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RESUMO 

Com o crescimento da população e a necessidade de moradias, reformas e outros a 

construção civil se atentou a necessidade de se adequar a esta demanda criando 

estratégias para que torne mais rápido, eficaz e seguro não perdendo a boa 

aparência. Em meados de 1990 a utilização das placas de drywall surge como uma 

das alternativas que tem surtido grandes resultados e satisfação na execução de 

obras de fechamentos e acabamentos. A região metropolitana de São Paulo 

representa 40% do consumo de todo o mercado brasileiro, sendo o polo gesseiro em 

Pernambuco na cidade de Araipe responsável por 84% da produção nacional. Por 

exigir uma coleta seletiva e diferenciada, o custo do descarte desse material se torna 

inviável para muitas obras, com isso surge a ideia de reciclar esse mesmo material 

para que possamos reutilizar na fabricação de novas placas podendo ser 

representado pelo ciclo “reduzir, reusar, reciclar”. Reduzir o impacto ambiental; 

reusar o material já descartado; reciclar para fabricação de novas placas. O gesso 

que seria descartado como entulho das construções será submetido a ensaios 

laboratoriais para definir suas características: físicas, modo de figura, massa unitária, 

determinar o início e fim de pega, dureza e resistência na fabricação de novas 

placas de drywall conforme determina a NBRs 12127, 12128 e 13207. Após teste 

laboratoriais foi constatado que a placa de drywall com gesso reciclado perdeu 

algumas características de resistência, módulo de finura, porém não deixou de 

cumprir o que determina a norma tornando viável a reciclagem do gesso, pois 

diminui consideravelmente seu custo final. 

INTRODUÇÃO 

       O gesso tem sido uma das alternativas mais usadas na construção civil, 

devido ao seu baixo custo e praticidade. Segundo a Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Chapas para Drywall (2009), o uso de gesso na construção civil 

brasileira vem crescendo gradativamente ao longo dos últimos anos. Ganhou 

impulso a partir de 1990, com a introdução de tecnologia drywall nas vedações 

internas de todos os tipos de edificações no país. A isso se acrescenta ao uso 

tradicional do gesso como material de revestimento, aplicado diretamente em 

paredes e tetos, e como material de fundição, utilizado na produção de placas de 

forro, sancas, molduras e outras peças de acabamento. Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Chapas para Drywall (2009). A região Metropolitana de São Paulo 

concentra o maior consumo de chapas de gesso acartonado do país. O consumo 

corresponde a 38 a 40% de todo mercado brasileiro Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Chapas para Drywall (2009). Estima-se que a produção anual de 



 
 

gesso seja de 595.196 toneladas ao ano, sendo o polo gesseiro do Araípe/PE, 

responsável por 84% da produção nacional DNPM (2002).  

     Decorrente da necessidade em âmbito mundial, hoje é uma realidade como 

se aplica e se cobra uma economia sustentável, ecologicamente correta, 

recentemente tem se notado surgimento de uma nova cultura, que pode ser 

representada pelo ciclo “reduzir – reusar – reciclar”, denominada cultura 

ambientalista, que visa incorporar os princípios da sustentabilidade e suas prática 

Leite (2003), em todas as áreas econômicas, em especial na construção civil, 

grande geradora de resíduos, tem-se realizado vários estudos para minimizar os 

impactos ao meio ambiente, em especial o “gesso”, termo genérico de uma família 

de aglomerantes simples constituídos basicamente de sulfatos mais ou menos 

hidratados e anidros de cálcio, são obtidos pela calcinação (decomposição à quente) 

da gipsita natural à cerca de 160ºC, constituída de sulfato bi-hidratado de cálcio, 

geralmente acompanhado de uma quantidade de impurezas, como: sílica, alumina, 

óxido de ferro, carbonatos de cálcio e magnésio. Os tipos de impurezas variam de 

jazida para jazida de extração da gipsita e o total de impurezas é muito pequena, 

chegando no máximo em cerca de 6% (Alves, 2000). A gipsita é o sulfato de cálcio, 

hidratado com duas moléculas de água (CaSO4. 2H2O). Das duas moléculas de 

água, uma e meia está fracamente combinada e a outra meia molécula fortemente 

combinada. Isto explica as duas fases distintas na fabricação de gesso: 1º - a 

molécula de água fracamente combinada desprende-se, é quando obtém o 

hemidratado, e o 2º - a molécula de água fortemente combinada também desprende-

se, tendo assim o sulfato anidro solúvel.       

Existem diversas formas de aproveitamento dos resíduos de gesso, algumas 

na própria área da construção civil, como fabricação de pré-moldados de gesso, na 

agricultura como a correção de cálcio ou da acidez do solo, aditivo para 

compostagem (Marvin, 2000), controle de odores em estábulos, secagem de lodo de 

esgoto, CIWMB (24/09/2016). Em Vancouver, Canadá, a New West Company 

Recycling Inc. (NWCR) tem desenvolvido um processo de reciclagem de placas de 

gesso combinando cerca de 25% desse material com gesso virgem no processo de 

novas placas de drywall, mantendo suas características conforme as normas 

vigentes.  O resíduo de gesso a ser coletado deve ser armazenado nos canteiros em 

local separado de materiais como madeira, plásticos, restos de alvenaria (tijolos, 

argamassa, etc.), a coleta seletiva deve ser diferenciada, passando por ATTS (Áreas 



 
 

de transbordo e triagem), licenciadas pelas prefeituras para receberem resíduos de 

gesso, Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas para Drywall (2009). 

Segundo a resolução nº307 do CONAMA (2002), que regulamenta a classificação e 

destino dos Resíduos de Construção de Demolição, que são classificados, seguindo 

as tabelas 1 e 2.    

Tabela 1: Classificação dos Resíduos de Construção e Demolição 

Classe Definição Exemplos 

     A Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados 

Componentes cerâmicos, 
argamassa, concretos, solos etc 

     B Resíduos recicláveis para outras destinações Plástico, papel, papelão, metais, 
vidros, madeiras e outras 

     C Resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 
que permitam a sua reciclagem/recuperação 

Gesso, lixas e mantas asfálticas 

     D Resíduos perigosos ou aqueles contaminados 
oriundos de demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros 

Tintas, solventes, óleos e outros 
resíduos contaminantes 

 

 Tabela 2: Destino para cada classe de resíduos 

Classe Destinação 

    A Regularizar ou reciclar como agregados ou encaminhar à Aterros de Resíduos de 
Construção, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura  

    B Reutilizar, reciclar ou encaminhar a área de armazenamento temporário, sendo 
disposto de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura 

    C Armazenar, transportar, reutilizar e destinar conforme normas técnicas 

    D Armazenar, transportar, reutilizar e destinar conforme normas técnicas 

 

Pelo estudo de Leite (2003), recentemente tem-se notado o surgimento de 

uma nova cultura, que pode ser representada pelo ciclo “reduzir, reusar, reciclar”, 

denominada cultura ambientalista, que visa incorporar os princípios da 

sustentabilidade suas práticas, pois o gesso é um material tóxico que libera íons 

Ca2+ e SO4
2-, que alteram a alcalinidade do solo e contaminam lençóis freáticos. 

Atualmente existem diversas formas de reaproveitamento dos resíduos de gesso, na 

própria construção civil como fabricação de pré-moldados, na agricultura como 

corretivo de acidez ou cálcio do solo, absorvente de óleo Marvin (2000), secagem de 

lodo de esgoto CIWMB (24/09/2016), e também na indústria de gesso, 

reprocessando os resíduos dos produtos pré-moldados Pires (2009). Estudos 

apontam que a viabilidade da reciclagem de gesso está vinculada à estrutura 

logística que não se detêm apenas a um setor industrial. Se os resíduos de gesso 

atendessem a demanda requerida pela indústria de produção de cimento, a mesma 



 
 

poderia apresentar mudanças no sistema operacional favorecendo o processo de 

reciclagem Nascimento e Pimentel (2010).                                                                                                                                                                                

   É necessário ser viabilizado processo de reciclagem do gesso, uma vez que o 

custo para deposição dos resíduos é muito alto. Atualmente, estima-se que são 

gastos cerca de R$ 3 milhões mensalmente para recolher, transportar e destinar os 

resíduos inertes da Prefeitura do Município de São Paulo (24/9/2016). 

 

OBJETIVO 

    Este trabalho de pesquisa vem desmitificar a viabilidade referente à reciclagem do 

gesso, verificando sua viabilidade tanto economicamente quanto ambientalmente.     

 

METODOLOGIA  

Será utilizado nesse trabalho o gesso que seria destinado como entulho, 

recolhido em obras de construção. O material obtido será submetido a ensaios de 

caracterização física, módulo de finura, massa unitária, determinação de início e fim 

de pega, dureza e resistência, fabricação de placas de drywall, conforme Associação 

Brasileira de Fabricantes de Chapas de Drywall (2009), NBR 12127, NBR 12128 e 

NBR 13207. 

     Foram realizadas para determinação das características físicas e mecânicas 

do material (entulho) as seguintes normas: 

    NBR 12127: Determinação das propriedades físicas do pó (Massa Unitária e 

Módulo de Finura).  

    NBR 12128: Determinação das Propriedades Físicas da Pasta (Tempos de início 

e fim de pega). 

    NBR 12129: Determinação das Propriedades Mecânicas do Gesso Endurecido 

(Determinação da Dureza e da Resistência à Compressão).  

      Dessa forma, o trabalho foi divido nas seguintes ações: 

1. Analisar a sustentabilidade e da reciclagem das placas de drywall na 

construção civil. 

2. Analisar o impacto ambiental da captação de recursos naturais para a 

fabricação do drywall, a geração de resíduos no processo produtivo das 

chapas e as consequências do descarte de forma “irresponsável” das placas. 



 
 

3. Buscar formas de aplicação do produto da reciclagem de Placa de drywall e 

analisar sua qualidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

  O Desenvolvimento das novas placas de drywall foram confeccionadas com 

restos de materiais reciclados de gesso sendo primeiramente separado o gesso sem 

mistura nenhuma de outro material, moeu-se esse material até chegar uma 

aderência bem fina que passasse nas peneiras 

(50;38;25;19;9,5;4,8;2,4;1,2;0,6;0,42;0,30;0,15;0,75 mm), figura 1. 

 

   Figura 1 - Gesso sendo moído                                   Gesso moído 

    

           

O resíduo de gesso reciclado foi misturado em diferentes teores, com o gesso  puro, resíduos 

de placa de drywall e o de massa lisa conforme a tabela 3. 

Tabela 3 – Diferentes proporções de gesso puro e resíduo de gesso 

Identificação Gesso puro 
Resíduo de gesso de 

placa de drywall 

Resíduo de gesso 

liso 

Placa 1 10% 90% 0% 

Placa 2 40% 60% 0% 

Placa 3 10% 0% 90% 

Placa 4 40% 0% 60% 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nas Placas com 90% do gesso reciclado e 10% de gesso virgem houve 

fissuras e trincas, devido a uma grandeza de resíduo de placa de drywall assim não 

atingido o resultado esperado (figura 2). 

 

 

 



 
 

Figura 2 - Placa com fissuras e rachaduras 

  

            

Nas placas com 60% do gesso reciclado e 40% de gesso virgem foram 

submetidos ao teste de resistência e chegando a um resultado de 0.139 tf no seu 

estado limite último assim atingindo o objetivo esperado (figura 3). 

                                                                                                                                                                                                             
Figura 3 - Placa de drywall reciclada  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Notou-se que a reciclagem do gesso acartonado é possível e 

economicamente viável, além de ser um importante passo para a indústria da 

construção civil, minimizando a extração do minério gipsita e, consequentemente, 

seus impactos ambientais.  

Após teste laboratoriais foi constatado que a placa de drywall com gesso 

reciclado perdeu algumas características de resistência, módulo de finura, porém 

não deixou de cumprir o que determina a norma tornando viável a reciclagem do 

gesso, pois diminui consideravelmente seu custo final. 

Observou-se que por meio do levantamento bibliográfico que, no Brasil, 

muitas vezes o construtor deixa de optar pela reciclagem por causa da dificuldade 

em segregar e armazenar o material de forma adequada, uma vez que o processo 

não é obrigatório. Infelizmente, a demolição e destinação em aterros sanitários, 

algumas vezes irregulares por falta de fiscalização municipal, ainda é a opção mais 

simples e financeiramente mais atrativa para o construtor, desestimulando o 

aumento da procura pela reciclagem do material no país. 
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