
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTILIZAÇÃO DO GESSO ACARTONADO SUBSTITUINDO A CAL NO 

EMBOÇO 

 

 

 

 

 

MATHEUS BARREIROS RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2018



 

Matheus Barreiros Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

REUTILIZAÇÃO DO GESSO ACARTONADO SUBSTITUINDO A CAL NO 

EMBOÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de 
Graduação em Engenharia Civil da 
UNICESUMAR – Centro Universitário de 
Maringá como requisito parcial para a 
obtenção do título de Bacharel (a) em 
Engenharia Civil, sob a orientação do 
Prof. Esp. Yutaka Mario Kobayashi Junior 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2018



FOLHA DE APROVAÇÃO  

Matheus Barreiros Rodrigues  
 

 

 

 

REUTILIZAÇÃO DO GESSO ACARTONADO SUBSTITUINDO A CAL NO 

EMBOÇO 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil da UNICESUMAR 
– Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel(a) em Engenharia civil, sob a orientação do Prof. Esp. Yutaka Mario 
Kobayashi Junior 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
__________________________________________ 

Prof. Esp. Yutaka Mario Kobayashi Junior – Unicesumar – Centro Universitário de 

Maringá 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Esp. Elvis Antonio Gaitarosso – Unicesumar – Centro Universitário de Maringá 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Paulo Roberto Nino Junior – Unicesumar – Centro Universitário de Maringá 



REUTILIZAÇÃO DO GESSO ACARTONADO SUBSTITUINDO A CAL NO 

EMBOÇO 

 

Matheus Barreiros Rodrigues  

 

RESUMO 

 

Hodiernamente, a ideia do ecologicamente correto tem sido um tema recorrente no 
meio social, destarte este trabalho objetiva  propor a reutilização do gesso 
acartonado descartado em obra, como um componente da argamassa de 
emboço, visando à utilização de um material de recorte, mais a ideia de 
reaproveitamento do gesso, tendo em vista que é um material de difícil descarte, 
pois precisa passar por diversos tratamentos para ser reutilizado. Assim o ensaio 
terá como base a substituição direta da cal pelo gesso, apresentando três tipos de 
traços diferentes, para mostrar as ações e efeitos do gesso na argamassa para 
emboço, provando então que é possível a substituição pelo gesso, quando se 
usando o traço correto, contudo não é viável. 

 
Palavras-chave: Reaproveitamento do gesso, Argamassa, Reuso do gesso. 
 
 
REUSE OF THE GYPSIM DRYWALL AS A REPLACEMENT OF LIME IN MORTAR  
 
ABSTRACT 

 
Nowadays the idea of ecologically correct has been a recurring theme in the social 
environment, therefore this work aims to propose the reuse of the gypsum drywall 
discarded on site, as a component of mortar. Aiming at the use of a trimmed material 
from the construction site, plus the idea of reuse of the gypsum, considering that it is 
a material with a difficult disposal since it must undergo several treatments to be 
reused, this essay will be based on the direct replacement of calcium oxide, showing 
three different types of traces, to show the actions and effects of gypsum in mortar. In 
the end it rested prove that replacement can be useable when on the correctly trace, 
however is not practicable. 
 
Keywords: Reutilization of gypsim, Plaster, Grout. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, muito se fala sobre a ideia do ecologicamente correto e que 

devemos poupar sempre os nossos bens, discussão que gera o famoso “cuidar da 

natureza”, algo, por sua vez, que atualmente tem tido muito ibope, tendo em vista as 

fiscalizações dos órgãos SISNAMA (Sistema Nacional do Meio ambiente no Brasil), 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), entre outros. 

Em virtude de a construção civil ser o ramo no qual são encontradas as 

maiores porcentagens de resíduos sólidos, totalizando cerca de 50% até 70% 

(MARQUES NETO, 2005), a ideia de se poupar material e de reaproveitar o material 

tem sido discutida amplamente em inúmeros locais, a fim de se encontrar soluções 

plausíveis para esses resíduos. Em função disso, o trabalho terá como tema a 

reutilização do gesso acartonado substituindo a cal no emboço, já que  sempre foi 

um problema na hora do descarte. O gesso possui em sua composição sulfato de 

cálcio di-hidratado, que quando entra em contato com o oxigênio da água, sofre 

oxidação, o que o torna extremamente tóxico para a natureza. Tendo em vista que a 

sua solução afeta diretamente o lençol freático, a melhor opção seria a reutilização 

do material. 

A ideia de utilizar o gesso das placas de Dry-Wall diretamente no traço do 

emboço surgiu a fim de que se consiga a liga necessária assim como a obtida pela 

cal na hora da aplicação do emboço, podendo, dessa maneira, aproveitar o material 

de forma direta na obra e resolver o problema do descarte do gesso. 

No experimento a ser descrito, realizou-se a substituição da cal pelo gesso 

em três traços diferentes, com o objetivo de se medir apenas a resistência mecânica 

à compressão, em comparação com o traço branco, que é o traço comum que 

utilizando a cal.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 CAL  

 

De acordo com Le Plâtre (1982), existem vestígios do uso da cal há mais de 

seis mil anos a.C, quando  foram encontrados afrescos em Catal Hüyük na Turquia, 
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onde foi estimado que os Romanos e gregos exploraram ao máximo a utilização da 

cal em suas edificações. 

Atualmente, é um material frequentemente utilizado quando se trata da 

relação da produção de argamassas para emboço interno/externo, assentamento de 

lajotas, revestimento de teto e estuques. 

De acordo com Guimarães (1998), derivado das rochas carbonatadas e 

proveniente mais frequente das rochas calcárias, a cal advinda diretamente do 

calcário, que é uma rocha sedimentar constituída principalmente por calcite, ou seja, 

o carbonato de cálcio - CaCO3,  explorada em grandes vales a céu aberto.  

 

2.2 GESSO  

 

A utilização do gesso também é conhecida há muito tempo, sendo 

considerado um dos materiais mais antigos do mundo. Existem registros 

encontrados nas escavações de Jericó a mais de seis mil anos atrás. Em 1968, foi 

apresentado por Antoine Lavoisier na Academia de Ciências o primeiro estudo oficial 

sobre a preparação do gesso. É considerado um aglomerante aéreo que endurece 

com a ação do CO2 e sua obtenção é tida pelo aquecimento da GIPSITA, acerca de 

160ºC, após isso, o material é reduzido a pó. Sua mineralogia tem como fórmula 

Ca[SO4]•2H2O,  uma rocha sulfetada. 

O gesso acartonado surgiu no ano de 1894, com Augustine Sackett, como 

uma espécie de telha à prova de fogo, porém, em 1910, a empresa Gypsum trouxe 

as placas de gesso, substituindo o papel camurça utilizado nas telhas pelo papel 

acartonado. Essa foi uma de muitas mudanças obtidas nesse material. De acordo 

com Bauer (2012), que define o gesso acartonado, nada mais é do que uma chapa 

moldada pela prensagem do gesso, coberta por papel reciclado, um pré-moldado 

que proporciona uma construção totalmente a seco. 

 

2.3 CIMENTO PORTLAND  

 

Conforme Neville (2016), o pó fino com função aglomerante/ligante foi 

descoberto por Joseph Aspdin em 1824, quando se identificou que o cimento 

Portland — nome adquirido em homenagem à ilha britânica de Portland no condado 

Dorset — ao contato com água, tinha a capacidade de endurecer e manter sua 
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dureza, semelhante às propriedades encontradas nas rochas da ilha de Portland. Os 

principais compostos do cimento Portland são a Gipsita e o Clinquer, que é 

composto basicamente por Óxido de Cálcio (CaO) e a Sílica (SiO2), formando 

basicamente  95% do composto do Clinquer, sendo os outros  5%  constituídos por 

Alumina (Al2O3), Óxido de ferro III (Fe2O3) e Óxido de magnésio (MgO). 

 

2.4 ARGAMASSA 

  

Existem alguns tipos de argamassas, cada uma delas com um fim específico, 

variando desde as argamassas utilizadas para assentamento de lajotas, pisos, até 

as utilizadas em tetos, revestimentos internos e externos. Este ensaio teve como 

foco o emboço interno e o externo, onde foram utilizados Cimento Portland Cp-II, 

Areia fina para emboço, Gesso moído ou Cal e água, obtendo-se três traços 

utilizando o gesso e um traço puro o qual chamaremos de traço branco, comumente 

utilizado com a própria cal, para fim de comparação da resistência de acordo com a 

tabela abaixo. 

 

Tabela 01 – Traços utilizados 

Traços  
 

Cimento 
 

Areia 
 

Gesso 
 

Cal 

Traço Branco 
 

1 
 

6 
 

- 
 

1 

Traço 01 Gesso 
 

1 
 

6 
 

1 
 

- 

Traço 02 Gesso 
 

1 
 

6 
 

2 
 

- 

 Traço 03 Gesso 
 

1 
 

6 
 

8 
 

- 
Fonte: Autor (2018) 

 

2.5 ENSAIO 

 

Primeiramente, depois de selecionadas as placas de gesso acartonado, 

descartadas da obra, começaram os processos para moê-las. Após a seleção, foram 

levadas para um local onde se iniciou o processo de moagem através de um 

liquidificador industrial e esmagamento das placas de gesso por meio de aplicação 

manual de força. 

Após a moagem, o gesso foi passado por uma série de peneiras com o intuito 

de determinar a finura do grão para que assim fosse estipulado um padrão de 

utilização, vindo a passar por todas as peneiras, até a de número 600 μm de acordo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alumina
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_ferro_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_magn%C3%A9sio
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com NBR 7217. O gesso permaneceu na máquina de vibração para separação dos 

grãos por 5 minutos, pois a NBR 7217 estipula que o tempo mínimo seja de 2 

minutos, contudo as expectativas não estavam sendo atendidas, por isso a escolha 

dos 5 minutos. Feito isso, o gesso foi recolhido, estando pronto para utilização na 

mistura da argamassa. Segue serie de peneiras utilizadas de acordo com a NBR NM 

248:2001. 

 

Figura 01 – Série de peneiras 

 

Fonte: NBR NM 248:2001 

 

Figura 02 – Série de peneiras utilizadas 

 

Fonte: Autor (2018) 
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A mistura na argamassa foi desenvolvida da seguinte forma: 

Em uma carriola, acrescentou-se a areia e em seguida o cimento, até que se 

obteve uma mistura homogênea Posteriormente, foi adicionado o gesso, também até 

se atingir a homogeneidade.  

Quanto à adição de água; 

 

 Tabela 02 – Quantidade de Água por traço 

 
Água (L)  % Em relação ao traço branco  

Traço Branco 3,00 100 
Traço 01 
Gesso 3,45                              115 
Traço 02 
Gesso 4,50 150 
Traço 03 
Gesso 7,73                             257,6 

Fonte: Autor (2018) 

 

Notou-se um expressivo valor no aumento da água em proporção ao aumento 

de gesso, devido à sua alta absorção. Dessa forma, para que se chegasse à 

consistência necessária de uso, foi preciso adição de água de acordo com o 

solicitado. Após isso, foram preenchidos os corpos de provas de formato cilíndrico 

com dimensões de 100 mm x 200 mm, de acordo com NBR 7215/1996. Todos os 

traços realizados foram comparados ao traço branco, que nada mais é do que a 

mistura pura da argamassa, 1: 6: 1 — cimento, areia e cal respectivamente — ou 

seja, o traço utilizado em sua normalidade. 

Foram preenchidos 24 corpos de provas, sendo seis corpos de provas para 

cada traço para que fossem todos rompidos nos dias, 07, 21, e 28 de sua cura, ou 

seja, seis em cada um dos dias respectivamente. Contudo houve um problema com 

relação ao traço 03, o qual estava se deformando no sétimo dia, com o aperto 

apenas pelas mãos, então, para fins comparativos, não foi medida a resistência à 

compressão do dia 07.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

 A fim de uma comparação direta com todos os traços e auxílio no 

momento da avaliação do desempenho do gesso, utilizou-se como primeira amostra 

o traço branco.  
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Tabela 03 – Traço Branco Cimento/Cal 1:1 

  
Traço 
Branco 

Resistência (kg)  

Diâmetro 
(cm) 

 Resistência à 
compressão 

(MPa)  

Médias 
Resistências 

(kg) 
 
 

 
Média  
(MPa)    

Dia 
07 

Dia 
14 

Dia 
21  

Dia 
28 

  C.p 1 - 1200 - - 9,72 1,618 1210 1,605   

  C.p 2 - 1220 - - 9,88 1,592 

 
   

  C.p 3 - - 1300 - 9,89 1,693 1220 1,657   

  C.p 4 - - 1240 - 9,87 1,622 

 
   

  C.p 5 - - - 1410 9,83 1,859 1400 1,835   

  C.p 6 - - - 1390 9,89 1,810 

 
   

   Fonte: Autor (2018) 

 

De acordo com a tabela 03, houve um acréscimo de resistência de acordo 

com o passar dos dias, atingindo um valor de 1,835 MPa no vigésimo oitavo dia, 

uma condição mais que satisfatória, tanto para um emboço interno quanto para o 

externo.  

 

Tabela 04 – Traço 01 Cimento/Gesso 1:1 

 
Traço 01 

Resistência (kg)  

Diâmetro 
(cm) 

 Resistência à 
compressão 

(MPa)  

Médias 
Resistências 

(kg) 

 
Média  
(MPa) 

 Média  
(MPa)  

Dia 
07 

Dia 
14 

Dia 
21  

Dia 
28 

  C.p 1 - 600 - - 10,02 0,761 580 0,739   

  C.p 2 - 560 - - 9,98 0,716 
  

  

  C.p 3 - - 650 - 9,77 0,867 700 0,908   

  C.p 4 - - 750 - 10,04 0,948 
  

  
  C.p 5 - - - 850 10,01 1,081 860 1,099   

  C.p 6 - - - 870 9,96 1,117 
  

  
   Fonte: Autor (2018) 

 

No traço 01, houve um aumento considerado de resistência entre os dias 14 e 

28, tal que saiu, no dia 14, com um valor de resistência à compressão de 0,739 

MPa, para 1,099 MPa, no dia 28, tornando assim, totalmente viável a substituição da 

cal pelo gesso, enquanto comparou-se o traço puro em relação ao traço 01. 

 De acordo com a tabela 04, foi possível perceber uma constância significativa 

no aumento de resistência à compressão, vindo a atender, portanto, as exigências 

mecânicas dentro do limite I de acordo com a especificação da Figura abaixo 

retirada da NBR 13281 (2001). 
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Figura 03 – Exigências mecânicas e reológicas para argamassas 

 

 Fonte: NBR 13281:2001 

 

Ao se atentar para o traço 02, observou-se certa diferença entre os traços 01 

e 02, tendo em vista que houve uma queda nos valores obtidos pelas médias finais. 

Diferentemente da tabela 03, a tabela 04 nos mostra que durante o passar dos dias, 

houve uma queda nos valores da resistência, ainda que sutil, mas aconteceu. 

Ao comparar a tabela 04 com a norma, verificou-se que há possibilidade de 

utilização para argamassas do tipo I atendendo então à norma acima já citada. 

 

Tabela 05 – Traço 02 Cimento/Gesso 1:2 

  Traço 2 

Resistência (kg)  

Diâmetro 
(cm) 

 Resistência à 
compressão 

(MPa)  

Médias 
Resistências 

(kg) 

 
Média  
(MPa) 

Resistência 
(kg)  

Dia 
07 

Dia 
14 

Dia 
21  

Dia 
28 

  C.p 1 - 540 - - 9,7 0,731 530 0,714   

  C.p 2 - 520 - - 9,75 0,697 
  

  

  C.p 3 - - 520 - 9,68 0,707 510 0,690   

  C.p 4 - - 500 - 9,73 0,673 
  

  

  C.p 5 - - - 500 9,94 0,645 505 0,650   

  C.p 6 - - - 510 9,96 0,655 
  

  
   Fonte: Autor (2018) 

 

De acordo com o traço 03, puderam-se observar algumas peculiaridades, 

pois, graças a esse traço, não foi possível a execução do teste de compressão nos 

primeiros 07 dias, tendo em vista seu aspecto frágil, além de esfarelar muito. Ao 

tocar o corpo de prova, notou-se nitidamente que não estava seco ainda, o que 

permitia que a aplicação de força com as mãos o deformasse ainda no sétimo dia. 
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Tabela 06 – Traço 03 Cimento/Gesso 1:8 

  Traço 3 

Resistência (kg)  

Diâmetro 
(cm) 

 Resistência à 
compressão 

(MPa)  

Médias 
Resistências 

(kg) 

 
Média  
(MPa) 

Resistência 
(kg)  

Dia 
07 

Dia 
14 

Dia 
21  

Dia 
28 

  C.p 1 - 300 - - 9,68 0,408 320 0,447   

  C.p 2 - 340 - - 9,43 0,487 
  

  

  C.p 3 - - 420 - 9,71 0,567 410 0,557   

  C.p 4 - - 400 - 9,66 0,546 
  

  

  C.p 5 - - - 395 9,62 0,544 400 0,552   

  C.p 6 - - - 410 9,65 0,561 
  

  
   Fonte: Autor (2018) 

 

Os valores atingidos com o traço 03 mostraram uma variação diferente da 

esperada, contudo com valores bem abaixo das outras amostras, pois seu aspecto 

físico passava a ideia de algo frágil, tendo em vista esfarelar com facilidade e 

também quebrar com facilidade ao ser pressionado com as mãos. 

Por mais que esteja de acordo com o limite I estabelecido pela NBR 13281 

(2001), não possuía consistência suficiente para que fosse utilizado em uma obra, 

por exemplo, não sendo viável a utilização devido à sua fragilidade. 

De acordo com o traço 03, pôde-se notar uma diferença grande em se 

tratando do tempo de pega da argamassa, e pôde- se concluir que quanto mais 

gesso se adiciona, mais rápido é o tempo de pega, tornando-se assim realmente 

inviável para utilização da argamassa com esse traço, sem a adição de um aditivo 

retardador de pega.  

 

Tabela 07 – Comparação direta entre resultados. 

Traços Dia 07 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

Traço Branco 0 1,605 1,657 1,835 

Traço 01 Gesso 0 0,739 0,908 1,099 

Traço 02 Gesso 0 0,714 0,69 0,65 

Traço 03 Gesso 0 0,447 0,557 0,552 
Fonte: Autor (2018) 
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Gráfico 01 – Comparação direta entre resultados. 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

4 CONCLUSÂO 

 

Os estudos realizados utilizaram três tipos de traços para análise, e, por meio 

de testes, foi possível notar a variação que o gesso pode causar na resistência da 

argamassa, tornando-se em algumas vezes viáveis e em outras não. 

As análises comprovaram que a resistência da argamassa ao se falar do traço 

branco diminuiu drasticamente quando comparada com a argamassa feita apenas 

com a cal, chegando a no máximo 60% do emboço convencional, sendo assim o uso 

do gesso na argamassa uma opção alternativa de descarte que tornaria o material 

um pouco mais frágil, sendo necessária a adição de algum aditivo/agregado miúdo 

para que houvesse alguma melhora na resistência final do emboço. Dessa forma, o 

descarte seria realizado e a visão do ecologicamente correta difundida. Notas essas 

para a utilização no traço 01 na substituição direta cimento/gesso 1:1. 

Para o traço 02, a sua resistência final, com 28 dias, chegou a apenas 35,4% 

do valor da argamassa convencional, sendo assim, um tanto quanto insatisfatório e 
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não recomendável para utilização, tendo em vista que a cal é extremamente mais 

eficaz na sua função. O mesmo pode se dizer para o traço de número 03, chegando 

a apenas 30,08% no seu vigésimo oitavo dia. Pode-se dizer também que o gesso 

reagiu de uma forma anômala, tendo em vista suas oscilações entre o dia 21 e o 28. 

A ideia de se utilizar o gesso para substituição da cal é algo ecologicamente 

pensado, contudo são necessários alguns ajustes, além da preparação do material 

antes da adição direta na argamassa para que isso se concretize. Para uma possível 

futura pesquisa, poderia se adicionar então o gesso junto à cal, visando então a um 

descarte conveniente e efetivo do material, mantendo a sua resistência inicial. 
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