 

comercial e do gesso reciclado. A determinação da massa unitária foi feita de acordo com a 

NBR 12127:1991a (MB-3468), utilizando um funil, peneira e um recipiente com 100 mm de 

diâmetro e 125 mm de altura (Figura 54). Na aferição da capacidade volumétrica do recipiente 

verificou-se que este possui capacidade volumétrica real de 953 ml, ou 0,953 litros, o que 

equivalente a 953 cm³. No ensaio foi feita a pesagem com balança Bel - Mark 2200
®

 (Figura 

56), com capacidade para 2,2 kg e resolução para 10 mg. 

Figura 54 - Ensaio de verificação de massa unitária do gesso. 

 
Fonte: do autor. 

O módulo de finura foi obtido através de 4 ensaios, realizados conforme a NBR 

12127:1991a (MB-3468): 2 para pó de gesso comercial e 2 para pó de gesso reciclado. Foi 

feito através de peneiramento manual (Figura 55). O critério utilizado para determinar o 

momento da realização das pesagens de verificação, conforme a NBR 12127:1991a (MB-

3468), foi o de realizar um ciclo de 8 séries de 25 movimentos. 
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Figura 55 - Peneiramento para determinação do 

módulo de finura. Figura 56 - Balança Bel - Mark 2200. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

8.2 Preparo da pasta de gesso 

A pasta de gesso ou calda utilizada nos ensaios e na fabricação das placas é 

resultante da composição de pó de gesso e água. A pasta de gesso comercial foi preparada 

conforme a NBR 12128:1991b (MB-3469). O gesso reciclado, por apresentar menor massa 

unitária, não se incorpora facilmente em água com o polvilhamento. Assim, a mistura foi 

realizada com o lançamento da massa de pó sobre a água e promovendo o amassamento pelo 

tempo de 2 minutos. 

As pastas de gesso comercial e reciclado apresentam características distintas. As 

pastas de gesso comercial com fator a/g de 0,80 ou superior apresentam um aspecto líquido, 

enquanto que as pastas de gesso reciclado, nas mesmas condições de mistura, apresentam um 

aspecto cremoso. Para o fator água/gesso de 0,70 o aspecto da pasta de gesso comercial é 

entre líquido e cremoso, enquanto que para o gesso reciclado o aspecto é ainda mais 

consistente. A melhor trabalhabilidade para o gesso reciclado é observada para fatores de 

água/gesso acima de 0,90. 

As pastas de gesso utilizadas na produção de corpos de prova para ensaios de 

resistência à compressão, dureza e absorção de água, foram preparadas com os fatores 

água/gesso de 0,70, 0,80, 0,90 e 1,00. As utilizadas na fabricação das placas de forro foram 

preparadas com fator água/gesso de 1,00. 

A pesagem nas composições de até 2 kg de pó de gesso foi feita utilizando balança 

de precisão Bel® - Mark 2200
®
, com capacidade para 2,2 kg e resolução para 10 mg. As 

pesagens das pastas com mais de 2 kg de gesso na composição foi feita com balança P-15 

C&F
®
, com capacidade para 15,0 kg e resolução de 5 gramas. O controle do volume da água 
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de amassamento foi feito com o uso de provetas, becker e buretas, graduados com capacidade 

entre 100 ml e 1000 ml. 

As misturas feitas em laboratório utilizaram processo manual (Figura 57). As 

misturas para a fabricação das placas de forro foram realizadas em processos mecânicos e 

manuais para as pastas de gesso comercial e manuais para as pastas de gesso reciclado. A 

mistura mecânica foi feita utilizando batedeira industrial, marca Shulz®, de 900 rpm (Figura 

58). A opção por realizar mistura mecânica na produção das placas de gesso comercial foi 

feita objetivando verificar se há influência significativa do processo de produção da pasta na 

resistência mecânica das placas. 

Figura 57 - Preparo manual da pasta (gesso reciclado 

com maior consistência). Figura 58 - Preparo mecânico da pasta. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Devido à diferença de consistência entre as pastas de gesso reciclado (Figura 57) e de 

gesso comercial (Figura 58), - a primeira apresenta um aspecto cremoso e a segunda um 

aspecto líquido -, tanto o preparo quanto a aplicação exigiram procedimentos diferenciados, 

que indicam a necessidade de ajustes nos equipamentos e nos processos industriais para a 

utilização do gesso reciclado puro (sem misturas), sem aditivos ou plastificantes. 

8.3 Ensaios das pastas de gesso 

Os ensaios das pastas de gesso foram realizados com o objetivo de determinar os 

tempos de início e fim de pega, resistência à compressão, absorção d'água e dureza. Tratam-se 

de características das pastas, que são importantes para determinar as condições de trabalho 

com o gesso e também as características físicas e mecânicas da pasta endurecida. 

Os tempos de início e final de pega foram determinados por dois métodos, 

utilizando-se o aparelho de Vicat (Figura 59), conforme a NBR 12128:1991b (MB-3469), e o 
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calorímetro (Figura 60), realizando-se dezesseis ensaios - oito com pastas de gesso comercial 

e oito com pastas de gesso reciclado - com misturas de fator água/gesso de 0,70, 0,80, 0,90 e 

1,00. Para cada fator água/gesso foram realizados dois ensaios. 

Figura 59 - Ensaio de determinação de tempo de 

pega com aparelho de Vicat. 

Figura 60 - Ensaio de determinação de tempo de 

pega com utilização de calorímetro. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Para o experimento utilizando o método do calorímetro foi empregado o 

equipamento ScienceWorkshop 750 Interface®, modelo Cl-7500, que realiza leituras com 

intervalos meio segundo e apresenta resolução de 0,1 ºC. 

Os ensaios foram feitos simultaneamente, com a pasta utilizada nos dois métodos 

feita em uma única mistura e com a contagem de tempo iniciada no mesmo momento. O 

ensaio com o aparelho de Vicat foi realizado conforme a norma pertinente. O realizado com o 

uso do calorímetro utilizou cerca de 40 ml de pasta, e foi feito com o seguinte procedimento: 

 colocação da pasta amostrada em um recipiente de poliestireno com capacidade 

para 100 ml, acondicionado em uma caixa, também de poliestireno (Figura 60), 

para se evitar interferência térmica externa ao processo; 

 posicionamento do sensor de temperatura no interior da massa, a meia altura, com 

o fechamento da tampa da caixa; 

 registro dos dados, feito por software próprio do equipamento. 

Para os experimentos de verificação da resistência à compressão do gesso, foram 

produzidos 168 corpos de prova (Figuras 61 e 62), com as características conforme Quadro 2, 

que foram submetidos a ensaios de compressão utilizando Prensa EMIC® DL-3000, com 

velocidade de deslocamento da ordem de 0,085 mm/s (Figura 63). Na moldagem foram 

utilizadas quatro formas para três corpos de prova de 50x50x50mm (Figura 61), fabricadas 

em alumínio e vidro. 
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Quadro 2 - Corpos de prova produzidos para ensaio de compressão 

Denominação Corpos de prova Fator 

Referência Tipo Nº de séries Quantidade água/gesso 

GC
1 

gesso comercial 

6 18 0,70 

6 18 0,80 

6 18 0,90 

6 18 1,00 

GR
1 

gesso reciclado 

6 18 0,70 

6 18 0,80 

6 18 0,90 

6 18 1,00 

G25
2 25% gesso reciclado e 

75% gesso comercial 
2 6 1,00 

G50
2 50% gesso reciclado e 

50% gesso comercial 
2 6 1,00 

G2
3 

gesso comercial tipo 2
2 

4 12 1,00 

GRH
4 gesso reciclado com 

plastificante 
1 3 1,00 

NOTAS: 1Séries para ensaios de 6 corpos de prova aos 7, 14 e 28 dias de idade; 2Séries de pastas 

mistas utilizadas na produção de placas de forro; 3Gesso comercial utilizado na produção da 

placa comercial, fabricada com a metodologia da indústria e com seu próprio material; 4Gesso 

reciclado com pasta produzida com aditivo hiperplastificante. 

Figura 61 - Moldagem dos corpos de prova. 

Figura 62 - Séries de corpos de prova 

produzidos para ensaios de compressão. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Os ensaios de compressão (Figura 63) foram realizados com idades de 7, 14 e 28 



110 

 

dias. Nesta última, após a verificação da obtenção da massa constante. Os corpos de prova 

foram preliminarmente medidos (Figura 64) e pesados, objetivando a determinação da 

densidade aparente do gesso no momento de sua ruptura. A medição foi realizada utilizando 

um paquímetro com resolução para 0,05mm e medido com precisão de 0,1mm, tomando-se 

como valores medidos a média das medidas nas duas faces paralelas do cubo em cada sentido 

de medição e a pesagem foi feita em balança com resolução de 10 mg. 

Figura 63 - Ensaios de rompimento dos corpos de 

prova. 

Figura 64 - Verificação das dimensões dos corpos de 

prova. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Os ensaios de absorção de água foram realizados por imersão, adaptado do método 

da NBR 15310:2009 para materiais cerâmicos, para duas séries de três corpos de prova, uma 

para gesso comercial e outra para gesso reciclado, ambos produzidos a partir de pastas feitas 

com fator água/gesso de 1,00 e com idades de 28 dias. Para a secagem em estufa foi adotada a 

temperatura utilizada por Munhoz (2008), de 55 ºC ± 2 ºC, com tempo de permanência em 

estufa, até ser observada a variação de massa entre duas pesagens, com intervalos de 24 horas 

menor do que 0,5%. Uma vez caracterizado o material como seco, foi feita a pesagem e obtida 

a massa seca, em seguida corpos de prova foram imersos em água, à temperatura ambiente, 

por um período de 24 horas (Figura 65) e retirados e pesados para verificar a massa úmida 

(Figura 66), cujos pesos foram utilizados para a obtenção do índice de absorção de água, 

utilizando-se a equação 2 (Eq. 2). 
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Figura 65 - Corpos de prova imersos em água. 

Figura 66 - Pesagem de corpo de prova para obtenão 

da massa úmida. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 
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  Eq. 2 

 

onde: "AA(%)" é o índice de absorção de água (em percentual), "mu" a massa úmida 

(em gramas) e "ms" a massa seca (em gramas). 

Os ensaios de dureza foram realizados conforme a NBR 12129:1991c (MB-3470), 

utilizando uma prensa de ensaio de compressão simples com anel dinamométrico (Figura 67) 

para a penetração da esfera de aço e um paquímetro digital Pantec® com resolução de 

0,01mm e relógio comparador com suporte universal, também com resolução de 0,01 mm 

(Figura 68), para a medição da profundidade da penetração. A medição com o paquímetro foi 

realizada utilizando sua haste de profundidade. O resultado da medição corresponde ao valor 

médio entre a média de duas medições realizadas com cada instrumento. Foram ensaiados seis 

séries de três corpos de prova, duas para gesso comercial e uma para gesso reciclado, 

moldados com pastas de fator água/gesso de 1,00, e ensaiados aos 28 dias. 

Das séries de gesso comercial, uma se refere ao gesso utilizado em todos os 

experimentos e ensaios que foram realizados para o gesso comercial e uma referente ao 

material utilizado na produção da placa de forro comercial, com a finalidade de produzir 

material para a análise estatística da influência da granulometria na dureza do material, uma 

vez que o gesso utilizado na produção da placa comercial apresentou módulo de finura 

superior ao outro tipo de gesso comercial e também do gesso reciclado. 
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Figura 67 - Ensaio de dureza - penetração da esfera 

de aço. 

Figura 68 - Ensaio de dureza - medição da 

profundidade de penetração da esfera (paquímetro e 

relógio comparador com suporte universal). 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 
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9 METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO E ENSAIOS DAS PLACAS DE 

FORRO DE GESSO 

9.1 Fabricação de placas de forro de gesso 

As placas de forro foram produzidas utilizando mesas para fundição de placas de 

gesso com dimensão de 60 x 60 cm (Figura 69) - segundo Cincotto et al. (1988), é uma das 

dimensões padronizadas comercialmente -, utilizando a mão de obra própria da empresa. 

Foram produzidas 8 placas, com as características e finalidades indicadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Relação das placas de gesso produzidas 
  

Tipo Mistura Finalidade 

GC - Gesso comercial 
manual 

Ensaio de compressão 

e massa específica 

mecânica 

GR - Gesso reciclado manual 

G25 - 25% de gesso reciclado e 75% de gesso comercial manual 

G50 - 50% de gesso reciclado e 50% de gesso comercial manual 

G2 - Gesso comercial utilizado pela indústria que cedeu as 

instalações 
mecânica 

GC - Gesso comercial mecânica Para demonstração do 

aspecto de acabamento GR - Gesso reciclado manual 

 

Figura 69 - Fabricação da placa de gesso para forro. 

 
Fonte: do autor. 

As placas foram moldadas com espessura de 15 mm em conformidade com o 
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procedimento proposto por Silva (2003), com a secagem do material em estaleiro. 

9.2 Ensaios das placas de forro de gesso 

Os ensaios realizados com as placas de forro foram feitos para determinar a massa 

específica, resistência à flexão e verificação da espessura. 

A determinação da massa específica da placa de gesso foi realizada com os 

procedimentos da NBR 12775:1992, através da medição volumétrica do corpo de prova 

extraído (Figura 70) e a pesagem do mesmo (Figura 71), realizado com a idade de 28 dias.  

Figura 70 - Determinação das dimensões do corpo 

de prova (massa específica). 

Figura 71 - Pesagem do corpo de prova (massa 

específica). 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

A resistência à flexão foi determinada em conformidade com a NBR 12775:1992, 

utilizando prensa de ensaio de compressão simples com anel dinamométrico (Figura 73) e três 

cutelos (Figura 74). Para o ensaio foi utilizado o método o método dos 3 cutelos, que foi 

adaptado para o gesso, a partir do procedimento utilizado por Savastano Jr (2003), que é 

similar ao proposto por Gram & Gut (1994). 

A prensa de operação manual foi montada com anel dinamométrico com capacidade 

para 50 kg (490 N), e com relógio comparador de resolução de 0,001 mm. O anel foi aferido 

para cargas de até 20 kg (196 N), utilizando pesos padrões com massa variando de 4 kg a 20 

kg, cujos resultados estão apresentados na Tabela 11, que produziu a curva de calibração da 

Figura 72, que apresenta o modelo matemático indicado na fórmula da Equação 3 (Eq. 3). 

 

0399,2d1663,0C   Eq. 3 
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Onde: "C" é a carga em N; e "d" a deflexão em mm/1000 (milésimos de milímetros). 

Tabela 11 - Deflexão verificada no anel dinamométrico de 50 kg (490 N) 

Peso padrão 

(kg) 

Equivalência 

 em Newtons 

Deflexão em carga 

mm/1000 

Deflexão no descarregamento 

mm/1000 

4  39,24 226 234 

8 78,48 461 465 

12 117,72 691 692 

16 156,96 929 932 

20 196,20 1172 1172 

 

Figura 72 - Curva de calibração do anel dinamométrico de 50 kg (490 N). 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 73 - Prensa de ensaio de compressão simples 

com anel dinamométrico. 

Figura 74 - Ensaio de flexão do corpo de prova 

extraído da placa de gesso. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

A Eq. 3 representa o comportamento do anel dinamométrico quando submetido à 
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deformação. No entanto, para o ensaio dos três cutelos, há que se considerar o peso próprio do 

cutelo superior, que é de 87,99 gramas, equivalente a 0,8629 N. Assim, a Eq. 3, foi 

modificada para considerar o peso do cutelo e passa a ter a configuração da Equação 4 (Eq. 

4). 

 

9028,2d1663,0C   Eq. 4 

 

A verificação da espessura central da placa de forro de gesso foi feita de acordo com 

a NBR 12775:1992, através de procedimentos de medição direta, para os quais foi utilizado o 

paquímetro, com resolução de 0,05mm, com leituras com aproximação de 0,1 mm. Foram 

feitas doze medições em cada placa, seis em cada linha de corte, distribuídos ao longo da 

placa. 
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10 RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS COM PÓ E PASTAS DE GESSO 

Nos experimentos realizados foram utilizados três tipos de gesso, que foram 

denominados gesso comercial (GC), gesso reciclado (GR) e gesso 2 (G2), que é um gesso 

comercial utilizado na indústria que cedeu suas instalações para a fabricação das placas de 

forro. O gesso comercial e reciclado também foram utilizados em composição de pastas 

mistas. A placa produzida com o G2, diferentemente das demais que tiveram seus volumes 

medidos com critério e que foi utilizada água destilada, foi fabricada conforme os métodos 

utilizadas pela própria indústria, com sua forma de medição de quantidades e utilizando água 

fornecida pelo sistema público, sem tratamento. No momento do ensaio, retirou-se uma 

amostra de pó de gesso de cerca de 3 kg para realizar ensaios para comparação de algumas 

características do pó e da pasta produzida com o mesmo. 

As nomenclaturas utilizadas na apresentação dos resultados dos experimentos 

obedecem aos seguintes critérios: GGFF, GGFF-S, GGFFDD e GGFFDD-S, onde: "GG" 

representa o tipo de gesso, comercial (GC), reciclado (GR), gesso 2 (G2) ou pasta mista (G25 

e G50), "FF" indica o fator água/gesso com dois caracteres arábicos sem pontuação decimal, 

"DD" refere-se à idade em dias e "S" à sequencial de numeração do elemento da amostra. 

10.1 Módulo de finura do pó de gesso comercial e reciclado 

Na determinação do módulo de finura, ensaiado conforme a NBR 12127:1991a (MB-

3468), foi adotado o critério de realização das pesagens a cada oito séries de vinte e cinco 

movimentos. Verificou-se durante o experimento que a trabalhabilidade do gesso reciclado é 

maior que a do gesso comercial, despendendo duas vezes mais tempo para a realização do 

peneiramento até a conclusão do ensaio, nas condições previstas na norma pertinente. 

Nos ensaios com o gesso comercial verificou-se uma redução no peso da amostra, 

durante o processo de peneiramento, de 1,00% e para o gesso reciclado houve um aumento de 

peso 0,18%, no processo. A variação de peso se deve à incorporação de umidade presente no 

ar e pelo que se observa, é um dos elementos que dificultam a realização dos ensaios, pois 

tende a promover a aglomeração das partículas do pó. 

Os resultados dos ensaios do módulo de finura estão apresentados no Apêndice D 

(gesso comercial) e Apêndice E (gesso reciclado) e se encontram sistematizados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Módulo de finura do gesso comercial e reciclado 

Tipo Amostra 1 Amostra 2 Valor médio 

Gesso comercial 0,1 0,1 0,1 

Gesso reciclado 0,3 0,3 0,3 

 

O gesso comercial apresentou módulo de finura de 0,1, o que indica ser um gesso de 

elevada finura, pois apresenta-se 91% inferior ao limite definido pela NBR 13207:1994 como 

gesso fino, que é de 1,10. Para o gesso reciclado o módulo de finura foi de 0,3, que indica 

tratar-se também de um gesso muito fino, 73% inferior ao limite normativo para gesso fino. 

10.2 Massa unitária do pó de gesso 

Os ensaios de massa unitária foram realizados conforme a NBR 12127:1991a (MB-

3468), em quatro amostras - duas para gesso comercial e duas para gesso reciclado - cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Resultados dos ensaios de massa unitária do gesso 

Tipo Ensaio Massa Volume 
Massa unitária 

Variação 
Individual Média 

Gesso comercial 
1 601,60 g 

937 cm³ 

642,05 kg/m³ 
646,18 kg/m³ 

-0,64% 

2 609,34 g 650,31 kg/m³ 0,64% 

Gesso reciclado 
3 307,00 327,64 kg/m³ 

328,95 kg/m³ 
-0,40% 

4 309,44 330,25 kg/m³ 0,40% 

 

O gesso comercial apresentou massa unitária média de 646,18 kg/m³. O valor é 

inferior ao limite especificado pela NBR 13207:1994, que é de 700 kg/m³, e também está 

abaixo do valor projetado no gráfico da Figura 35 para o gesso com módulo de finura 0,1. No 

entanto, o valor está compatível com os verificados por Hincampié Henao & Cincotto (1997), 

apresentados na Tabela 1 e com os valores observados por Bernhoeft (2010), de 686,00 e 

688,00 kg/m³ e Pires Sobrinho & Horowitz (1987), apud Jonh & Antunes (2002), que 

obtiveram 615,00 kg/m³. Pesquisadores como Cincotto et al. (1988) também verificaram 

valores de massa unitária inferiores aos normalizados em 11 marcas de gesso, de 15 

analisadas. 
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Para o gesso reciclado, a massa unitária média obtida foi de 328,95 kg/m³. O valor 

está muito abaixo do limite fixado pela norma pertinente, e abaixo também da expectativa 

gerada a partir da análise do gráfico da Figura 35 e apresenta uma equivalencia de 50,9% em 

relação ao observado para o gesso comercial. 

Para investigar o fenômeno, as amostras de gesso comercial e reciclado foram 

submetidas a exames da sua estrutura granular, primeiramente utilizando-se uma Lupa 

Tecnível
®

, com capacidade de ampliação da imagem de 40 vezes (Figuras 75 e 76), que 

possibilitou observar que o gesso reciclado apresenta uma maior propensão à formação de 

aglomerados de partículas (grumos ou flocos), fato este também observado por Canut (2006). 

Na imagem da Figura 75 pode-se observar que o gesso comercial apresenta uma composição 

mais uniforme, com um melhor empacotamento, enquanto que o gesso reciclado (Figura 76) 

apresenta formações de aglomerados de partículas. Para o IBGE (2004), estes aglomerados de 

partículas são estruturas muito porosas, que podem explicar o baixo valor da massa unitária 

obtido nos ensaios com o gesso reciclado. 

Figura 75 - Imagem da estrutura do pó de gesso 

comercial. 

Figura 76 - Imagem da estrutura (grumos ou 

flocos) no gesso reciclado. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Nas imagem das Figuras 77 e 78, obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) com ampliação de 100x pode-se observar que o gesso comercial (Figura 77) apresenta 

um melhor empacotamento, com menor formação de grumos, enquanto que o gesso reciclado 

(Figura 78), apresenta formações de grumos maiores. 
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Figura 77 - Imagem de MEV do pó de gesso 

comercial com apliação de 100x. 

Figura 78 - Imagem de MEV do pó de gesso 

reciclado com ampliação de 100x. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Além da formação de grumos em maior quantidade e com maiores volumes, o gesso 

reciclado contém em sua composição uma grande quantidade de fibrilas (Figura 79), 

resultantes da decomposição das fibras de sisal que estão presentes nos resíduos de gesso 

provenientes das obras de demolição de placas de forro e que foram reduzidas a minúsculas 

dimensões nos processo de trituração, moagem e pulverização. 

Figura 79 - Imagem do gesso reciclado com a 

presença de fibras. 

 
Fonte: do autor. 

O sisal é incorporado às placas de forro durante o processo de montagem das placas, 

e junto com ele, é utilizada pasta de gesso cola, que formam o material responsável pela união 

das diversas placas que comporão o painel (forro). Uma parcela significativa das fibras são 

removidas durante o processo de trituração, moagem e pulverização, pois estas tendem se 

aglomerar, facilitando a sua retirada, mas uma porção permanece no interior da massa de 

gesso reciclado, podendo, eventualmente contribuir para a formação dos aglomerados de 
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partículas observados na Figura 76, ou aumentando o volume de vazios, uma vez que muitas 

destas fibras estão unidas às partículas do pó de gesso, dificultando o agrupamento e arranjo 

da massa de gesso. 

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura, com ampliação de 

8.000 vezes, Figuras 80 e 81, apresentam outros aspectos que diferenciam o gesso comercial 

do reciclado, que é a forma de organização e formação dos cristais. O gesso comercial se 

apresenta com arranjo organizado em camadas e com forma lamelar, enquanto o gesso 

reciclado apresenta os cristais dispersos e espaçados, com grande volume de vazios entre os 

cristais formadores do grão, o que pode explicar a menor massa unitária (massa específica 

aparente) obtida com o gesso reciclado. 

Há necessidade de se conhecer as razões da limitação da massa unitária para o gesso 

na norma técnica pertinente, uma vez que se trata de um material aglomerante e que, na 

produção da pasta ou argamassa, deve ser dissolvido. Carneiro et al. (1997), ao discorrerem 

sobre agregados, definem a massa unitária como um parâmetro relevante no desempenho das 

argamassas e que pode interferir na diminuição da quantidade de aglomerante na formação 

destas. Para o gesso, estas características não se aplicam, por tratar-se de um aglomerante que 

se dissolve em presença de água. Assim, é de se supor que a limitação do valor da massa 

unitária pelas norma brasileira esteja vinculada à produção de um material mais fino, uma vez 

que o que se observa a partir do gráfico da Figura 35 é que os gessos mais finos produzem 

maiores valores de massa unitária. Bauer (2001) indica que os gessos nacionais apresentam 

densidades entre 0,70 e 1,00. As normas americanas e francesas, de países com grande 

tradição na utilização do gesso, estabelecem limitadores da granulometria em percentuais que 

devem passar pelas peneiras normatizadas (PETRUCCI, 1998), o que de certa forma 

salvaguarda os mesmos parâmetros da norma brasileira. 

Figura 80 - Imagem de MEV da formação dos 

cristais do gesso comercial - ampliação de 8000x. 

Figura 81 - Imagem de MEV da formação dos 

cristais do gesso reciclado - ampliação de 8000x. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 
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A limitação da massa unitária como elemento que garanta uma melhor distribuição 

granulométrica e a produção de pó de gesso com menor granulometria, parecem ser mais 

justificáveis, uma vez que a produção do gesso com maior finura faz com que se aumente a 

superfície específica (VOROBIEV, 1967), que é uma característica importante para a 

dissolução dos hidratos (GUIMARÃES, 1997). A dissolução é, portanto, favorecida, por 

apresentar maior superfície de contato entre o gesso (soluto) e a água (solvente), ainda mais 

para o gesso, que apresenta baixa solubilidade, que segundo Brown et al. (1997), esta é de 

9,1x10
-6

. Neste aspecto, a baixa massa unitária do gesso reciclado pode ser compensada pela 

maior superfície específica que apresenta devido à formação dos cristais com grande volume 

de vazios (Figura 81), o que aparentemente aumenta a área de contato entre o gesso e a água. 

10.3 Tempo de pega 

Os ensaios para determinação dos tempos de início e fim de pega foram feitos 

utilizando dois métodos distintos: com o uso aparelho de Vicat e através da observação da 

temperatura de hidratação, com o uso do calorímetro. O ensaio com o aparelho de Vicat é o 

padronizado pela NBR 12128:1991b (MB-3469) e o ensaio com o uso do calorímetro é um 

método alternativo, que foi utilizado neste trabalho com o procedimento adotado por Ridge 

(1959), apud Antunes (1999). 

Os ensaios foram realizados com pastas produzidas com gessos comercial e 

reciclado, utilizando misturas com fatores de água/gesso de 0,70, 0,80, 0,90 e 1,00. Para cada 

composição de pasta foram realizados dois experimentos em cada método, com as 

verificações feitas a intervalos de 5 segundos, cujos resultados estão apresentados no 

Apêndice F (gesso comercial) e Apêndice G (gesso reciclado) e sistematizados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Tempo de pega do gesso 
 

Amostra 
Vicat Calorímetro 

Inicial Final Inicial Final 

GC07-1 12' 10" 23' 55" 10' 00" 23' 55" 

GC07-2 13' 20" 26' 05" 10' 30" 26' 05" 

GC08-1 13' 55" 26' 30" 10' 30" 24' 35" 

GC08-2 15' 10" 28' 10" 12' 00" 26' 30" 

continua... 
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Amostra 
Vicat Calorímetro 

Inicial Final Inicial Final 

... continuação. 

GC09-1 17' 25" 28' 55" 12' 30" 26' 35" 

GC09-2 15' 35" 26' 45" 10' 20" 24' 50" 

GC10-1 15' 40" 27' 10" 11' 30" 24' 05" 

GC10-2 16' 05" 26' 25" 10' 40" 24' 30" 

GR07-1 12' 50" 21' 50" 9' 05" 22' 15" 

GR07-2 12' 15" 20' 10" 6' 50" 21' 25" 

GR08-1 13' 35" 24' 10" 10' 25" 23' 45" 

GR08-2 13' 40" 23' 40" 11' 00" 23' 45" 

GR09-1 13' 55" 24' 20" 10' 40" 23' 30" 

GR09-2 14' 00" 24' 45" 9' 50" 23' 45" 

GR10-1 13' 00" 21' 35" 8' 15" 20' 35" 

GR10-2 13' 40" 21' 20" 7' 30" 20' 40" 

 

Os resultados da Tabela 14, representados no gráfico da Figura 82 indicam que o 

método do calorímetro, que se utiliza da análise do calor de reação, apresenta menores valores 

de tempo de início de pega do que o obtido com o uso do aparelho de Vicat. A redução varia 

de -17,8% a -45,1%, com variação média de -28,6%. Os tempos de final de pega (Figura 83), 

apresenta variações menores, entre -11,2% e 6,5%, com variação média de -2,8%. Pode-se 

concluir portanto que os tempos de fim de pega são melhor caracterizados pelos dois métodos 

do que os de início de pega. Isto se deve ao fato de que nos experimentos com o uso do 

calorímetro, segundo Magnan (1973), apud Antunes & John (2000), o tempo de início de 

pega é caracterizado pelo momento em que praticamente não há a formação do di-hidrato, 

enquanto que nos experimentos com o uso do Vicat, o tempo de início de pega se caracteriza 

quando o processo de hidratação já iniciou, e que Stav & Bentur (1995), apud Antunes & 

John (2000), estimam que cerca de 10% do di-hidrato já está formado. Para os tempos de fim 

de pega, as diferenças verificadas são menores porque ambos os métodos caracterizam o final 

da reação de hidratação, mas elas ocorrem porque o método de Vicat se baseia na 

sensibilidade do experimentador, que nem sempre consegue definir o momento com rigor e 

precisão que se obtém com o calorímetro, uma vez que neste, o final da reação é 

perfeitamente caracterizado pelo momento em que ocorre a máxima temperatura de 

hidratação. 
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Os tempos de início e fim de pega (Figuras 82 e 83) apresentam um crescimento com 

o aumento do fator água/gesso, até atingir o fator água/gesso de 0,90, a partir daí o valor sofre 

um decréscimo no tempo, comportamento observado tanto nas pastas de gesso comercial, 

quanto nas do gesso reciclado. 

Figura 82 - Tempos médios de início de pega - Vicat e Calorímetro. 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 83 - Tempos médios de fim de pega - Vicat e Calorímetro. 

 
Fonte: do autor. 

Este comportamento está melhor caracterizado nos gráficos das curvas de calor de 

hidratação (Figuras 85, 86 e 87), através do deslocamento horizontal que as curvas 

apresentam. Verifica-se também que o início da reação das pastas de gesso reciclado ocorre 

antes daquele observado para o gesso comercial. Se comparadas as temperaturas mínimas e 

máximas que ocorrem durante todo processo de hidratação para pastas com o mesmo fator 

água/gesso, as pastas de gesso comercial atingem valores de temperaturas mais altas no 
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mesmo intervalo de tempo. No gráfico da Figura 84 é apresentado o comportamento das 

diferenças de temperaturas mínimas e máximas entre o gesso reciclado e o gesso comercial, 

relacionadas ao fator água/gesso, indicando haver maior amplitude para os fatores água/gesso 

extremos e menores para as taxas intermediárias. As variações de temperatura se encontram 

entre os limites de 3,1 a 11,2 ºC, 4,3 a 9,3 ºC, 0,9 a 6,75 ºC e 2,8 a 11,85 ºC, respectivamente, 

para os fatores água/gesso de 0,70, 0,80, 0,90 e 1,00.  

Figura 84 - Variação da temperatura de hidratação entre o gesso reciclado e o 

comercial, relacionada com o fator água/gesso. 

 
Fonte: do autor. 

No gráfico da Figura 85 são apresentadas as curvas de hidratação obtidas para os 

dois tipos de gesso, reciclado e comercial. Nele é possível verificar claramente que as curvas 

obtidas de pastas com maior fator água/gesso estão deslocadas à direita, no sentido do 

aumento do tempo. 

Figura 85 - Curvas de calor de hidratação do gesso comercial e reciclado. 

 
Fonte: do autor. 
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Para melhor visualização do comportamento das curvas de hidratação, estas são 

apresentadas nas Figuras 86 e 87 separadas para cada tipo de gesso, e é possível observar que 

o gesso comercial apresenta maiores variações (amplitudes). Para ambos os gessos, os 

deslocamentos à direita ocorrem para os fatores água/gesso de 0,7 a 0,9, na passagem de 0,90 

para 1,00, ocorre o deslocamento à esquerda. 

Figura 86 - Curvas de calor de hidratação do gesso comercial. 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 87 - Curvas de calor de hidratação do gesso reciclado. 

 
Fonte: do autor. 

Para verificar se a anomalia verificada entre os fatores água/gesso 0,90 e 1,00 foi 

fruto de erro amostral ou se é devida à um comportamento próprio das características físico-

químicas das pastas, o experimento foi repetido trinta e seis horas após a realização do 
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primeiro ensaio, realizando-se dois ensaios para pastas de gesso reciclado com fator 

água/gesso de 1,00. Os resultados obtidos no segundo experimento estão apresentados na 

Tabela 15 e ilustrados no gráfico da Figura 88. Neles se observa que embora apresente uma 

ligeira diferença em relação aos valores observados no primeiro experimento, a posição da 

curva se mantém conforme. Para verificar o comportamento das curvas de calor com o 

aumento da taxa de água, acima do fator 1,0, foi realizado um ensaio complementar com pasta 

de fator água/gesso de 1,10, conforme resultado constante na Tabela 15. Observa-se que, 

neste caso, a curva se deslocou à direita da de fator água/gesso 1,0, ou seja, a anomalia, que 

será tratada no final desta seção, é verificada apenas no intervalo das taxas de água de 0,90 e 

1,00. 

Tabela 15 - Tempo de pega do gesso reciclado para pastas com 

fator água/gesso de 1,00 e 1,10 

Amostra 
Vicat Calorímetro 

Inicial Final Inicial Final 

GR10-1
1 

13' 00" 21' 35" 8' 15" 20' 35" 

GR10-2
1 

13' 40" 21' 20" 7' 30" 20' 40" 

GR10R-1
2 

13' 45" 21' 20" 8' 05" 21' 05" 

GR10R-2
2 

14' 45" 22' 10" 9' 30" 21' 45" 

GR11
2 

16' 10" 25' 10" 10' 45" 22' 30" 

Notas: 1Resultados do primeiro ensaio; 2Resultado do segundo ensaio. 

 

Figura 88 - Curvas de calor de hidratação do gesso reciclado com fator 

água/gesso 1,00 e 1,10. 

 
Fonte: do autor. 
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Nos gráficos das Figuras 89, 90, 91 e 92, são representados os pares de curvas de 

temperatura de hidratação do gesso para cada fator água/gesso separadamente ( 0,70, 0,80, 

0,90 e 1,00). Neles se observa que o tempo necessário para atingir a temperatura máxima de 

hidratação é maior para o gesso comercial do que para o gesso reciclado e que o intervalo de 

tempo de hidratação também é superior para o gesso comercial, o que pode melhor ser 

observado no gráfico ilustrado na Figura 93. 

Figura 89 - Curvas de calor de hidratação do gesso 

com fator água/gesso de 0,70. 

Figura 90 - Curvas de calor de hidratação do gesso 

com fator água/gesso de 0,80. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 
 

Figura 91 - Curvas de calor de hidratação do gesso 

com fator água/gesso de 0,90. 

Figura 92 - Curvas de calor de hidratação do gesso 

com fator água/gesso de 1,00. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

No gráfico da Figura 93 é demonstrada a variação da amplitude do tempo de 

hidratação entre o gesso comercial e o reciclado, que apresenta menores valores para o fator 

água/gesso de 1,00, equivalente a 27,5 segundos, e a maior amplitude com tempo de 1 minuto 

e 15 segundos ocorre no fator água/gesso de 0,80. 
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Figura 93 - Aumento do tempo de hidratação do gesso comercial em 

relação ao gesso reciclado, relacionado com o fator água/gesso. 

 
Fonte: do autor. 

A análise da anomalia observada nos tempos de início e fim de pega, na passagem do 

fator água/gesso 0,90 para 1,00, passa pela análise da formação dos cristais de gesso, que Ball 

& Norwood (1969), apud Silva (2010) dizem ser decorrentes dos mecanismos de nucleação e 

difusão. O fenômeno de nucleação, representado pelo Diagrama de LaMer (Figura 94), foi 

formulado por LaMer & Dinegar (1950), e que representa o processo que ocorre na formação 

do sólido, chamado de precipitação.  

Figura 94 - Diagrama de LaMer. 

 
Fonte: Reproduzido e adaptado de LaMer & Dinegar (1950). 

Pela teoria formulada por LaMer & Dinegar (1950), o processo se inicia com mistura 

do soluto (hemi-hidrato) e o solvente (água), iniciando o crescimento da taxa de concentração 

da mistura, até atingir um limite de saturação crítica (C*min), a partir do qual se inicia a 
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formação de pequenos núcleos de cristais, formados pelo agrupamento de moléculas, e em 

torno das quais outras vão se agrupando e vão formando a estrutura cristalina, que resulta na 

formação de um material sólido. A concentração aumenta a partir deste ponto e em seguida 

inicia do declínio da concentração, que ao atingir novamente o limite de saturação crítica, 

caracteriza o início do fenômeno de difusão, que é o transporte da matéria dissolvida até os 

núcleos formados, que finaliza ao atingir o final da reação de cristalização. 

O fenômeno de nucleação e difusão, por si sós, não são os responsáveis pela 

anomalia observada. Para Karapetyants (1978), essa anomalia ocorre em soluções 

supersaturadas, devido a um equilíbrio instável ou metaestável na cinética de reação, que pode 

ser provocado por qualquer ação, mesmo infinitamente pequena. Karapetyants (1978) 

demonstra, através de um diagrama esquemático (Figura 95), que num sistema de reação de 

uma solução existem vários tipos de equilíbrios que podem ocorrer com a variação da 

concentração da solução (n), como estável, metaestável ou instável. No caso de soluções 

supersaturadas, como é o caso das pastas de gesso, mesmo ações infinitamente pequenas 

podem provocar o surgimento de equilíbrios metaestáveis, o que aparentemente acontece na 

mudança da concentração entre os fatores água/gesso de 0,90 e 1,00. 

Figura 95 - Diagrama dos tipos de equilíbrios. 

 
Nota: 1- Estável; 2 metaestável; 3 instável 
Fonte: Reproduzido de Karapetyants (1978) 

10.4 Ensaios de resistência à compressão 

Os ensaios para verificação da resistência à compressão do gesso foram realizados 

em cinquenta e sete séries de três corpos de prova, conforme o Quadro 2: 

 24 produzidos com pastas de gesso comercial; 

 24 produzidos com gesso reciclado; 
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 2 com pastas mistas compotas de 25% de gesso reciclado e 75% de gesso 

comercial; 

 2 com pastas mistas compostas de 50% de gesso reciclado e 50% de gesso 

comercial; 

 4 produzidas com gesso comercial com amostra obtida na indústria que produziu 

as placas de forro desta pesquisa; 

 1 para pasta de gesso reciclado com o uso de aditivo hiperplastificante, com 

misturas com fatores água/gesso de 0,70, 0,80, 090 e 1,00. 

Os corpos de prova foram rompidos com idades de sete, catorze e vinte e oito dias, 

utilizando-se Prensa EMIC
®
 DL-3000, equipada com célula de carga para 300 kN e com 

resolução de leitura de 0,01 kN. Os corpos de provas das séries ensaiadas com idade de 28 

dias foram previamente colocados em dessecador por 24 horas antes do rompimento. Todos 

os corpos de prova foram medidos e pesados antes de serem submetidos aos ensaios de 

compressão, o que foi feito com a utilização de paquímetro, com leituras feitas com precisão 

de décimos de milímetros e com balança de precisão com resolução de 0,01 gramas, cujos 

resultados estão sistematizados no Apêndice H, obtidos em relatórios de ensaios do Apêndice 

I, com os valores médios apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 - Características da amostra dos gessos ensaiados 
 

Tipo 
Fator 

a/g 
Idade 

Resistência 

média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coefic. 

variação 

Resistência 

mínima 

(MPa) 

Resistência 

máxima 

(MPa) 

Densidade 

média 

Gesso 

comercial 

0,70 

7 dias
1
 3,1 0,243 7,82% 2,8 3,3 1,24 

14 dias 11,4 0,588 5,16% 10,7 12,1 1,08 

28 dias 11,2 1,032 9,21% 9,7 12,5 1,07 

0,80 

7 dias 2,8 0,056 1,99% 2,7 2,9 1,28 

14 dias 6,9 0,147 2,12% 6,7 7,2 0,98 

28 dias 7,6 0,154 2,04% 7,3 7,7 0,99 

0,90 

7 dias 4,7 0,366 7,83% 4,2 5,0 0,91 

14 dias
1 

5,3 0,389 7,28% 4,9 5,6 0,91 

28 dias 6,1 0,280 4,57% 5,7 6,4 0,94 

1,00 

7 dias 4,4 0,364 8,30% 4,0 4,9 0,86 

14 dias 4,4 0,393 8,92% 4,0 4,9 0,87 

28 dias 4,7 0,455 9,70% 4,1 5,2 0,87 

continua ... 
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Tipo 
Fator 

a/g 
Idade 

Resistência 

média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coefic. 

variação 

Resistência 

mínima 

(MPa) 

Resistência 

máxima 

(MPa) 

Densidade 

média 

... continuação. 

Gesso 

reciclado 

0,70 

7 dias 4,7 0,212 4,56% 4,5 5,0 1,34 

14 dias 10,4 0,497 4,77% 9,6 11,0 1,10 

28 dias 10,9 1,023 9,37% 9,6 12,3 1,10 

0,80 

7 dias 4,5 0,347 7,67% 3,9 4,9 1,28 

14 dias 9,3 0,540 5,80% 8,7 10,2 1,04 

28 dias 9,2 0,675 7,32 8,4 10,1 0,98 

0,90 

7 dias
2 

5,5 0,184 3,32% 5,4 5,7 0,88 

14 dias 7,2 0,420 5,81% 6,6 7,8 0,93 

28 dias 7,8 0,437 5,63% 6,9 8,3 0,94 

1,00 

7 dias 5,1 0,360 7,10% 4,8 5,7 0,86 

14 dias 6,0 0,402 6,66% 5,7 6,7 0,88 

28 dias
1 

6,0 0,512 8,55% 5,4 6,3 0,87 

G25
3 

1,00 28 dias 5,9 0,285 4,85% 5,3 6,1 0,91 

G50
4 

1,00 28 dias 5,9 0,228 3,85% 5,6 6,2 0,91 

G2
5 

1,00 
14 dias 4,5 0,233 5,22% 4,2 4,8 0,85 

28 dias 4,6 0,311 6,78% 4,2 4,9 0,93 

GRH
6 

1,00 28 dias 2,4 0,102 4,30% 2,3 2,5 0,80 

Notas: 1 Considerada apenas uma série de 3 corpos de prova (4, 5 e 6); 2 Considerada apenas uma série de 3 corpos de prova 
(1, 2 e 3); 3 Pasta mista com 25% de gesso reciclado e 75% de gesso comercial.; 4 Pasta mista com 50% de gesso 
reciclado e 50% de gesso comercial; 5 Pasta de gesso comercial de amostra obtida na indústria que produziu as placas 
de forro; 6 Pasta de gesso reciclado com aditivo hiperplastificante. 

Alguns dados não foram considerados por apresentar comportamento diverso 

daquele esperado e foram considerados dados duvidosos. Para as séries do gesso comercial 

com fator água/gesso de 0,70 e idade de 7 dias, com fator água/gesso de 0,90 e idade de 14 

dias e com fator água/gesso de 1,00 e idade de 28 dias, não foram considerados os resultados 

obtidos com 3 corpos de prova, nas sequenciais 4, 5 e 6. Para a série de gesso reciclado com 

fator água/gesso 0,90 e idade de 7 dias foram desconsiderados também 3 corpos de prova, nas 

sequenciais 1, 2 e 3. 

Os valores médios da resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias estão apresentados 

na Tabela 17 e sistematizados na Tabela 18 e são resultantes dos valores apresentados na 

Tabela 16, que foram obtidos após o saneamento amostral, com a exclusão das séries 

GC0707, GC0914, GR0914 e GR1028. 
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Tabela 17 - Resistência média à compressão do gesso 
 

Amostra Idade de 7 dias Idade de 14 dias Idade de 28 dias 

GC07 3,1 MPa 11,4 MPa 11,2 MPa 

GC08 2,8 MPa 6,9 MPa 7,6 MPa 

GC09 4,7 MPa 5,3 MPa 6,1 MPa 

GC10 4,4 MPa 4,4 MPa 4,7 MPa 

GR07 4,7 MPa 10,4 MPa 10,9 MPa 

GR08 4,5 MPa 9,3 MPa 9,2 MPa 

GR09 5,5 MPa 7,2 MPa 7,8 MPa 

GR10 5,1 MPa 6,0 MPa 6,0 MPa 

G2510 - - 5,9 MPa 

G5010 - - 5,9 MPa 

G210 - 4,5 MPa 4,6 MPa 

GRH10 - - 2,4 MPa 
 

 

Tabela 18 - Comparativo das resistências obtidas nos ensaios aos 28 dias (MPa) 

 Fator água/gesso 

0,70 0,80 0,90 1,00 

Gesso comercial 11,2 7,6 6,1 4,7 

Gesso reciclado 10,9 9,2 7,8 6,0 

Pasta mista 25% de GR - - - 5,9 

Pasta mista 50% de GR - - - 5,9 

Gesso comercial 2 - - - 4,6 

Gesso reciclado com 

hiperplastificante 
- - - 2,4 

Resistência esperada
1 

7,9 6,3 5,2 4,3 
1 Valores obtidos com base em Petrucci (1998), conforme gráfico da Figura 42. 

As pastas de gesso comercial com fator água/gesso de 0,70 e as pastas de gesso 

reciclado com fatores de água/gesso 0,70 e 0,80 apresentaram valores de resistência 

superiores à resistência mínima fixada pela NBR 12129:1991c (MB-3470) que é de 8,4 MPa. 

Os demais não atingiram o limite mínimo. Excetuando-se a pasta de gesso reciclado, que foi 

produzida com mistura de hiperplastificante, as pastas de gesso apresentaram valores acima 

daqueles verificados por Petrucci (1998), conforme Figura 42. 

As pastas de gesso reciclado e mistas, apresentaram resistência superior à 5,2 MPa, 

que segundo Bauer (2001) é a resistência estabelecida para os gessos de países como os 

Estados Unidos. As pastas de gesso comercial não atingiram este limite. O gráfico da Figura 

96 ilustra o comportamento da resistência à compressão média das pastas de gesso comercial 
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e reciclado, onde se observa que o gesso reciclado apresenta maior resistência do que o gesso 

comercial. 

Figura 96 - Resistência média à compressão do gesso. 

 
Fonte: do autor. 

No gráfico da Figura 96 se observa que os gessos ensaiados com idade de 7 dias 

apresentaram grande variação nos resultados de resistência. Isto pode ser explicado pela 

menor perda de umidade das séries GC0707, GC0807, GR0707 e GR0807, que foram 

moldadas em período diferente daquele das séries GC0907, GC1007, GR0907 e GR1007. Os 

primeiros corpos de prova foram produzidos num período de temperaturas mais baixas, 

enquanto que os demais foram moldados em período de tempo mais seco e com temperaturas 

mais altas. Assim, os primeiros apresentaram menor perda de água até a idade de 7 dias e, 

consequentemente, apresentaram maior densidade no momento da ruptura. 

As Figuras 97 e 98 apresentam os gráficos de resistência à compressão das pastas de 

gesso comercial e reciclado separados, e neles se verifica um comportamento bastante similar 

na variação da resistência dos gessos comercial e reciclado, para os fatores água/gesso de 

0,80, 0,90 e 1,00, apresentando divergência no comportamento do fator água/gesso 0,70. 

Figura 97 - Resistência média à compressão do gesso comercial. 

 
Fonte: do autor. 
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Figura 98 - Resistência média à compressão do gesso reciclado. 

 
Fonte: do autor. 

Quando os resultados são comparados para um mesmo fator água/gesso, Figuras 99, 

100, 101 e 102, verifica-se que para o fator água/gesso 0,70 a resistência da pasta de gesso 

comercial é superior nas idades de 14 e 28 dias. Para as pastas com fatores água/gesso de 

0,80, 0,90 e 1,00, as maiores resistências à compressão são verificadas para o gesso reciclado.  

Figura 99 - Resistência à compressão do gesso 

comercial e reciclado para pastas com fator 

água/gesso de 0,70. 

Figura 100 - Resistência à compressão do gesso 

comercial e reciclado para pastas com fator 

água/gesso de 0,80. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 
 

Figura 101 - Resistência à compressão do gesso 

comercial e reciclado para pastas com fator 

água/gesso de 0,90. 

Figura 102 - Resistência à compressão do gesso 

comercial e reciclado para pastas com fator 

água/gesso de 1,00. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

Quando analisadas as resistências das pastas para idades de 28 dias (Figura 103), 
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observa-se que as pastas de gesso reciclado com fator água/gesso acima de 0,72 são mais 

resistentes que as produzidas com gesso comercial. 

Figura 103 - Resistência à compressão do gesso aos 28 dias, relacionada 

ao fator água/gesso. 

 
Fonte: do autor. 

Na análise pura e simples da resistência à compressão, o gesso reciclado apresenta 

melhores propriedades do que o gesso comercial. Parte desta melhoria das características pode 

ser creditada à melhor hidratação e hidrólise do material, que lhe confere maior 

trabalhabilidade. No entanto, para compensar a maior trabalhabilidade das pastas de gesso 

reciclado, estas comportam um aumento no fator água/gesso em relação às pastas de gesso 

comercial, para a obtenção de mesma resistência à compressão, como pode ser observado no 

gráfico da Figura 103, onde através da interpolação gráfica se verifica que as pastas de gesso 

comercial necessitam de um fator água/gesso de 0,92 para obtenção da mesma resistência 

obtida pela pasta de gesso reciclado com fator água/gesso de 1,00, o que permite concluir, 

nestas condições, que as pastas de gesso reciclado podem conter cerca de 10% mais água de 

amassamento do que as de gesso comercial. 

Outra verificação feita com base no gráfico da Figura 103, através da interpolação 

gráfica, é que a garantia da resistência mínima à compressão do gesso de 8,4 MPa, conforme a 

NBR 12129:1991c (MB-3470), só é garantida se o fator água/gesso for inferior à 0,77 para as 

pastas de gesso comercial e 0,85 para as pastas de gesso reciclado, valores que devem ser 

observados pelas pequenas empresas de fabricação de placas de forro de gesso, que utilizam o 

mesmo processo da metodologia desta pesquisa. Considerando a maior trabalhabilidade das 

pastas de gesso reciclado, a melhor opção de sua utilização pelas pequenas indústrias é em 

composição de pastas mistas com o gesso comercial. 

Um aspecto observado na revisão bibliográfica sobre a resistência à compressão do 
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gesso é que a NBR 12129:1991c (MB-3470) estabelece que os ensaios devem ser feitos 

quando os corpos de prova adquirem massa constante, com o que concordam Petrucci (1998), 

quando afirma que o endurecimento e o acréscimo de resistência do gesso, que faz pega 

conservado no ar ambiente não saturado, são devidos unicamente à evaporação progressiva do 

excesso de água de amassamento e Vorobiev (1967), quando afirma que após a secagem 

completa a resistência do gesso deixa de aumentar. No entanto, Bauer (2001) afirma que a 

norma francesa estabelece a idade de 28 dias para a verificação da resistência à compressão 

do gesso e as publicações científicas tem apresentado resultados de experimentos de ensaios à 

compressão, relacionando a resistência com as idades do gesso ensaiado, normalmente de 7, 

14 e 28 dias. Para verificar se há relação entre a resistência à compressão do gesso e sua 

idade, os resultados obtidos nos ensaios de 155 corpos de prova de pastas de gesso comercial 

e reciclado (Apêndice H), não inclusos nesta série as pastas mistas, foram submetidos a 

tratamento estatístico por regressão linear múltipla, com o objetivo de verificar a variabilidade 

da resistência em relação ao tipo de gesso, idade, densidade e o fator água/gesso. O modelo 

foi simulado utilizando o aplicativo de computador TS-SisReg
®
, versão 1.4.21, utilizando os 

seguintes regressores: 

Tip - tipo da pasta de gesso: adotado 1 para pastas de gesso comercial e 2 para pastas 

de gesso reciclado; 

Idd - idade dos corpos de prova em dias, na data do ensaio; 

Den - densidade aparente dos corpos de prova na data do ensaio, que representa a 

massa constante; 

a/g - fator água/gesso utilizado na produção da pasta; e  

Res - Resistência obtida em MPa nos ensaios de compressão. 

Os indicadores utilizados na análise foram a correlação do modelo e a significância 

das variáveis independentes (Tip, Idd, Den, A/g), pois para Martins (2006), a correlação de 

um modelo é um indicador de força na relação entre as variáveis e para Motulsky (1999), ela 

representa quanto a variável explicada (resistência) caminha junto com as variáveis 

explicativas (Tip, Idd, Den, A/g), ou seja, representa o grau de aderência dos dados ao modelo 

e segundo Spiegel (1993), o nível de significância indica a confiabilidade da variável na 

explicação do modelo. 

Na análise do índice de correlação em 100 modelos produzidos, observou-se que a 

melhor correlação linear ocorre utilizando as funções de linearização das variáveis {Tip, Idd, 

Den, A/g, Res} = {x, 1/x
1/2

, x
2
, x

2
, ln(y)}, assim, foram simulados cinco modelos, conforme o 

Quadro 4, utilizando as mesmas funções de linearização das variáveis. Em todos os modelos 
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foram verificadas nível de significância 0,01% para as variáveis independentes, que 

estatisticamente indicam que há mais de 99% de probabilidade de serem significativas na 

explicação da resistência do gesso e as correlações que variaram de 0,655217 à 0,909982. 

Quadro 4 - Modelos de correlação simulados para a resistência do gesso 

Tipo Variáveis explicativas Correlação Determinação Poder de explicação 

Modelo 1 Tip, Idd, Den e A/g 0,909982 0,828067 82,80% 

Modelo 2 Tip, Den e A/g 0,861972 0,742996 74,30% 

Modelo 3 Idd, Den e A/g 0,847460 0,718188 71,82% 

Modelo 4 Tip, Idd e A/g 0,792180 0,627549 62,75% 

Modelo 5 Tip, Idd e Den 0,655217 0,429309 42,93% 
 

Para os resultados dos ensaios realizados neste trabalho, todas as variáveis simuladas 

no modelo se mostraram estatisticamente importantes na explicação da resistência do gesso, 

no entanto, o modelo explica apenas 82,80% da resistência do gesso. Quando comparados os 

modelos 1 e 2, onde o primeiro difere do segundo por considerar a idade do gesso, observa-se 

que o poder de explicação do modelo 1 é 8,50% superior ao do modelo 2, e nestas condições, 

para os resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que estatisticamente a resistência à 

compressão do gesso, no período de 28 dias, é influenciada pela idade, explicando 8,5% do 

seu valor. O tipo do gesso utilizado na pasta também interfere nos resultados, sendo 

responsável pela diferença 10,98%, verificado entre os modelos 1 e 3. A densidade tem o 

poder de explicação de 20,25% do resultado, resultante da diferença observada entre os 

modelos 1 e 4. O fator água/gesso é o que apresenta maior poder de explicação, com 39,87%, 

resultado das diferenças entre os modelos 1 e 5. Neste aspecto, a variável que deve ser objeto 

de maior controle na produção das pastas de gesso é a quantidade de água de amassamento. 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão das pastas mistas, formadas 

pelo gesso reciclado e comercial, apresentados na Tabela 16 e sistematizados na Tabela 19, 

indicam que, à idade de 28 dias, a resistência das pastas mistas - G2510: pasta com 25% de 

gesso reciclado na composição e G5010: pasta com 50% de gesso reciclado na composição - 

apresentam valores intermediários aos obtidos c as pastas de gesso comercial (G210 e GC10) 

e reciclado (GR10), sendo que o gesso reciclado apresentou maiores valores. Pode-se 

concluir, portanto, que os valores de resistência à compressão das pastas mistas são 

compatíveis com os das pastas puras e apresentam a vantagem de conferir melhor 
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trabalhabilidade para a pasta em relação à de gesso reciclado puro. 

 Tabela 19 - Características da pastas de gesso mistas 

Tipo 
Gesso Resistência 

Comercial Reciclado Média Mínima Máxima 

G210 100% - 4,6 MPa 4,2 MPa 4,9 MPa 

GC10 100% - 4,7 MPa 4,1 MPa 5,2 MPa 

G2510 75% 25% 5,9 MPa 5,3 MPa 6,1 MPa 

G5010 50% 50% 5,9 MPa 5,6 MPa 6,2 MPa 

GR10 - 100% 6,0 MPa 5,4 MPa 6,3 MPa 
 

A Tabela 20 apresenta o resumo dos resultados da resistência à compressão média 

das pastas com fator água/gesso 1,00, ensaiadas aos 28 dias de idade, cuja variação de valores 

está ilustrada no gráfico da Figura 104, e que estão organizados segundo o tipo de gesso, 

pastas de gesso comercial puro - pastas mistas - pastas de gesso reciclado, mostrando 

crescimento dos valores, com mínimos observados para o gesso comercial e máximos para o 

gesso reciclado. 

Tabela 20 - Resistência média à compressão das pastas de gesso aos 28 dias 

Amostra Gesso comercial Gesso reciclado Resistência 

GC2 - Pasta de gesso comercial 100% 0% 4,6 MPa 

GC - Pasta de gesso comercial 100% 0% 4,7 MPa 

G25 - Pasta mista  75% 25% 5,9 MPa 

G50 - Pasta mista  50% 50% 5,9 MPa 

GR - Pasta de gesso reciclado 0% 100% 6,0 MPa 

.  

Figura 104 - Gráfico da resistência à compressão das pastas aos 28 dias. 

 
Fonte: do autor. 
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Para verificar a possibilidade de utilização de aditivos plastificantes como forma de 

melhorar a trabalhabilidade do gesso reciclado, foram produzidas pastas com dois produtos 

plastificantes para cimento, o Cemix AG
®
 e o Adiment Premium

®
. O primeiro é um 

plastificante para cimento e cal e o segundo é um hiperplastificante para cimento. 

Os experimentos realizados com a adição do Cemix AG
®
 não apresentaram 

resultados significativos na trabalhabilidade da pasta, mesmo utilizando-se as proporções 

máximas sugeridas pelo fabricante para o cimento. Já os experimentos realizados com a 

adição do Adiment Premium
®

 apresentaram bons resultados quanto à fluidez da pasta, para 

proporções de 0,80%, valor intermediário aos sugeridos pelo fabricante, que varia de 0,3 a 

1,0% de aditivo em relação à massa de pó (em peso). As pastas produzidas com o 

hiperplastificante, na proporção de 0,8% do volume de água e com a quantidade de água de 

amassamento de fator 1,00, apresentaram boa trabalhabilidade, equiparando-a às pastas de 

gesso comercial, com aspecto líquido e pouco viscoso. As pastas com aditivo foram utilizadas 

na produção de uma série de 3 corpos de prova, que apresentaram aspecto de cor com a massa 

fresca muito diferente daquele observado para os gessos comercial e reciclado, como pode ser 

visto na Figura 105, na qual aparecem ao alto da foto, os corpos de prova produzidos com 

pasta utilizando hiperplastificante (massa fresca); ao meio corpo e abaixo, corpos de prova de 

pastas de gesso comercial e reciclado (massa seca). 

Figura 105 - Aspecto da cor do gesso produzido com o uso 

de aditivo hiperplastificante (ao alto - massa fresca), do 

gesso reciclado (ao centro) e do gesso comercial (em baixo). 

 
Fonte: do autor. 

Mesmo após a secagem completa do material e verificada a massa constante do 

corpo de prova, este apresentou um aspecto envelhecido, conforme pode ser observado na 

Figura 106, diferente daquele apresentado para os gessos comercial e reciclado sem aditivo. 



141 

 

 

Figura 106 - Aspecto do gesso produzido com aditivo 

hiperplastificante (ao alto - massa seca) e do gesso 

comercial (em baixo). 

 

 
Fonte: do autor. 

O gesso produzido com o aditivo hiperplastificante apresentou uma densidade 

aparente média de 0,80 (Tabela 16) aos 14 dias, 8,9% inferior à observada para a mesma 

composição de pasta sem o aditivo, que foi de 0,88 (Tabela 16 e Tabela 21). Com relação à 

resistência média à compressão com idade de 14 dias (massa constante) também foi verificada 

uma redução de 60,3% (Tabela 16 e Tabela 21), apresentando resistência média 2,4 MPa, 

conforme Apêndice H e Apêndice I, muito abaixo do verificado para o gesso reciclado com o 

mesmo fator água/gesso de 1,00, e também com idade de 14 dias, que foi de 6,0 MPa, 

conforme o Apêndice H. Para as condições em que foram realizados os ensaios, o uso de 

aditivo plastificante não se mostrou adequado. 

Tabela 21 - Densidade e resistência à compressão aos 14 dias, do gesso 

reciclado x gesso reciclado utilizando hiperplastificante Adment Premium® 

Amostra Densidade média Resistência média à compressão 

Sem aditivo 0,88 6,0 MPa 

Com uso de aditivo 0,80 2,4 MPa 

Variação -8,9% -60,3% 

10.5 Absorção de água 

Os ensaios de absorção de água foram realizados utilizando o método proposto pela 

NBR 15310:2009 para material cerâmico, que é por imersão em água pelo período de 24 

horas, adaptado para o gesso, cujos resultados são apresentados na Tabela 22, com os valores 

médios sistematizados na Tabela 23. 



142 

 

Tabela 22 - Resultados obtidos nos ensaios de absorção de água 

Elemento da amostra Massa úmida Massa seca Teor de umidade 

GC10-1 176,59 g 112,36 g 57,16% 

GC10-2 175,88 g 114,43 g 53,70% 

GC10-3 175,29 g 111,56 g 57,13% 

GR10-1 171,34 g 109,95 g 55,83% 

GR10-2 174,92 g 112,10 g 56,04% 

GR10-3 175,09 g 112,11 g 56,18% 
 

Os valores médios obtidos para o teor de umidade de 56,00% para o gesso comercial 

e de 56,02% para o gesso reciclado não apresentam variação significativa, o que indica que no 

aspecto de absorção de água o gesso reciclado apresenta as mesmas características do gesso 

comercial. 

Tabela 23 - Absorção de água no gesso - teor de umidade 

Amostra Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Média 

GC10 57,16% 53,70% 57,13% 56,00% 

GR10 55,83% 56,04% 56,18% 56,02% 

 

Se comparados com os valores verificados por Knauf (2009) e Eires et al. (2007), 

que apresentaram teores de umidade de 40% e 45%, o teor de umidade encontrado é alto, no 

entanto, considerando que o ensaio de absorção de água deste experimento foi realizado com 

corpos de prova moldados com pastas de fator água/gesso de 1,00, superior ao utilizado por 

Eires et al. (2007), que foi de 0,70, e ainda se comparadas as densidades obtidas para o fator 

água/gesso de 0,70 e 1,00 (Tabela 16), que variaram de 1,10 a 0,87, ou seja com uma variação 

de 26,44%, o resultado é compatível com os resultados de Eires et al. (2007), pois entre eles 

há uma variação de 24,48%, equivalente ao observado nas densidades. 

Com o objetivo de verificar o comportamento da resistência à compressão do gesso 

após ser submetido à umidade por imersão em água no período de 24 horas, os corpos de 

prova foram submetidos à secagem natural até adquirir massa constante e foram ensaiados à 

compressão. Verificou-se nestes ensaios, cujos resultados estão no Apêndice H e Apêndice I, 

que a resistência média verificada foi de 4,0 MPa e a do gesso reciclado e de 5,2 MPa para o 

gesso reciclado. Se comparados com os resultados obtidos para pastas com fator água/gesso, 

ensaiados aos 28 dias de idade, que foram de 4,7 MPa para o gesso comercial e 6,0 MPa para 
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o gesso reciclado, observa-se que o gesso comercial perde cerca de 14,9% de sua resistência e 

o gesso reciclado 13,3%, o que neste aspecto indica que o gesso reciclado apresenta uma 

melhor resistência à umidade do que o gesso comercial, embora apresentando pequena 

variação, de pouco mais de 1,8%. 

Após ficarem submersos em água por 24 horas, os corpos de prova apresentaram 

redução de massa, conforme resultados na Tabela 24, que foi em média de 1,5% para o gesso 

comercial e 1,3% para o gesso reciclado, apresentando variação da densidade aparente média 

de 0,87 para 0,86, para o gesso comercial, e de 0,88 para 0,84 para o gesso reciclado. 

Pôde-se verificar que, neste aspecto, o gesso reciclado apresentou um melhor 

desempenho em relação ao gesso comercial, mesmo na situação verificada no ensaio de 

absorção de água, que apresentou resultados muito próximos ou quase que coincidentes. 

Tabela 24 - Variação da massa do corpo de prova submetido ao ensaio de 

absorção de água 

Tipo 

Massa seca (gramas) Diferença 

No ensaio de 

absorção 

Após o ensaio 

de absorção 

Peso 

(gramas) 
Relativa Média 

Gesso 

comercial 

112,36 110,52 1,84 -1,6% 

-1,5% 114,43 112,81 1,62 -1,4% 

111,56 109,94 1,62 -1,5% 

Gesso 

reciclado 

109,95 108,38 1,57 -1,4% 

-1,3% 112,10 110,71 1,39 -1,2% 

112,11 110,74 1,37 -1,2% 

 

10.6 Dureza do gesso 

Os ensaios de dureza foram realizados em conformidade com a NBR 12129:1991c 

(MB-3470), utilizando-se prensa de ensaio de compressão simples com anel dinamométrico 

com capacidade para 500 kg (4,9 kN), equipada com extensômetro (Figura 107), que 

apresenta o modelo da curva de calibração apresentada na Equação 5 (Eq. 5). 

 

6095,3d1785,0C   Eq. 5 
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Onde: "C" é a carga em N; e "d" a deflexão em mm/1000 (milésimos de milímetros). 

Figura 107 - Ensaio de dureza. 

 
Fonte: do autor. 

Os resultados obtidos com a utilização de uma esfera de aço com diâmetro de 

11,07mm estão apresentados no Apêndice J e sistematizados na Tabela 25. 

Tabela 25 - Resultado do ensaio de dureza do gesso 

Material Fator água/gesso Penetração média Dureza (N/mm²) 

Pasta de gesso comercial 
0,70 0,466 30,99 

1,00 1,201 11,97 

Pasta de gesso reciclado 
0,70 0,462 31,20 

1,00 1,298 11,08 

Pasta de gesso comercial - Tipo 2 

(amostra obtida na indústria de placas) 

0,70 0,488 29,63 

1,00 1,617 8,91 

 

Para o fator água/gesso 0,70 as pastas de gesso comercial apresentaram valores de 

dureza médio 30,31 N/mm², com variação de 26,46 a 33,70 N/mm². O gesso reciclado 

apresentou dureza média de 31,20 N/mm², com variação de 29,44 a 32,80 N/mm². Para o fator 

água/gesso de 1,00, o valor médio observado para o gesso comercial foi de 10,44 N/mm² com 

variação de 8,52 a 12,12 N/mm² enquanto o valor médio para o gesso reciclado foi de 11,08 

N/mm², com variação de 10,95 a 11,29 N/mm². O gráfico da Figura 108 ilustra o 

comportamento da dureza do gesso em relação ao fator água/gesso. Os resultados indicam que 

a dureza do gesso reciclado é compatível com a do gesso comercial. 
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Figura 108 - Dureza do gesso aos 28 dias. 

 
Fonte: do autor. 

Os resultados obtidos com o gesso tipo 2 (G2), resultante de uma amostra obtida na 

indústria que produziu as placas de forro, apresentam valores ligeiramente inferiores aos 

obtidos com os demais tipos de gesso. Trata-se de um produto que apresenta teores de 

material inerte em sua composição, provavelmente provenientes das rochas que originaram o 

produto. Pôde-se observar que estas impurezas influenciaram nos resultados de dureza. 

Os dezoito resultados obtidos nos ensaios de dureza foram mesclados com oito 

resultados publicados por Fiano & Pimentel (2009), Harada & Pimentel (2009) e Nascimento 

& Pimentel (2010) e submetidos a tratamento estatístico por correlação linear múltipla, 

utilizando as funções de linearização das variáveis {Tip, Fin, A/g, Dur} = {x, 1/x, x
2
, 1/y

2
}, 

que representam o tipo de gesso, o módulo de finura, o fator água/gesso e a dureza. Foram 

simulados quatro modelos utilizando os vinte e seis dados, conforme o Quadro 5, utilizando 

as mesmas funções de linearização nos diversos modelos. A variável A/g apresentou nível de 

significância 0,01%, que estatisticamente indica que há mais de 99% de probabilidade de ser 

significativa na explicação da dureza. O nível de significância das variáveis Tip e Fin foram 

de 70,42% e 34,33%, indicando serem pouco representativas na explicação da dureza.  

Quadro 5 - Modelos de correlação simulados para a dureza 

Tipo Variáveis explicativas Correlação Determinação Poder de explicação 

Modelo 1 Tip, Fin e A/g 0,938418 0,880629 88,06% 

Modelo 2 Fin e A/g 0,937970 0,879787 87,98% 

Modelo 3 Tip e A/g 0,935567 0,875286 87,53% 

Modelo 4 A/g 0,933761 0,871909 87,19% 

 

Nas simulações, observou-se que o modelo com todas as variáveis analisadas 
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(Modelo 1) apresenta correlação de 0,938418 e determinação de 0,880629, o que pode 

explicar 88,06% da variabilidade do índice de dureza, e o modelo que considera apenas o 

fator água/gesso (Modelo 4) explica cerca de 87,19% do resultado, ou seja, 99% do valor 

explicado pelo Modelo 1 é explicado pelo Modelo 4, caracterizando o fator água/gesso como 

a variável mais importante na explicação da dureza do gesso. 
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11 MOLDAGEM E ENSAIOS DAS PLACAS DE FORRO DE GESSO 

11.1 Moldagem das placas de forro de gesso 

As placas de forro de gesso foram moldadas com a dimensão de 60x60 cm. Para a 

produção das pastas foram feitas misturas utilizando processo manual (Figura 109) e 

mecânico (Figura 110). A mistura manual foi feita pelo autor e a mecânica e a fundição das 

placas foi realizada por funcionário do setor de moldagem e fabricação de placas da empresa 

que cedeu suas instalações para serem utilizadas na produção das placas utilizadas nos ensaios 

deste trabalho de pesquisa. 

Conforme previamente estabelecido (Quadro 3), foram produzidas oito placas 

(Quadro 6), três utilizando pastas de gesso comercial, duas com pastas de gesso reciclado, 

duas com pastas mistas e uma também com pasta de gesso comercial, utilizando material do 

estoque da indústria. Seis placas foram utilizadas para os ensaios e duas foram produzidas 

para demonstração do aspecto final da placa de gesso reciclado e comercial. 

Figura 109 - Mistura manual da pasta. Figura 110 - Mistura mecânica da pasta. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

As placas utilizadas nos ensaios foram produzidas com água destilada, na proporção 

água/gesso de 1,00, com a pesagem do pó de gesso em balança de precisão, de resolução 0,01 

grama e com a medição volumétrica da água utilizando bureta graduada. A placa de gesso 

comercial, fabricada com o material do estoque da própria indústria, utilizou água do sistema 

público de abastecimento, sem tratamento, com medição do volume através de um recipiente 

preparado para esta finalidade e a quantidade de gesso medida em volume, também utilizando 

um recipiente preparado e de uso no processo industrial da empresa. As características e 

finalidades das placas fabricadas produzidas está descrito no Quadro 6, onde é indicado o tipo 
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de gesso utilizado e a forma da mistura, e são apresentados os tempos de endurecimento do 

material verificado na produção. 

Quadro 6 - Placas de gesso produzidas 

Placa Pasta Mistura 
Tempo de 

endurecimento 
Observações 

PGCMM Gesso comercial Manual 10 minutos 

Placas utilizadas para 

ensaio de resistência 

à flexão e de massa 
específica 

PGCME Gesso comercial Mecânica 14 minutos 

PGRMM Gesso reciclado Manual 12 minutos 

PGR25 
25% de gesso reciclado e 

75% de gesso comercial 

Manual e 

mecânica 
12 minutos 

PGR50 
50% de gesso reciclado e 

50% de gesso comercial 

Manual e 

mecânica 
12 minutos 

PCIAL Gesso comercial (indústria) Mecânica 10 minutos 

PGC Gesso comercial Mecânica 13 minutos Placas para 

demonstração PGR Gesso reciclado Manual 15 minutos 

 

Pôde-se observar no processo de fabricação a diferença de trabalhabilidade entre o 

gesso comercial e o reciclado, que apresenta maior dificuldade na mistura e na moldagem da 

placa. A mistura das pastas de gesso reciclado não puderam ser realizadas mecanicamente 

porque o pó se mantém em suspensão, dificultando sua incorporação na água, cuja mistura 

apresentou um aspecto cremoso (Figura 112), e não o aspecto líquido da pasta de gesso 

comercial (Figura 111). As pastas mistas foram misturadas utilizando os dois processos, 

mistura manual por um minuto e igual tempo com o uso da batedeira. 

Figura 111 - Lançamento da pasta de gesso 

comercial na forma. 

Figura 112 - Lançamento da pasta de gesso reciclado 

na forma. 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 
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Na Figura 113 é apresentada uma imagem da mesa de fundição das placas e na 

Figura 114 o aspecto das placas prontas para o transporte ao local da secagem. Observa-se 

que as placas fabricadas com gesso reciclado (em primeiro plano) apresentam coloração mais 

escura que as produzidas com gesso comercial (posicionadas atrás). 

Figura 113 - Fundição das placas de gesso. 

Figura 114 - Aspecto das placas de gesso (em 

primeiro plano placas de gesso reciclado) 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

As placas foram submetidas a processo de secagem em estaleiros por 48 horas 

(Figura 115) e adquiriram o aspecto de cor conforme a Figura 116, que apresentam uma 

coloração bastante próxima e pouco diferem entre si neste aspecto. 

Figura 115 - Secagem das placas de gesso. 

Figura 116 - Aspecto das placas de gesso com 48 

horas - gesso reciclado (esquerda) e gesso comercial 

(direita) 

  
Fonte: do autor. Fonte: do autor. 

A coloração da placa está fortemente relacionada com a forma de coleta e segregação 

do material de reciclagem. No caso desta pesquisa, foi realizada com rigorosa separação dos 

contaminantes misturados com os resíduos. Uma coleta ou segregação feita sem muito critério 
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poderá produzir placas com coloração mais escura. 

11.2 Ensaio de massa específica das placas de forro de gesso 

Os ensaios de massa específica das placas de forro de gesso, realizados conforme a 

NBR 12775:1992, produziram os resultados apresentados no Apêndice K, sistematizados na 

Tabela 26 e ilustrados no gráfico da Figura 117. As dimensões são resultado da média 

aritmética de quatro medidas realizadas com o uso de paquímetro, duas em cada face para as 

dimensões "L" e "C" e nos quatro vértices para a dimensão de "H". 

Os experimentos foram realizados em seis séries de dois corpos de prova, e foram 

feitos nas placas fabricadas com pastas de: PGCMM - gesso comercial com mistura manual; 

PGCME - gesso comercial com mistura mecânica (com batedeira); PGR25 - mista de gesso 

reciclado (25%) e gesso comercial (75%); PGR50 - mista de gesso reciclado (50%) e gesso 

comercial (50%); PGRMM - gesso reciclado com mistura manual; PCIAL - Placa de gesso 

comercial, fabricada com produto da indústria de fabricação de placa, conforme o processo 

industrial adotado pela empresa. 

Tabela 26 - Massa específica da placa de forro de gesso 

Amostra Experimento Massa (kg) Volume (m³) 
Massa específica (kg/m³) 

Unitária Média 

PGCMM 
1 0,0812 0,0000968 839,11 

841,81 
2 0,0833 0,0000986 844,51 

PGCME 
3 0,0737 0,0000893 825,19 

833,32 
4 0,0835 0,0000994 841,45 

PGR25 
7 0,0851 0,0001009 844,65 

841,58 
8 0,0826 0,0000985 838,52 

PGR50 
9 0,0599 0,0000707 846,93 

847,42 
10 0,0801 0,0000946 847,91 

PGRMM 
5 0,0674 0,0000808 835,59 

835,25 
6 0,0629 0,0000753 834,91 

PCIAL 
11 0,0620 0,0000678 914,49 

912,26 
12 0,0831 0,000913 910,02 

 

A massa específica das placas ensaiadas variou de 832,32 kg/m³ para a placa fundida 

com gesso comercial e mistura mecânica até 912,26 kg/m³ para a placa comercial, que 
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apresentou uma densidade muito acima das demais placas, conferindo uma amplitude de 

9,60%, diferentemente das demais placas, nas quais se verificou uma variação de 1,75%. 

Figura 117 - Gráfico demonstrativo da massa específica das placas de 

forro de gesso. 

 
Fonte: do autor. 

Os resultados apresentam valores inferiores aos publicados em trabalhos científicos, 

o que pode ensejar o entendimento de que os valores obtidos na revisão bibliográfica 

representam a massa específica real (absoluta), enquanto que os verificados nos experimentos, 

de acordo com a NBR 12775:1192, referem-se à massa específica aparente. O resultado 

obtido com a placa produzida com o gesso do fabricante foi superior aos das demais, talvez 

por ser resultante de um material com impurezas, cujos materiais apresentem maior 

densidade. 

O aumento da massa específica da placa de gesso comercial produzida pela indústria 

pode ser creditado à presença de material granular de origem da rocha de gipsita, não 

calcinado, presente em grande quantidade no gesso. 

11.3 Ensaios de resistência à flexão das placas de forro de gesso 

Os ensaios de resistência à flexão das placas de forro de gesso, realizados conforme a 

NBR 12775:1992, produziram os resultados apresentados no Apêndice L, sistematizados na 

Tabela 27 e ilustrado na Figura 118. 
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Tabela 27 - Resultado do ensaio de resistência à flexão do gesso 
 

Material Ensaio 

Força de 

ruptura 

(kN) 

Distância 

dos apoios 

(mm) 

Base 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Resistência à flexão (MPa) 

Unitária Média 

PGCMM 

Placa de gesso 

comercial 

com mistura 
manual 

1 64,27 

100 

24,56 13,69 2,10 

2,55 
2 68,76 20,64 13,26 2,84 

3 92,04 23,45 15,36 2,50 

4 89,38 22,42 14,72 2,76 

PGCME 

Placa de gesso 

comercial 

com mistura 
mecânica 

1 43,48 

100 

21,38 11,98 2,13 

2,51 
2 66,60 21,52 12,81 2,83 

3 39,99 20,15 11,24 2,36 

4 92,21 23,35 14,69 2,75 

PGRMM 

Placa de gesso 

reciclado com 

mistura 
manual 

1 78,90 

100 

20,90 14,47 2,71 

2,63 
2 62,11 21,78 13,10 2,49 

3 93,04 21,99 15,35 2,69 

4 66,10 21,58 13,23 2,63 

PGR25 

Placa com 

25% de gesso 

reciclado 

1 105,51 

100 

22,57 14,92 3,15 

3,02 
2 105,01 23,46 14,64 3,13 

3 86,39 22,87 14,14 2,84 

4 107,17 24,12 15,01 2,96 

PGR50 

Placa com 

50% de gesso 

reciclado 

1 54,62 

100 

21,68 11,96 2,64 

2,78 
2 109,50 20,35 16,51 2,96 

3 87,72 22,58 14,10 2,93 

4 76,24 20,84 14,54 2,60 

PCIAL 

Placa 

comercial de 

gesso 

(fabricante) 

1 46,97 

100 

22,47 10,04 3,11 

2,82 
2 57,95 22,64 12,10 2,62 

3 68,09 24,14 11,97 2,95 

4 59,78 24,60 11,82 2,61 
 

 

As resistências obtidas são superiores à verificada por Petrucci (1998) para pastas 

com fator água/gesso de 1,00, que foi de 1,99 MPa. 
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Figura 118 - Resistência à flexão das placas de forro de gesso. 

 
Fonte: do autor. 

Os resultados obtidos com as placas de gesso reciclado são compatíveis com os 

observados para o gesso comercial. As placas fundidas com pastas mistas de gesso reciclado e 

comercial apresentaram melhores resultados do que os obtidos com os gessos sem mistura, 

excetuando-se os obtidos com a placa produzida pelo fabricante com seu próprio gesso e com 

água proveniente do sistema público de abastecimento sem tratamento, que apresenta 

características similares à placa fabricada com pasta mista de 50%. 

Para uma análise comparativa entre as resistências à compressão e tração, a Figura 

119  apresenta o gráfico demonstrando o comportamento em relação ao tipo de pasta. 

Figura 119 - Resistência à flexão e compressão das placas de forro de 

gesso. 

 
Fonte: do autor. 

Na análise do gráfico da Figura 119 é possível verificar que não há uma relação 

linear entre as resistências à compressão e flexão. A resistência à flexão média das pastas de 
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gesso comercial equivale a 53,9% do resistência à compressão. O gesso reciclado apresentou 

um índice de 41,9%, as pastas mistas de 25% e 50% apresentaram índices de 51,5% e 46,8%, 

respectivamente, e a placa de fabricação industrial apresentou uma relação de 61,4%. É 

possível verificar que a resistência à flexão não tem relação direta com a resistência à 

compressão e a qualidade do material, pelo que se verificou neste trabalho, não influencia 

significativamente esta característica. 

11.4 Verificação da espessura da placa de forro de gesso 

Os ensaios de verificação da espessura da placa tem como finalidade avaliar apenas 

as condições dos equipamentos utilizados na fabricação quanto à padronização do produto, 

não havendo limites normativos para comparação dos resultados obtidos. Tem, portanto, a 

finalidade de verificar a compatibilidade do material produzido com, quanto à sua espessura, 

com aquele informado pelo fabricante. 

Os ensaios de verificação da espessura da placa de forro de gesso, realizados 

conforme a NBR 12775:1992, produziram os resultados apresentados no Apêndice M e 

sistematizados na Tabela 28 e ilustradas na Figura 120. 

Tabela 28 - Espessura central das placas de gesso (em mm)    

Material Mínima Média Máxima Adotada 

PGCMM - Placa fabricada com gesso comercial 12,4 14,5 15,7 12,4 

PGCME - Placa fabricada com gesso comercial 10,8 14,0 15,7 10,8 

PGR25 - Placa mista com 25% de gesso reciclado 13,4 14,8 15,6 13,4 

PGR50 - Placa mista com 50% de gesso reciclado 11,4 14,6 16,7 11,4 

PGRMM - Placa fabricada com gesso reciclado 12,2 14,3 15,6 12,2 

PCIAL - Placa comercial 9,2 12,1 14,2 9,2 

 

As espessuras das placas variaram de 9,2 a 16,7 mm, com valores médios variando 

de 12,1 a 14,8 mm, com um valor médio das médias de 14,0 mm. A espessura padrão da 

placa, segundo a NBR 12775:1992 deve ser tomada como a menor dimensão verificada. 

Assim, para as placas de gesso ensaiadas, verificou-se a variação de 9,2 a 13,4 mm, abaixo 

portanto da espessura prevista, de 15mm. 
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Figura 120 - Gráfico com a indicação das espessuras das placas de gesso. 

 
Fonte: do autor. 

A variação das espessuras pode ser explicada pela variação existente entre as 

diversas formas de fundição. Na fundição foram utilizadas cinco diferentes formas, que, 

embora calibradas para produzir produtos com espessura de 15,0 mm, apresentam variação ao 

longo dos seus eixos e, de forma geral, apresentam um valor médio de 14,0 mm, 6,67% 

abaixo do valor esperado.  
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12 CONCLUSÕES 

Os estudos realizados indicam que o gesso é tecnicamente reciclável e que é possível 

a sua utilização na produção de placas de forro. As placas produzidas com gesso reciclado 

apresentaram aspectos de cor e resistência física e mecânica compatível com a obtida com o 

gesso comercial. As características físicas e mecânicas do gesso reciclado, de forma geral, são 

compatíveis ou superiores às do gesso comercial. As pastas de gesso reciclado, por apresentar 

um aspecto mais viscoso, confere-lhe maior trabalhabilidade. Assim, a melhor utilização do 

gesso reciclado puro é em indústrias de grande porte, que possuam equipamentos adequados, 

ou em indústrias que produzem placas de grandes dimensões, como as de painéis de parede. 

Outra forma de utilização do gesso reciclado puro é na produção de elementos 

complementares, como rodaforros e sancas, que utilizam pastas com maior consistência. Para 

as pequenas indústrias, que possuem equipamentos similares aos empregados nesta pesquisa, 

a melhor forma de utilização do gesso reciclado é em pastas mistas com o gesso comercial, 

que melhoram a trabalhabilidade da pasta, conferindo-lhe maior fluidez, deixando-a com 

aspecto próximo daquele obtido com o gesso comercial puro, e cuja resistência física e 

mecânica, conforme demonstram os resultados da pesquisa, são iguais ou superiores às das 

pastas de gesso comercial. 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão simples demonstram que, para 

fatores água/gesso 0,70 e 0,80, o gesso reciclado apresenta resistências médias de 10,9 MPa e 

9,2 MPa, compatíveis e até superiores à do gesso comercial (11,2 MPa e 7,60 MPa). O gesso 

reciclado apresentou melhor desempenho para as pastas com fator água/gesso 0,80, 

conferindo valores de resistência superiores ao valor mínimo estabelecido para o gesso pela 

NBR 12129:1991c (MB-3470), o que não se verificou para as pastas de gesso comercial. Os 

resultados indicam que, para atender aos limites normativos de resistência à compressão 

simples, as pastas de gesso reciclado comportam maior fator água/gesso (0,85) do que as 

pastas de gesso comercial (0,77). 

As pastas mistas de gesso reciclado e comercial na proporção de 25% e 50% de 

gesso reciclado, ensaiadas aos 28 dias e com fator água/gesso de 1,00, apresentaram 

resistência média à compressão simples de 5,9 MPa, compatível com os valores observados 

para o gesso reciclado puro para o mesmo fator água gesso, de 6,0 MPa e que são superiores 

aos obtidos com as pastas de gesso comercial (em média, 4,7 MPa), indicando, portanto, sua 

utilização em pequenas indústrias como forma de melhorar a trabalhabilidade do gesso 

reciclado. 

Análises estatísticas realizadas com 155 resultados de ensaios de resistência à 
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compressão simples, obtidos nesta pesquisa, indicam que os fatores determinantes para a 

resistência do gesso, em ordem decrescente do poder de explicação do resultado, são: a 

quantidade de água de amassamento (39,87%); a densidade da pasta endurecida (20,25%); o 

tipo do gesso (comercial ou reciclado) (10,98%) e a idade dos corpos de prova na data dos 

ensaios (8,5%). Convém observar que se tratam de resultados preliminares, que necessitam de 

novas pesquisas para sua validação e comprovação. 

Os ensaios de resistência à flexão das placas ensaiadas, que foram produzidas com 

pastas de gesso comercial, reciclado e mistas, com fator água/gesso de 1,00, apresentaram 

resultados que variam de 2,51 a 3,02 MPa. As placas de gesso comercial e reciclado 

apresentaram a mesma resistência média (2,63 MPa), o que indica que neste aspecto os tipos 

de gesso são compatíveis. Os maiores valores foram observados em pastas mistas, que 

apresentaram resultados de 3,02 MPa e 2,78 MPa, respectivamente, para pastas com 25% e 

50% de gesso reciclado. Os resultados indicam que a utilização das pastas mistas de gesso 

reciclado e comercial, além de melhorar a trabalhabilidade, conferem ao produto maior 

resistência à flexão, que é uma das características mais importantes para as placas. 

A comparação dos resultados de resistência à flexão e à compressão simples indicam 

não haver correlação entre estas duas características, ou seja, aparentemente a resistência à 

compressão simples das pastas não influência na resistência à flexão das placas. Parece pouco 

provável a influência das microfibras de sisal incorporadas ao gesso reciclado na resistência 

das pastas e das placas, uma vez que a resistência à flexão do gesso comercial e reciclado 

apresentaram valores coincidentes. Contudo, é necessário que se desenvolvam novas 

pesquisas para verificar se as fibras de sisal podem influenciar na resistência à flexão e à 

compressão do gesso. Outras pesquisas também são necessárias para verificar se as fibras de 

sisal, por serem de origem orgânica, podem comprometer a durabilidade do material. 

Os resultados dos ensaios de dureza, que é uma característica do material diretamente 

responsável por sua durabilidade, indicam que as pastas de gesso comercial e reciclado são 

compatíveis entre si. Apenas as pastas com fator água/gesso de 0,70 obtiveram valores dentro 

dos limites mínimos da NBR 13:207:1994 (30 N/mm
2
), sendo que o gesso reciclado 

apresentou dureza de 30,99 N/mm
2
 e o gesso comercial 29,63 N/mm

2
. O fator determinante 

para a dureza do gesso, conforme modelo estatístico realizado com 18 resultados de ensaios, 

inclusos os obtidos neste trabalho e em publicações científicas, é a quantidade de água de 

amassamento, responsável pela explicação de 87,19% do resultado, sendo que o tipo de gesso 

e a finura do material, também investigados no modelo, explicam menos de 1% da dureza do 
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gesso. 

Os tempos de início e fim de pega, que são características importantes para o uso das 

pastas de gesso em processos industriais, apresentaram valores compatíveis entre os gessos 

reciclado e comercial. Os tempos de início de pega, obtidos com o uso do aparelho de Vicat, 

que é o ensaio padrão da NBR 12128:1991b (MB-3469), apresentaram variação de 12'10" a 

17'25" para o gesso comercial e de 12'15" a 14'00" para o gesso reciclado. São valores acima 

dos estabelecidos pela NBR 13207:1994, que é entre 4 e 10 minutos. Embora os tempos de 

início de pega se encontrem fora da faixa estabelecida pela norma pertinente, apresentam-se 

compatíveis com os observados por Fiano & Pimentel (2009) e Lima & Camarini (2011). Os 

tempos de fim de pega, também obtidos com o aparelho de Vicat, indicaram variação de 

23'55" a 28'55" para o gesso comercial e de 20'10" a 24'45" para o gesso reciclado, 

encontrado-se dentro da faixa estabelecida pela norma (de 20 a 45 minutos). Quando 

analisados e comparados os resultados obtidos com o aparelho de Vicat e com o calorímetro, 

verifica-se que os tempos de início de pega nos ensaios com o calorímetro (10'00" a 12'30" 

para as pastas de gesso comercial e 6'50" a 11'00" para as pastas de gesso reciclado), 

apresentaram valores menores do que aqueles obtidos nos ensaios com o aparelho de Vicat 

(12'10" a 17'25" para as pastas de gesso comercial e de 12'15" a 14"00" para as pastas de 

gesso reciclado). Esta variação pode ser explicada pela forma como são caracterizados os 

momentos em cada método utilizado. No calorímetro, segundo Magnan (1973) apud Antunes 

& John (2000),  representa o início da formação do di-hidrato, enquanto que no aparelho de 

Vicat, para Stav & Bentur (1995) apud Antunes & John (2000), indica o momento em que 

cerca de 10% do di-hidrato já está formado. Já, para os tempos de fim de pega, as variações 

entre os dois métodos foram menores, com coincidência de valores em alguns experimentos. 

Em ambos os métodos, o fim de pega, é caracterizado pelo final da reação de hidratação. A 

precisão do resultado com o uso do aparelho de Vicat está sujeita à subjetividade imposta pelo 

método, que se baseia na sensibilidade do experimentador. O calorímetro, por sua vez, 

caracteriza o momento quando é verificada a maior temperatura, e por ser obtida por 

instrumento de precisão, está isento de subjetividade, portanto com maior confiabilidade. 

Os tempos de pega tiveram variação, crescendo com o aumento do fator água/gesso. 

No entanto, entre as taxas 0,90 e 1,00, estes tempos sofreram redução, tanto nas pastas de 

gesso comercial, quanto nas do gesso reciclado. Esta mudança que ocorreu na passagem do 

fator água/gesso de 0,90 para 1,00 é uma anomalia gerada por um equilíbrio instável, que 

Karapetyants (1978) descreve como um fenômeno que ocorre em soluções supersaturadas, 

quando atingem um determinado nível de concentração. 
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Os ensaios de tempo de pega com uso do calorímetro mostraram que o calor de 

reação de hidratação do gesso reciclado é superior ao do gesso comercial, para o mesmo fator 

água/gesso, e o calor de hidratação diminui com o aumento da taxa de água. 

A massa unitária do pó de gesso, entre as características ensaiadas nesta pesquisa, é a 

que apresentou maior variação em relação aos valores normatizados. O gesso comercial 

apresentou massa unitária média de 646,18 kg/m
3
, enquanto no gesso reciclado o valor médio 

foi de 328,95 kg/m
3
. Os valores são inferiores ao mínimo estabelecido pela NBR 13207:1994, 

que é de 700 kg/m
3
. Para o gesso comercial os resultados são compatíveis e até superiores aos 

obtidos por Hincampié Henao & Cincotto (1997) (entre 596 e 606 kg/m
3
). O gesso reciclado 

apresentou valores abaixo daqueles obtidos por outros pesquisadores, como os observados por 

Harada & Pimentel (2006) (530,00 kg/m
3
) e por Lima & Camarini (2011) (447,65 kg/m

3
). 

Para entender a razão dos baixos valores para o gesso reciclado, foram feitas análises 

a partir de imagens obtidas com lupas de aumento de 40 vezes e utilizando microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), com ampliação da imagem em 100 vezes, que indicaram que 

o gesso reciclado produzido neste trabalho apresenta um menor grau de empacotamento, e 

com propensão à formação de grumos de grandes dimensões, o que em parte pode explicar o 

aumento do volume de vazios da massa de gesso, e, consequentemente, a menor massa 

unitária. Em imagens obtidas pela MEV, com ampliação de 8.000 vezes, foi possível observar 

que a forma de organização dos cristais de gesso reciclado é diferente da do gesso comercial. 

Enquanto o gesso comercial apresenta os cristais agrupados, com forma lamelar e com arranjo 

organizado em camadas, o grão de gesso reciclado é formado por cristais dispersos e 

espaçados, com um grande volume de vazios entre eles, o que também pode explicar em parte 

a massa unitária tão baixa do material. 

Os grumos que aparecem nas imagens obtidas com a lupa de aumento, também estão 

presentes, em grandes quantidades e volumes, nas peneiras durante o processo de realização 

dos ensaios. No gesso reciclado os grumos são em maior quantidade e tamanho do que no 

gesso comercial, influenciando diretamente nos tempos dos ensaios.  Para os ensaios do gesso 

comercial são dispendidos em torno de 2h30min, enquanto para o gesso reciclado são 

necessárias mais de 5 horas. As minúsculas fibras de sisal presentes no gesso reciclado, vistas 

pelas lupas de aumento, mas que são imperceptíveis a olho nú, pelo que se observa nos 

experimentos, contribuem para a formação dos grumos e pelo aumento da trabalhabilidade 

nos peneiramentos para os ensaios de massa unitária. Trata-se de materiais resultantes da 

redução das fibras de sisal presentes nos resíduos de gesso e que foram empregadas no 
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processo de montagem das placas como elemento de ligação entre elas. 

Os baixos valores da massa unitária, que também foram obtidos nos experimentos 

realizados de Harada & Pimentel (2006) e Lima & Camarini (2011), pelo que se observa, são 

resultado da forma e organização dos cristais do gesso reciclado. Estes resultados não 

permitem o enquadramento do gesso reciclado nos parâmetros mínimos estabelecidos pela 

NBR 13207:1994. Há que se conhecer as razões da limitação feita pela norma brasileira para 

o valor da massa unitária do gesso, uma vez que se trata de material aglomerante, que, em sua 

utilização, passa pela dissolução água, e neste aspecto, a finura do material é uma 

característica importante. O grão mais fino, embora apresente menor massa unitária, tem 

maior superfície específica, com melhor taxa de hidratação e hidrólise, ou seja, é mais 

solúvel. A forma e organização dos cristais do grão de gesso reciclado, com grande volume de 

vazios, também diminui a massa unitária, mas, em contrapartida, apresenta maior superfície 

de contato entre o soluto (cristais do gesso) e o solvente (água), favorecendo também a 

hidratação, a hidrólise e a solubilidade. Novas pesquisas são necessárias para melhor 

investigar este fenômeno, que se confirmando, poderá ensejar a necessidade de ajustes dos 

valores normativos, como forma de possibilitar a reciclagem do gesso, uma vez que se trata de 

material reciclado com características físicas e mecânicas das pastas endurecidas compatíveis 

com as do gesso comercial, portanto com grande potencial de aproveitamento como matéria 

prima. Por outro lado, se o limite fixado pela norma brasileira tem como finalidade garantir a 

finura do material, podem ser utilizados outros limitadores, como os percentuais retidos em 

peneiras, que segundo Bauer (2001), são parâmetros observados por países com tradição no 

uso do gesso. 

O uso de aditivo plastificante melhora a trabalhabilidade da pasta de gesso reciclado, 

conferindo-lhe um aspecto líquido, semelhante àquele obtido para o gesso comercial, no 

entanto, provoca perdas na resistência à compressão simples, que nas condições do ensaio 

realizado neste trabalho, com utilização de 0,8% do plastificante Adment Premium® na água 

de amassamento, foram de 60% em relação à verificada para o gesso reciclado, com o mesmo 

fator água/gesso e sem uso plastificante. Além disso, o gesso produzido com o plastificante, 

apresentou após a cura um aspecto envelhecido. O uso de plastificantes nas pastas de gesso 

merece um estudo completo e específico, tanto para a análise da possibilidade de seu uso e 

para definir as dosagens, quanto para verificar o comportamento do material quando 

submetido a novos processos de reciclagem. 

Os ensaios de absorção de água indicaram que o gesso comercial e o reciclado 

apresentam valores similares e compatíveis entre si e com os resultados obtidos em outros 
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experimentos publicados em trabalhos científicos. No entanto, após passar pelo processo de 

imersão em água por 24 horas e adquirir novamente a característica de material seco, o gesso 

reciclado apresentou melhor desempenho do que o gesso comercial, pois teve uma redução de 

resistência à compressão simples de 13,3%, enquanto no gesso comercial foi de 14,9%, 

quando comparados com gesso que não foi imerso em água. O gesso reciclado também 

apresentou menor perda de massa aparente (1,3%), do que o gesso comercial (1,5%). 

A massa específica das placas de forro de gesso reciclado se mostrou compatível 

com as de gesso comercial e mistas, com uma variação entre elas de 9,6%. 

Os resultados obtidos neste trabalho, de forma geral, indicam que é plenamente 

possível realizar a reciclagem do gesso e utilizá-lo na produção de placas de forro, 

contribuindo para a sustentabilidade no ciclo produtivo do gesso, reduzindo impactos 

ambientais, tanto provocado pela deposição em aterros com a formação do gás sulfídrico, 

quanto pelo transporte do resíduo a grandes distâncias. Além disso, a reciclagem do gesso 

pode constituir-se em uma nova atividade econômica, conferindo ganhos sociais ao processo. 

 As pequenas empresas, que utilizam os mesmos equipamentos empregados nos 

experimentos desta pesquisa, precisam fazer adaptações nos mesmos e nos processos 

industriais para utilização do gesso reciclado puro na fabricação de placas, pois os 

misturadores, projetados para o gesso comercial, são ineficientes para a mistura do gesso 

reciclado puro, que apresentam baixa densidade aparente, dificultando a mistura com a água 

de amassamento. As mesas de moldagem, também precisam ser adaptadas para permitir uma 

boa distribuição da pasta de gesso reciclado, uma vez que esta se apresenta com grande 

viscosidade. A utilização de vibradores pode ser uma opção para isso, desde que sejam feitos 

os testes necessários para verificação de sua eficiência. Para as pequenas empresas, a melhor 

alternativa é a de se utilizar o gesso reciclado em pastas mistas com o comercial, que se 

utilizadas em percentuais de até 25% de gesso reciclado, se apresentam com trabalhabilidade 

próxima daquela obtida com o gesso comercial puro, e, como demonstram os resultados, com 

ganhos nas características mecânicas. 

Pode-se observar neste trabalho, que a reciclagem do gesso de fundição, quando 

realizada com critério acurado de segregação do material, tomando-se o cuidado de separar as 

folhas de vegetais, papéis e outros materiais contaminantes não consolidados com o resíduo 

de gesso, é possível produzir placas de forro com aspectos de cor muito próximos daqueles 

conferidos pelo gesso comercial. 
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Apêndice A: Granulometria do resíduo de gesso triturado 

Peneira Massa retida (g) Amostra 1 Amostra 2 Média 

Amostra 1 Amostra 2 Retida 

peneira 

Acumu-

lada 

Retida 

peneira 

Acumu-

lada 

Retida 

peneira 

Acumu-

lada 

12,5 13,77 21,53 2,71% 2,71% 4,27% 4,27% 3,49% 3,49% 

9,5 32,31 44,76 6,37% 9,08% 8,87% 13,14% 7,62% 11,11% 

6,3 73,06 79,72 14,40% 23,48% 15,80% 28,94% 15,10% 26,21% 

4,8 44,69 52,55 8,81% 32,28% 10,42% 39,36% 9,61% 35,82% 

2,4 110,49 89,56 21,77% 54,06% 17,75% 57,11% 19,76% 55,58% 

1,18 72,38 72,40 14,26% 68,32% 14,35% 71,46% 14,31% 69,89% 

0,6 38,52 44,08 7,59% 75,91% 8,74% 80,19% 8,16% 78,05% 

0,3 78,21 81,12 15,41% 91,32% 16,08% 96,27% 15,74% 93,80% 

0,15 38,72 18,20 7,63% 98,95% 3,61% 99,88% 5,62% 99,41% 

Fundo 5,33 0,61 1,05% 100,00% 0,12% 100,00% 0,59% 100,00% 

Total 507,48 504,53 100,00% 456,10% 100,00% 490,61% 100,00% 473,36% 

Módulo de finura 4,56 4,91 4,73 

 

Resultado: 

Módulo de finura: 4,73 - Granulometria grossa 

Dimensão máxima característica: 12,5 mm 

 

 



173 

 

 

Apêndice B: Granulometria do resíduo de gesso moído 

Peneira Massa retida (g) Amostra 1 Amostra 2 Média 

Amostra 1 Amostra 2 Retida 

peneira 

Acumu-

lada 

Retida 

peneira 

Acumu-

lada 

Retida 

peneira 

Acumu-

lada 

1,18 202,49 172,62 40,04% 40,04% 34,08% 34,08% 37,06% 37,06% 

0,6 86,79 87,74 17,16% 57,21% 17,32% 51,41% 17,24% 54,31% 

0,3 117,71 133,74 23,28% 80,49% 26,41% 77,81% 24,84% 79,15% 

0,15 89,86 102,06 17,77% 98,26% 20,15% 97,97% 18,96% 98,11% 

Fundo 8,81 10,30 1,74% 100,00% 2,03% 100,00% 1,89% 100,00% 

Total 505,66 506,46 100,00% 276,00% 100,00% 261,27% 100,00% 268,64% 

Módulo de finura 2,76 2,61 2,69 

 

Resultado: 

Módulo de finura: 2,69 - Granulometria média 

Dimensão máxima característica: 2,4 mm. 
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Apêndice C: Ensaios de Temperatura, massa, tempo de calcinação e tempo de pega 

Temperatura 

°C 
Tempo 

Peso bruto 

(g) 

Peso líquido 

(g) 
Umidade 

Fator 

água/gesso 

Tempo de pega 

Início Fim 

170 
1 h 

(1)
 170,01 164,02 3,52% 0,80 > 60' ND 

6 h 
(1)

 169,90 144,07 15,20% 0,70 6' 50" 8' 10" 

200 
1 h 

(1)
 169,98 157,11 7,57% 0,80 > 60' ND 

6 h 
(1)

 169,98 140,24 17,50% 0,80 27' 50" 30' 20" 

175 

2 h 
(2)

 395,17 325,44 17,65% 
0,75 14' 05" 24' 25" 

0,75 12' 40" 21' 40" 

4 h 
(2)

 395,17 324,90 17,78% 
0,75 20' 55" 31' 55" 

0,75 23' 40" 35' 35" 

6 h 
(2)

 395,17 324,13 17,98% 
0,75 31' 30" 41' 45" 

0,75 27' 10" 30' 50" 

170 
(3)

 2 h 
(4)

 
2.500,00 

4.270,00 14,60% 0,75 < 1' ND 
2.500,00 

170 
(3)

 2 h 
180,00 154,50 14,17% 0,75 < 1' ND 

180,00 157,35 12,58% 0,75 < 1' < 2' 

167 4 h 400,00 324,37 18,91% 0,75 21' 30" 27' 35" 

177 2 h 180,00 156,81 12,88% 0,80 < 2' 3' 30" 

172 2 h 180,00 146,07 18,85% 0,80 15' 30" 22' 35" 

170
(4)

 2h 30' 

625,00 521,78 16,52% 0,80 6' 45" 13' 05" 

625,00 526,26 15,80% - - - 

625,00 523,43 16,25% - - - 

625,00 510,11 18,38% 0,80 16' 15" 23' 25" 

170 

2h 15' 
(1)

 
500,00 403,93 19,21% 

0,80 34' 25" 43' 40" 
500,00 405,01 19,00% 

2 h 
(1)

 
500,00 407,04 18,59% 0,80 15' 30" 23' 45" 

500,00 404,27 19,15% 0,80 17' 10" 25' 20" 

170 

2h E1 
(1)(5)

 
500,00 406,12 18,78% 

0,80 21' 10" 28' 40" 
500,00 403,49 19,30% 

2h E2 
(1)(5)

 
500,00 406,66 18,67% 

0,80 19' 45" 27' 35" 
500,00 406,48 18,70% 

Nota: (1) Calcinação com duas bandejas; (2) Calcinação com 3 bandejas; (3) Estufa com entrada de ar obstruída; (4) 

Calcinação com 4 bandejas; (5) Estufas 1 e 2. 
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Apêndice D: Módulo de Finura do pó de gesso comercial 

Amostra 1 

Peneira 
Massa 

Inicial 
Retido individual 

Retido 

acumulado 

Módulo de 

finura 

0,840 mm 100,00 g 0,00 g 0,00 % 0,00 % 

0,1 

0,420 mm  0,04 g 0,04 % 0,04 % 

0,210 mm 50,00 g 0,33 g 0,67 % 0,71 % 

0,105 mm  3,85 g 7,86 % 8,57 % 

Fundo  44,79 g 91,43 %  

Total retido acumulado 9,33% 

 

Amostra 2 

Peneira 
Massa 

Inicial 
Retido individual 

Retido 

acumulado 

Módulo de 

finura 

0,840 mm 100,00 g 0,00 g 0,00 % 0,00 % 

0,1 

0,420 mm  0,03 g 0,03 % 0,03 % 

0,210 mm 50,00 g 0,59 g 1,18 % 1,21 % 

0,105 mm  3,89 g 7,78 % 8,99 % 

Fundo  45,52 g 91,01 %  

Total acumulado 10,23% 

 

Módulo de finura - média 

Peneira 
Retido na peneira Diferença 

Individual acumulado peso percentual 

0,840 mm 0,00 g 0,00 % 0,00 % 0,00 g 0,00 % 

0,420 mm 0,04 g 0,04 % 0,04 % 0,01 g 14,29 % 

0,210 mm 0,46 g 0,93 %  0,93 % 0,13 g 28,26 % 

0,105 mm 3,87 g 7,82 % 7,82 % 0,02 g 0,52 % 

Fundo 45,16 g 91,22 %    

Total acumulado 9,78%   

Módulo de finura 0,1 
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Apêndice E: Módulo de Finura do pó de gesso reciclado 

 

Amostra 1 

Peneira 
Massa 

Inicial 
Retido individual 

Retido 

acumulado 

Módulo de 

finura 

0,840 mm 100,00 g 0,04 g 0,04 % 0,04 % 

0,3 

0,420 mm  0,34 g 0,34 % 0,38 % 

0,210 mm 50,00 g 2,35 g 4,69 % 5,07 % 

0,105 mm  7,85 g 15,66 % 20,73 % 

Fundo  39,73 g 79,27 %  

Total retido acumulado 26,22 % 

 

Amostra 2 

Peneira 
Massa 

Inicial 
Retido individual 

Retido 

acumulado 

Módulo de 

finura 

0,840 mm 100,00 g 0,18 g 0,18 % 0,18 % 

0,3 

0,420 mm  0,53 g 0,53 % 0,71 % 

0,210 mm 50,00 g 2,27 g 4,53 % 5,25 % 

0,105 mm  7,12 g 14,22 % 19,47 % 

Fundo  40,31 g 80,53 %  

Total acumulado 25,61 % 

 

Módulo de finura - média 

Peneira 
Retido na peneira Diferença 

Individual acumulado peso percentual 

0,840 mm 0,11 g 0,11 % 0,11 % 0,07 g 63,64 % 

0,420 mm 0,44 g 0,44 % 0,55 % 0,10 g 21,84 % 

0,210 mm 2,31 g 4,61 % 5,16 % 0,04 g 1,73 % 

0,105 mm 7,49 g 14,94 % 20,10 % 0,37 g 4,88 % 

Fundo 40,02 g 79,90 %    

Total acumulado 25,91 %   

Módulo de finura 0,3 
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Apêndice F: Resultados dos ensaios de tempo de pega do gesso comercial obtidos com o uso 

do calorímetro 

Tempo 
GC07 GC08 GC09 GC10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

5'50'' 26,5 26,2 - - 28,0 28,0 - - 

5'55'' 26,5 26,2 - - 28,0 28,0 - - 

6'00'' 26,5 26,2 - - 28,0 28,0 - - 

6'05'' 26,5 26,2 - - 28,0 28,0 - - 

6'10'' 26,5 26,2 - - 28,0 28,0 - - 

6'15'' 26,6 26,2 - - 28,0 28,1 - - 

6'20'' 26,6 26,2 - - 28,0 28,0 27,8 27,9 

6'25'' 26,6 26,2 - - 28,0 28,0 27,8 27,9 

6'30'' 26,6 26,2 26,5 25,8 28,0 28,0 27,8 27,9 

6'35'' 26,6 26,3 26,5 25,8 28,0 28,1 27,8 27,9 

6'40'' 26,6 26,2 26,5 25,8 28,0 28,0 27,8 27,9 

6'45'' 26,6 26,3 26,5 25,8 28,0 28,1 27,8 27,9 

6'50'' 26,6 26,3 26,6 25,8 28,0 28,1 27,8 27,9 

6'55'' 26,7 26,3 26,5 25,8 28,0 28,1 27,8 27,9 

7'00'' 26,7 26,3 26,6 25,8 28,0 28,1 27,8 27,9 

7'05'' 26,7 26,3 26,6 25,8 28,1 28,1 27,8 27,9 

7'10'' 26,7 26,3 26,6 25,8 28,0 28,1 27,8 27,9 

7'15'' 26,7 26,3 26,6 25,9 28,0 28,1 27,8 27,9 

7'20'' 26,7 26,3 26,6 25,8 28,0 28,2 27,8 27,9 

7'25'' 26,7 26,3 26,6 25,9 28,0 28,1 27,8 27,9 

7'30'' 26,7 26,3 26,6 25,9 28,1 28,1 27,8 27,9 

7'35'' 26,7 26,3 26,6 25,9 28,1 28,2 27,8 27,9 

7'40'' 26,8 26,4 26,6 25,9 28,1 28,2 27,8 27,9 

7'45'' 26,8 26,4 26,6 25,9 28,1 28,2 27,8 27,9 

7'50'' 26,8 26,4 26,6 25,9 28,1 28,2 27,8 27,9 

7'55'' 26,8 26,4 26,6 25,9 28,1 28,2 27,8 27,9 

8'00'' 26,8 26,4 26,6 25,9 28,1 28,2 27,9 27,9 

8'05'' 26,8 26,4 26,7 25,9 28,1 28,2 27,8 28,0 

8'10'' 26,8 26,4 26,7 25,9 28,1 28,2 27,9 28,0 

8'15'' 26,8 26,4 26,7 25,9 28,1 28,3 27,9 27,9 

8'20'' 26,9 26,4 26,7 25,9 28,1 28,3 27,9 28,0 

8'25'' 26,9 26,4 26,7 25,9 28,1 28,3 27,9 28,0 

8'30'' 26,9 26,5 26,7 25,9 28,1 28,3 27,9 28,0 

8'35'' 26,9 26,5 26,7 25,9 28,2 28,3 27,9 28,0 

8'40'' 26,9 26,5 26,7 26,0 28,2 28,3 27,9 28,0 

8'45'' 26,9 26,5 26,8 26,0 28,1 28,3 27,9 28,0 

8'50'' 26,9 26,5 26,8 26,0 28,2 28,3 27,9 28,0 

8'55'' 27,0 26,5 26,8 26,0 28,2 28,3 28,0 28,0 

9'00'' 27,0 26,5 26,8 26,0 28,2 28,3 27,9 28,0 

9'05'' 27,0 26,5 26,8 26,0 28,2 28,3 27,9 28,0 

9'10'' 27,0 26,5 26,8 26,0 28,2 28,4 28,0 28,1 

9'15'' 27,0 26,5 26,8 26,0 28,2 28,4 28,0 28,1 

9'20'' 27,0 26,6 26,8 26,0 28,2 28,4 28,0 28,1 

9'25'' 27,0 26,6 26,9 26,0 28,2 28,4 28,0 28,1 

9'30'' 27,0 26,6 26,9 26,0 28,2 28,4 28,0 28,1 

9'35'' 27,1 26,6 26,9 26,1 28,2 28,4 28,0 28,1 

9'40'' 27,1 26,6 26,9 26,1 28,2 28,4 28,0 28,1 

continua ... 

... continuação 
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Tempo 
GC07 GC08 GC09 GC10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

9'45'' 27,1 26,6 26,9 26,1 28,2 28,4 28,1 28,1 

9'50'' 27,1 26,6 26,9 26,1 28,2 28,5 28,0 28,1 

9'55'' 27,1 26,6 26,9 26,1 28,2 28,5 28,1 28,2 

10'00'' 27,2 26,7 27,0 26,1 28,3 28,5 28,1 28,2 

10'05'' 27,2 26,7 27,0 26,1 28,3 28,5 28,1 28,2 

10'10'' 27,2 26,7 27,0 26,2 28,3 28,5 28,1 28,2 

10'15'' 27,3 26,7 27,0 26,1 28,3 28,5 28,1 28,2 

10'20'' 27,2 26,7 27,0 26,2 28,3 28,6 28,1 28,2 

10'25'' 27,3 26,7 27,0 26,2 28,3 28,6 28,2 28,2 

10'30'' 27,3 26,8 27,1 26,2 28,3 28,6 28,2 28,2 

10'35'' 27,3 26,8 27,1 26,2 28,4 28,6 28,2 28,2 

10'40'' 27,3 26,8 27,1 26,2 28,4 28,6 28,2 28,3 

10'45'' 27,4 26,8 27,1 26,2 28,4 28,6 28,2 28,3 

10'50'' 27,4 26,8 27,1 26,3 28,4 28,7 28,2 28,3 

10'55'' 27,4 26,8 27,2 26,3 28,4 28,7 28,2 28,3 

11'00'' 27,4 26,9 27,2 26,3 28,4 28,7 28,3 28,3 

11'05'' 27,5 26,9 27,2 26,3 28,4 28,7 28,3 28,4 

11'10'' 27,5 26,9 27,2 26,3 28,4 28,7 28,3 28,4 

11'15'' 27,5 26,9 27,2 26,3 28,4 28,8 28,3 28,4 

11'20'' 27,5 26,9 27,3 26,3 28,4 28,8 28,4 28,4 

11'25'' 27,6 27,0 27,3 26,3 28,5 28,8 28,3 28,4 

11'30'' 27,6 27,0 27,3 26,4 28,5 28,8 28,4 28,5 

11'35'' 27,6 27,0 27,3 26,4 28,5 28,9 28,4 28,5 

11'40'' 27,6 27,0 27,4 26,4 28,5 28,9 28,4 28,5 

11'45'' 27,7 27,0 27,4 26,4 28,5 28,9 28,4 28,5 

11'50'' 27,7 27,1 27,4 26,4 28,5 28,9 28,5 28,5 

11'55'' 27,7 27,1 27,4 26,4 28,5 28,9 28,5 28,5 

12'00'' 27,8 27,1 27,5 26,5 28,5 29,0 28,5 28,5 

12'05'' 27,8 27,1 27,5 26,5 28,6 29,0 28,5 28,6 

12'10'' 27,8 27,1 27,5 26,5 28,6 29,0 28,5 28,6 

12'15'' 27,8 27,2 27,5 26,5 28,6 29,0 28,5 28,6 

12'20'' 27,9 27,2 27,6 26,6 28,6 29,1 28,6 28,7 

12'25'' 27,9 27,2 27,6 26,6 28,6 29,1 28,6 28,7 

12'30'' 27,9 27,3 27,6 26,6 28,7 29,1 28,6 28,7 

12'35'' 28,0 27,3 27,6 26,6 28,7 29,1 28,7 28,7 

12'40'' 28,0 27,3 27,7 26,6 28,7 29,2 28,7 28,7 

12'45'' 28,0 27,3 27,7 26,7 28,7 29,2 28,7 28,8 

12'50'' 28,1 27,4 27,7 26,7 28,7 29,2 28,7 28,8 

12'55'' 28,1 27,4 27,8 26,7 28,7 29,3 28,7 28,8 

13'00'' 28,1 27,4 27,8 26,7 28,8 29,3 28,8 28,9 

13'05'' 28,2 27,4 27,8 26,7 28,8 29,3 28,8 28,9 

13'10'' 28,2 27,4 27,8 26,7 28,8 29,3 28,8 28,9 

13'15'' 28,2 27,5 27,9 26,8 28,8 29,4 28,9 28,9 

13'20'' 28,3 27,5 27,9 26,8 28,8 29,4 28,9 28,9 

13'25'' 28,3 27,5 28,0 26,8 28,8 29,4 28,9 29,0 

13'30'' 28,4 27,6 28,0 26,9 28,9 29,5 28,9 29,0 

13'35'' 28,4 27,6 28,0 26,9 28,9 29,5 29,0 29,0 

13'40'' 28,4 27,6 28,0 26,9 28,9 29,5 29,0 29,1 

13'45'' 28,5 27,7 28,1 26,9 28,9 29,6 29,0 29,1 

13'50'' 28,5 27,7 28,2 27,0 29,0 29,6 29,1 29,1 

continua ... 
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Tempo 
GC07 GC08 GC09 GC10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

... continuação 

13'55'' 28,6 27,7 28,2 27,0 29,0 29,6 29,1 29,1 

14'00'' 28,6 27,8 28,2 27,0 29,0 29,7 29,1 29,2 

14'05'' 28,7 27,8 28,2 27,0 29,0 29,7 29,1 29,2 

14'10'' 28,7 27,9 28,3 27,1 29,0 29,7 29,2 29,3 

14'15'' 28,8 27,9 28,3 27,1 29,0 29,8 29,2 29,3 

14'20'' 28,8 27,9 28,4 27,1 29,1 29,8 29,3 29,3 

14'25'' 28,9 27,9 28,4 27,2 29,1 29,9 29,3 29,4 

14'30'' 28,9 28,0 28,5 27,2 29,1 29,9 29,3 29,4 

14'35'' 29,0 28,0 28,5 27,2 29,2 29,9 29,3 29,4 

14'40'' 29,0 28,1 28,5 27,2 29,2 30,0 29,4 29,4 

14'45'' 29,1 28,1 28,6 27,3 29,2 30,0 29,4 29,5 

14'50'' 29,1 28,1 28,6 27,3 29,2 30,1 29,5 29,5 

14'55'' 29,2 28,2 28,7 27,3 29,3 30,1 29,5 29,6 

15'00'' 29,2 28,2 28,7 27,4 29,3 30,2 29,5 29,6 

15'05'' 29,2 28,2 28,8 27,4 29,3 30,2 29,6 29,7 

15'10'' 29,3 28,3 28,8 27,4 29,3 30,2 29,6 29,7 

15'15'' 29,4 28,3 28,9 27,5 29,4 30,3 29,7 29,7 

15'20'' 29,4 28,4 28,9 27,5 29,4 30,3 29,7 29,8 

15'25'' 29,5 28,4 29,0 27,5 29,4 30,4 29,8 29,8 

15'30'' 29,5 28,5 29,0 27,6 29,5 30,4 29,8 29,8 

15'35'' 29,6 28,5 29,0 27,6 29,5 30,5 29,8 29,9 

15'40'' 29,7 28,5 29,1 27,6 29,5 30,5 29,9 29,9 

15'45'' 29,7 28,6 29,1 27,7 29,5 30,6 29,9 30,0 

15'50'' 29,7 28,7 29,2 27,7 29,6 30,6 29,9 30,0 

15'55'' 29,8 28,7 29,3 27,7 29,6 30,7 30,0 30,1 

16'00'' 29,9 28,7 29,3 27,8 29,6 30,7 30,1 30,1 

16'05'' 30,0 28,8 29,4 27,8 29,7 30,8 30,1 30,2 

16'10'' 30,0 28,9 29,4 27,9 29,7 30,8 30,1 30,2 

16'15'' 30,1 28,9 29,5 27,9 29,8 30,8 30,2 30,2 

16'20'' 30,1 28,9 29,5 27,9 29,8 30,9 30,2 30,3 

16'25'' 30,2 29,0 29,6 28,0 29,8 31,0 30,3 30,3 

16'30'' 30,3 29,0 29,6 28,0 29,9 31,0 30,3 30,4 

16'35'' 30,3 29,1 29,7 28,1 29,9 31,1 30,4 30,4 

16'40'' 30,4 29,2 29,8 28,1 29,9 31,1 30,4 30,5 

16'45'' 30,5 29,2 29,8 28,2 30,0 31,2 30,5 30,5 

16'50'' 30,6 29,2 29,9 28,2 30,0 31,2 30,5 30,6 

16'55'' 30,6 29,3 30,0 28,3 30,0 31,3 30,6 30,6 

17'00'' 30,7 29,4 30,0 28,3 30,1 31,4 30,6 30,7 

17'05'' 30,8 29,4 30,1 28,3 30,1 31,4 30,7 30,8 

17'10'' 30,8 29,5 30,2 28,4 30,1 31,5 30,8 30,8 

17'15'' 30,9 29,5 30,2 28,4 30,2 31,6 30,8 30,9 

17'20'' 31,0 29,6 30,3 28,5 30,2 31,6 30,8 31,0 

17'25'' 31,1 29,6 30,3 28,5 30,2 31,7 30,9 31,0 

17'30'' 31,2 29,7 30,4 28,6 30,3 31,7 31,0 31,0 

17'35'' 31,3 29,8 30,5 28,6 30,3 31,8 31,0 31,1 

17'40'' 31,3 29,9 30,6 28,7 30,4 31,9 31,1 31,2 

17'45'' 31,4 29,9 30,6 28,7 30,5 31,9 31,1 31,2 

17'50'' 31,5 30,0 30,7 28,8 30,5 32,0 31,2 31,3 

17'55'' 31,6 30,0 30,8 28,8 30,5 32,1 31,3 31,4 

continua ... 

... continuação. 
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Tempo 
GC07 GC08 GC09 GC10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

18'00'' 31,7 30,1 30,9 28,9 30,6 32,2 31,3 31,4 

18'05'' 31,8 30,2 30,9 28,9 30,6 32,2 31,4 31,5 

18'10'' 31,8 30,2 31,0 29,0 30,7 32,3 31,5 31,6 

18'15'' 31,9 30,3 31,1 29,0 30,7 32,4 31,5 31,6 

18'20'' 32,0 30,4 31,2 29,1 30,7 32,4 31,6 31,7 

18'25'' 32,1 30,5 31,3 29,2 30,8 32,5 31,7 31,8 

18'30'' 32,2 30,5 31,4 29,2 30,8 32,6 31,7 31,8 

18'35'' 32,3 30,6 31,4 29,3 30,9 32,7 31,8 31,9 

18'40'' 32,4 30,7 31,5 29,3 31,0 32,7 31,9 32,0 

18'45'' 32,5 30,7 31,6 29,4 31,0 32,8 32,0 32,0 

18'50'' 32,6 30,8 31,7 29,5 31,1 32,9 32,0 32,1 

18'55'' 32,7 30,9 31,8 29,5 31,1 33,0 32,1 32,2 

19'00'' 32,8 31,0 31,9 29,6 31,2 33,1 32,2 32,3 

19'05'' 32,9 31,1 32,0 29,7 31,2 33,1 32,3 32,3 

19'10'' 33,0 31,1 32,1 29,7 31,3 33,2 32,3 32,4 

19'15'' 33,1 31,2 32,1 29,8 31,3 33,3 32,4 32,5 

19'20'' 33,2 31,3 32,2 29,8 31,4 33,4 32,5 32,6 

19'25'' 33,4 31,4 32,3 29,9 31,4 33,5 32,6 32,7 

19'30'' 33,4 31,5 32,4 30,0 31,5 33,6 32,6 32,7 

19'35'' 33,6 31,6 32,5 30,0 31,5 33,7 32,7 32,8 

19'40'' 33,7 31,6 32,6 30,1 31,6 33,8 32,8 32,9 

19'45'' 33,8 31,8 32,7 30,2 31,7 33,9 32,9 33,0 

19'50'' 33,9 31,8 32,9 30,3 31,8 34,0 33,0 33,1 

19'55'' 34,0 31,9 33,0 30,3 31,8 34,0 33,1 33,2 

20'00'' 34,1 32,0 33,1 30,4 31,9 34,1 33,1 33,3 

20'05'' 34,3 32,1 33,1 30,5 31,9 34,2 33,2 33,3 

20'10'' 34,4 32,2 33,3 30,6 32,0 34,4 33,3 33,4 

20'15'' 34,5 32,3 33,4 30,6 32,0 34,4 33,4 33,5 

20'20'' 34,7 32,4 33,5 30,7 32,1 34,6 33,5 33,6 

20'25'' 34,8 32,5 33,6 30,8 32,2 34,7 33,6 33,7 

20'30'' 34,9 32,6 33,7 30,9 32,3 34,8 33,7 33,8 

20'35'' 35,0 32,7 33,8 30,9 32,3 34,9 33,8 33,9 

20'40'' 35,2 32,8 34,0 31,0 32,4 35,0 33,9 34,0 

20'45'' 35,3 32,9 34,1 31,1 32,5 35,1 34,0 34,1 

20'50'' 35,4 33,0 34,2 31,2 32,5 35,2 34,1 34,2 

20'55'' 35,6 33,2 34,3 31,3 32,6 35,3 34,2 34,3 

21'00'' 35,7 33,3 34,4 31,4 32,7 35,4 34,3 34,4 

21'05'' 35,9 33,4 34,6 31,5 32,7 35,5 34,4 34,5 

21'10'' 36,0 33,5 34,7 31,6 32,8 35,7 34,5 34,6 

21'15'' 36,2 33,6 34,8 31,6 32,9 35,8 34,6 34,8 

21'20'' 36,4 33,7 35,0 31,7 33,0 35,9 34,7 34,9 

21'25'' 36,5 33,8 35,1 31,9 33,1 36,0 34,8 34,9 

21'30'' 36,7 33,9 35,2 31,9 33,1 36,2 34,9 35,1 

21'35'' 36,9 34,1 35,4 32,0 33,2 36,3 35,0 35,2 

21'40'' 37,0 34,2 35,5 32,1 33,3 36,4 35,2 35,3 

21'45'' 37,1 34,3 35,6 32,2 33,4 36,5 35,3 35,4 

21'50'' 37,3 34,4 35,8 32,3 33,5 36,7 35,4 35,6 

21'55'' 37,5 34,6 36,0 32,4 33,6 36,8 35,5 35,7 

22'00'' 37,7 34,7 36,1 32,5 33,6 37,0 35,6 35,8 

22'05'' 37,8 34,8 36,2 32,6 33,7 37,1 35,8 35,9 

continua ... 
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Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

... continuação. 

22'10'' 38,0 35,0 36,4 32,7 33,8 37,3 35,9 36,1 

22'15'' 38,2 35,1 36,6 32,9 33,9 37,4 36,0 36,2 

22'20'' 38,4 35,3 36,7 32,9 34,0 37,5 36,2 36,3 

22'25'' 38,6 35,4 36,8 33,0 34,1 37,7 36,3 36,4 

22'30'' 38,8 35,5 37,0 33,1 34,2 37,8 36,4 36,6 

22'35'' 39,0 35,7 37,2 33,3 34,3 38,0 36,6 36,7 

22'40'' 39,1 35,8 37,4 33,4 34,4 38,2 36,7 36,9 

22'45'' 39,3 36,0 37,5 33,5 34,5 38,3 36,9 37,0 

22'50'' 39,6 36,1 37,7 33,6 34,5 38,4 37,0 37,2 

22'55'' 39,7 36,3 37,9 33,7 34,7 38,6 37,1 37,3 

23'00'' 39,9 36,4 38,1 33,9 34,8 38,8 37,3 37,4 

23'05'' 40,1 36,6 38,2 34,0 34,9 38,9 37,4 37,6 

23'10'' 40,4 36,7 38,4 34,1 35,0 39,1 37,6 37,7 

23'15'' 40,6 36,9 38,6 34,2 35,1 39,3 37,7 37,9 

23'20'' 40,8 37,1 38,8 34,4 35,2 39,4 37,9 38,0 

23'25'' 41,0 37,2 38,9 34,5 35,3 39,6 38,0 38,2 

23'30'' 41,2 37,4 39,2 34,6 35,4 39,8 38,2 38,3 

23'35'' 41,4 37,6 39,3 34,8 35,5 39,9 38,3 38,5 

23'40'' 41,6 37,8 39,5 34,9 35,6 40,1 38,5 38,7 

23'45'' 41,9 38,0 39,7 35,0 35,8 40,3 38,6 38,8 

23'50'' 42,1 38,1 39,9 35,2 35,8 40,4 38,8 39,0 

23'55'' 42,3 38,3 40,1 35,3 36,0 40,6 38,9 39,1 

24'00'' 42,5 38,5 40,3 35,5 36,1 40,8 39,1 39,3 

24'05'' 42,7 38,7 40,5 35,6 36,2 41,0 39,3 39,5 

24'10'' 42,9 38,9 40,7 35,7 36,3 41,2 39,4 39,6 

24'15'' 43,2 39,1 40,9 35,9 36,5 41,3 39,6 39,8 

24'20'' 43,4 39,3 41,1 36,0 36,6 41,5 39,8 39,9 

24'25'' 43,6 39,5 41,3 36,2 36,7 41,7 39,9 40,1 

24'30'' 43,8 39,7 41,5 36,3 36,8 41,9 40,1 40,3 

24'35'' 44,0 39,9 41,7 36,5 37,0 42,0 40,2 40,4 

24'40'' 44,2 40,1 41,9 36,7 37,1 42,2 40,4 40,6 

24'45'' 44,5 40,3 42,1 36,8 37,3 42,4 40,5 40,8 

24'50'' 44,7 40,5 42,3 37,0 37,4 42,6 40,7 40,9 

24'55'' 44,9 40,7 42,5 37,1 37,5 42,7 40,8 41,1 

25'00'' 45,0 40,9 42,7 37,3 37,7 42,9 41,0 41,2 

25'05'' 45,3 41,1 42,9 37,5 37,8 43,1 41,2 41,4 

25'10'' 45,5 41,3 43,1 37,6 38,0 43,3 41,3 41,5 

25'15'' 45,6 41,6 43,2 37,8 38,1 43,4 41,5 41,7 

25'20'' 45,8 41,8 43,5 38,0 38,3 43,6 41,6 41,8 

25'25'' 46,0 42,0 43,6 38,2 38,4 43,7 41,8 42,0 

25'30'' 46,2 42,2 43,8 38,3 38,6 43,9 41,9 42,1 

25'35'' 46,4 42,4 44,0 38,5 38,7 44,1 42,0 42,3 

25'40'' 46,5 42,6 44,2 38,7 38,9 44,2 42,2 42,4 

25'45'' 46,7 42,9 44,3 38,9 39,0 44,3 42,3 42,5 

25'50'' 46,8 43,1 44,5 39,1 39,2 44,5 42,4 42,7 

25'55'' 47,0 43,3 44,7 39,2 39,4 44,6 42,6 42,8 

26'00'' 47,1 43,5 44,8 39,4 39,5 44,8 42,7 42,9 

26'05'' 47,3 43,8 45,0 39,6 39,7 44,9 42,8 43,0 

26'10'' 47,4 44,0 45,1 39,8 39,8 45,0 42,9 43,1 

continua ... 
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26'15'' 47,5 44,2 45,3 40,0 40,0 45,1 43,0 43,3 

26'20'' 47,6 44,4 45,4 40,2 40,2 45,3 43,1 43,3 

26'25'' 47,7 44,6 45,5 40,4 40,3 45,4 43,2 43,5 

26'30'' 47,9 44,8 45,7 40,6 40,5 45,5 43,3 43,6 

26'35'' 47,9 45,1 45,8 40,8 40,7 45,6 43,4 43,6 

26'40'' 48,0 45,2 45,9 40,9 40,8 45,7 43,5 43,7 

26'45'' 48,1 45,4 46,0 41,1 41,0 45,8 43,6 43,8 

26'50'' 48,2 45,6 46,1 41,3 41,2 45,9 43,7 43,9 

26'55'' 48,3 45,8 46,2 41,5 41,3 46,0 43,8 44,0 

27'00'' 48,4 46,0 46,3 41,7 41,5 46,0 43,8 44,1 

27'05'' 48,5 46,2 46,4 41,9 41,7 46,1 43,9 44,1 

27'10'' 48,5 46,4 46,5 42,1 41,8 46,2 44,0 44,2 

27'15'' 48,6 46,5 46,6 42,2 42,0 46,3 44,1 44,3 

27'20'' 48,6 46,7 46,7 42,4 42,2 46,4 44,1 44,3 

27'25'' 48,7 46,9 46,7 42,6 42,3 46,4 44,2 44,4 

27'30'' 48,8 47,0 46,8 42,8 42,5 46,5 44,2 44,4 

27'35'' 48,8 47,2 46,9 43,0 42,7 46,5 44,3 44,5 

27'40'' 48,9 47,3 46,9 43,1 42,9 46,6 44,3 44,5 

27'45'' 48,9 47,4 47,0 43,3 43,0 46,6 44,4 44,6 

27'50'' 48,9 47,5 47,1 43,4 43,1 46,7 44,4 44,6 

27'55'' 49,0 47,7 47,1 43,6 43,3 46,7 44,4 44,7 

28'00'' 49,0 47,8 47,2 43,8 43,4 46,8 44,5 44,7 

Nota: Os valores das temperaturas de início e fim de pega estão em destaque na tabela.  
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Apêndice G: Resultados dos ensaios de tempo de pega do gesso reciclado com o uso de 

calorímetro 

Tempo 
GR07 GR08 GR09 GR10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

4'30'' 24,9 29,4 - - - - - - 

4'35'' 26,3 29,5 - - - - - - 

4'40'' 27,2 29,5 - - - - - - 

4'45'' 27,8 29,5 - - - - - - 

4'50'' 28,2 29,5 - - - - - - 

4'55'' 28,4 29,6 - - - - - - 

5'00'' 28,6 29,6 - - - - - - 

5'05'' 28,8 29,6 - - - - - - 

5'10'' 28,9 29,6 - - - - - - 

5'15'' 29,0 29,7 - - - - - - 

5'20'' 29,1 29,7 - - - - - - 

5'25'' 29,1 29,7 - - - - - - 

5'30'' 29,2 29,7 - - - - 30,5 30,7 

5'35'' 29,2 29,7 - - - - 30,5 30,6 

5'40'' 29,2 29,7 - - - - 30,5 30,7 

5'45'' 29,3 29,8 30,8 30,3 - - 30,5 30,7 

5'50'' 29,3 29,8 30,8 30,3 - - 30,5 30,7 

5'55'' 29,4 29,8 30,9 30,3 - - 30,6 30,7 

6'00'' 29,4 29,8 30,8 30,3 - - 30,5 30,7 

6'05'' 29,4 29,8 30,9 30,3 - - 30,6 30,7 

6'10'' 29,4 29,8 30,9 30,3 - - 30,6 30,7 

6'15'' 29,4 29,8 30,9 30,3 - - 30,6 30,8 

6'20'' 29,5 29,8 30,9 30,3 - - 30,6 30,8 

6'25'' 29,5 29,9 30,9 30,3 - - 30,6 30,8 

6'30'' 29,5 29,9 30,9 30,4 - - 30,7 30,8 

6'35'' 29,5 29,9 30,9 30,4 - - 30,6 30,8 

6'40'' 29,5 29,9 30,9 30,4 - - 30,7 30,8 

6'45'' 29,5 29,9 30,9 30,3 - - 30,7 30,8 

6'50'' 29,6 30,0 30,9 30,4 - - 30,7 30,8 

6'55'' 29,6 30,0 30,9 30,3 - - 30,7 30,9 

7'00'' 29,6 30,0 30,9 30,4 29,1 28,8 30,7 30,9 

7'05'' 29,6 30,0 30,9 30,4 29,2 28,9 30,7 30,9 

7'10'' 29,6 30,0 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 30,9 

7'15'' 29,6 30,0 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 30,9 

7'20'' 29,7 30,1 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 30,9 

7'25'' 29,7 30,1 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 30,9 

7'30'' 29,7 30,1 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 31,0 

7'35'' 29,7 30,1 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 31,0 

7'40'' 29,7 30,1 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 31,0 

7'45'' 29,7 30,1 30,9 30,4 29,2 28,9 30,8 31,0 

7'50'' 29,7 30,2 30,9 30,4 29,2 28,9 30,9 31,0 

7'55'' 29,8 30,2 30,9 30,4 29,2 29,0 30,9 31,1 

8'00'' 29,8 30,2 30,9 30,4 29,2 29,0 30,9 31,1 

8'05'' 29,8 30,2 31,0 30,5 29,2 29,0 30,9 31,1 

8'10'' 29,8 30,2 30,9 30,5 29,3 29,0 30,9 31,1 

8'15'' 29,8 30,3 31,0 30,5 29,3 29,0 31,0 31,1 

8'20'' 29,8 30,3 31,0 30,5 29,3 29,0 31,0 31,1 

continua ... 
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GR07 GR08 GR09 GR10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

8'25'' 29,9 30,3 31,0 30,5 29,3 29,0 31,0 31,1 

8'30'' 29,9 30,3 31,0 30,5 29,3 29,0 31,0 31,2 

8'35'' 29,9 30,3 31,0 30,5 29,3 29,0 31,0 31,2 

8'40'' 29,9 30,4 31,0 30,5 29,3 29,0 31,1 31,2 

8'45'' 29,9 30,4 31,0 30,5 29,3 29,1 31,1 31,2 

8'50'' 29,9 30,4 31,0 30,5 29,4 29,1 31,1 31,3 

8'55'' 29,9 30,4 31,0 30,5 29,4 29,1 31,1 31,3 

9'00'' 29,9 30,5 31,0 30,5 29,4 29,1 31,1 31,3 

9'05'' 30,0 30,5 31,0 30,6 29,4 29,1 31,2 31,3 

9'10'' 30,0 30,5 31,0 30,5 29,4 29,1 31,2 31,4 

9'15'' 30,0 30,5 31,1 30,6 29,4 29,1 31,2 31,4 

9'20'' 30,0 30,6 31,1 30,6 29,4 29,2 31,2 31,4 

9'25'' 30,1 30,6 31,1 30,6 29,4 29,2 31,3 31,4 

9'30'' 30,1 30,6 31,1 30,6 29,4 29,2 31,3 31,4 

9'35'' 30,1 30,6 31,1 30,6 29,5 29,2 31,3 31,5 

9'40'' 30,1 30,7 31,1 30,6 29,5 29,2 31,3 31,5 

9'45'' 30,1 30,7 31,1 30,6 29,5 29,2 31,4 31,5 

9'50'' 30,2 30,7 31,1 30,6 29,5 29,3 31,4 31,6 

9'55'' 30,2 30,8 31,2 30,7 29,5 29,3 31,4 31,6 

10'00'' 30,2 30,8 31,2 30,7 29,5 29,3 31,5 31,6 

10'05'' 30,2 30,8 31,2 30,7 29,5 29,3 31,5 31,6 

10'10'' 30,2 30,9 31,2 30,7 29,6 29,3 31,5 31,7 

10'15'' 30,3 30,9 31,2 30,7 29,6 29,3 31,6 31,7 

10'20'' 30,3 30,9 31,2 30,7 29,6 29,3 31,6 31,7 

10'25'' 30,3 30,9 31,3 30,7 29,6 29,4 31,6 31,8 

10'30'' 30,3 31,0 31,3 30,8 29,6 29,4 31,6 31,8 

10'35'' 30,4 31,0 31,3 30,8 29,6 29,4 31,7 31,8 

10'40'' 30,4 31,1 31,3 30,8 29,7 29,4 31,7 31,9 

10'45'' 30,4 31,1 31,3 30,8 29,7 29,4 31,8 31,9 

10'50'' 30,5 31,1 31,3 30,8 29,7 29,5 31,8 31,9 

10'55'' 30,5 31,2 31,4 30,8 29,7 29,5 31,8 32,0 

11'00'' 30,5 31,2 31,4 30,9 29,7 29,5 31,8 32,0 

11'05'' 30,5 31,3 31,4 30,9 29,7 29,5 31,9 32,0 

11'10'' 30,6 31,3 31,4 30,9 29,8 29,5 31,9 32,1 

11'15'' 30,6 31,3 31,4 31,0 29,8 29,6 31,9 32,1 

11'20'' 30,6 31,3 31,4 31,0 29,8 29,6 32,0 32,2 

11'25'' 30,6 31,4 31,4 31,0 29,8 29,6 32,0 32,2 

11'30'' 30,7 31,4 31,5 31,0 29,9 29,7 32,1 32,2 

11'35'' 30,7 31,5 31,5 31,0 29,9 29,7 32,1 32,3 

11'40'' 30,7 31,5 31,5 31,0 29,9 29,7 32,1 32,3 

11'45'' 30,8 31,5 31,6 31,1 29,9 29,7 32,2 32,3 

11'50'' 30,8 31,6 31,6 31,1 30,0 29,7 32,2 32,4 

11'55'' 30,9 31,6 31,6 31,1 30,0 29,7 32,3 32,4 

12'00'' 30,9 31,7 31,6 31,1 30,0 29,8 32,3 32,5 

12'05'' 30,9 31,7 31,6 31,1 30,0 29,8 32,3 32,5 

12'10'' 31,0 31,8 31,6 31,2 30,0 29,8 32,4 32,5 

12'15'' 31,0 31,8 31,6 31,2 30,1 29,9 32,5 32,6 

12'20'' 31,0 31,9 31,7 31,2 30,1 29,9 32,5 32,6 

12'25'' 31,1 31,9 31,7 31,3 30,1 29,9 32,5 32,7 

12'30'' 31,1 32,0 31,7 31,3 30,1 30,0 32,6 32,7 

continua ... 
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12'35'' 31,2 32,0 31,8 31,3 30,2 30,0 32,6 32,8 

12'40'' 31,2 32,1 31,8 31,3 30,2 30,0 32,7 32,8 

12'45'' 31,2 32,1 31,8 31,4 30,2 30,0 32,7 32,9 

12'50'' 31,3 32,2 31,8 31,3 30,2 30,1 32,8 32,9 

12'55'' 31,3 32,2 31,9 31,4 30,3 30,1 32,8 33,0 

13'00'' 31,4 32,3 31,9 31,4 30,3 30,1 32,9 33,0 

13'05'' 31,4 32,3 31,9 31,5 30,3 30,2 32,9 33,1 

13'10'' 31,4 32,4 32,0 31,5 30,4 30,2 33,0 33,2 

13'15'' 31,5 32,4 32,0 31,5 30,4 30,2 33,0 33,2 

13'20'' 31,5 32,5 32,0 31,5 30,4 30,3 33,1 33,2 

13'25'' 31,6 32,5 32,1 31,6 30,5 30,3 33,1 33,3 

13'30'' 31,6 32,6 32,1 31,6 30,5 30,3 33,2 33,4 

13'35'' 31,7 32,7 32,1 31,6 30,5 30,4 33,3 33,4 

13'40'' 31,7 32,7 32,2 31,7 30,5 30,4 33,3 33,5 

13'45'' 31,8 32,8 32,2 31,7 30,6 30,4 33,4 33,5 

13'50'' 31,8 32,8 32,2 31,7 30,6 30,5 33,4 33,6 

13'55'' 31,9 32,9 32,2 31,8 30,7 30,5 33,5 33,7 

14'00'' 31,9 33,0 32,3 31,8 30,7 30,5 33,5 33,7 

14'05'' 32,0 33,1 32,3 31,8 30,7 30,6 33,6 33,8 

14'10'' 32,0 33,1 32,4 31,9 30,8 30,6 33,7 33,8 

14'15'' 32,1 33,2 32,4 31,9 30,8 30,7 33,7 33,9 

14'20'' 32,1 33,3 32,5 32,0 30,8 30,7 33,8 34,0 

14'25'' 32,2 33,3 32,5 32,0 30,9 30,7 33,9 34,1 

14'30'' 32,3 33,4 32,5 32,1 30,9 30,8 34,0 34,1 

14'35'' 32,3 33,5 32,6 32,1 31,0 30,8 34,0 34,2 

14'40'' 32,4 33,5 32,6 32,1 31,0 30,9 34,1 34,3 

14'45'' 32,5 33,6 32,6 32,2 31,0 30,9 34,2 34,3 

14'50'' 32,5 33,7 32,7 32,2 31,1 31,0 34,3 34,4 

14'55'' 32,6 33,8 32,7 32,3 31,1 31,0 34,3 34,5 

15'00'' 32,6 33,9 32,8 32,3 31,2 31,1 34,4 34,6 

15'05'' 32,7 33,9 32,8 32,3 31,2 31,1 34,5 34,7 

15'10'' 32,8 34,0 32,8 32,4 31,3 31,1 34,6 34,8 

15'15'' 32,8 34,1 32,9 32,4 31,3 31,2 34,6 34,8 

15'20'' 32,9 34,2 33,0 32,5 31,4 31,3 34,7 34,9 

15'25'' 33,0 34,3 33,0 32,5 31,4 31,3 34,8 35,0 

15'30'' 33,1 34,4 33,1 32,6 31,5 31,3 34,9 35,0 

15'35'' 33,1 34,5 33,1 32,6 31,5 31,4 35,0 35,2 

15'40'' 33,2 34,6 33,1 32,7 31,5 31,5 35,1 35,2 

15'45'' 33,3 34,6 33,2 32,7 31,6 31,5 35,1 35,4 

15'50'' 33,4 34,7 33,2 32,8 31,6 31,6 35,3 35,4 

15'55'' 33,4 34,8 33,3 32,8 31,7 31,6 35,3 35,5 

16'00'' 33,5 34,9 33,4 32,9 31,8 31,7 35,4 35,6 

16'05'' 33,6 35,0 33,4 33,0 31,8 31,7 35,5 35,7 

16'10'' 33,7 35,1 33,5 33,0 31,9 31,8 35,6 35,8 

16'15'' 33,7 35,2 33,5 33,1 31,9 31,8 35,7 35,9 

16'20'' 33,8 35,3 33,6 33,1 32,0 31,9 35,8 36,0 

16'25'' 33,9 35,4 33,6 33,2 32,0 32,0 35,9 36,1 

16'30'' 34,0 35,6 33,7 33,2 32,1 32,0 36,0 36,2 

16'35'' 34,1 35,6 33,7 33,3 32,1 32,1 36,1 36,4 

continua ... 
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16'40'' 34,2 35,7 33,8 33,3 32,2 32,2 36,2 36,4 

16'45'' 34,2 35,9 33,9 33,4 32,3 32,2 36,4 36,5 

16'50'' 34,4 36,0 33,9 33,5 32,3 32,3 36,4 36,7 

16'55'' 34,5 36,1 34,0 33,5 32,4 32,3 36,6 36,8 

17'00'' 34,5 36,2 34,0 33,6 32,5 32,4 36,7 36,9 

17'05'' 34,7 36,4 34,1 33,7 32,5 32,5 36,8 37,0 

17'10'' 34,7 36,4 34,2 33,7 32,6 32,5 36,9 37,2 

17'15'' 34,8 36,6 34,2 33,8 32,7 32,6 37,0 37,3 

17'20'' 34,9 36,7 34,3 33,9 32,7 32,7 37,2 37,4 

17'25'' 35,1 36,8 34,4 34,0 32,8 32,8 37,3 37,5 

17'30'' 35,2 37,0 34,5 34,0 32,9 32,8 37,5 37,7 

17'35'' 35,3 37,1 34,5 34,1 33,0 32,9 37,6 37,8 

17'40'' 35,4 37,2 34,6 34,2 33,0 33,0 37,7 38,0 

17'45'' 35,5 37,4 34,7 34,2 33,1 33,0 37,9 38,1 

17'50'' 35,6 37,5 34,8 34,3 33,1 33,2 38,0 38,3 

17'55'' 35,7 37,7 34,9 34,4 33,2 33,2 38,2 38,4 

18'00'' 35,8 37,8 34,9 34,5 33,3 33,3 38,3 38,6 

18'05'' 36,0 38,0 35,0 34,6 33,4 33,4 38,4 38,7 

18'10'' 36,1 38,1 35,1 34,6 33,5 33,5 38,6 38,9 

18'15'' 36,2 38,3 35,2 34,7 33,5 33,6 38,8 39,0 

18'20'' 36,3 38,5 35,3 34,8 33,6 33,6 38,9 39,2 

18'25'' 36,5 38,6 35,3 34,9 33,7 33,7 39,1 39,4 

18'30'' 36,6 38,8 35,5 35,0 33,8 33,8 39,2 39,5 

18'35'' 36,7 39,0 35,5 35,1 33,9 33,9 39,4 39,7 

18'40'' 36,9 39,1 35,6 35,2 34,0 34,0 39,6 39,9 

18'45'' 37,0 39,3 35,7 35,2 34,1 34,1 39,8 40,1 

18'50'' 37,2 39,5 35,8 35,3 34,1 34,2 39,9 40,2 

18'55'' 37,3 39,7 35,9 35,4 34,2 34,3 40,1 40,4 

19'00'' 37,5 39,9 36,0 35,5 34,3 34,4 40,3 40,7 

19'05'' 37,6 40,0 36,1 35,7 34,4 34,5 40,5 40,8 

19'10'' 37,7 40,2 36,2 35,7 34,5 34,6 40,7 41,0 

19'15'' 37,9 40,4 36,3 35,9 34,6 34,7 40,9 41,2 

19'20'' 38,1 40,6 36,4 35,9 34,7 34,8 41,1 41,4 

19'25'' 38,2 40,8 36,5 36,0 34,8 34,9 41,3 41,7 

19'30'' 38,4 41,1 36,6 36,2 34,9 35,0 41,5 41,9 

19'35'' 38,6 41,3 36,8 36,3 35,1 35,1 41,7 42,1 

19'40'' 38,7 41,5 36,9 36,4 35,2 35,3 41,9 42,3 

19'45'' 38,9 41,7 37,0 36,5 35,3 35,4 42,1 42,5 

19'50'' 39,1 42,0 37,1 36,6 35,4 35,5 42,4 42,8 

19'55'' 39,3 42,2 37,2 36,7 35,5 35,6 42,6 43,0 

20'00'' 39,5 42,4 37,3 36,9 35,6 35,7 42,8 43,2 

20'05'' 39,6 42,6 37,5 37,0 35,7 35,9 43,0 43,5 

20'10'' 39,8 42,9 37,6 37,1 35,9 36,0 43,3 43,7 

20'15'' 40,0 43,2 37,7 37,3 36,0 36,1 43,5 44,0 

20'20'' 40,2 43,4 37,8 37,4 36,1 36,3 43,8 44,2 

20'25'' 40,4 43,6 38,0 37,5 36,2 36,4 44,0 44,5 

20'30'' 40,6 43,9 38,1 37,6 36,4 36,6 44,2 44,7 

20'35'' 40,9 44,2 38,3 37,8 36,5 36,7 44,5 44,9 

20'40'' 41,1 44,5 38,4 38,0 36,7 36,9 44,7 45,2 

20'45'' 41,3 44,7 38,6 38,1 36,8 37,0 44,9 45,4 

continua ... 
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Tempo 
GR07 GR08 GR09 GR10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

... continuação. 

20'50'' 41,5 45,0 38,7 38,2 36,9 37,1 45,2 45,6 

20'55'' 41,7 45,3 38,9 38,4 37,1 37,3 45,4 45,8 

21'00'' 42,0 45,5 39,0 38,5 37,2 37,5 45,6 46,0 

21'05'' 42,2 45,8 39,2 38,7 37,4 37,6 45,8 46,2 

21'10'' 42,4 46,1 39,4 38,9 37,5 37,8 46,0 46,4 

21'15'' 42,6 46,4 39,5 39,0 37,7 38,0 46,2 46,5 

21'20'' 42,9 46,7 39,7 39,2 37,8 38,1 46,3 46,7 

21'25'' 43,1 47,0 39,9 39,4 38,0 38,3 46,5 46,8 

21'30'' 43,3 47,2 40,0 39,5 38,2 38,5 46,6 47,0 

21'35'' 43,6 47,5 40,2 39,7 38,4 38,7 46,7 47,1 

21'40'' 43,9 47,7 40,4 39,9 38,5 38,8 46,9 47,2 

21'45'' 44,1 48,0 40,6 40,1 38,7 39,1 47,0 47,3 

21'50'' 44,4 48,2 40,8 40,3 38,9 39,2 47,1 47,4 

21'55'' 44,6 48,5 41,0 40,5 39,1 39,4 47,2 47,4 

22'00'' 44,9 48,8 41,2 40,6 39,3 39,6 47,3 47,5 

22'05'' 45,1 48,9 41,4 40,8 39,4 39,8 47,4 47,6 

22'10'' 45,4 49,1 41,6 41,0 39,6 40,1 47,5 47,6 

22'15'' 45,7 49,4 41,8 41,3 39,8 40,3 47,6 47,7 

22'20'' 45,9 49,6 42,0 41,5 40,0 40,5 47,6 47,8 

22'25'' 46,2 49,7 42,2 41,7 40,2 40,7 47,7 47,8 

22'30'' 46,4 49,9 42,4 41,9 40,4 40,9 47,7 47,8 

22'35'' 46,7 50,1 42,7 42,1 40,7 41,2 47,8 47,9 

22'40'' 46,9 50,3 42,9 42,3 40,9 41,4 47,8 47,9 

22'45'' 47,1 50,4 43,1 42,5 41,1 41,6 47,9 47,9 

22'50'' 47,4 50,6 43,4 42,8 41,4 41,9 47,9 48,0 

22'55'' 47,6 50,7 43,6 43,0 41,6 42,1 48,0 48,0 

23'00'' 47,8 50,8 43,9 43,3 41,8 42,4 48,0 48,0 

23'05'' 48,1 50,9 44,1 43,5 42,1 42,6 48,0 48,0 

23'10'' 48,3 51,1 44,4 43,8 42,3 42,9 48,0 48,1 

23'15'' 48,5 51,1 44,7 44,0 42,6 43,1 48,1 48,1 

23'20'' 48,7 51,2 44,9 44,3 42,8 43,4 48,1 48,1 

23'25'' 48,9 51,3 45,2 44,5 43,0 43,7 48,1 48,1 

23'30'' 49,1 51,4 45,5 44,8 43,3 43,9 48,1 48,1 

23'35'' 49,2 51,5 45,7 45,1 43,5 44,2 48,1 48,1 

23'40'' 49,4 51,6 46,0 45,3 43,8 44,4 48,1 48,1 

23'45'' 49,6 51,6 46,3 45,6 44,0 44,7 48,2 48,1 

23'50'' 49,8 51,7 46,5 45,8 44,2 44,9 48,2 48,1 

23'55'' 49,9 51,8 46,8 46,1 44,5 45,2 48,2 48,1 

24'00'' 50,1 51,8 47,0 46,3 44,7 45,4 48,2 48,1 

24'05'' 50,2 51,9 47,3 46,6 44,9 45,6 48,2 48,1 

24'10'' 50,3 51,9 47,5 46,8 45,1 45,7 48,2 48,1 

24'15'' 50,4 52,0 47,8 47,1 45,3 45,9 48,2 48,1 

24'20'' 50,5 52,0 48,0 47,3 45,5 46,1 48,2 48,1 

24'25'' 50,6 52,0 48,2 47,6 45,7 46,2 48,2 48,1 

24'30'' 50,8 52,1 48,4 47,8 45,8 46,4 48,2 48,1 

24'35'' 50,8 52,1 48,6 48,0 46,0 46,5 48,2 48,1 

24'40'' 50,9 52,1 48,8 48,2 46,1 46,6 48,2 48,1 

24'45'' 51,0 52,1 48,9 48,4 46,2 46,7 48,1 48,1 

24'50'' 51,0 52,1 49,1 48,6 46,4 46,7 48,2 48,0 

continua ... 
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Tempo 
GR07 GR08 GR09 GR10 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

24'55'' 51,1 52,2 49,3 48,8 46,5 46,8 48,1 48,0 

25'00'' 51,2 52,2 49,4 49,0 46,6 46,9 48,1 48,0 

25'05'' 51,2 52,2 49,5 49,1 46,7 47,0 48,1 48,0 

25'10'' 51,3 52,2 49,7 49,3 46,8 47,0 - 48,0 

25'15'' 51,3 52,2 49,8 49,5 46,8 47,0 - 48,0 

25'20'' 51,4 52,2 49,9 49,6 46,9 47,1 - 48,0 

25'25'' 51,4 52,2 50,0 49,7 47,0 47,1 - 47,9 

25'30'' 51,4 52,2 50,1 49,8 47,1 47,2 - 47,9 

25'35'' 51,5 52,2 50,1 49,9 47,1 47,2 - 47,9 

25'40'' 51,5 52,2 50,2 50,0 47,2 47,2 - 47,9 

25'45'' 51,5 52,2 50,3 50,1 47,2 47,3 - 47,9 

25'50'' 51,6 52,2 50,4 50,2 47,3 47,3 - 47,9 

25'55'' 51,6 52,2 50,4 50,3 47,3 47,3 - - 

26'00'' 51,6 52,1 50,5 50,3 47,4 47,3 - - 

26'05'' 51,6 52,1 50,5 50,4 47,4 47,3 - - 

26'10'' 51,6 52,1 50,6 50,5 47,5 47,3 - - 

26'15'' 51,6 52,1 50,6 50,5 47,5 47,4 - - 

26'20'' 51,6 52,1 50,7 50,6 47,5 47,3 - - 

26'25'' 51,6 - 50,7 50,6 47,5 47,4 - - 

26'30'' 51,6 - 50,7 50,6 47,6 47,3 - - 

26'35'' 51,6 - 50,7 50,6 47,6 47,3 - - 

26'40'' 51,6 - 50,8 50,6 47,6 47,4 - - 

26'45'' 51,6 - 50,8 50,7 47,7 47,4 - - 

26'50'' 51,6 - 50,8 50,7 47,7 47,4 - - 

26'55'' 51,6 - 50,8 50,7 47,7 47,3 - - 

27'00'' 51,5 - 50,8 50,7 47,7 47,3 - - 

27'05'' 51,5 - 50,8 50,7 47,7 47,3 - - 

27'10'' 51,5 - 50,8 50,8 47,7 47,3 - - 

27'15'' 51,5 - 50,8 50,8 47,7 47,3 - - 

27'20'' 51,5 - 50,8 50,8 47,7 47,3 - - 

27'25'' - - 50,8 50,7 47,8 47,3 - - 

27'30'' - - 50,8 50,8 47,8 47,3 - - 

27'35'' - - 50,8 50,8 47,7 47,3 - - 

27'40'' - - 50,8 50,7 47,7 47,2 - - 

27'45'' - - 50,8 50,7 47,8 47,2 - - 

27'50'' - - 50,8 50,7 47,8 47,2 - - 

27'55'' - - 50,8 50,7 47,8 47,2 - - 

28'00'' - - 50,7 50,7 47,7 47,2 - - 

Nota: Os valores das temperaturas de início e fim de pega estão em destaque na tabela.  

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

Apêndice H: Característica dos corpos de prova e resultados dos ensaios de compressão. 

Tabela com as dimensões, peso, resultados dos ensaios de compressão, conforme relatórios do 

Apêndice I e resultados finais. 

Denominação 
Dimensão (mm) Peso Força de Tensão de 

Resultados 
C L H (gr) ruptura (kN) ruptura (MPa) 

GC0707-1 50,6 50,0 50,5 135,38 17,74 7,0 Tensão med.: 4,3 MPa 

GC0707-2 50,1 49,7 50,2 154,75 10,95 4,4 Desv. Pad.: 0,124 

GC0707-3 50,1 49,4 50,4 159,58 10,45 4,2 Coef. Var.: 2,88% 

GC0707-4 50,1 49,9 49,8 135,03 8,25 3,3 Tensão min.: 4,2 MPa 

GC0707-5 49,7 49,7 50,2 159,90 7,00 2,8 Tensão máx.: 4,4 MPa 

GC0707-6 49,9 49,5 50,0 165,41 7,87 3,2 Densidade: 1,22 

GC0714-1 50,1 51,5  50,5  143,00  28,29  11,0  Tensão med.: 11,4 Mpa  

GC0714-2 50,4  51,7  50,3 142,22 27,94 10,7 Desv. Pad.: 0,588 

GC0714-3 50,6 51,3 50,7 140,74 28,4 10,9 Coef. Var.: 5,16% 

GC0714-4 50,5 51,5 50,5 141,62 31,44 12,1 Tensão min.: 10,7 MPa 

GC0714-5 50,3 51,3 50,5 141,33 30,88 12,0 Tensão máx.: 12,1 MPa 

GC0714-6 49,8 51,6 50,7 140,04 29,99 11,7 Densidade: 1,08 

GC0728-1 49,7 51,9 50,6 138,74 27,74 10,8 Tensão med.: 11,2 Mpa 

GC0728-2 50,4 51,8 50,6 140,93 28,17 10,8 Desv. Pad.: 1,032 

GC0728-3 49,7 51,4 50,6 137,16 24,82 9,7 Coef. Var.: 9,21% 

GC0728-4 49,7 51,4 50,5 139,68 28,78 11,3 Tensão min.: 9,7 Mpa 

GC0728-5 50,4 51,5 50,5 142,06 31,90 12,3 Tensão máx.: 12,5 Mpa 

GC0728-6 50,5 51,4 50,5 142,91 32,32 12,5 Densidade: 1,07 

GC0807-1 49,8 49,6 50,1 153,32 7,10 2,9 Tensão med.: 2,8 MPa 

GC0807-2 50,2 49,6 50,1 156,76 6,78 2,7 Desv. Pad.: 0,056 

GC0807-3 50,6 49,6 50,3 157,81 6,96 2,8 Coef. Var.: 1,99% 

GC0807-4 50,0 49,4 49,4 160,25 6,95 2,8 Tensão min.: 2,7 MPa 

GC0807-5 50,2 49,6 49,8 162,96 7,12 2,9 Tensão máx.: 2,9 MPa 

GC0807-6 50,2 49,6 49,6 161,04 6,98 2,8 Densidade: 1,28 

GC0814-1 49,9 51,2 50,5 129,84 17,88 7,0 Tensão med.: 6,9 Mpa 

GC0814-2 50,4 51,6 50,5 128,89 18,65 7,2 Desv. Pad.: 0,147 

GC0814-3 50,5 51,6 50,6 128,37 17,56 6,7 Coef. Var.: 2,12% 

GC0814-4 49,8 51,6 50,7 127,70 17,65 6,9 Tensão min.: 6,7 MPa 

GC0814-5 50,3 51,4 50,7 129,46 17,75 6,9 Tensão máx.: 7,2 MPa 

GC0814-6 50,6 51,6 50,7 129,42 18,09 6,9 Densidade: 0,98 

GC0828-1 49,7 51,8 50,5 130,56 19,85 7,7 Tensão med.: 7,6 MPa 

GC0828-2 50,3 51,9 50,6 129,26 20,08 7,7 Desv. Pad.: 0,154 

GC0828-3 49,8 51,1 50,5 127,63 18,68 7,3 Coef. Var.: 2,04% 

GC0828-4 49,8 51,2 50,5 128,16 19,03 7,5 Tensão min.: 7,3 MPa 

GC0828-5 50,2 51,4 50,5 129,30 19,91 7,7 Tensão máx.: 7,7 MPa 

GC0828-6 50,5 51,4 50,5 128,94 19,63 7,6 Densidade: 0,99 

continua ... 
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Denominação 
Dimensão (mm) Peso Força de Tensão de 

Resultados 
C L H (gr) ruptura (kN) ruptura (MPa) 

... continuação 

GC0907-1 50,6 50,9 50,7 117,35 10,97 4,3 Tensão med.: 4,7 MPa 

GC0907-2 50,4 50,6 50,5 118,10 12,31 4,8 Desv. Pad.: 0,366 

GC0907-3 49,7 50,2 50,5 114,76 10,39 4,2 Coef. Var.: 7,83% 

GC0907-4 50,5 50,6 50,6 118,31 12,56 4,9 Tensão min.: 4,2 MPa 

GC0907-5 50,4 50,5 50,6 117,87 12,83 5,0 Tensão máx.: 5,0 MPa 

GC0907-6 49,7 50,2 50,6 115,29 12,03 4,8 Densidade: 0,91 

GC0914-1 49,9 50,5 50,7 127,31 15,87 6,3 Tensão med.: 5,8 MPa 

GC0914-2 50,6 50,8 50,3 129,12 20,49 8,0 Desv. Pad.: 0,426 

GC0914-3 50,6 50,7 50,6 130,03 19,33 7,5 Coef. Var.: 7,34% 

GC0914-4 50,0 50,2 50,5 115,23 12,28 4,9 Tensão min.: 5,5 MPa 

GC0914-5 50,4 50,3 50,4 116,15 14,01 5,5 Tensão máx.: 6,3 MPa 

GC0914-6 50,5 49,8 50,4 115,64 14,08 5,6 Densidade: 0,95 

GC0928-1 50,6 50,7 50,6 124,67 16,50 6,4 Tensão med.: 6,1 MPa 

GC0928-2 50,3 51,0 50,6 121,85 16,07 6,3 Desv. Pad.: 0,280 

GC0928-3 49,8 50,8 50,6 119,77 14,54 5,7 Coef. Var.: 4,57% 

GC0928-4 50,0 51,7 50,4 121,29 16,22 6,3 Tensão min.: 5,7 MPa 

GC0928-5 50,3 51,4 50,4 122,03 16,07 6,2 Tensão máx.: 6,4 MPa 

GC0928-6 50,5 51,2 50,4 123,28 15,00 5,8 Densidade: 0,94 

GC1007-1 50,6 50,8 50,5 112,75 11,30 4,4 Tensão med.: 4,4 MPa 

GC1007-2 49,8 50,8 50,5 110,37 10,75 4,2 Desv. Pad.: 0,364 

GC1007-3 50,4 51,0 50,6 112,06 12,53 4,9 Coef. Var.: 8,30% 

GC1007-4 50,5 51,1 50,5 112,17 10,32 4,0 Tensão min.: 4,0 MPa 

GC1007-5 50,4 51,0 50,5 112,10 12,21 4,8 Tensão máx.: 4,9 MPa 

GC1007-6 49,7 51,1 50,7 111,24 10,25 4,0 Densidade: 0,86 

GC1014-1 49,8 50,6 50,8 112,75 11,30 4,5 Tensão med.: 4,4 MPa 

GC1014-2 50,7 50,6 50,4 110,37 10,75 4,2 Desv. Pad.: 0,393 

GC1014-3 50,7 50,2 50,7 112,06 12,53 4,9 Coef. Var.: 8,92% 

GC1014-4 50,1 50,8 50,8 112,17 10,32 4,1 Tensão min.: 4,0 MPa 

GC1014-5 50,5 50,5 50,6 112,10 12,21 4,8 Tensão máx.: 4,9 MPa 

GC1014-6 50,5 51,0 50,6 111,24 10,25 4,0 Densidade: 0,87 

GC1028-1 50,4 51,1 50,5 113,70 13,37 5,2 Tensão med.: 4,7 MPa 

GC1028-2 50,4 51,4 50,5 113,71 13,40 5,2 Desv. Pad.: 0,455 

GC1028-3 49,7 51,0 50,5 111,17 11,56 4,6 Coef. Var.: 9,70% 

GC1028-4 49,8 51,4 50,7 112,26 10,91 4,3 Tensão min.: 4,1 MPa 

GC1028-5 50,4 51,6 50,5 113,63 12,64 4,9 Tensão máx.: 5,2 MPa 

GC1028-6 50,8 51,5 50,7 114,01 10,78 4,1 Densidade: 0,87 

continua ... 
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Denominação 
Dimensão (mm) Peso Força de Tensão de 

Resultados 
C L H (gr) ruptura (kN) ruptura (MPa) 

... continuação 

GR0707-1 50,5 51,2 50,5 169,92 11,57 4,5 Tensão med.: 4,7 MPa 

GR0707-2 50,3 51,5 50,5 172,02 
  

Desv. Pad.: 0,212 

GR0707-3 49,8 51,5 50,4 168,90 11,48 4,5 Coef. Var.: 4,56% 

GR0707-4 49,8 51,8 51,0 179,25 12,18 4,7 Tensão min.: 4,5 MPa 

GR0707-5 50,2 52,0 50,7 184,94 13,01 5,0 Tensão máx.: 5,0 MPa 

GR0707-6 50,6 51,9 50,8 184,43 12,09 4,6 Densidade: 1,34 

GR0714-1 50,6 51,5 50,6 143,48 27,9 10,7 Tensão med.: 10,4 MPa 

GR0714-2 50,2 51,6 50,8 145,30 27,62 10,7 Desv. Pad.: 0,497 

GR0714-3 49,9 51,8 50,8 145,82 28,40 11,0 Coef. Var.: 4,77% 

GR0714-4 50,6 51,9 50,5 145,15 25,09 9,6 Tensão min.: 9,6 MPa 

GR0714-5 50,5 51,5 50,5 144,60 26,86 10,3 Tensão máx.: 11,0 MPa 

GR0714-6 50,0 51,3 50,6 142,72 26,43 10,3 Densidade: 1,10 

GR0728-1 49,9 51,0 50,5 142,16 28,49 11,2 Tensão med.: 10,9 MPa 

GR0728-2 50,3 49,9 50,5 142,69 30,78 12,3 Desv. Pad.: 1,023 

GR0728-3 50,5 51,0 50,5 143,26 24,72 9,6 Coef. Var.: 9,37% 

GR0728-4 49,8 51,2 50,5 141,35 28,22 11,1 Tensão min.: 9,6 MPa 

GR0728-5 50,2 51,2 50,5 142,39 29,76 11,6 Tensão máx.: 12,3 MPa 

GR0728-6 50,6 51,4 50,5 142,87 25,61 9,8 Densidade: 1,10 

GR0807-1 50,4 51,4 50,0 161,35 12,75 4,9 Tensão med.: 4,5 MPa 

GR0807-2 50,3 51,3 50,4 163,04 11,75 4,6 Desv. Pad.: 0,347 

GR0807-3 50,5 51,5 50,4 161,15 12,02 4,6 Coef. Var.: 7,67% 

GR0807-4 50,5 51,3 50,6 174,15 10,11 3,9 Tensão min.: 3,9 MPa 

GR0807-5 50,2 51,5 50,6 173,72 11,40 4,4 Tensão máx.: 4,9 MPa 

GR0807-6 49,7 51,4 50,6 165,03 12,02 4,7 Densidade: 1,28 

GR0814-1 50,5 51,6 50,5 135,19 23,93 9,2 Tensão med.: 9,3 MPa 

GR0814-2 50,4 51,7 50,5 137,80 26,49 10,2 Desv. Pad.: 0,540 

GR0814-3 50,1 51,7 50,6 138,35 25,10 9,7 Coef. Var.: 5,80% 

GR0814-4 49,9 51,5 50,7 135,22 22,30 8,7 Tensão min.: 8,7 Mpa 

GR0814-5 50,2 51,7 50,6 136,66 23,79 9,2 Tensão máx.: 10,2 MPa 

GR0814-6 50,4 51,4 50,7 137,77 23,14 8,9 Densidade: 1,04 

GR0828-1 50,5 51,2 50,5 128,93 21,99 8,5 Tensão med.: 9,2 MPa 

GR0828-2 50,5 51,1 50,5 128,56 26,18 10,1 Desv. Pad.: 0,675 

GR0828-3 49,7 51,4 50,6 126,64 21,56 8,4 Coef. Var.: 7,32% 

GR0828-4 50,1 51,3 50,4 126,01 23,88 9,3 Tensão min.: 8,4 MPa 

GR0828-5 50,4 51,2 50,3 126,60 25,20 9,8 Tensão máx.: 10,1 MPa 

GR0828-6 50,4 51,2 50,4 127,25 23,75 9,2 Densidade: 0,98 

continua ... 
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Denominação 
Dimensão (mm) Peso Força de Tensão de 

Resultados 
C L H (gr) ruptura (kN) ruptura (MPa) 

... continuação 

GR0907-1 50,5 50,7 50,7 114,69 14,64 5,7 Tensão med.: 6,0 MPa 

GR0907-2 50,5 50,7 50,8 113,99 14,20 5,5 Desv. Pad.: 0,666 

GR0907-3 49,9 50,0 50,7 112,03 13,35 5,4 Coef. Var.: 11,19% 

GR0907-4 50,5 51,0 50,6 122,03 20,11 7,8 Tensão min.: 5,4 MPa 

GR0907-5 49,8 51,2 50,7 120,69 15,64 6,1 Tensão máx.: 7,0 MPa 

GR0907-6 50,4 51,2 50,7 122,34 18,14 7,0 Densidade: 0,91 

GR0914-1 49,8 50,9 50,8 120,50 16,66 6,6 Tensão med.: 7,2 MPa 

GR0914-2 50,3 50,8 50,7 120,98 18,02 7,1 Desv. Pad.: 0,420 

GR0914-3 50,7 50,7 50,7 121,71 20,15 7,8 Coef. Var.: 5,81% 

GR0914-4 50,1 50,8 50,5 119,62 18,94 7,4 Tensão min.: 6,6 MPa 

GR0914-5 50,4 50,7 50,5 120,29 18,41 7,2 Tensão máx.: 7,8 MPa 

GR0914-6 50,5 50,7 50,5 120,55 18,55 7,2 Densidade: 0,93 

GR0928-1 50,5 51,2 50,5 122,11 20,19 7,8 Tensão med.: 7,8 MPa 

GR0928-2 50,4 51,2 50,6 122,15 20,16 7,8 Desv. Pad.: 0,437 

GR0928-3 49,8 51,1 50,5 120,47 20,02 7,9 Coef. Var.: 5,63% 

GR0928-4 50,5 51,1 50,5 122,50 20,34 7,9 Tensão min.: 6,9 MPa 

GR0928-5 50,3 51,2 50,5 121,88 21,31 8,3 Tensão máx.: 8,3 MPa 

GR0928-6 50,6 51,0 49,8 120,38 17,93 6,9 Densidade: 0,94 

GR1007-1 50,5 50,8 50,7 115,04 14,70 5,7 Tensão med.: 5,1 MPa 

GR1007-2 50,5 49,7 50,6 113,64 13,02 5,2 Desv. Pad.: 0,360 

GR1007-3 49,9 50,3 50,6 112,11 12,62 5,0 Coef. Var.: 7,10% 

GR1007-4 50,5 50,6 50,6 107,78 12,21 4,8 Tensão min.: 4,8 MPa 

GR1007-5 50,6 50,2 50,5 107,05 12,35 4,9 Tensão máx.: 5,7 MPa 

GR1007-6 50,7 50,3 49,7 105,62 12,27 4,8 Densidade: 0,86 

GR1014-1 50,4 50,7 50,6 110,40 14,64 5,7 Tensão med.: 6,0 MPa 

GR1014-2 50,5 50,9 50,5 110,49 14,67 5,7 Desv. Pad.: 0,402 

GR1014-3 50,1 50,8 50,5 109,38 14,54 5,7 Coef. Var.: 6,66% 

GR1014-4 49,8 51,0 50,9 117,45 17,07 6,7 Tensão min.: 5,7 MPa 

GR1014-5 50,2 51,1 50,7 118,70 15,87 6,2 Tensão máx.: 6,7 MPa 

GR1014-6 50,6 50,8 50,7 118,81 15,75 6,1 Densidade: 0,88 MPa 

GR1028-1 50,6 51,1 50,6 121,77 22,09 8,5 Tensão med.: 6,3 MPa 

GR1028-2 50,3 51,2 50,5 120,91 21,89 8,5 Desv. Pad.: 0,036 

GR1028-3 49,7 51,0 50,5 119,67 21,50 8,5 Coef. Var.: 0,58% 

GR1028-4 50,1 50,8 50,4 111,63 13,74 5,4 Tensão min.: 6,3 MPa 

GR1028-5 50,4 51,1 50,5 112,24 16,25 6,3 Tensão máx.: 6,3 MPa 

GR1028-6 50,6 51,0 50,3 112,82 16,15 6,3 Densidade: 0,90 

continua... 
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Denominação 
Dimensão (mm) Peso Força de Tensão de 

Resultados 
C L H (gr) ruptura (kN) ruptura (MPa) 

... continuação 

G251028-1 50,2 51,1 50,5 117,79 15,56 6,1 Tensão med.: 5,9 MPa 

G251028-2 50,4 51,2 50,5 118,84 15,35 5,9 Desv. Pad.: 0,285 

G251028-3 50,5 50,8 50,5 118,20 15,23 5,9 Coef. Var.: 4,85% 

G251028-4 50,5 50,6 50,7 117,84 13,65 5,3 Tensão min.: 5,3 MPa 

G251028-5 50,4 50,4 50,6 117,09 15,55 6,1 Tensão máx.: 6,1 MPa 

G251028-6 49,8 50,1 50,7 115,41 14,35 5,8 Densidade: 0,91 

G501028-1 50,5 50,5 50,7 117,25 15,86 6,2 Tensão med.: 5,9 MPa 

G501028-2 50,3 51,0 50,6 117,60 15,25 5,9 Desv. Pad.: 0,228 

G501028-3 49,6 51,1 50,6 116,19 14,48 5,7 Coef. Var.: 3,85% 

G501028-4 50,0 50,9 50,8 116,78 14,33 5,6 Tensão min.: 5,6 MPa 

G501028-5 50,3 50,9 50,6 117,97 15,64 6,1 Tensão máx.: 6,2 MPa 

G501028-6 50,7 51,0 50,7 118,92 15,58 6,0 Densidade: 0,91 

G21014-1 50,8 50,7 50,7 111,44 11,92 4,6 Tensão med.: 4,5 MPa 

G21014-2 50,3 50,8 50,6 110,39 11,05 4,3 Desv. Pad.: 0,233 

G21014-3 49,7 50,0 50,7 109,58 12,03 4,8 Coef. Var.: 5,22% 

G21014-4 50,5 51,0 50,7 111,17 10,91 4,2 Tensão min.: 4,2 MPa 

G21014-5 50,3 51,0 50,6 110,71 11,38 4,4 Tensão máx.: 4,8 MPa 

G21014-6 49,8 50,9 50,5 107,85 10,88 4,3 Densidade: 0,85 

G21028-1 50,6 50,7 49,7 118,05 12,44 4,8 Tensão med.: 4,6 MPa 

G21028-2 50,2 50,8 50,9 120,75 12,55 4,9 Desv. Pad.: 0,311 

G21028-3 50,4 50,9 50,9 120,43 10,84 4,2 Coef. Var.: 6,78% 

G21028-4 50,5 50,9 50,6 118,88 10,97 4,3 Tensão min.: 4,2 MPa 

G21028-5 50,3 50,5 50,5 119,94 12,28 4,8 Tensão máx.: 4,9 MPa 

G21028-6 49,7 51,1 50,5 119,83 11,38 4,5 Densidade: 0,93 

GC11 50,4 51,1 50,4 110,52 9,56 3,7 
Tensão med.: 3,9 MPa 

Desv. Pad.: 0,347 

GC21 50,5 51,2 50,0 112,81 11,02 4,3 
Coef. Var.: 8,97% 

Tensão min.: 3,6 MPa 

GC31 49,8 51,4 50,5 109,94 9,27 3,6 
Tensão máx.: 4,3 MPa 

Densidade: 0,86 

GR11 49,7 51,2 50,4 108,38 14,07 5,5 
Tensão med.: 5,2 MPa 

Desv. Pad.: 0,542 

GR21 50,3 51,9 50,6 110,71 11,83 4,5 
Coef. Var.: 10,52% 

Tensão min.: 4,5 MPa 

GR31 50,9 51,5 50,3 110,74 14,15 5,4 
Tensão máx.: 5,5 MPa 

Densidade: 0,84 

continua... 
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Denominação 
Dimensão (mm) Peso Força de Tensão de 

Resultados 
C L H (gr) ruptura (kN) ruptura (MPa) 

... continuação 

GRP12 50,6 50,6 50,2 102,28 6,07 2,4 
Tensão med.: 2,4 MPa 

Desv. Pad.: 0,102 

GRP22 50,4 49,9 50,5 102,22 5,75 2,3 
Coef. Var.: 4,30% 

Tensão min.: 2,3 MPa 

GRP32 50,4 49,8 49,6 100,51 6,25 2,5 
Tensão máx.: 2,5 MPa 

Densidade: 0,80 

Notas: Para a série GC0707, GC0914, GR0907 e GR1028 foram desconsiderados os ensaios em destaque. 

 

Na série GR0707 houve a perda do corpo de prova 2. 
O saneamento amostral para tratamento estatístico foi realizado conforme a NBR 12129:1991c (MB-

3470) 
1Gesso submetido a ensaio de compressão após a imersão em água por 24 horas e secagem. 
2Gesso reciclado com o uso de hiperplastificante. 
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Apêndice I - Relatórios dos ensaios de compressão 

 

 

 

Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,70, com idade de 7 

dias. 

Nota: Os corpos de prova CP 5 e CP 6 são elementos estranhos, decorrentes de problema do software, assim os CP 6, CP 7 e 

CP 8 correspondem aos seriais GC0707-4, GC0707-5 e GC0707-6. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,70, com idade de 

14 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,70, com idade de 

28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,80, com idade de 7 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,80, com idade de 

14 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,80, com idade de 

28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,90, com idade de 7 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,90, com idade de 

14 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 0,90, com idade de 

28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 7 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 

14 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 

28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,70, com idade de 7 

dias. 

Nota: Ocorreu a perda de um corpo de prova GR0707-2, assim os CP de 2 a 5 correspondem aos seriais de 3 a 6. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,70, com idade de 14 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,70, com idade de 28 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,80, com idade de 7 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,80, com idade de 14 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,80, com idade de 28 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,90, com idade de 7 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,90, com idade de 14 

dias. 



215 

 

 

 

Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 0,90, com idade de 28 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 7 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 14 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso reciclado, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 28 

dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas mista composta por 25% de gesso reciclado e 75% de gesso 

comercial, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas mista composta por 50% de gesso reciclado e 50% de gesso 

comercial, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial de amostra obtida na fabrica que produziu as 

placas de forro, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 14 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão de pastas de gesso comercial de amostra obtida na fabrica que produziu as 

placas de forro, com fator água/gesso de 1,00, com idade de 28 dias. 
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Relatório de ensaio de compressão dos corpos de prova do gesso comercial submetidos à ensaios de absorção 

com imersão em água por 24 horas. 
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Relatório de ensaio de compressão dos corpos de prova do gesso reciclado submetidos à ensaios de absorção 

com imersão em água por 24 horas. 
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Relatório de ensaio de compressão dos corpos de prova de gesso reciclado com o uso de hiperplastificantes. 
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Apêndice J: Resultado dos ensaios de dureza 

 

 

Pasta de gesso comercial com fator água/gesso 0,70 

Corpo de prova Ensaio 
Penetração (mm) 

Dureza (N/mm²) 
Unitária Média 

1 

1 0,450 

0,427 33,70 2 0,420 

3 0,410 

2 

1 0,490 

0,485 29,64 2 0,510 

3 0,455 

3 

1 0,490 

0,485 29,64 2 0,490 

3 0,475 

Valor médio   0,466 30,99 

 

 

 

Pasta de gesso comercial com fator água/gesso de 1,00 

Corpo de prova Ensaio 
Penetração (mm) 

Dureza (N/mm²) 
Unitária Média 

1 

1 1,255 

1,187 12,12 2 1,220 

3 1,085 

2 

1 1,235 

1,188 12,10 2 1,275 

3 1,055 

3 

1 1,280 

1,228 11,70 2 1,320 

3 1,085 

Valor médio   1,201 11,97 
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Pasta de gesso reciclado com fator água/gesso 0,70 

Corpo de prova Ensaio 
Penetração (mm) 

Dureza (N/mm²) 
Unitária Média 

1 

1 0,410 

0,438 32,80 2 0,435 

3 0,470 

2 

1 0,480 

0,488 29,44 2 0,460 

3 0,525 

3 

1 0,460 

0,458 31,37 2 0,455 

3 0,460 

Valor médio   0,462 31,20 

 

 

 

Pasta de gesso reciclado com fator água/gesso de 1,00 

Corpo de prova Ensaio 
Penetração (mm) 

Dureza (N/mm²) 
Unitária Média 

1 

1 1,350 

1,307 11,00 2 1,285 

3 1,285 

2 

1 1,305 

1,273 11,29 2 1,270 

3 1,245 

3 

1 1,275 

1,313 10,95 2 1,360 

3 1,305 

Valor médio   1,298 11,08 
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Pasta de gesso comercial tipo 2 (G2) com fator água/gesso 0,70 

Corpo de prova Ensaio 
Penetração (mm) 

Dureza (N/mm²) 
Unitária Média 

1 

1 0,485 

0,543 26,46 2 0,690 

3 0,455 

2 

1 0,495 

0,470 30,59 2 0,475 

3 0,440 

3 

1 0,425 

0,452 31,83 2 0,480 

3 0,450 

Valor médio   0,488 29,63 

 

 

 

Pasta de gesso comercial tipo 2 (G2) com fator água/gesso de 1,00 

Corpo de prova Ensaio 
Penetração (mm) 

Dureza (N/mm²) 
Unitária Média 

1 

1 1,735 

1,688 8,52 2 1,980 

3 1,350 

2 

1 1,700 

1,542 9,33 2 1,600 

3 1,325 

3 

1 1,620 

1,620 8,87 2 1,840 

3 1,400 

Valor médio   1,617 8,91 
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Apêndice K: Resultados dos ensaios de massa específica das placas de forro de gesso 

Placa Ensaio 
Dimensões (mm)

1 
Volume 

(mm³) 

Peso 

(gramas) L C H 

PGCMM 
1 82,8 79,8 14,7 96.770 81,21 

2 79,6 82,5 15,0 98.937 83,31 

PGCME 
1 81,0 81,3 13,6 89.313 73,74 

2 78,7 79,9 15,8 99.352 83,56 

PGR25 
1 81,8 81,9 15,1 100.870 85,16 

2 80,6 81,7 15,0 98.507 82,62 

PGR50 
1 80,2 83,0 10,6 70.726 59,94 

2 82,6 81,0 14,2 94.585 80,15 

PGRMM 
1 81,0 79,2 12,6 80.782 67,46 

2 81,0 77,1 12,1 75.337 62,92 

PCIAL 
1 80,9 80,8 10,4 67.798 62,01 

2 80,3 80,3 14,2 91.316 83,11 

Nota: 
1 
Valores médios de quatro medidas, duas em cada face, e nos quatro vértices. 
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Apêndice L: Resultados dos ensaios de flexão. 

Material Ensaio 
Largura (mm) Altura (mm) Deformação 

(mm/1000) 

Força de 

Ruptura1 
1 2 3 4 Média 1 2 3 4 Média 

PGCMM 

1 24,71 24,42 24,62 24,47 24,56 13,30 13,71 13,58 13,65 13,69 369 64,27 

2 20,64 20,48 20,76 20,69 20,64 13,23 13,25 13,28 13,28 13,26 396 68,76 

3 23,59 23,40 23,39 23,40 23,45 15,44 15,32 15,28 15,38 15,36 536 92,04 

4 22,98 21,91 22,92 21,85 22,42 14,77 14,70 14,72 14,69 14,72 520 89,38 

PGCME 

1 20,82 22,04 20,78 21,88 21,38 12,08 11,81 11,89 12,14 11,98 244 43,48 

2 21,87 21,06 21,85 21,29 21,52 12,88 12,68 12,76 12,93 12,81 383 66,60 

3 21,96 18,36 21,98 18,30 20,15 11,31 11,09 11,43 11,13 11,24 223 39,99 

4 23,53 23,13 23,61 23,12 23,35 14,84 14,55 14,60 14,76 14,69 537 92,21 

PGRMM 

1 21,04 20,84 20,96 20,77 20,90 14,37 14,42 14,71 14,36 14,47 457 78,90 

2 22,15 21,58 22,19 21,18 21,78 12,91 13,07 13,14 13,27 13,10 356 62,11 

3 22,16 21,84 22,19 21,76 21,99 15,41 15,30 15,29 15,39 15,35 542 93,04 

4 22,00 21,07 21,12 22,11 21,58 13,41 13,08 13,38 13,04 13,23 380 66,10 

PGR25 

1 24,01 21,21 24,04 21,03 22,57 14,98 14,86 14,97 14,86 14,92 617 105,51 

2 22,83 24,16 22,82 24,01 23,46 14,78 14,67 14,52 14,60 14,64 614 105,01 

3 23,81 22,08 23,68 21,89 22,87 14,20 14,17 14,11 14,06 14,14 502 86,39 

4 25,34 22,88 25,44 22,82 24,12 14,99 15,06 14,93 15,04 15,01 627 107,17 

PGR50 

1 22,10 21,14 22,20 21,26 21,68 12,02 11,93 11,93 11,96 11,96 311 54,62 

2 19,84 20,50 20,60 20,45 20,35 16,51 16,42 16,60 16,52 16,51 641 109,50 

3 23,60 21,64 23,54 21,55 22,58 14,16 13,99 14,19 14,04 14,10 510 87,72 

4 20,56 21,33 20,94 20,53 20,84 14,57 14,73 14,53 14,33 14,54 441 76,24 

PCIAL 

1 22,83 21,83 22,92 22,31 22,47 10,07 10,06 10,02 10,02 10,04 265 46,97 

2 22,81 22,60 22,56 22,57 22,64 12,11 11,94 12,13 12,21 12,10 331 57,95 

3 24,18 24,15 24,14 24,09 24,14 12,07 11,85 11,82 12,15 11,97 392 68,09 

4 24,83 24,54 24,32 24,69 24,60 12,64 11,43 11,52 11,70 11,82 342 59,78 

Nota: 1Unidade de medida: Newton (N). 
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Apêndice M: Resultados das medições de espessura da placa. 

Medição PGCMM PGCME PGR25 PGR50 PGRMM PCIAL 

1 12,4 15,5 15,1 16,7 15,6 11,5 

2 13,2 15,7 15,4 16,7 15,5 12,0 

3 15,2 15,6 15,6 16,2 15,5 12,4 

4 14,2 15,1 15,5 15,5 14,9 12,1 

5 14,5 14,4 15,4 15,2 14,5 12,0 

6 14,9 14,0 15,2 14,3 14,2 12,1 

7 15,2 13,5 15,0 13,8 15,1 12,4 

8 14,9 12,4 14,3 12,7 13,1 12,6 

9 14,4 10,8 13,6 11,4 12,2 10,8 

10 15,5 15,5 13,7 13,6 12,7 14,1 

11 15,7 15,6 13,4 14,2 13,7 14,2 

12 15,7 15,2 15,1 14,7 14,6 14,1 

13 15,4 15,3 15,0 14,7 14,5 13,3 

14 15,1 14,6 15,1 15,2 14,6 12,7 

15 14,8 14,2 14,6 15,2 14,6 12,2 

16 14,8 14,1 14,9 15,4 15,2 11,9 

17 13,9 12,6 15,4 15,3 15,0 10,5 

18 12,8 11,5 15,0 14,7 14,7 9,2 

Espessura 

mínima 
12,4 10,8 13,4 11,4 12,2 9,2 

Espessura 

média 
14,5 14,0 14,8 14,6 14,3 12,1 

Espessura 

máxima 
15,7 15,7 15,6 16,7 15,6 14,2 

 

 

 


