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RESUMO 

 

KOCHEM, Keila. Potencialidades de logística reversa do resíduo de gesso da 

indústria da construção civil. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias 

Ambientais) - Programa de Pós Graduação em Tecnologias Ambientais, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2016.  
 
O presente estudo teve por objetivo geral delinear o atual panorama de 
gerenciamento de resíduo de construção e demolição (RCD) e a geração de 
resíduos de gesso (RGs) no estado do Paraná, identificando as principais 
potencialidades de aproveitamento do resíduo de gesso no que se refere à logística 
reversa. Paralelamente realizou-se o diagnóstico do gerenciamento de RCD e RG 
nos 20 maiores municípios geradores de resíduo do estado do PR, por meio da 
aplicação de questionários auto preenchidos. O RCD da cidade de Cascavel foi 
caracterizado segundo NBR 10.004 e o RG, por sua vez foi caracterizado quanto às 
propriedades físico-químicas (Composição Química, Massa específica, Massa 
unitária, Análise Granulométrica, Análise Termogravimétrica, e Absorção de Água). 
Por meio de levantamento bibliográfico fez-se a compilação dos principais estudos 
voltados ao aproveitamento/reciclagem do RG. Com base no levantamento sobre os 
potenciais receptores de resíduos de gesso no Estado Paraná, que poderiam 
absorver os RGs como matéria-prima, foram projetados fluxos para a logística 
reversa do gesso, sendo realizada a análise econômica para o aproveitamento do 
RG como matéria-prima na produção de cimento. Com base no estudo realizado, o 
panorama de gerenciamento de RCD no estado do Paraná leva a concluir que o 
gerenciamento de RCD ainda é um desafio. Na maioria dos municípios somente 
uma parte dos RCDs é coletada e encaminhada a unidades de disposição 
adequadas. A reciclagem de RCD é incipiente e as políticas voltadas ao 
gerenciamento de RCD estão em fase de amadurecimento.  Em relação aos RGs, 
não há separação deste resíduo e a logística reversa seguida de 
reaproveitamento/reciclagem é praticamente inexistente. A amostragem dos RCDs 
gerados no município de Cascavel demonstrou uma composição de RCD parecido 
com a maioria dos municípios brasileiros (“Classe A” 86,29 %; “Classe B” 12,36%; 
“Classe C” 0,29 % e “Classe D” 1,05 %). Em relação à caracterização do RG comum 
e acartonado, os resultados indicam que RG possuem propriedades físico-químicas 
compatíveis com a matéria-prima natural (Gipsita), o qual pode ser reaproveitado 
como material de construção a partir de processos simples de tratamento. Entre as 
principais formas de reaproveitamento/reciclagem identificadas no presente estudo, 
a utilização como matéria-prima na indústria do cimento é a alternativa mais 
concreta no momento, já que as cimenteiras demonstram interesse na utilização 
desse material. Paralelamente esta alternativa possui mercado consumidor certo 
(cimenteiras) que demanda grandes volumes. No entanto, existe a necessidade de 
uma regularidade no envio das cargas de RG às cimenteiras, com garantia de 
fornecimento desse material, em volume e periodicidade de envio. Nesse sentido, 
maiores volumes sendo recebidos e processados poderiam diluir os custos e reduzir 
o preço da tonelada do gesso reciclado, o que demonstra que a necessidade de se 
trabalhar com regiões, bem como considerar a alternativa do reaproveitamento local. 
 
Palavras-chaves: Resíduo de gesso. Logística reversa. Indústria do cimento. 
Viabilidade técnica.Viabilidade econômica. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

KOCHEM, Keila. Potentialities  for reverse logistics of gypsum waste from the 
construction industry. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias 
Ambientais) - Programa de Pós Graduação em Tecnologias Ambientais, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2016. 
 
The present study, had as general objective to design the current construction and 
demolition waste (CDW) and the generation of gypsum waste (WG) in the state of 
Paraná, identifying the main potential of the use of plaster residue in relation to 
reverse logistics. At the same time, the diagnosis of CDW and GW management was 
carried out in the 20 largest municipalities that generate waste in the State of Paraná, 
through the application of self-filled questionnaires.The CDW of Cascavel was 
characterized according to NBR 10.004 and the WG, was characterized as 
physicochemical properties (Chemical Composition, Specific Mass, Unit Mass, 
Particle Size Analysis, Thermogravimetric Analysis, and Water Absorption).  
Through a bibliographical survey was made the compilation of the main studies 
related to the use / recycling of the GW. Based on the survey on the potential 
receptors for WG in the State of Paraná, which could absorb GW as feedstock, was 
elaborated flows for the reverse logistics of gypsum, made the economic analysis for 
the use of  WG as raw material in the production of cement. Based on the study, the 
CDW management landscape in the state of Paraná leads to the conclusion that the 
management of CDW is still a challenge in the state. In most municipalities only a 
portion of the CDW are collected and destined to adequate disposal units, and CDW 
recycling is incipient and the policies aimed at the management of CDW are in the 
process of maturing. There is no separation of GW and reverse logistics followed by 
reuse / recycling is practically non-existent. The CDW sampling generated in the 
municipality of Cascavel showed an CWD composition similar to most Brazilian 
municipalities (Class A 86.29%, Class B 12.36%, Class C 0.29% and Class D 
1.05%).In relation to the characterization of the WG, the results indicate that have 
physicochemical properties compatible with the natural Gypsum, which can be 
reused as construction material from simple treatment processes. Among the main 
forms of reuse / recycling identified in the present study, the use as in the cement 
industry is the best alternative at the moment, since the cement plants show interest 
in the use of this material and are located in regions close to the generation sites 
studied here. At the same time, this alternative has a certain consumer market 
(cement industries) that demands large volumes. Economic viability studies have 
demonstrated that the WG processing received in Cascavel for use in cement 
manufacturing may be a viable alternative.However, there is a need for regularity in 
the send of WG loads to cement plants, with a guarantee of supply of this material, in 
volume and periodicity of shipment. In this sense, larger volumes being received and 
processed could dilute costs and reduce the price of the tonne of recycled gypsum, 
which demonstrates the need to work with regions as well as consider the alternative 
of local reuse.  
 

Key words: Waste gypsum. Reverse logistic. Cement Industry. Technical 
viability.Economic viability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A ascensão da construção civil no Brasil tem alavancado o desenvolvimento 

econômico, contribuindo de forma expressiva com o PIB (Produto Interno Bruto) do 

país, gerando empregos e renda. Por outro lado, tem se configurado em um agente 

impactante devido ao grande consumo de matérias-primas e energia e pela elevada 

geração de resíduos (TROVÃO, 2012). 

Os principais resíduos gerados pela Indústria da Construção são o Resíduo 

de Construção e Demolição (RCD), constituído principalmente por sobras de 

concreto, argamassas, materiais cerâmicos, e resíduo de gesso (RGs). Segundo 

Araújo (2009) a geração de resíduos de construção representa um alto custo ao 

construtor, impactando duplamente o meio ambiente, devido, primeiramente à 

ampliação do consumo de matéria-prima e em segundo, aos elevados volumes 

enviados às áreas de destinação. 

Destaca-se que o gesso está entre os materiais de acabamento mais 

consumidos na construção civil, cuja utilização vem aumentando continuamente 

desde meados dos anos 1990. O material surgiu como uma solução rápida e 

econômica no que se refere a acabamentos, tornando-se essencial para execução 

de edificações. Todavia, sua utilização desencadeia a geração de volumes 

significativos de resíduos uma vez que o processo construtivo em gesso gera perdas 

elevadas devido à rápida hidratação deste material (SOUZA; OLIVEIRA; 

MOURA, 2012). 

Embora não exista consenso sobre o volume de RG gerado e/ou percentual de 

desperdício, Cartaxo, Freitas e Zanta (2013) afirmam que se faz necessária uma nova 

postura dos atores da construção civil em relação aos resíduos gerados, no processo 

de coleta, transporte e armazenagem e destinação final. 

A dificuldade em avaliar o volume gerado desse resíduo advém 

principalmente do fato de os resíduos de gesso, serem na maioria das vezes 

destinados de forma misturada com outras classes (tipologias) de RCD, em 

caçambas de entulho. Os locais de destinação final de RCD existentes no estado do 

Paraná, em geral aterro de inertes, não possuem controle nem mesmo registro das 

quantidades e tipologias de resíduos recebidos na unidade. Também não existem 
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dados concretos de quantificação destes no estado do Paraná, o que dificulta o 

planejamento da logística reversa do resíduo de gesso. 

No que se refere à legislação, os resíduos de gesso foram inicialmente 

classificados pela Resolução CONAMA nº 307/2002 (BRASIL, 2002) como “Classe 

C”, ou seja, aqueles para os quais ainda não teriam sido desenvolvidas tecnologias 

que possibilitassem sua reciclagem. Em 2011, entretanto, por meio da Resolução 

CONAMA nº 431/2011 (BRASIL, 2011), o gesso teve sua classificação alterada para 

“Classe B”, sendo a partir de então considerado um material reciclável. 

Cartaxo, Freitas e Zanta (2013), no entanto, constatam uma baixíssima reutilização ou 

reciclagem, e em contraponto, uma enorme deposição desse resíduo em locais 

inadequados. Isso se deve tanto às características específicas desse tipo de resíduos 

como também à dificuldade que os municípios, em geral, têm em gerenciá-los. 

Nesse cenário, a Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010), considerada um marco 

regulatório na gestão de resíduos sólidos no Brasil, instituiu novos princípios e 

instrumentos que mudaram o cenário do gerenciamento de resíduos sólidos no país, 

principalmente por meio da inserção dos princípios da responsabilidade 

compartilhada e da logística reversa.  

Os resíduos da construção civil, especialmente o RCD, estão contemplados 

na referida Lei e estão submetidos às normas e prazos fixados por ela. 

Consequentemente, a cadeia da construção civil, deverá apresentar seus termos de 

compromisso e firmar acordos setoriais1 visando à logística reversa dos resíduos 

oriundos de suas atividades. 

No estado do Paraná, estes resíduos estão sendo tratados como de logística 

reversa obrigatória e os setores empresariais foram convocados em 2014 a 

apresentar suas propostas para tal.  

Apesar de a literatura descrever que esses resíduos podem ser 

reaproveitados (CHANDARA et al., 2009; SANTOS et al., 2014; NASCIMENTO e 

PIMENTEL, 2010), na prática, não há iniciativas de logística reversa para o gesso, 

uma vez que não existem dados confiáveis sobre a quantificação da geração, sendo 

que estudos científicos sobre o aproveitamento deste material ainda são escassos. 

                                                 
1Acordo setorial é um ato de natureza contratual firmado entre o poder público e os fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida do produto (BRASIL, 2010). 
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Dentre as principais frentes de reaproveitamento desse material estão a 

indústria de cimento, a de transformação do gesso e a aplicação agrícola 

(ABRAGESSO, 2009). Segundo a mesma fonte, na indústria de cimento, o sulfato 

de cálcio (CaSO4) ou “gesso” é um ingrediente útil e necessário, que é adicionado 

em pequena proporção na produção do cimento (aproximadamente 5%), atuando 

como retardante de pega2 deste material. Como a produção de cimento é bastante 

elevada, esse teor de adição assume volumes expressivos. 

Segundo Lovato et al., (2012) a indústria cimenteira e a indústria do concreto 

já utilizam em seus produtos resíduos oriundos da produção de silício (sílica ativa), 

aço (escória de alto forno), papel (meta-caulim), usinas termelétricas (cinzas 

volantes) e do agronegócio (cinza de casca de arroz), e a reciclagem é uma 

alternativa para diminuir o impacto do consumo de energia e de matérias-primas da 

indústria sobre o meio ambiente. 

Neste contexto, como a produção do cimento demanda obrigatoriamente a 

adição de gesso, o produto oriundo da reciclagem da indústria da construção 

poderia ser empregado em substituição à matéria-prima natural, no caso a gipsita. 

É possível também reciclar RG para reutilização como material de 

revestimento. Erbs et al. (2015) investigaram as propriedades físicas e mecânicas da 

argamassa de gesso reciclado, produzida a partir de RG acartonado, calcinado a 

diferentes temperaturas (160, 180 e 200oC) e períodos de queima (1, 2, 4, 8 e 24 h). 

Analisando os dados dos autores, nota-se que as temperaturas que conduziram aos 

melhores resultados foram 160 e 180o C, com tempo de queima igual a 4 horas 

como ideal.  

Do mesmo modo, a utilização de RG na correção de solos também é uma 

alternativa a ser considerada. Santos et al. (2014), avaliaram a eficiência do uso de 

resíduos de gesso provenientes da construção civil, em relação ao gesso de jazida, 

na correção de um Neossolo Flúvico salino-sódico. O resíduo de gesso foi triturado 

em moinho de bolas e peneirado, sendo utilizado apenas o resíduo de gesso com 

granulometria inferior a 0,3 mm. Os autores concluíram que a aplicação de resíduos 

de gesso da construção civil revelou-se eficaz na lixiviação de sais e sódio solúvel 

                                                 
2
 O tempo de início de pega é o intervalo decorrido desde a adição de água ao cimento até o 

momento em que a agulha de Vicat estacionar a (4 ± 1)mm da base do molde que contém a pasta de  
cimento. O tempo de fim de pega é o intervalo decorrido desde a adição de água ao cimento até o 
momento em que a agulha  de Vicat penetra 0,5 mm na pasta de cimento (ABNT NBR NM 65:2002). 
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de solo salino-sódico, podendo ser recomendada, como fonte de cálcio, para a 

recuperação da sodicidade. 

Dentro do contexto, o presente estudo objetiva delinear o atual panorama de 

gerenciamento de RCD e RG no estado do Paraná, a fim de identificar as 

potencialidades de aproveitamento, analisando-se técnica e economicamente as 

alternativas que visem sua reciclagem, com foco na logística reversa. 

Entretanto, para que o resíduo de gesso possa ser reciclado/aproveitado, 

necessita atender a determinados critérios, dentre eles, características químicas 

específicas que tornem sua reutilização e/ou reaproveitamento, técnica e 

economicamente viável. Nesse sentido, o presente estudo também contempla a 

caracterização físico-química do resíduo de gesso coletado no município de 

Cascavel, PR, localizado na região oeste do estado. 

Foram realizados estudos e levantamentos visando à quantificação e 

caracterização dos resíduos de gesso gerados no município de Cascavel. Dessa 

forma, foi possível a projeção de fluxos para a logística reversa do gesso, bem como 

a análise de sua viabilidade técnica e econômica, visando o planejamento a médio e 

longo prazo, para o seu reaproveitamento 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo tem por objetivo geral delinear o atual panorama de 

gerenciamento de RCD e a geração de resíduos de gesso (RG) em 20 regiões do 

estado do Paraná, a fim de identificar as potencialidades de aproveitamento do RG, 

realizando uma análise técnica e econômica das alternativas que viabilizem sua 

reciclagem. 

Para que o objetivo geral seja alcançado, têm-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Caracterizar o resíduo de RCD do município de Cascavel a fim de verificar 

o teor de gesso presente no mesmo; 

b) Caracterizar o RG presente no RCD do município de Cascavel, 

determinando suas propriedades físico-químicas; 
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c) Realizar estudos e levantamentos visando identificar as formas de 

gerenciamento do RG gerado no estado do Paraná, considerando-se a 

cadeia produtiva do gesso; 

d) Projetar fluxos para a logística reversa do gesso, visando o planejamento 

a médio e longo prazo, para o reaproveitamento de resíduos de gesso no 

estado; 

e) Fazer um levantamento sobre as potencialidades de aproveitamento do 

resíduo de gesso, analisando-se os aspectos técnicos e econômicos. 

 

 

1.2  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação encontra-se estruturada em 5 capítulos. O capítulo 1 

apresenta a Introdução e os Objetivos do presente estudo. O capítulo 2 trata da 

Revisão Bibliográfica que apresenta um panorama geral sobre a questão da geração 

de RCD e RG na Indústria da Construção Civil (IC). Na sequência são apresentadas 

as formas de utilização do gesso na construção civil, bem como as etapas da 

obtenção da gipsita e sua conversão a gesso. Também são apresentadas as formas 

de reciclagem de resíduos de gesso e sua reutilização pela IC. Apresenta-se o 

cenário atual da legislação ambiental que trata da matéria, com foco na logística 

reversa de RCD e RG no estado do Paraná. Aspectos da viabilidade econômica da 

logística reversa desses materiais também são abordados. 

O capítulo 3 que trata da Metodologia, inicialmente delimita a área de estudo 

e a seleção das amostras (municípios de estudo) bem como as etapas a serem 

executadas para obtenção dos resultados e atendimentos aos objetivos propostos. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos nas pesquisas de campo e 

entrevistas, bem como nas análises laboratoriais realizadas, obtendo-se a 

caracterização dos RCD e as principais características físico-químicas dos resíduos 

de gesso gerados na cidade de Cascavel. Nesse item também apresentam-se os 

fluxos de processo que integram a cadeia da logística reversa dos resíduos de 

gesso, concluindo com os aspectos técnicos e econômicos das alternativas de 
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logística reversa de resíduos de gesso identificadas. Por fim, no capítulo 5 têm-se as 

considerações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros.  
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2. A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

 

No Brasil, a indústria da construção civil tem crescido e alavancado o 

desenvolvimento econômico, contribuindo para o desenvolvimento regional, a 

geração de empregos e mudanças na economia, exercendo efeito multiplicador 

sobre o processo produtivo como um todo (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2012). Aliado aos 

seus altos índices de crescimento, esse setor traz consigo benefícios 

socioeconômicos, com participação de forma ativa na geração de empregos e renda 

(COSTA, 2012).  

De acordo com a ABRAMAT - Associação Brasileira de da Indústria da 

Materiais de Construção (2015), no ano de 2014, o valor adicionado pela cadeia 

produtiva da construção somou R$ 470,3 bilhões, o que representou 8,5% do PIB 

brasileiro. Paralelamente, em 2014, os impostos e taxas gerados pelas atividades da 

cadeia produtiva da construção somaram R$ 115,6 bilhões. Concomitantemente, a 

indústria de materiais e equipamentos foi responsável pela geração de 837,3 mil 

postos de trabalho no referido ano, o que representou queda de 2,3% em relação ao 

ano anterior (ABRAMAT, 2015). De acordo com a mesma fonte, a região Sul, por 

sua vez, foi responsável por 26,3% desses postos de trabalho, ficando atrás 

somente da região Sudeste (42,2%).  

A crise nacional iniciada em 2014, afetou diretamente a IC em todos os 

setores produtivos (materiais, equipamentos, emprego). A crise no setor pode ser 

notada nos órgãos de aprovação de projetos de engenharia. A exemplo, a Secretaria 

de Planejamento e Urbanismo do Município de Cascavel – Seplan, no ano de 2015, 

foi responsável pela aprovação de 1.648 projetos arquitetônicos, o que 

correspondeu a uma área aprovada para edificação de 760.643,34 m². Em 2016, a 

Seplan aprovou 1.441 projetos arquitetônicos, o que correspondeu a uma área 

aprovada para edificação de 642.775,74 m², número este inferior ao ano anterior 

(em torno de 118.000 m² a menos).  

Porém mesmo em menor ritmo de crescimento, a indústria  ocupa posição 

importante na economia do país, uma vez que gera muitos empregos e renda.  
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Nesse contexto, pode-se afirmar que a indústria da construção civil 

representa um universo de soluções e problemas, pois se por um lado apresenta 

grande importância socioeconômica, concomitantemente representa um agente 

impactante devido ao grande consumo de matérias-primas e energia, e por ser 

grande geradora de resíduos (TROVÃO, 2012).  

A grande quantidade de resíduos da indústria da construção civil é 

proveniente de perdas de materiais de construção nos canteiro de obras, resultante 

dos materiais desperdiçados durante o processo de execução de um serviço. Outras 

fontes geradoras são as demolições e as reformas que promovem a eliminação de 

diversos componentes durante a utilização ou após o termino da vida útil da 

edificação3 (CREA, 2014). 

No Brasil, a Resolução do CONAMA nº 307/2002, define resíduos da 
construção civil como: 

 
 

Resíduos 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 (BRASIL, 2002, p. 1). 

 
 
Costa (2012) realizou um levantamento com estimativas de geração de RCC 

(Resíduos da Construção Civil) em kg/hab.ano em vários países, inclusive o Brasil, e 

obteve valores que variam entre 130 e 3.000 kg/hab.ano (aproximadamente 260 a 

6.000 milhões de toneladas por ano). Vieira e Dal Molin (2004) destacam que em 

todo o mundo supõe-se que são gerados de 2 a 3 bilhões de toneladas de entulho 

por ano e desses, dois terços são provenientes de demolição e manutenção. 

Segundo dados da ABRELPE – Associação Brasileira das Empresas de 

Limpeza Pública (2013), os municípios brasileiros coletaram mais de 117 mil 

toneladas/dia de RCDs em 2013, o que implica no aumento de 4,6% em relação ao 

ano anterior. Dentre os motivos que levaram ao referido aumento, está a ampliação 

discreta dos serviços de coleta nos municípios. A quantidade de RCD coletada por 

                                                 
3A NBR 15575-3/2013 define vida útil como o período de tempo em que um edifício e/ou seus 
sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, com atendimento 
dos níveis de desempenho previstos na mesma Norma, considerando a periodicidade e a correta 
execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e 
manutenção. 
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região brasileira é apresentada na Figura 1. Nota-se que a região Sudeste é a maior 

geradora, com participação de mais de 60% do total gerado. 

Segundo a mesma fonte, esta situação também observada em anos 

anteriores, exige atenção especial quanto ao destino final dado aos RCDs, visto que 

a quantidade total desses resíduos é ainda maior, uma vez que os municípios, via de 

regra, coletam apenas os resíduos lançados nos logradouros públicos. 

 

 
Figura 1 - RCD coletados nas regiões (t/dia) 
Fonte: ABRELPE (2013). 

 

Schons et al., (2013) em um estudo preliminar sobre os RCDs na América 

Latina, afirmam que a geração de RCD constitui um problema ambiental e é efeito do 

crescimento populacional da região. Os autores constataram, considerando os países 

onde havia dados disponíveis, que na América Latina a média de RCD no RSU – 

Resíduo Sólido Urbano, é de aproximadamente 30%, para cada país, conforme 

demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Comparação da produção de RCD em relação ao RSU em países da 
América Latina 
Fonte: Schons et al.  (2013, p. 11). 

 

Em uma perspectiva geral, a América Latina ainda necessita de uma revisão 

na gestão de resíduos sólidos e de políticas para uma gestão de resíduos de 

construção e demolição, pois esses resíduos muitas vezes não são contabilizados 

ou mesmo gerenciados, além de serem depositados em aterros a céu aberto junto 

com resíduos domiciliares e outros resíduos industriais (SCHONS et al., 2013). 

Oliveira et al. (2011) realizaram diagnóstico anual da geração e da 

composição dos resíduos de construção e demolição de Fortaleza. Os resultados 

apontaram que os locais licenciados recebem em média 702 toneladas/dia. Em 

relação à composição do RCD para Fortaleza, os autores observaram que a 

argamassa é o principal constituinte do RCD, correspondendo, em média, a 38% da 

massa. Em seguida estão os resíduos de concreto e de cerâmica vermelha, com 

14 % e 13%, em média, respectivamente, do total do RCD descartado. Os resíduos 

de gesso aparecem em percentual de 3%, em média.  

Ângulo et al. (2011) estimaram a geração de RCD por dois métodos de 

quantificação, um indireto e outro direto, considerando a produção advinda de 

agentes informais (reformas) e formais (construção), em um município de pequeno 

porte da região noroeste do estado de São Paulo. Os autores obtiveram dados de 

geração per capita da ordem de 367 kg/hab.ano, sendo que, do total gerado, 91% 

correspondem à “Classe A” e 9,0 % correspondem à “Classe B”, conforme 

classificação do CONAMA nº 307/2002 (BRASIL, 2002). 

John e Agopyan (2000), a partir de Brito Filho (1999) apresentam a composição 

típica dos resíduos recebidos no aterro de Itatiba em São Paulo. O entulho, originado 
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predominantemente de atividades de construção de edifícios, à época apresentaram 

fração predominante de natureza cerâmica (47%), seguida por argamassas (40%) e 

concreto (13%). 

Pode-se concluir que a maior parcela que compõem os RCDs se refere a 

resíduos “Classe A”, tais como concreto, argamassa, material cerâmico, entre 

outros, todos estes com potencial de reaproveitamento por meio da reciclagem, 

principalmente para confecção de agregados e artefatos diversos voltados à 

construção civil. 

Araújo (2009) identificou os principais aspectos e impactos ambientais 

associados às atividades de construção civil, mais especificamente nos canteiros de 

obras. Dos temas avaliados (recursos, incômodos e poluição, infra estrutura, e 

resíduos), a autora identificou, para o tema Resíduo, os seguintes aspectos 

ambientais: perda de materiais por entulho; manejo de resíduo; manejo e destinação 

de resíduos perigosos e, queima de resíduos no canteiro. A autora ainda afirma que 

a destinação imprudente de resíduos provoca impactos ambientais relacionados ao 

aumento do consumo de recursos, a contaminação e ampliação do volume de 

aterros, descartes ilegais, dentre outros. 

Por outro lado, Trovão (2012) afirma que a indústria da construção civil 

apresenta um grande potencial de utilização de resíduos proveniente de outros 

setores, e apresenta-se como alternativa à absorção de diversos tipos de resíduos 

gerados por seus próprios setores ou de outras fontes geradoras. 

Paralelamente, o descarte de recursos que possam ser reciclados ou 

reutilizados contribui significantemente para o aumento do consumo de recursos e 

do volume de aterros. 

Um dos resíduos que podem compor o RCD é o resíduo de gesso, que por ser 

objeto deste estudo será abordado com maior ênfase no item 2.1. 

 

 

2.1 O GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O gesso, dentre os principais aglomerantes inorgânicos (cimento e a cal), é 

ainda o menos empregado (JOHN; CINCOTTO, 2007). A utilização do gesso na 

construção civil se dá na aplicação em placas (forros e paredes), painéis (gesso 
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acartonado ou drywall), molduras, como material de revestimento (argamassa de 

gesso) e elementos decorativos (estátuas, vasos, placas decorativas). Também é 

empregado na produção de materiais de construção, como o cimento, onde a gipsita 

(Sulfato de Cálcio dihidratado ou dihidrato) é adicionado no final do processo de 

fabricação para controlar a pega. Sem a adição de gesso o cimento endureceria 

instantaneamente ao entrar em contato com a água. 

 

 

2.1.1 Aplicações 

 

O Gesso calcinado é utilizado principalmente na construção civil, como 

revestimento de paredes, placas, painéis, entre outros. De acordo com o DNPM 

(2013), o gesso tem grande aplicabilidade na indústria da construção civil, embora 

também seja bastante utilizado na indústria cerâmica, visando à confecção de 

moldes, na indústria metalúrgica e de plásticos, bem como na área de saúde, na 

confecção de moldes ortopédicos e dentários. Outra aplicação do gesso se dá como 

agente desidratante e aglomerante do giz e na briquetagem do carvão.  

O gesso é um dos materiais importantes da construção civil e a maleabilidade 

da argamassa produzida com este ligante o torna um bom material para a execução 

de acabamentos em paredes, tetos e também na fabricação de placas Drywall; outra 

importante característica é a sua propriedade de aderência. O gesso também é 

utilizado como piso protetor de porcelanatos, granitos e outros pisos sensíveis, como 

por exemplo, a utilização de estopa, lona plástica e gesso por cima para tráfego 

pesado e médio (FERREIRA; CRUVINEL, 2014). A Figura 3 demonstra exemplos de 

aplicação de gesso.  

  
a) b) 

Figura 3 - Aplicações de gesso a) Placas de forro b) Acabamento em paredes 
Fonte: Abragesso (2009) 



25 
 

 
 

Segundo Ferreira e Cruvinel (2014), o gesso constitui-se também como um 

bom isolante térmico e acústico devido ao fato de ter uma baixa condutividade 

térmica e um elevado coeficiente de absorção acústica. Além do baixo coeficiente de 

condutibilidade térmica possui ainda a característica de liberar água quando exposto 

ao calor do fogo (calcinação a 160°C). 

O uso do gesso na construção civil brasileira tem aumentado continuamente 

desde meados dos anos 1990, década em que o sistema Drywall (ou gesso 

acartonado) passou a ser utilizado nas vedações internas de paredes, forros e 

revestimentos de todos os tipos de edificações. Entre 2011 e 2012 o consumo de 

chapas de gesso para Drywall cresceu 12,2%. Além do aumento da utilização do 

gesso na forma de placas, o seu uso tradicional como material de revestimento, com 

aplicação diretamente em paredes e forros, também aumentou nesse período 

(ABRAGESSO, 2014). 

Em 2012 a produção brasileira de gipsita bruta alcançou 3.749.860 toneladas, 

apresentando um expressivo crescimento da ordem de 16,3% em relação ao ano 

anterior (DNPM, 2013). Em relação ao consumo de gesso, as regiões Sudeste e Sul 

dominam o mercado de placas de gesso acartonado, respondendo por mais de 80% 

do consumo nacional, ficando o restante distribuído entre as regiões Centro-Oeste e 

Nordeste (ABRAGESSO, 2014). 

Segundo DNPM (2013), entretanto, o consumo per capita anual de gesso no 

Brasil é de aproximadamente 19 kg, valor bem abaixo da média dos países 

industrializados. Pode-se também citar o consumo médio brasileiro de chapas para 

gesso Drywall, que é de 0,18 m² por habitante por ano, enquanto que o consumo 

médio anual nos Estados Unidos da América (EUA) é de aproximadamente 10,0 m². 

 

 

2.1.2 Origem e Demanda de Gesso 

 

De acordo com Trovão (2012) gesso é a denominação comercial atribuída ao 

mineral gipsita (Ca(SO4) • 2H2O), na forma de pó de sulfato de cálcio hemihidratado, 

utilizado em grande escala na indústria da construção civil e em muitas outras áreas 

como medicina, odontologia entre outras. 
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De origem calcária, a gipsita ou sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O), 

geralmente ocorre associado à anidrita (sulfato de cálcio anidro - CaSO4). É um 

mineral abundante na natureza o que o torna de pouca expressão econômica 

(DNPM , 2013). De acordo com DNPM (2013) os termos “gipsita”, “gipso” e “gesso”, 

são frequentemente usados como sinônimos, sendo, no entanto, a denominação 

gipsita mais adequada ao mineral em estado natural, enquanto gesso é o termo 

mais apropriado para designar o produto calcinado. 

Vieira (2008) define gesso como termo genérico de uma família de aglomerantes 

simples, constituídos de sulfatos mais ou menos hidratados e anidros de cálcio. O 

gesso é obtido por meio do processo de calcinação da gipsita natural, constituída de 

sulfato dihidratado de cálcio e geralmente acompanhado de certa proporção de 

impurezas, como sílica, alumina, óxido de ferro, carbonatos de cálcio e magnésio. 

A NBR 13207 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992) 

por sua vez, define gesso para construção como um material moído em forma de pó, 

obtido da calcinação da gipsita, constituído predominantemente de sulfato de cálcio, 

podendo conter aditivos controladores de tempo de pega.  

O Brasil destaca-se como maior produtor na América do Sul com produção 

que representa 2,5% do total mundial e o coloca no ranking dos dez maiores 

produtores de gipsita do mundo (DNPM, 2013). 

No território brasileiro os principais depósitos de gipsita, rocha que dá origem 

ao gesso, ocorrem associados às bacias sedimentares conhecidas como Bacia 

Amazônica (Amazonas e Pará), Bacia do Meio Norte ou Bacia do Parnaíba 

(Maranhão e Tocantins), Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte), Bacia Sedimentar do 

Araripe (Piauí, Ceará e Pernambuco) e Bacia do Recôncavo (Bahia) (DNPM, 2013). 

Segundo MME (2009), mesmo existindo jazidas de gipsita nesses nove 

Estados do Brasil, as que apresentam as melhores condições de aproveitamento 

econômico (relação estéril/minério e infraestrutura) estão contidas na Bacia 

Sedimentar do Araripe, na divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, 

conforme Figura 4. A Tabela 1 apresenta a distribuição das minas de gipsita no 

Brasil. Verifica-se que no estado de Pernambuco concentram-se o maior número de 

minas, seguido do estado do Maranhão, sendo que as reservas brasileiras estão 

concentradas na região nordeste, o que tem implicações no custo de transporte da 

matéria-prima para as demais regiões do país. 
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Figura 4 - Pólo gesseiro do Araripe 
Fonte: IPA (2014) 
 
 

Tabela 1 - Distribuição das minas de gipsita no Brasil 

UF nº Ativas Paralisadas 

AM 1 1 0 
BA 3 0 3 
MA 11 3 8 
PI 2 0 2 
PE 55 37 18 
CE 4 2 2 
TO 2 1 1 
PA 0 0 0 

TOTAL 78 44 34 

Fonte: MME (2009) 

 

Nos EUA, em 2014, foram produzidas cerca de 27 milhões de toneladas de 

gesso (U.S GEOLOGICAL SURVEY, 2014), sendo que uma grande quantidade de 

placas de gesso é produzida no mundo especialmente na Europa, EUA e Japão 

(AHMED; UGAI; KAMEI2011). A exemplo, no Reino Unido há três produtores 

principais de gesso acartonado que juntos produzem um número estimado de 

270 milhões de m2 de placas de gesso a cada ano (DEFRA; PSP, 2009). 

 

 

2.1.3 Processamento do gesso 

 

De acordo com John e Cincotto, (2007) o processo de produção de gesso de 

construção no Brasil, normalmente, é realizado a partir de matérias-primas naturais,  

evolvendo as seguintes atividades: extração do minério, realizada em geral a céu 
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aberto; seguida de britagem; moagem grossa; e, estocagem com homogeneização. A 

seguir, é procedida a secagem, calcinação, moagem fina e ensilagem, conforme 

Figura 5. 
 

 
 

Figura 5 - Processo de fabricação do gesso 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

É sob a forma calcinada, após aquecida a temperatura em torno de 160°C, 

quando a gipsita perde até 25% da água combinada, transformando-se em um 

hemidrato, conhecido como “gesso” ou “gesso estuque”, onde encontra seu maior 

mercado nos segmentos da construção civil e industrial (MME, 2009).  

 

 

2.1.3.1 Processo de calcinação do gesso 

 

O gesso é um aglomerante de baixo consumo de energia; enquanto a 

temperatura de processsamento do clínquer Portland é de 1.450ºC e a da cal de 

800ºC a 1.100ºC, a do gesso não ultrapassa 350ºC. Somente os tipos especiais são 

produzidos em temperaturas superiores (JOHN; CINCOTTO, 2007). 

A calcinação é o processo térmico pelo qual a gipsita é desidratada e pode 

ocorrer por via seca ou via úmida. John e Cincotto (2007) afirmam que à medida que 

a temperatura ultrapassa 100ºC, há perda parcial ou total da água de cristalização. 

Em temperaturas acima de 800ºC ocorre a decomposição do sulfato, com perda do 

anidrido sulfúrico por evaporação. 

MATÉRIA-PRIMA

TRITURAÇÃO

BRITAGEM CALCINAÇÃO

HIDRATAÇÃO

MOAGEM

Ca(SO4) 2H2O (Dihidrato/Gipsita)

140 a 160 ºC 160 a 190 ºC > 250 ºC 1.200 ºC

CaSO4.½H2O 

(“Hemidrato b”)

CaSO4.ɛH2O 

(anidrita III)

CaSO4

(anidrita II)

CaSO4.½H2O + 1,5H2O               CaSO4.2H2O + calor

(“Hemidrato b”)                                (Gipsita)

Granulometria

grossa

Granulometria

fina

Material 

pulverulento

Calcinação Cimento

Uso agrícola

Atmosfera 

(problemas 

ambientais)

PENEIRAMENTO
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Se a gipsita for calcinada sob pressão de vapor de água saturante, será 

obtido o “gesso alfa (”. Caso a calcinação ocorra a seco sob pressão atmosférica, 

ou baixa pressão, será obtido o “gesso beta (b)” (BARBOSA; FERRAZ; SANTOS, 

2014).  

Dessa forma, segundo Pinheiro (2011), a calcinação por via úmida (sob 

pressão de vapor de água saturado) ocorre em autoclaves e o produto obtido é o 

hemihidrato alfa (, que apresenta estrutura com cristais bem formados, é um 

produto mais nobre e caro. A calcinação por via seca ocorre em fornos sob pressão 

atmosférica e o produto obtido  é o hemihidrato beta (β) (PINHEIRO, 2011). Nessas 

condições, a água de cristalização é liberada, rapidamente, formando cristais mal 

formados e porosos, resultando em um produto que se caracteriza pela forma 

irregular e natureza esponjosa dos seus cristais (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005). 

O “gesso  alfa ()”, devido ao seu processo de produção, apresenta 

aplicações mais nobres (gesso hospitalar) e consequentemente alcança preços mais 

elevados. O “gesso beta (β)”, com custo de produção mais baixo, é utilizado na 

construção civil nacional (BARBOSA; FERRAZ; SANTOS, 2014).  

Segundo os mesmos autores, os produtos dos tipos “α” e “β” são diferenciados 

pelo tempo de pega, definido como o tempo necessário para que o gesso (ao ser 

misturado com a água) complete seu ciclo de endurecimento. O tempo de pega que 

se deseja para o produto é controlado através do processo de calcinação. 

Ribeiro, Pinto e Starling (2006) explicam que o processo de calcinação da 

gipsita (sulfato de cálcio) consiste na queima, a uma temperatura que varia em 

função do tipo de gesso a ser obtido.  

Temperaturas da ordem de 150ºC a 250ºC dão origem ao gesso rápido 

enquanto temperaturas entre 900ºC e 1200ºC dão origem ao gesso de pega lenta, 

ou seja, quanto menor a temperatura de queima, mais rápida será a pega do gesso. 

Tal fato pode ser observado na representação esquemática apresentada na Figura 

6. Neste estudo serão avaliados os resíduos gerados por gessos de pega rápida, 

cuja gipsita foi calcinada a temperatura inferiores a 250oC. 

As faixas temperaturas e suas respectivas reações de transformação variam 

na bibliografia existente sobre o assunto. Dessa forma, procedeu-se a elaboração da 

Tabela 2 comparando-se as informações de temperatura e os respectivos produtos 

das reações, segundo os diferentes autores estudados. 
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Figura 6 - Gráfico esquemático: temperatura de queima da Gipsita e seus efeitos na pega 
      Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
 

Tabela 2 – Faixa de temperatura segundo reações de transformação conforme literatura 
estudada 

Baltar, Bastos e Luz (2005) 

Produto da reação de 
transformação 

Hemidrato b 
(gesso) 

Anidro 
(anidrita 
solúvel) 

- 
Gesso pavimentação 
(separação SO3 e do 
CO) 

Faixas de 
Temperaturas  

125º - 180º C 250ºC - 900-1200 ºC 

John e Cincotto (2007) 

Produto da reação de 
transformação 

Hemidrato b 
(gesso) 

Anidrida III 
(solúvel) 

Anidrida II 
(insolúvel) 

Anidrida I 

Faixas de 
Temperaturas  

140-160ºC 160-190ºC >250ºC 1200ºC 

Canut(2006) 

Produto da reação de 
transformação 

Hemidrato b 
(gesso) 

Anidrida III 
(solúvel) 

Anidrida II 
(insolúvel) 

Anidrida I 

Faixas de 
Temperaturas  

140-160ºC 160-250ºC 250-800ºC >800ºC 

Fonte: Baltar, Bastos e Luz (2005); John e Cincotto (2007); Canut (2006) 

 

Segundo Baltar, Bastos e Luz (2005) a uma temperatura entre 125 e 180 °C, 

a gipsita perde parte da água (3/4) de cristalização e passa de dihidrato para 

“hemidrato β” (gesso), conforme a equação da Desidratação da gipsita 

(BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005). 

 

   CaSO4 . 2H2O                       CaSO4.1/2H2O + 1,5H2O                             (1) 

             (125-180 ºC)                             (gesso hemidrato) 
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John e Cincotto (2007) relatam que entre 160 ºC e 190 ºC ocorre a perda da 

meia molécula de água do hemidrato, formando a anidrita III (solúvel) conforme a 

equação 2. 

 

CaSO4 . 1/2H2O + calor                        CaSO4 + 1/2H2O                             (2) 

               (160 a 190 ºC)                               (anidro solúvel) 

 

A anidrita III (solúvel) é a fase intermediária ao hemidrato e à anidrita II 

(insolúvel) e sua fórmula pode conter um teor de água de cristalização variável entre 

0,06 e 0,11 moléculas. Essa fase é muito reativa e age como acelerador de pega 

(JOHN; CINCOTTO, 2007). 

A partir de 250 ºC o gesso torna-se anidro (sem água) e o resultado é a 

formação de anidrita (II) insolúvel, que em contato com a água, transforma-se em 

hemidrato, conforme equação 3 (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005). 

 

CaSO4 . 2H2O + calor                        CaSO4 + 2H2O                                 (3) 

                (250 ºC)                                      (anidro insolúvel) 

 
Entre 400 e 600 ºC, a anidrita torna-se insolúvel e não é mais capaz de fazer 

pega, transformando-se num material inerte, participando do conjunto como material 

de enchimento. 

Entre 900 e 1.200 ºC, o gesso sofre a separação do SO3 e da CaO, formando 

um produto de pega lenta (pega entre 12 e 14 horas), chamado de gesso de 

pavimentação e ou gesso hidráulico. 

A 1.200 ºC a anidrita II (CaSO4) se transforma em anidrita I (CaSO4), também 

chamada de anidrita de alta temperatura, e trata-se da fase de pega e 

endurecimentos lentos. A 1.300 ºC ocorre a fusão e acima de 1.450 ºC, dissociação 

em anidrido sulfúrico e óxido de cálcio (JOHN; CINCOTTO, 2007).  

Após o processo de calcinação o gesso é transferido para um silo de repouso 

para resfriamento. Posteriormente, o produto é moído e misturado a aditivos, antes 

do ensacamento. Dentre os principais aditivos utilizados estão a perlita, vermiculita, 

areia ou calcário e outros produtos em menores proporções 

(BALTAR; BASTOS;LUZ, 2005).  
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As exigências quanto às propriedades químicas do gesso para uso em 

construção estão definidas na ABNT NBR 13.207:92, conforme Tabela 3, Tabela 4 e 

Tabela 5. 

 

Tabela 3 – Especificações químicas para uso de gesso na construção 

Determinações Limites (%) 

Água livre 1,3 (máx.) 
Água de cristalização 4,2-6,2 
Óxido de Cálcio (CaO) 39,0 (mín) 
Anidrido sulfurico (SO3) 53,0 (mín) 

   Fonte: NBR ABNT 13207: 1992, p. 02. 

 
Tabela 4 – Exigências com relação às propriedades físicas e mecânicas do gesso para uso em 

construção 

Determinações físicas e mecânicas Norma Limite 

Resistência à compressão (MPa) NBR-12129 >8,40 
Dureza (MN/m²) NBR-12129 >30 
Massa Unitária (kg/m²) NBR-12127 >700 

Fonte: NBR ABNT 13207:1992, p. 02. 

 

Tabela 5 – Exigências com relação às propriedades granulométricas do gesso para uso em 
construção 

Classificação 
Tempo de pega (min) 

NBR-12129 

Módulo de 
finura (NBR-

12127) 

Classificação do gesso Início Fim  
Gesso fino para revestimento >10 >45 <1,10 
Gesso grosso para revestimento >10 >45 <1,10 
Gesso fino para fundição 4-10 20-45 <1,10 
Gesso grosso para fundição 4-10 20-45 <1,10 

   Fonte: NBR ABNT 13207:1992, p. 02. 

 

 

2.1.3.2 Processo de hidratação da gipsita 

 

John e Cincotto (2007) definem hidratação como o fenômeno químico no qual 

o material anidro em pó (gesso) é transformado em dihidrato, resultado de uma 

reação química do pó com a água. As reações de hidratação são inversas às 

reações de formação dos produtos, ou seja, o hemidrato e as anidritas regeneram a 

gipsita. 

O processo de hidratação do gesso de construção puro resulta em produto 

com composição exatamente igual a que o originou, a gipsita (CaSO4.2H2O) 

(JOHN; CINCOTTO, 2003). 
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Na hidratação, o hemidrato e a anidrita retomam a quantidade de água 

perdida na calcinação, regenerando o sulfato de cálcio dihidrato. A velocidade das 

reações é diferente, em ordem decrescente sendo: anidrita III, hemidrato, anidrita II, 

andirita I. O início de pega depende do constituinte de pega mais rápida e o 

endurecimento do mais lento (JOHN; CINCOTTO, 2007). A hidratação do gesso se 

dá segundo a equação a seguir: 

 

CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O                  CaSO4.2H2O + calor                                       (4) 

 

Tavares et al. (2010) explicam que um dos fatores que mais influenciam a 

reação de hidratação e, consequentemente, o tempo de pega é a relação 

água/gesso. Quanto maior for essa relação, menor será a cinética da reação de 

hidratação e maior o tempo de pega, devido à grande quantidade de água que 

aumenta o intervalo de tempo necessário para saturar a solução.  

 

 

2.1.4 Geração de Resíduos de Gesso 

 

A utilização do gesso como solução rápida e econômica nas edificações 

alavancou o cenário para produção de gesso no país. Consequentemente, o gesso 

se tornou essencial para execução de edificações, desencadeando a geração de 

volumes significativos de resíduos desse material 

(SOUZA; OLIVEIRA; MOURA, 2012). 

Segundo Nascimento e Pimentel (2010) o processo de preparo para aplicação 

do gesso como revestimento, se dá pela hidratação do gesso no momento de sua 

utilização na presença de água, reconstituindo rapidamente o sulfato dihidratado 

original (ver equação 4). Segundo o autor, a rapidez com que a reação ocorre 

proporciona um grande desperdício de material na sua aplicação como 

revestimento. 

A geração do resíduo de gesso na construção civil se dá em diversas etapas 

de sua aplicação, sendo as principais, conforme ABRAGESSO (2009), discriminadas 

a seguir: 
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a) Durante sua aplicação para revestimento, em virtude de ser aplicado 

manualmente ou por meio de projeção pneumática em paredes de 

alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto; a geração de resíduos 

ocorre tanto na operação de aplicação quanto no posterior nivelamento 

da superfície do revestimento;  

b) Na aplicação em forma de placas e ornamentos de gesso fundido; as 

placas utilizadas geralmente são frágeis, dessa forma, a geração de 

resíduos ocorre por meio das quebras, e também com ajustes 

dimensionais exigidos durante a aplicação; 

c) Na aplicação de Chapas para drywall, as quais apresentam grandes 

dimensões; os resíduos são gerados principalmente quando são 

necessários recortes ou ajustes dimensionais; 

d) Na aplicação de massas para tratamento de juntas de sistemas 

drywall, utilizadas no recobrimento das cabeças de parafusos; os 

resíduos são gerados na aplicação e no lixamento da superfície antes 

de receber o acabamento final.  

 

Milhões de toneladas de RGs são produzidas anualmente, o que representa 

uma ameaça para o meio ambiente (RAGAB, 2014). De acordo com 

USA Gypsum (2016) aproximadamente 20% do gesso utilizado em construções 

resulta em resíduos gerados a partir de recortes e aparas durante a aplicação. 

Sabe-se que no Brasil, as perdas de materiais na construção ainda são 

significativas. No entanto, ainda não existe um consenso no que se refere ao volume 

de resíduo de gesso efetivamente gerado e/ou seu percentual de desperdício (ver 

tabela 6).  

Vários autores realizaram estudos visando determinar a porcentagem de 

perdas geradas durante a aplicação de gesso. A Tabela 6  indica que as maiores 

perdas são geradas na aplicação de gesso para revestimento, que o tipo de 

utilização mais comum do gesso na IC, cujas perdas variam de 12,0 a 45,0%. 

Nota-se que as perdas associadas ao revestimento de gesso são muito 

superiores às do gesso acartonado. Tal fato deve-se as questões do processo 

produtivo destes materiais: a produção do revestimento de gesso é realizada em 

obra, enquanto que o gesso acartonato é produzido em ambiente fabril. Tal fato 
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torna as perdas reduzidas para o gesso acartonado devido ao maior controle pelo 

processamento industrial e à necessidade de pouco processamento no canteiro de 

obras. 

Tabela 6 - Perdas de gesso segundo a bibliografia 

Autores 
Perdas de gesso (%) 

Revestimento Acartonado 

Marcondes (2007) 35,0 5,0 
Agopyan et al. (2003) 45,0 - 
Dórea et al. (2009) 21,0 7,3 
Grosskopf et al. (2012) 34,0 - 

Santos et al. (2010) 
13,0 - 
12,0 - 

MÉDIA 26,66 6,15 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Em estudo na região metropolitana do Recife, Ribeiro (2006) concluiu que os 

resíduos de gesso correspondem a 4% do entulho de construção gerado, o 

equivalente a 50 m³ de gesso por dia. No entanto, considera que o volume real deve 

ser superior, considerando-se que muito material é descartado clandestinamente.  

Chandara et al., (2009), relatam que cerca de 15 milhões de toneladas de RG 

são enviados para aterros anualmente no mundo. A NEWMOA – Northeast Waste 

Management Officials’association (2010) afirma que o gesso é um componente 

significativo no RCD podendo variar de 4 a 6% no peso de RCD gerado na região 

nordeste dos EUA. 

A mesma fonte ainda estima que foram geradas mais de 1,2 milhões de 

toneladas de RG no Nordeste dos EUA em 2006, dos quais cerca de 

720.000 toneladas se tratava de material “novo” de construções, sendo 

480.000 oriundos de demolições. 

Na Espanha, segundo Godinho-Castro et al. (2012), após materiais 

cerâmicos, o segundo maior componente do RCD é o resíduo de gesso.  

No Brasil, Marques Neto e Schalch (2010) realizaram a caracterização 

quantitativa e análise do setor da construção civil do município de São Carlos nos 

anos de 1999 a 2002, e constataram uma geração per capita de 1,93 kg/hab.dia.  

A ABRAGESSO (2009) classificou, em ordem de importância e pelo volume 

de resíduos gerados nas obras, os seguintes materiais produzidos à base de 

gesso: i) gesso para revestimento; ii) placas e ornamentos de gesso fundido; 

iii) chapas para Drywall; e iv) massas para tratamento de juntas de sistemas Drywall. 
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Cartaxo, Freitas e Zanta (2013) afirmam que a diversificação e intensificação 

do uso do gesso, demanda uma nova postura dos atores da construção civil em 

relação aos resíduos gerados, desde o processo de coleta, transporte e 

armazenagem, até sua destinação final. Os autores defendem, que dentre os 

diversos tipos de resíduos gerados na construção civil, o gesso é um dos resíduos 

que demanda um manejo diferenciado, por apresentar potencial poluidor. 

Araújo (2009) também defende que o material deve ter destinação final em 

áreas apropriadas, de forma a evitar a contaminação do solo e do lençol freático, 

com aumento da acidez e sulfurização do ambiente, que contribuem para a 

proliferação de microrganismos patogênicos. Segundo Hendges (2013) a 

solubilização do gesso provoca a sulfurização dos solos e a contaminação dos 

lençóis freáticos. Sua disposição inadequada ou em aterros sanitários comuns pode 

provocar a dissolução dos componentes e torná-lo inflamável.  

Pinheiro (2012) afirma que o ambiente úmido, associado às condições 

aeróbicas e à presença de bactérias redutoras de sulfato, permite a dissociação dos 

componentes do resíduo em dióxido de carbono, água e gás sulfídrico, que possui 

odor característico de ovo podre. 

A NBR 10.004 (ABNT, 2004) classifica o gesso como resíduo não inerte 

devido à sua natureza sulfática e à alta solubilidade. Assim sendo, a disposição final 

de gesso juntamente com o RCD “Classe A”, prática comum nos municípios 

brasileiros, é inadequada. Os RCDs devem ser corretamente segregados, segundo 

sua classe, ainda no canteiro de obras, e posteriormente destinados da mesma 

forma. No caso dos resíduos de gesso (“Classe B”), devem-se priorizar meios de 

reaproveitamento e/ou reciclagem, uma vez que o custo de destinação final em 

aterro industrial é alto, e na região Oeste do PR varia de R$ 350 a R$ 500,004 a 

tonelada. 

Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

determine a destinação final dos resíduos de acordo com sua composição, a maioria 

dos RCDs, inclusive os resíduos de gesso, ainda são dispostos em aterros sanitários 

e/ou em áreas irregulares. A reciclagem dos resíduos de gesso não acontece no 

Brasil, seja pela falta da cultura da reciclagem ou pela elevada disponibilidade das 

reservas de gipsita, matéria-prima que dá origem ao gesso. 

                                                 
4
 Valores obtidos junto a empresa que faz a destinação do gesso na região, em Outubro de 2016. 
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Ainda, a extração e a calcinação da gipsita, de acordo com o MME (2009), 

são os principais problemas ambientais associados ao gesso. A calcinação do gesso 

quando feita na zona produtora do semi árido acarreta poluição do ar e devastação 

de matas para uso como lenha, gerando um passivo que precisa ser superado.  

Logo, o gesso desde sua extração até sua utilização é responsável pela 

geração de impactos ambientais diversos. Os altos custos para disposição de RG 

em aterros apropriados contribuem para o alto percentual de disposição irregular. 

Aliado a estes fatos, a necessidade de redução da extração desses recursos 

naturais não renováveis (no caso da gipsita), destaca a importância de sua 

reciclagem, visando à diminuição dos impactos ambientais provocados pela cadeia 

de produção/utilização do gesso. 

John e Agopyan (2000) já haviam antecipado que a introdução de painéis de 

gesso acartonado na construção de divisórias no mercado brasileiro significaria em 

médio prazo um sério limitador às atividades de reciclagem. Os autores afirmam, no 

entanto, que a reciclagem do gesso em si, é bastante simples, e certamente está ao 

alcance das grandes empresas multinacionais que dominam o mercado nacional. 

 

 

2.1.5 Reciclagem de Resíduos de Gesso 

 

Os RGs são totalmente recicláveis graças a capacidade que o material possui 

de manter suas propriedades naturais durante o uso (EUROGYSPIUM 2016), e 

tornam-se facilmente recicláveis para novos produtos de gesso por meio de um ciclo 

de calcinação e reidratação (VRANCKEN; LAETHEM, 2000). 

Desde o final dos anos 1990, são pesquisados métodos de reciclagem do 

gesso usado na construção civil e já se avançou de forma significativa em pelo 

menos três frentes de reaproveitamento desse material, sendo: Indústria de cimento, 

aplicação agrícola e de transformação do gesso (ABRAGESSO, 2014). 

Pinheiro (2011) garante que devido às características químicas do RG, este 

material pode ser reciclado por meio de um processo de reciclagem simples, 

semelhante ao processo industrial para produzir gesso comercial. 

No entanto, Cartaxo, Freitas e Zanta (2013) constatam no Brasil, a existência 

de uma baixíssima reutilização ou reciclagem, e em contraponto a uma enorme 
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deposição desse resíduo em locais inadequados. Na Figura 7 observam-se zonas de 

descarte irregular de resíduos de gesso na cidade de Cascavel, PR. 

 

   
a) b) c) 

Figura 7 - Descarte irregular de gesso a) e b) Área rural de Cascavel c) Área urbana de 
Cascavel, PR 
Fonte: Arquivo pessoal Keila Kochem (2014) 

 

Nesse sentido, pode se concluir que o gerenciamento inadequado desse 

material, por consequência, acarreta sua disposição final incorreta, sendo os 

registros mais frequentes em terrenos baldios, áreas de fundo de vale, aterros de 

resíduos inertes e/ou sanitários, entre outros, o que pode acarretar a contaminação 

do solo e da água das áreas adjacentes. 

A carência de informações sobre a necessidade de um gerenciamento 

diferenciado e às possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem dos resíduos 

de gesso, aliada a falta de alternativas de destinação final específica, representam 

entraves que dificultam sua reciclagem. Pinheiro (2011) também afirma que a 

reciclagem do gesso no Brasil ainda é praticamente inexistente, restringindo-se a 

algumas iniciativas isoladas e restritas a determinados setores. Da mesma forma, as 

pesquisas científicas relativas à reciclagem ainda são incipientes. A autora ainda 

defende que as características e as propriedades peculiares do gesso proporcionam 

ao material um amplo campo de aplicação na construção civil, com grande potencial 

de reciclagem. No entanto, acredita que o desenvolvimento de tecnologias que 

permitam sua utilização com desempenho satisfatório requer o conhecimento da 

geração do resíduo bem como suas características. 

Na Europa, entretanto, a reciclagem de gesso começou ainda em 2001, na 

Dinamarca, que possui um sistema consolidado de reciclagem de RG, e 

rapidamente se espalhou pelo continente onde se tornou obrigatória. Atualmente, o 

sistema é praticado/replicado na Escandinávia, Holanda, Grã-Betanha, Irlanda e 
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EUA, onde são disponibilizados contêineres que funcionam como PEVs (Ponto de 

Entrega Voluntária), para disposição de RG devidamente separados. Os RGs são 

então coletados e encaminhados a uma ATT (Área de Transbordo e Triagem), onde 

são triados novamente de forma automática. Esse processo propicia o 

reaproveitamento de 95% dos RGs recebidos. O RG é então misturado ao gesso 

natural em uma mistura de pelo menos 30%, mantendo as propriedades físico-

químicas do material fabricado (MACHADO, 2013). 

 Se 80% de todo o RG gerado na Europa fosse reciclado, estariam 

disponíveis às fabricantes de gesso cerca de 2.5-3.0 milhares de toneladas/ano, o 

que equivale a cerca de 20% de toda a matéria-prima necessária à indústria de 

placas de gesso da Europa (NIELSEN-LUND, 2010). Nos EUA, em 2014 foram 

reciclados cerca de 4 milhões de toneladas de RG (U.S GEOLOGICAL SURVEY, 

MINERAL COMMODITY SUMMARIES, 2014). 

 

 

2.1.5.1 Aplicação na indústria do cimento 

 

Conforme Santos Neto e Barros (2011) diante da crescente pressão exercida 

pela comunidade e pelos órgãos de controle ambiental, as empresas geradoras têm 

demonstrado certa preocupação no que se refere à disposição de resíduos sólidos 

de forma ambientalmente adequada. 

Nesse sentido, as indústrias de cimento têm sido uma das alternativas para 

absorção de tais resíduos e a atividade tem se expandido devido à necessidade 

crescente de uma destinação ambiental adequada de resíduos provenientes de 

diversos processos industriais (ROCHA; LINS; ESPÍRITO SANTO, 2011). 

De acordo com declarações de Salomão (2006), em entrevista à Marcondes 

(2007), “até recentemente a indústria cimenteira via a atividade de incineração de 

resíduos como uma prestação de serviço, e não como uma atividade de utilização 

destes como um subproduto para sua produção. Dessa forma, entendia que esta 

atividade deveria ser cobrada dos geradores de resíduos. No entanto, nos dias 

atuais, a IC já passa a visualizar o coprocessamento de resíduos de gesso como 

uma oportunidade de negócio”.  

A principal forma de destruição de resíduos na indústria do cimento se dá por 

meio da prática do coprocessamento. Rocha, Lins e Espírito Santo (2011) 
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denominam coprocessamento como o processo pelo qual um resíduo é utilizado 

como fonte de calor e matéria-prima, podendo ser incorporado ao clínquer bem 

como melhorar a qualidade do produto final. 

Maringolo (2001), por sua vez, explica que o termo coprocessamento 

expressa à integração de dois processos em um, e consiste na utilização da 

manufatura industrial de um produto a altas temperaturas em fornos, fornalhas ou 

caldeiras para destruição de resíduos industriais. Mais especificamente para a 

indústria cimenteira, o autor define coprocessamento como a produção de clínquer 

Portland concomitante à queima de resíduos industriais no sistema forno. 

Cabe salientar que o coprocessamento de resíduos está no escopo da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010) como 

alternativa ambientalmente adequada de gestão de resíduos. A Lei determina que os 

resíduos não podem ser tratados como rejeitos até que se esgotem todas as 

possibilidades de reaproveitamento; no caso o coprocessamento seria uma das 

alternativas de reaproveitamento.  

Dentre outros tipos de resíduos, a indústria cimenteira é também considerada 

uma das alternativas de destinação dos resíduos de gesso em virtude do alto 

volume de produção, e da composição do cimento que possui adição de gesso 

(gipsita) (MARCONDES, 2007).  

Rocha, Lins e Espírito Santo (2011) explicam o processo de fabricação de 

cimento, como sendo a calcinação e a fusão de um material constituído 

aproximadamente de 94% de calcário, 4% de argilas e 2% (p/p) de óxidos de ferro e 

alumínio em um forno rotativo operando em temperaturas de 1.450°C, onde se dá a 

produção do clínquer. 

O clínquer é o principal composto do cimento Portland, o qual é moído 

juntamente com o mineral gipsita (gesso ou sulfato de cálcio) até obtenção da 

granulometria desejada, sendo então incorporado a adições de fíller, escória ou 

cinza volante, conforme tipo de cimento a ser produzido. Neste processo o gesso é 

fundamental, uma vez que ele é o composto responsável pelo controle de pega 

(endurecimento) do cimento. Sem adição de gipsita o cimento endureceria 

instantaneamente. 

John e Cincotto (2003) esclarecem que no processo de fabricação de 

cimento, a adição de gipsita se dá na etapa de moagem do clínquer (para controle 
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da pega), dentro do moinho de cimento, depois do clínquer já formado, ou seja, ele 

não é adicionado no alto-forno, conforme Figura 8. Nesse caso, segundo os autores, 

as temperaturas no forno são de 900°C ou mais e a esta temperatura a gipsita 

(sulfato de cálcio dihidratado) não tem como produto final o gesso (sulfato de cálcio 

hemihidratado), mas, sim, a anidrita insolúvel (sulfato de cálcio). 

 

 
Figura 8 - Processo de fabricação do cimento 
Fonte: Associação Brasileira do Cimento Portland (2015). 

 

Na Figura 9 pode ser observada as características visuais da gipsita utilizada 

no processo de fabricação do cimento, a qual apresente aspecto granular. 

 

 

Figura 9 - Farinha, Calcário e Gipsita:materiais utilizados na produção do cimento 
Fonte: Arquivo pessoal Edna Possan (2015) 
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Pode-se afirmar então, que na indústria de cimento, o gesso é um ingrediente 

útil e necessário, sendo adicionado em pequena proporção ao cimento (cerca 

de 5%), atuando como retardante de pega deste material, ou seja, tornando-o mais 

“trabalhável” (ABRAGESSO, 2014). 

Siqueira (2005) cita que os materiais de adição (fontes de sulfato de cálcio) 

utilizados na moagem do clínquer para a formação do cimento, como o gesso e o 

anidrido natural, são geralmente originários de lavras ou minas. 

Entretanto, os cimentos com adições podem ser fabricados com o 

aproveitamento de subprodutos de outras atividades e matérias-primas alternativas. 

Dentre as matérias-primas alternativas mais comumente utilizadas na indústria 

cimenteira estão: a lama de alumina, lamas de siderurgia, areia de fundição, terras 

de filtragem, refratários usados, resíduos de fabricação de vidro, cinzas, escórias, 

gesso, entre outros. 

Segundo SNIC – Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (2014), em 2013 

foi produzido no Brasil 70.219.679 toneladas de cimento nas fábricas existentes no 

país. 

Pode-se então conjecturar, que há um potencial de consumo de gesso no 

Brasil, de até 4 milhões de toneladas por ano, parte dos quais podem ser supridos 

integralmente com o resíduo de gesso oriundo da IC. Segundo a mesma fonte, caso 

a substituição fosse implementada com êxito, deixaria de ser utilizada cerca de 

1 milhão de toneladas de gipsita virgem consumidas pelo setor anualmente. Os 

benefícios diretos além de ser positivos sobre o meio ambiente implicariam também 

na longevidade das jazidas de gipsita no país. 

O estado do Paraná possui três fábricas de cimento, sendo uma unidade na 

cidade de Rio Branco uma no município de Balsa Nova e outra no município de 

Adrianópolis. A produção das fábricas localizadas no estado somaram 

6.142.754 toneladas no ano de 2013. Logo, considerando que 3% deste volume, no 

mínimo, é de gesso, são consumidas anualmente 184.282,62 toneladas deste 

produto na fabricação de cimento no estado. 

Ferreira e Cruvinel (2014) citam a existência de projetos em cidades como 

São Paulo, onde o resíduo de gesso é destinado a pontos de coleta que recebem o 

gesso a granel, concentram o material em uma baia e semanalmente a carga é 

destinada a algumas cimenteiras. Os autores realizaram estudo para o 
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aproveitamento do gesso proveniente de demolições, em substituição à gipsita 

utilizada na fabricação de cimento, porém sem a realização de testes ou ensaios 

laboratoriais. Nesse sentido, identificaram a possibilidade de reutilização dos 

resíduos de gesso na fabricação de cimento na fase final de moagem do clínquer 

(em substituição à gipsita "in natura") para retardar a pega do cimento. Concluíram 

que a utilização do gesso em substituição à gipsita virgem utilizada na produção de 

Cimento Portland constitui-se como uma saída para a redução deste material no 

meio ambiente e recomendam, para estudos futuros, a realização de ensaios 

laboratoriais com o foco de avaliar propriedades como o potencial calorífico do 

gesso, algo importante para sua utilização na produção de cimentos.  

Chandara et al. (2009) estudaram a influência de resíduos de gesso em 

substituição de gesso natural (gipsita) na produção de cimento Portland. Os autores 

concluíram que o RG pode ser usado como um material alternativo para substituir o 

Gesso Natural (gipsita) na fabricação do cimento. O cimento produzido com adição 

de resíduo de gesso ao clínquer teve suas  propriedades mecânicas testadas em 

termos de tempo de pega, à flexão e resistência à compressão. Os autores também 

investigaram as propriedades da gipsita natural e do RG por Calorimetria de 

Varrimento Diferencial (DSC) e Termogravimetria (TG), conforme Figura 10 e Figura 

11. 

 

Figura 10 - DSC/TG Curvas DSX/TG da gipsita (in natura) 

Fonte: Chandara et al., (2009) 
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Figura 11 - DSC/TG Curvas DSC/TG do resíduo de gesso 

        Fonte: Chandara et al., (2009) 

 

Nas figuras é possível observar que as curvas de  DSC/TG foram 

semelhantes para o gesso natural e o resíduo de gesso. Para ambas, o pico de 

desidratação do dihidrato ocorreu entre110 e 160 °C e o pico de desidratação do 

hemihidrato entre 160 e 180 ºC (CHANDARA et al.,  2009). 

Em relação à composição química do RG e gesso natural, os resultados 

apresentados na Tabela 7 demonstram que o RG teve composições químicas 

semelhantes com pequenas diferenças nos valores de perda em ignição (PI) (ou 

perda ao fogo) (CHANDARA et al., 2009). 

 

Tabela 7 - Composição química do gesso natural e do resíduo de gesso 

Componente 
Análise química (wt%) 

Gesso Natural Resíduo de gesso 

SiO2 1,90  0,93 
CaO 35  37 
Al2O3 0,63  0,16 
Fe2O3 0,28  0,17 
MgO -  0,97 
K2O 0,13  0,03 
SO3 41  42 
NiO 0,02  0,02 
SrO 0,09  0,13 
Free lime -  - 
PF 20,4  18 

* PF - Perda ao fogo 

             Fonte: Chandara et al. (2009) 
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Nesse contexto, pode-se afirmar que seria possível a utilização de resíduo de 

gesso no processo produtivo do cimento, mediante estudos específicos, essa 

alternativa já vem sendo estudada  pela indústria cimenteira no Paraná.5 

Especificamente em relação aos resíduos de CGA (Chapas de Gesso 

Acartonado), Marcondes (2007) afirma que estes podem ser aproveitados em um 

canal reverso de reuso, sendo utilizados sem necessidade de beneficiamento 

industrial na indústria de cimento.  

Em seus estudos Marcondes (2007) constatou que a indústria de cimento, 

ainda em 2006, estava realizando testes para o uso de resíduos de gesso. Salomão 

(2006)em entrevista à Marcondes (2007) declarou que nenhuma das fábricas do 

grupo estudado (Lafarge) operava à época de forma regular com resíduo de Chapas 

de Gesso Acartonado (CGA). No entanto, vinham realizando testes em duas fábricas 

(Itapeva – SP e Arcos - MG) com lotes apenas contendo resíduos de CGA e lotes 

contendo resíduos de gesso de revestimento, de placas pré-moldadas e moldes 

industriais. Estes testes apontaram que, do ponto de vista de compatibilidade técnica 

(composição química), o uso dos resíduos de CGA no processo de fabricação de 

cimento é viável. Os aditivos presentes na massa de gesso da CGA não 

representaram problemas. Foram identificadas, entretanto, algumas dificuldades na 

operacionalização de forma regular, que podem restringir do uso dos resíduos de 

CGA, principalmente em relação à sua qualidade da triagem e a presença do papel 

cartão, o que, segundo a autora, dificulta, mas não impede sua utilização. 

 

 

2.1.5.2 Aplicação na fabricação de agregados 

 

No que se refere à sua reutilização no processo de produção de agregados 

reciclados de RCD, alguns empecilhos de ordem tecnológica ainda impedem essa 

prática. Segundo John e Cincotto (2003) o gesso não pode ainda ser reciclado 

juntamente com a fração mineral do RCD para produção de agregados, pois o 

sulfato nele presente reage com aluminatos do cimento e o concreto pode sofrer 

fissuração o que não é desejável, uma vez que se reduz sua durabilidade. 

                                                 
5
 Informação obtida junto ao Coordenador Comercial de Coprocessamento da Votorantim Cimentos, Sr. Edson 

Rodriguez por meio de questionário enviado e respondido por mensagem eletrônica. 
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Assim, de acordo com John e Cincotto (2003) embora a participação do gesso 

nos resíduos de construção seja ainda pequena (está em franco crescimento), se 

não forem tomadas medidas adequadas, poderão ocorrer problemas eventuais, que 

afetarão a confiabilidade dos agregados reciclados, impendido o desenvolvimento do 

mercado de reciclados. 

 

 

2.1.5.3 Aplicação na fabricação de gesso 

 

Os resíduos de gesso também podem ser reincorporados na própria indústria 

de transformação de gesso, no entanto, segundo ABRAGESSO (2014) essa opção 

ainda é pouco utilizada na prática, mas é igualmente viável dos pontos de vista 

técnico e econômico, em especial, quando a geração de resíduos ocorre em local 

próximo a essas unidades fabris. 

Sabe-se que é possível reciclar gesso acartonado, produzindo aglomerantes 

(NASCIMENTO e PIMENTEL, 2013; ERBS et al., 2015), desde que sejam removidos 

contaminantes incorporados no processo de geração de resíduos e que seja 

conduzida sua recalcinação. 

Segundo Vrancken e Laethem (2000), os RGs podem ser reciclados para 

novos produtos de gesso por meio de um ciclo de calcinação e reidratação e a 

criação de um sistema de reciclagem eficaz requer uma separação e infra estrutura 

eficientes de transporte.  

Uma das primeiras empresas que utilizou gesso acartonado reciclado em sua 

produção é a British Plaster Board do Canadá, que afirma utilizar até 22% de gesso 

reciclado sem qualquer prejuízo no desempenho (JOHN; CINCOTTO, 2007). 

A recuperação da capacidade aglomerante do gesso ocorre através do 

processo de calcinação. Por meio da calcinação, o resíduo de gesso que se 

apresenta como sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O) é convertido em gesso 

reciclado (CaSO4.1,5H2O + 0,5H2O) (ERBS et al, 2015). 

No Brasil, Nascimento e Pimentel (2013) estudaram o reaproveitamento de 

resíduos de gesso de obras civis, por meio de moagem e requeima a temperaturas a 

160ºC, 180ºC e 200ºC, em períodos de 6 h. Os autores concluíram que nas 

condições de execução do ensaio, os resultados apontam para a viabilidade técnica 
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do reaproveitamento do resíduo de gesso por meio de calcinação nas temperaturas 

ensaiadas pelo período de 6 horas. 

Erbs et al. (2015) investigaram as propriedades físicas e mecânicas da 

argamassa de gesso reciclado, produzida a partir de RG acartonado, calcinado a 

diferentes temperaturas (160, 180 e 200oC) e períodos de queima (1, 2, 4 8 e 24 h). 

Analisando os dados dos autores, nota-se que as temperaturas de queima que 

conduziram aos melhores resultados foram 160 e 180o C, com tempo de queima 

igual a 4 horas como ideal.  

Ribeiro (2006) estudou a possibilidade de obtenção de gesso a partir de RG 

oriundos de revestimento de alvenarias, placas de forro, peças de decoração e 

moldes para cerâmica. Após beneficiados e recalcinados, os resíduos foram 

caracterizados em laboratório, em relação as suas propriedades químicas, físicas e 

mecânicas. Os resultados de Difractometria de Raios X (DRX) mostraram muita 

semelhança entre os resíduos de gesso e a gipsita. O mesmo ocorreu com as 

resistências mecânicas. Por fim os autores concluíram pela possibilidade de se obter 

gesso a partir dos resíduos gerados na indústria da construção civil, a temperatura 

ideal de calcinação de 140 °C. 

Melo (2012) calcinou amostras de gipsita adicionando RG em um forno piloto 

rotativo contínuo, em diferentes condições de pressão. Os resultados médios do 

gesso obtidos para proporção: 88% gipsita e 12% resíduo, assim como 100% de 

resíduo, em alguns parâmetros se encontraram dentro da norma, permitindo a sua 

reciclagem/reutilização. 

 Pinheiro e Camarini (2015) avaliaram as propriedades químicas e físicas do 

RG ao longo de três ciclos de reciclagem sucessivas. O RG foi triturado em um 

moinho de bolas e queimado em um forno estacionário a 150 ºC durante uma hora. 

Foram então avaliadas suas propriedades físicas e químicas e realizada a Análise 

Térmica e DRX.  Os resultados demonstram que o RG pode ser reciclado e re-

reciclado diversas vezes para o mesmo fim que não a pasta inicial, uma vez que 

apresentaram características semelhantes ao gesso comercial estuque. As amostras 

apresentaram um nível elevado de sulfato de cálcio hemihidrato (CaSO4 0,5H2O), 

característica esta que garante a propriedades de ligação do material reciclado, 

mantendo-se a principal característica a ser considerada semelhante à gesso 

comercial (PINHEIRO; CAMARINI, 2015). 
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 Pinheiro e Camarini (2014) produziram gesso reciclado por meio da 

moagem e calcinação de RG. Na sequência os  autores avaliaram as características 

micro estruturais do material produzido comparando-as com as características do 

gesso comercial. Os resultados mostraram que o RG reciclado resultou num ligante 

com características micro estruturais semelhantes do gesso comercial,  indicando 

que não houve alteração na composição química dos materiais. Este fato indica a  

possibilidade de reutilizar o RG para os mesmos fins que o ligante original, 

reduzindo assim o consumo de minério de gesso (gipsita). 

Suárez, Roca e Gasso (2016) realizaram análise do ciclo de vida e análise 

dos impactos ambientais do processo de produção de cimento Portland, com adição 

de gesso natural (GN) comparada a da utilização do gesso reciclado (GR). O estudo 

demonstrou que o processo de reciclagem de gesso consome menos do que 65% 

da energia necessária para a obtenção de gesso natural (GN), e emite menos de 

65% dos gases de efeito estufa produzidos no processo de obtenção GN. Os 

resultados confirmaram que o RG tinha benefícios ambientais em todas as 

categorias ambientais avaliadas quando a RG foi transportado para uma unidade de 

reciclagem a uma distância igual ou inferior a 30 km. Nas categorias efeitos 

cancerígenos, destruição do ozônio e ocupação do solo, mesmo quando o RG foi 

transportado para uma usina de reciclagem a uma distância de 50 km, ainda 

verificou-se redução de impactos em 35%. 

Em estudo que avaliou a utilização do gesso reciclado em obras de 

construção civil Bardella, Santos e Camarini (2004) aplicaram gesso comercial e 

gesso reciclado em blocos cerâmicos, e concluíram que as propriedades físicas e 

mecânicas do gesso reciclado são similares às propriedades do gesso comercial. No 

referido estudo, o desempenho do gesso reciclado superou o do gesso comercial, 

porém com acabamento mais rústico em virtude das diferenças de coloração do 

gesso reciclado. 

Lima e Camarini (2010) da mesma forma, calcinaram amostras de RG a 

150°C e 200°C, com tempo de permanência na estufa de 1 hora. Os resultados 

demonstraram, em todos os ensaios realizados no estado endurecido, que o gesso 

reciclado supera o gesso comercial. A análise microscópica mostrou que os 

materiais comerciais e reciclados apresentam estruturas cristalinas bem 

semelhantes, de acordo com cada relação a/agl (água/aglomerante).  
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2.1.5.4 Aplicação na agricultura 

 

O resíduo de gesso pode ser utilizado na agricultura, uma vez que apresenta 

efeito fertilizante, corretivo de solos e condicionador de superfície 

(IBRAM, 2009, SANTOS et al., 2014, EMBRAPA 2015, entre outros). Segundo 

Embrapa (2015) a correção do solo normalmente é feita com calcário. Tanto o gesso 

como o calcário minimizam o teor de alumínio no solo, reduzindo a acidez, mas 

somente o primeiro penetra nas camadas inferiores. Enquanto o calcário se fixa na 

superfície (cerca de 20 centímetros), o resíduo de gesso é mais solúvel e alcança 

até cerca de 60 centímetros. Com isso, ameniza o efeito tóxico do alumínio, que 

impede o enraizamento da planta. 

Santos et al. (2014), avaliaram a eficiência do uso de resíduos de gesso 

provenientes da construção civil, em relação ao gesso de jazida, na correção de um 

Neossolo Flúvico salino-sódico. O resíduo de gesso foi triturado em moinho de bolas 

e  peneirado, sendo utilizado apenas o resíduo de gesso com granulometria inferior 

a 0,3 mm. Os autores concluíram que a aplicação de resíduos de gesso da 

construção civil revelou-se eficaz na lixiviação de sais e sódio solúvel de solo salino-

sódico, podendo ser recomendada, como fonte de cálcio, para a recuperação da 

sodicidade. 

O IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) coordena um projeto voltado ao 

emprego de resíduo de gesso da construção civil na agricultura. O material, após 

processado é utilizado no cultivo de cana, e tem proporcionado aumento da 

produtividade em até 10 toneladas de cana por hectare (IBRAM, 2009). 

Segundo a Embrapa (2015), as quantidades de gesso a serem aplicadas para 

a cultura da cana de açúcar por hectare, variam conforme segue: 

- Ca<4 e Al% < 30 = 1 tonelada de gesso. 

- Ca<4 e Al% > 30 = 1,5 tonelada de gesso. 

Outro exemplo da aplicação de resíduo de gesso na agricultura ocorre 

atualmente no município de Maraú, Rio Grande do Sul, onde 20 toneladas/dia de 

resíduo de gesso são classificados, moídos e transformados em adubo agrícola para 

o cultivo de soja6.  

                                                 
6
 Vídeo Canal Futura disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UkXa3a2v4XI>. 
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Silva Neto et al. (2015) trituraram placas de gesso utilizadas na construção 

civil, aplicando cerca de 50 g de gesso por planta de Crotalaria retusa. Após 60 dias 

de crescimento, as plantas foram coletadas, desidratadas e pesadas. Os aspectos 

mensurados foram massa seca total e massa seca apenas da raiz. Os autores 

objetiveram, para os tratamentos que apresentaram gesso compondo o substrato, 

biomassa seca de até 50% superior ao tratamento controle. A massa-seca da raiz do 

tratamento com gesso superior também apresentou acréscimo de 50% no 

crescimento em comparação ao tratamento controle. Nota-se que com uso do gesso 

agrícola houve o aumento de volume de solo explorado pelo sistema radicular das 

culturas, maior aproveitamento nutricional e maior produtividade. Os autores afirmam 

que essa tecnologia pode ser uma solução eficiente e atrativa para que os 

produtores rurais tornem ainda mais sustentável todo seu processo produtivo, 

utilizando o aproveitamento do gesso de construção civil como alternativa viável 

para os plantios agrícolas. 

 

 

2.1.5.5 Fabricação de blocos cerâmicos e placas decorativas 

 

Godinho-Castro et al. (2012) investigaram a resistência à compressão axial, a 

composição química e o potencial ecotoxicológico de blocos cerâmicos construídos 

com diferentes proporções de argila e cimento, adicionando-se resíduos de gesso. 

Em relação à resistência à compressão, o estudo demonstrou que é possível 

incorporar 20% (com base na massa) de resíduos de gesso em blocos cerâmicos 

(contendo 35% de argila plástica,35% de argila não plástica e 10% de cimento 

Portland), mantendo as propriedades de blocos dentro de limites aceitáveis de 

acordo comas normas brasileiras para a produção de blocos cerâmicos, e sem 

causar significativo impacto ambiental devido à lixiviação. Em estudo recente, 

Dutra (2016) realizou a aplicação de RG sem calcinação na produção de placas 

cimetícias decorativas. Para tal, a autora produziu argamassas mistas de cimento e 

gesso, em diferentes proporções, obtendo resultados que indicaram a viabilidade de 

produção das placas para misturas contendo as seguintes proporções 

1:2:1,5:1,5 (cimento: gesso: areia: pó de mármore). 
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2.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

No que se refere aos RCDs e resíduo de gesso, no Brasil, os marcos legais 

brasileiros estão indicados na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Marcos legais brasileiros associados à gestão de Resíduos de Construção Civil 
    Fonte: Autoria própria (2015) 
 

 

Em 2002, a Resolução CONAMA nº 307/2002 (BRASIL, 2002),  fixou 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 

responsabilizando a cadeia geradora e o poder público, e estabelecendo a 

necessidade do PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

para grandes geradores (BRASIL,  2002). 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 (BRASIL, 2002) em seu Artigo terceiro 

caracteriza os RCDs em quatro classes, conforme segue:  

 

Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de 
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação 
e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-
fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  
 
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros;  
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Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso. 
Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros.  

 

Ou seja, os resíduos de gesso foram inicialmente classificados pela 

Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002),  como “Classe C”, ou seja, aqueles 

para os quais ainda não teriam sido desenvolvidas tecnologias para torná-los 

passíveis de reciclagem.  

No ano de 2004 a Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002) sofreu sua 

primeira alteração. A Resolução CONAMA nº 348/2004 (BRASIL, 2004) alterou o 

Art. 3, item IV da Resolução CONAMA no 307/2002, ao incluir, as “telhas e demais 

objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde” à 

“Classe D” (BRASIL, 2004). 

Em 2011 a Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002) foi novamente 

alterada, por meio da Resolução CONAMA nº 431/2011 (BRASIL, 2011), a qual deu 

nova classificação aos resíduos de gesso, retirando-o da “Classe C” e introduzindo-o 

na “Classe B”, sendo a partir de então considerado um material reciclável. 

A última e mais recente alteração da Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 

2002), se deu por meio da Resolução CONAMA 448/2012 (BRASIL, 2012), a qual 

deu nova redação aos Artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11.  

É importante destacar que a nova redação dada ao Art. 02, inciso XI, trata do 

gerenciamento de resíduos sólidos como um “conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, 

destinação [...] e disposição final [...] dos rejeitos”, de acordo com a Lei nº 12.305, de 

2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei nº 

12.305/2010 (BRASIL, 2010), e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010 

(BRASIL, 2010). Sabe-se que esta Lei é um marco regulatório na gestão de resíduos 

sólidos no Brasil, e apesar de ser recente institui novos princípios e instrumentos 

que mudaram o cenário do gerenciamento de resíduos no âmbito dos municípios 

brasileiros, por meio, principalmente, dos princípios da responsabilidade 

compartilhada e da logística reversa.  

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=584082
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A mesma Lei ainda esclarece que destinação final ambientalmente adequada 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama - Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SNVS – Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária e do Suasa - Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária (BRASIL, 2010). 

Dentre os principais instrumentos da Lei da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305/2010), citam-se os acordos setoriais e os termos de 

compromisso (BRASIL, 2010). 

Apesar de se referir a todos os tipos de resíduos, conforme previsto na Lei, a 

normativa não faz menção direta ao RCD. No entanto ao ser citada na Resolução 

CONAMA 448/2012 (BRASIL, 2012), entende-se que seus instrumentos se 

estendem da mesma forma à cadeia dos RCDs, ou seja, fabricantes, comerciantes, 

transportadores, grandes e pequenos geradores e poder público. 

Entre os principais conceitos introduzidos pela PNRS estão a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida7 dos produtos, a logística reversa 

e o acordo setorial. 

O MMA – Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2014) define 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos como: 

 
Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

 

Dentre os instrumentos para implementação da logística reversa no país, 

estão os acordos setoriais e os termos de compromisso. De acordo com 

Brasil (2010), o acordo setorial é um ato de natureza contratual firmado entre o 

poder público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo 

em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto. Já o termo de compromisso é oriundo do acordo setorial, e constitui-se um 

documento no qual os setores empresariais assumem o compromisso de implantar 

                                                 
7
 A NBR14040/2009 define ciclo de vida como os estágios consecutivos e encadeados de um sistema 

de produto, desde a aquisição da matéria-prima ou de sua geração a partir de recursos naturais, até 
sua disposição final. 
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um programa de responsabilidade pós-consumo para fins de recolhimento, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos por eles gerados. 

 Em se tratando de legislação internacional específica voltada aos RGs, a 

União Européia (UE) estabeleceu algumas regras para controlar a quantidade de RG 

gerada e proibiu a disposição final  uma em aterros simples. Os RGs somente 

poderão ser dispostos em aterros especiais controlados (GYPSUM RECYCLING 

INTERNATIONAL, 2016). 

 Nos países que integram a União Europeia (UE), há a recomendação de 

que os RGs devam ser reciclados, ao invés de depositados em aterros, o que 

assegura que uma maior quantidade de RG seja disponibilizada às indústrias 

recicladoras (LUND-NIELSEN, 2010). 

 As fábricas localizadas nos países nórdicos, obrigatoriamente, necessitam 

obter mais de 20% de sua matéria-prima (gesso) a partir de materiais reciclados, 

sendo que até 2020 a disposição de RG em aterros, prática até então comum na 

Europa, não será mais permitida (DIRETRIZ EC/98, 2008). Segundo a mesma 

normativa, 70% de todos os RCDs deverão ser reciclados até 2020. Considerando 

que na UE, o RG compõe em média 10-15% dos RCDs, o que representa uma 

fração elevada no montante de RCD gerado, será impossível a UE atingir a meta de 

reciclagem de RCD de 70% se não considerar também a reciclagem do RG. 

 Os RGs somente poderão ser dispostos em aterros não inertes não 

perigosos e estima-se que o custo de disposição, que em 2005 era de £ 30/t, atinja 

em 2020 cerca de £ 150/t8 (LUND-NIELSEN, 2010).  

 

 

2.3 LOGÍSTICA REVERSA 

 

 

Tendo em vista que os resíduos da construção civil estão contemplados na 

Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), submetidos às normas e prazos fixados por ela, 

a cadeia da construção civil deverá apresentar seus Termos de Compromisso e na 

sequência, firmar Acordos Setoriais visando à logística reversa dos resíduos 

oriundos de suas atividades. 

                                                 
8
 Uma Libra esterlina (£) equivale a R$ 3,85 (cotação para 22/03/2017) 
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Para Marcondes (2007), a implantação de um sistema logístico reverso 

consiste em uma ferramenta organizacional que pode ajudar companhias a resolver 

impactos econômicos e ambientais e criar novos negócios na cadeia produtiva da 

Construção Civil. 

O MMA – Ministério do Meio Ambiente (2014) define a logística reversa, como 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação. 

Guarnieri (2011), define a logística reversa como a área da logística 

empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, 

de imagem corporativa, entre outros. Segundo a mesma autora, a logística reversa é 

o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de matérias-primas, 

estoque em processamento e produtos acabados e seu fluxo de informação do 

ponto de consumo até o ponto de origem, como o objetivo de recuperar valor ou 

realizar um descarte adequado. 

Marcondes (2007), entretanto, afirma que existem casos em que o fluxo de 

produtos não necessariamente precisa retornar ao ponto de origem, ou seja, ao 

ponto de fabricação, para ser reaproveitado. A autora defende que, por vezes, este 

retorno ao ponto de origem gera altos custos logísticos, suficientes, na maioria dos 

casos, para inviabilizar economicamente os programas de logística reversa e em 

outras vezes. O reaproveitamento se mostra mais vantajoso se o fluxo for 

direcionado para outra cadeia produtiva, antes de chegar ao ponto de origem. 

Gontijo e Dias (2010) afirmam que é comum associar a Logística Reversa à 

questão ambiental, pois um dos seus princípios é a preservação do meio ambiente. 

Contudo, os autores esclarecem que se trata de uma área da Logística Empresarial 

e deve ser tratada como tal, considerando a possibilidade de obter ganhos com 

esses resíduos do consumo e vendas, como se pudessem realimentar a cadeia de 

suprimentos.  

A logística reversa utiliza as mesmas atividades do processo logístico direto, 

com a diferença de que inicia suas atividades quando o processo de logística direta 
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termina. Assim, ao entregar o produto ao consumidor final, agente este que dará 

origem aos resíduos de pós-venda e pós- consumo, os quais por meio da logística 

reversa podem ser reinseridos no processo produtivo fechando o ciclo logístico total 

(GUARNIERI, 2011).  

A mesma autora enfatiza que o processo deve ser organizado e 

implementado, considerando-se sua viabilidade, pois caso esta não exista, o projeto 

de adoção da logística reversa não será duradouro e sustentável. 

A maior dificuldade de se implantar a Logística Reversa não está nos 

processos produtivos (reciclagem, remanufatura, etc) e sim no planejamento e 

operacionalização do canal de distribuição (GONTIJO; DIAS, 2010). Tal afirmação 

demonstra a importância da definição dos fluxos para a logística reversa de 

materiais, um dos objetivos do presente trabalho. 

As pesquisas realizadas (SEMA PR, 2016) para execução do presente estudo 

levaram a concluir que no Brasil, existem poucos sistemas de logística reversa 

estabelecidos. Foram identificados no Estado do Paraná sistemas logísticos 

reversos consolidados para pneumáticos inservíveis, embalagens de agrotóxicos e 

embalagens de óleo lubrificante pós-consumo. 

Também foi identificada a existência de estudos visando à análise de 

viabilidade ambiental e econômica da logística reversa de lâmpadas fluorescentes 

inservíveis, resíduos eletroeletrônicos e medicamentos. 

 

 

2.4 LOGÍSTICA REVERSA DO RESÍDUO DE GESSO 

 

 

A formação do preço de produtos reciclados deve considerar diversos custos, 

dentre eles, o de produção, operação da instalação, logísticos, indiretos, ambientais 

e de capital. Se o preço da matéria-prima original for menor que o do produto 

reciclado, o produto não será competitivo em preço 

no Mercado (GONTIJO; DIAS, 2010). 

Sabe-se que as matérias-primas necessárias à fabricação de gesso 

constituem-se da gipsita e aditivos para o gesso de revestimento, e da gipsita, papel 

cartão, água e aditivos para o gesso acartonado.  
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No Brasil, os fabricantes de gesso utilizam apenas a gipsita como matéria-

prima para a obtenção de gesso (sulfato de cálcio hemihidratado), também chamado 

de gesso de calcinação de gipsita. No entanto, em outros países, podem ser 

utilizados o fosfogesso – também chamado de gesso químico, que é um resíduo 

proveniente principalmente das indústrias de fertilizantes (CANUT, 2006). 

Marcondes (2007) estudou os sistemas logísticos reversos na indústria da 

construção civil com foco na cadeia produtiva de chapas de gesso acartonado. No 

entanto, na ocasião, os resíduos de gesso (acartonado e/ou de revestimento) ainda 

eram classificados como “Classe C”, não recicláveis. A autora enfatiza a importância 

de se avaliar a viabilidade da logística reversa, uma vez que por vezes o retorno ao 

ponto de origem gera altos custos logísticos, suficientes, na maioria dos casos, para 

inviabilizar economicamente os programas de logística reversa. Em outras vezes, o 

reaproveitamento se mostra mais vantajoso se o fluxo for direcionado para outra 

cadeia produtiva, antes de chegar ao ponto de origem. É o caso do resíduo de 

gesso, por exemplo. 

Gontijo e Dias (2010) indicam uma série de ações para que seja realizado um 

estudo de viabilidade voltado à logística reversa de materiais. Primeiramente, 

segundo os autores, é necessário definir o que é material de pós-consumo e como 

poderia ser apresentado como tal. Também se deve buscar a definição apropriada 

para material alternativo utilizado na substituição de materiais originais bem como a 

projeção da quantidade disponível e a longevidade desse abastecimento.  

Segundo os autores, o estudo de viabilidade deve proceder à identificação de 

potenciais clientes, mostrando o material como alternativo, ou como substituto de 

outro material. Outro ponto fundamental é a localização da empresa de logística 

reversa, a qual deve estar associada às fontes e pontos de geração de resíduo, ou 

então à uma rede de coleta bem planejada. Portanto a sobrevivência do negócio 

estará relacionada à capacidade de geração de resíduos das empresas 

fornecedores, ou da capacidade e abrangência do canal de distribuição em coletar 

diferentes focos de geração de resíduos. 

Os estudos e propostas voltados à logística reversa de resíduos no Brasil são 

existentes predominantemente para resíduos de embalagens. No que se refere à 

logística reversa para RCD ainda são poucos e incipientes, em sua maioria. 
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No que se refere à logística reversa dos resíduos de gesso no Estado do 

Paraná, segundo informações obtidas junto à Coordenadoria de Resíduos Sólidos 

da SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente)9 os setores empresariais foram 

convocados, por meio do Edital 001/201210, a apresentar suas propostas de logística 

reversa.  

Segundo a mesma fonte, os RCDs estão sendo tratados no Estado como 

resíduo com logística reversa obrigatória, e em Setembro de 2014 ocorreu a entrega 

das propostas da cadeia da construção civil, sobre a liderança do SINDUSCON – 

Sindicato da Indústria da Construção Civil e seus escritórios regionais11.  

Portanto, considerando que a Lei 12.305 foi promulgada em 

2010 (BRASIL, 2010), pode-se afirmar que até o presente momento, as iniciativas de 

logística reversa de RCD ainda são incipientes no país e também no estado do 

Paraná, sendo que as iniciativas de logística reversa para o gesso, especificamente, 

são inexistentes. Também não existem dados concretos de quantificação dos 

resíduos de gesso gerados nos municípios paranaenses, nem mesmo no estado 

como um todo. A ausência de tais dados dificulta o planejamento visando à logística 

reversa dos resíduos de gesso no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 As informações foram obtidas por meio de um questionário encaminhado via correio eletrônico ao 

Sr. Carlos Renato Garcez, atual Coordenador de Resíduos Sólidos do Estado do Paraná, em 
11/09/2014. 
10

 O edital foi fornecido via correio eletrônico pelo Sr. Carlos Renato Garcez, atual Coordenador de 
Resíduos Sólidos do Estado do Paraná, em 11/09/2014. 
11

 As informações foram obtidas por meio de um questionário encaminhado via correio eletrônico ao 
Sr. Carlos Renato Garcez, à época, Coordenador de Resíduos Sólidos do Estado do Paraná, em 
11/09/2014. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa inicial, visando definir o atual panorama de gerenciamento de 

RCD no estado do Paraná, e do gesso na cidade de Cascavel, PR, incluindo sua 

caracterização e quantificação, foi realizada por meio de questionários e entrevistas 

junto aos principais municípios do estado e levantamentos de campo na cidade de 

Cascavel. A Ficha Questionário utilizada nas pesquisas é apresentada no Anexo A. 

A seleção dos municípios foi realizada levando-se em consideração a divisão 

já estabelecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, no Plano de 

Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado, o qual dividiu o 

território paranaense em 20 regiões, considerando a representatividade dos 

principais municípios e sua área de abrangência. 

Para caracterização e quantificação dos RCDs da cidade de Cascavel, foram 

coletadas amostras de RCD na unidade de destinação final (aterro de resíduos 

inertes) em operação no município à época. Foram então selecionadas amostras de 

volumes conhecidos de RCD que foram separadas conforme materiais constituintes. 

As amostras de RCD foram selecionadas e classificadas (segundo a 

classificação da Resolução CONAMA 307/2002) e posteriormente pesadas em 

balança digital. Dessa forma foi possível determinar a fração de cada material que 

compõe o RCD recebido no aterro de resíduos inertes do município (BRASIL, 2002).  

Também foram coletados dados qualitativos e quantitativos dos RCDs 

recebidos nas duas usinas de triagem e reciclagem instaladas em Cascavel em 

2015, as quais assumiram o recebimento dos RCDs após o encerramento das 

atividades no aterro de resíduos inertes. 

O Resíduo de Gesso, por ser o objeto principal deste estudo, por sua vez foi 

caracterizado quanto às propriedades físico-químicas (Composição Química, Massa 

específica, Massa unitária, Análise Granulométrica, Análise Termogravimétrica, e 

Absorção de Água), conforme normativas vigentes e/ou procedimentos 

padronizados. 

Simultaneamente, foi realizada coleta de dados e informações visando 

identificar os potenciais receptores de resíduos de gesso no estado, ou seja, aqueles 

que podem absorver os resíduos de gesso como matéria-prima de seus processos 
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produtivos, sem ou com poucas interferências aos padrões de qualidade e 

especificações exigidos, visando seu reaproveitamento e/ou reciclagem. 

Como os dados em mãos, determinou-se como se desenha a cadeia 

geradora e receptora de resíduos de gesso no estado. Visando garantir a 

confiabilidade dos dados obtidos e a fidelidade das informações, fez-se necessário o 

desenvolvimento de vários tipos de abordagem junto aos geradores e receptores, 

pela heterogeneidade das fontes e das informações necessárias.  

Posteriormente realizou-se a projeção de fluxos para a logística reversa do 

gesso, visando o planejamento a médio e longo prazo, para o reaproveitamento de 

resíduos de gesso no Estado do Paraná. 

Foi também realizada, a análise técnica e econômica das alternativas 

existentes e propostas, considerando os fluxos de logística reversa existentes e 

propostos, bem como as correspondentes formas de reaproveitamento e/ou 

reciclagem identificadas.  

 

 

3.1 DELIMITAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Para realização do presente estudo foram consideradas as 20 regiões de 

planejamento agrupadas no Plano de Regionalização da Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná12 visando à instituição de 

consórcios municipais. Cada uma das regiões é representada por 1 (um) município, 

conforme Figura 13 e Tabela 8. 

O referido Plano foi elaborado em 2013 e é um estudo que tem por objetivo 

orientar as intervenções do setor de resíduos sólidos, propor arranjos territoriais no 

Estado do Paraná e preparar as partes interessadas para a implementação de 

soluções integradas e consorciadas.  

                                                 
Documento disponível em: 
<http://www.residuossolidos.sema.pr.gov.br/modules/documentos/index.php?curent_dir=842> 

 



61 
 

 
 

 

Figura 13 - Mapa da regionalização da Gestão dos RSU do Estado do Paraná 
Fonte: Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos    do 
Estado do Paraná (2013, p. 137). 

 

Tabela 8 - Municípios Sede alvo do Plano de Regionalização 

REGIÃO Sede População (habitantes) Associação Região 

Região 1 Umuarama 423.301 AMERIOS Noroeste 
Região 2 Paranavaí 255.981 AMUNPAR Noroeste 
Região 3 Maringá 737.967 AMUSEP Norte Central 
Região 4 Apucarana 340.347 AMUVI Norte Central 
Região 5 Londrina 854.913 AMEPAR Norte Central 
Região 6 Cornélio Procópio 222.633 AMUNOP Norte Pioneiro 
Região 7 Jacarezinho 311.716 AMUNORPI Norte Pioneiro 
Região 8 Toledo 398.619 AMOP Oeste 
Região 9 Cascavel 467.426 AMOP Oeste 
Região 10 Campo Mourão 302.506 COMCAM Centro Ocidental 
Região 11 Ivaiporã 222.222 AMUVI Norte Central 
Região 12 Telêmaco Borba 185.964 AMCG Centro Oriental 
Região 13 Ponta Grossa 548.498 AMCG Centro Oriental 
Região 14 Foz do Iguaçu 388.795 AMOP Oeste 
Região 15 Francisco Beltrão 337.703 AMSOP Sudoeste 
Região 16 Pato Branco 249.793 AMSOP Sudoeste 
Região 17 Guarapuava 331.861 AMOCENTRO Centro Sul 
Região 18 Irati 375.053 AMCESPAR Sudeste 
Região 19 Curitiba 3.223.836 ASSOMEC RM Curitiba 
Região 20 Paranaguá 265.392 AMLIPA RM Curitiba 

Fonte: Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado 
do Paraná (2013, p. 59). 

 

As regiões de seus respectivos municípios foram delimitadas pelo Estado, 

considerando critérios antrópicos e meios físico e biótico.  
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

Para obtenção dos resultados, a presente pesquisa foi dividida segundo 

etapas de execução a seguir: 

a) Etapa 1: Pesquisa por meio de questionário e entrevista junto aos 20 

(vinte) municípios selecionados, visando definir o atual panorama de 

gerenciamento de RCD e gesso no âmbito estado do Paraná. O 

município de Cascavel foi escolhido por ser a cidade pólo da região 

oeste e ser destaque nas iniciativas de gerenciamento de resíduos 

sólidos na região. 

b) Etapa 2: Levantamentos de campo e coleta de amostras de RCD e 

resíduos de gesso, no município de Cascavel visando sua classificação 

e quantificação. 

c) Etapa 3: Caracterização do Resíduo de Gesso, sendo Composição 

Química via DRX e FRX, Massa específica e Massa unitária, Análise 

granulométrica e Análise termogravimétrica. 

d) Etapa 4: Coleta de dados junto aos polos geradores e investigação 

sobre os potencias processos produtivos para reaproveitamento de 

gesso. 

e) Etapa 5: Previsão de fluxos de logística reversa com análise técnica e 

econômica, das alternativas existentes e propostas. 

 

O fluxograma apresentado na Figura 14 detalha as etapas do presente 

trabalho. 
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Figura 14 – Fluxograma da Metodologia do presente trabalho 
        Fonte: Autoria própria (2015) 

 

 

3.2.1 Etapa 1 - Questionários e Entrevistas 

 

John (2000) afirma que inventários de resíduos são as fontes mais fáceis de 

obtenção de informações sobre os resíduos disponíveis e suas quantidades 

geradas. Porém, eles são raros e, no Brasil, e até pouco tempo não contemplavam 

os resíduos inertes, somente os industriais e perigosos. Apesar de ser possível a 

realização de levantamentos indiretos, a ausência destes inventários no Brasil 

dificulta a quantificação dos fluxos e, consequentemente, o estudo de viabilidade 

técnica-econômica dos canais reversos de reaproveitamento. 
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Por esse motivo, foi realizada a presente pesquisa com a finalidade de obter a 

quantidade estimada de RCD gerado nas diferentes regiões do Estado bem como as 

formas de gerenciamento e destinação final de RCD e resíduos de gesso atualmente 

praticadas nos 20 (vinte) municípios selecionados. 

Foi realizada pesquisa por meio de entrevistas via contato telefônico e 

encaminhamento de fichas de entrevistas (folha teste) via mensagem eletrônica, aos 

profissionais das prefeituras atuantes responsáveis pelos setores de resíduos 

sólidos, nos respectivos departamentos e/ou Secretarias de Meio Ambiente. A ficha 

questionário utilizada é apresentada no Anexo A, e foi aplicada aos 20 (vinte) 

municípios selecionados conforme metodologia do item 3.1, junto aos técnicos 

responsáveis, nos Departamentos e Secretaria de Meio Ambiente dos municípios. 

Os questionários foram encaminhados aos 20 municípios de estudo no 

período de Julho de 2015 à Junho de 2016, e continham 11 questões, sendo 

9 objetivas, sobre o gerenciamento e quantificação dos RCDs nos referidos 

municípios e 2 voltadas ao gerenciamento de resíduos de gesso (RG). 

Foi realizado contato telefônico diretamente com o técnico responsável do 

município correspondente, antes e após o encaminhamento do formulário por e-mail. 

 

 

3.2.2 Etapa 2 - Classificação e quantificação do RCD 

 

Tendo em vista que muitas vezes, apesar de não recomendado, o resíduo de 

gesso encontra-se misturado ao RCD, esta pesquisa também buscou identificar qual 

a parcela de RG que compõe o RCD. 

Para obtenção da classificação e quantificação dos RCDs do município de 

Cascavel, foram realizados ensaios in loco bem como coletadas amostras de RG 

junto a empresas especializadas. 

As amostras de RCD foram obtidas no Aterro de resíduos sólidos inertes em 

operação no município de Cascavel em Junho/2015. A referida área se encontrava 

em operação desde 2003 e foi encerrada em Julho de 2015, em atendimento à 

recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná. 



65 
 

 
 

Para a amostragens do RCD foram utilizadas amostras de 180 l. Os volumes 

das amostras foram definidos considerando-se o peso específico dos materiais o 

que implica diretamente nas possibilidades de manuseio dos mesmos. 

As amostras de RCD foram analisadas nos próprios locais de destinação final 

onde foram coletadas, evitando-se dessa forma, gastos e desgaste com transporte 

dessas cargas, que além de volumosas possuem peso específico expressivo.  

A amostra foi selecionada obedecendo aos procedimentos previstos na ABNT 

NBR 10.007:2004, especificamente o item que trata da amostragem de resíduos em 

montes ou pilhas, conforme representação esquemática da Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Determinação dos pontos de coleta em pilhas de resíduos 
Fonte: NBR 10.007 (2004, p. 12). 

 

Os resíduos foram selecionados em pilhas de RCD depositadas nas respectivas 

unidades de destinação final, conforme roteiro sugerido a seguir: 

 Procedeu-se a retirada de amostras de pelo menos três seções (do topo, 

do meio e da base); 

 Em cada seção, foram coletadas quatro alíquotas equidistantes, 

obliquamente nos montes ou pilhas: 

- Quatro alíquotas de 15 L do topo. 

- Quatro alíquotas de 15 L do meio. 

- Quatro alíquotas de 15 L da  base. 

 

Na sequência, as porções foram transportadas a um local próximo e dispostas 

sobre uma lona.  
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Após seleção das amostras, estas foram introduzidas em um tambor metálico 

de 200 L (até que fosse completada a marca de 180 L) e então pesadas em Balança 

digital Balmak Linha Industrial com capacidade para 500 Kg, conforme Figura 16. 

 

  
a) b) 

Figura 16 - a) Tambor de coleta de 200 L b) Balança digital Balmak Industrial 500 kg 
    Fonte: Arquivo pessoal Keila Kochem (2015) 

 

 

Foram então determinados seu peso total (kg), volume (L) e massa específica 

(kg/L) da amostra. Os dados foram registrados em planilhas conforme Tabela 9. 

 
 

Tabela 9 - Registro de informações das amostras de RCD 

Amostra Peso total (kg) Volume (l) Massa específica (kg/m³) 

Amostra 1  180 l =(PesoxVolume)/1000 

          Fonte: Autoria própria (2015) 
 

 

Após a pesagem, foi realizada a triagem e classificação do resíduo, 

obedecendo à classificação da Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002), 

sendo: 

 “Classe A”: Argamassa e concreto, Material cerâmico e Solo; 

 Classe B: Madeira, Metal, Plásticos, Papel, Vidro e Gesso; 

 “Classe C”: Classe B contaminado com argamassa, EPIs não contaminados, 

outros materiais não recicláveis. Materiais diversos combinados com gesso, 

quando não for possível sua separação, serão enquadrados na “Classe C”; 

 “Classe D”: Restos de tintas, solventes, materiais contaminados com 

“Classe D”, telhas de amianto. 
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Dessa forma foi possível a determinação da fração de cada material que 

compõe o RCD. Cada tipologia de cada amostra foi da mesma forma, pesada e os 

resultados organizados em planilhas, conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10 –  Registro de informações das amostras de RCD por tipologia 

Classe Tipologia Peso (kg) % Amostra 

Classe A 

Argamassa     

Concreto    
Material cerâmico    

Classe B 

Madeira    
Metal    
Plástico    
Papel    
Vidro    
Gesso    

Classe C 
Telhas termoacústicas    
B contaminado com A     
Plásticos rígidos    

Classe D 

Material contaminado com  
tinta/solvente 

   

EPIs contaminados    
Telhas de amianto    

TOTAL   

             Fonte: Autoria própria (2015) 

 

Com o encerramento das atividades no aterro municipal de resíduos inertes, 

por meio da Lei nº 5.894/2011 (CASCAVEL, 2011) os serviços de beneficiamento, 

reciclagem e destinação final de RCD foram municipalizados, e duas empresas 

devidamente licenciadas, estão aptas a receber os RCDs gerados no município de 

Cascavel. 

Foram então solicitados dados relativos ao recebimento de RCD e sua 

composição nas seguintes empresas: 

 Usina de triagem e reciclagem de RCD pertencente a Biela Reciclagem 

de RCD (Empresa 1), uma das empresas responsáveis pelo 

recebimento de RCD no município de Cascavel, após a municipalização 

dos serviços de coleta e tratamento de RCD, pelo poder público 

municipal; 

 Usina de triagem e reciclagem de RCD pertencente Empresa 2, uma das 

empresas responsáveis pelo recebimento de RCD no município de 

Cascavel, após a municipalização dos serviços de coleta e tratamento 

de RCD, pelo poder público municipal. 
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3.2.3 Etapa 3 - Caracterização do resíduo de gesso em laboratório 

 

As amostras de RG foram obtidas junto a uma empresa especializada na 

coleta desse tipo de resíduo, no município de Cascavel. Foram coletadas duas 

amostras de 10 L cada, sendo a primeira de gesso de revestimento e a segunda de 

gesso acartonado, conforme Figura 17. 

 

  

a) b) 

Figura 17 - Local de coleta das amostras de gesso a) Acartonado b) Revestimento 
           Fonte: Arquivo pessoal Keila Kochem (2015) 

 

Foi realizada caracterização físico-química das amostras de resíduos de 

gesso coletadas no município de Cascavel, por meio da determinação de suas 

propriedades físico-químicas.  

O resíduo de gesso já classificado e separado, foi acondicionado em um 

recipiente plástico e trazido para as dependências da UTFPR campus Medianeira. 

As amostras de RG foram então encaminhadas aos laboratórios da UTFPR 

(Medianeira), Unila e ITAIPU (Foz do Iguaçu) e LAMIR/UFPR (Curitiba), sendo: 

 

 

3.2.3.1 Composição Química via DRX e FRX 

 
O ensaio de difração de raios-X (DRX) deste estudo foi realizado no 

laboratório da UNILA – Universidade da Integração Latino Americana13, em 

difratômetro Panalytical Empyrean. Segundo Caillahua, (2013), a DRX (Difração de 

Raios-X) é uma técnica de caracterização microestrutural de materiais cristalinos. Os 

planos de difração e suas respectivas distâncias interplanares, bem como as 

densidades de átomos ao longo de cada plano cristalino, são características 

                                                 
13

DRX: Difração de Raios-X, realizado no Laboratório de Pesquisa da Unila. 
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específicas e únicas de cada substância cristalina, como se fosse uma impressão 

digital. 

A análise para determinação da composição química foi realizada em 

29/03/2016, pelo método de Análise química semi quantitativa por espectrometria de 

fluorescência de raios-X. O pó foi fundido e após analisado em Espectrômetro 

modelo PANalytical Axios Max, junto ao LAMIR14. 

A FRX (fluorescência de Raios-X) é um método quali quantitativo baseado 

nas medidas das intensidades (número de Raios-X detectados por unidade de 

tempo) dos Raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a 

amostra. A técnica permite a determinação simultânea ou sequencial da 

concentração de vários elementos (CAILLAHUA, 2013). 

 

 

3.2.3.2 Massa específica e Massa unitária 

 

Os procedimentos para determinação da Massa Específica e Massa Unitária 

obedeceram a NM: 52 (2009) e foram conduzidos no LTCI15. A NM: 52 (2009) define 

Massa específica aparente como a relação entre a massa do agregado seco e seu 

volume, incluindo os poros permeáveis. 

A Massa específica relativa, por sua vez, segundo a mesma fonte, é a relação 

entre a massa da unidade de volume de um material, incluindo os poros permeáveis e 

impermeáveis, a uma temperatura determinada, e a massa de um volume igual de água 

destilada, livre de ar, a uma temperatura estabelecida. 

Massa Unitária é definida como a relação entre a massa e o volume de uma 

determinada quantidade de material. Ela difere da massa específica absoluta e da 

massa específica aparente, pois o volume a ser considerado é o volume de material 

e dos vazios presentes. Ela é importante, pois permite que a quantidade em massa 

produzida em laboratório, possa ser feita em proporção de volume (MELO, 2012). 

 

 

 

                                                 
14

Laboratório de Minerais e Rochas (UFPR)> 
15

Realizado no Laboratório de Tecnologia de Concreto de Itaipu (LTCI). 
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3.2.3.3 Análise granulométrica 

 

A análise da distribuição granulométrica16 foi determinada com o equipamento 

CILAS® modelo 1090, em meio líquido de álcool isopropílico, sendo RG 1: 

RG acartonado e RG 2: RG de revestimento.  

A análise granulométrica por difração de laser é um método pelo qual as 

partículas são dispersas num fluido em movimento causando descontinuidades no 

fluxo do fluído que são detectadas por uma luz incidente e correlacionadas com o 

tamanho de partícula. O princípio do método é que o ângulo de difração é 

inversamente proporcional ao tamanho da partícula. Detectores medem a 

intensidade e o ângulo da luz espalhada, o sinal é então convertido para a 

distribuição de tamanho de partícula através de softwares matemáticos 

(CAILLAHUA, 2013). 

 

 

3.2.3.4 Análise termogravimétrica 

 

Segundo Melo (2012) termogravimetria é a técnica utilizada para medir as 

variações de massa de uma amostra durante o aquecimento (ou resfriamento) ou 

quando mantida a uma temperatura específica. A exibição do peso e da temperatura 

em função do tempo permite a verificação aproximada da taxa de aquecimento. 

A análise termogravimétrica (ATG) e a termogravimetria derivada (DTG) foram 

conduzidas junto ao Laboratório de Análises Térmicas e Espectrometria de 

Combustíveis e Materiais da UTFPR, Campus Medianeira. Para tal, empregou-se o 

equipamento de análise térmica simultânea (STA) marca Perckin Elmer modelo STA 

6.000, em cadinho aberto de platina, sob atmosfera de O2 com fluxo de 

100 mL.min  -1 e taxa de aquecimento do forno de 10°C.min -1, para o intervalo de 

temperatura entre 50°C a 900°C. 

 

 

 

 

                                                 
16Realizado pela Acil & Weber, São Paulo, SP. 
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3.2.4 Etapa 4 – Potencialidades e reaproveitamento de RG 

 

Na sequência, foi realizada pesquisa bibliográfica com coleta de dados e 

informações objetivando a identificação dos principais polos geradores e dos 

potenciais processos produtivos e locais de reaproveitamento de gesso. Para tal, 

optou-se por agrupar os trabalhos avaliados em formato de tabela (ver Tabela 23), 

separados por i) autor e ano de publicação, ii) aplicação do RG, processamento 

empregado no tratamento do Resíduo, ii) método de pesquisa adotado, iv) principais 

conclusões do trabalho. 

 

 

3.2.5 Etapa 5 – Análise da logística reversa do RG 

 

3.2.5.1 Definição dos Fluxos para logística reversa 

 

Foi utilizada a análise de fluxo de massa17 para definir a cadeia geradora e 

receptora de resíduos de gesso no estado, de modo a projetar fluxos para a logística 

reversa do gesso, que culminassem no reaproveitamento de resíduos de gesso no 

estado. 

Para tal, fez-se uso dos dados coletados na etapa anterior (Etapa 4 - 

Potencialidades e reaproveitamento de RG) assim como de informações advindas 

outras fontes (entrevistas, troca de e-mails etc.) e/ou acumuladas durante a atuação 

profissional como Engenharia Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente de 

Cascavel, PR (SEMA). 

Essas informações foram organizadas em forma de um fluxograma (ver 

Figura 34) na qual são destacadas as principais potencialidades de aproveitamento 

do RG na região do estudo. 

 

 

 

 

                                                 
17

 No presente trabalho a expressão “fluxo”se refere a caminho e/ou processo. 
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3.2.5.2 Análise técnica e econômica18 

 

Foi realizada a análise técnica e econômica, da alternativa mais exequível, 

considerando os fluxos de logística reversa identificados no presente estudo, bem 

como as correspondentes formas de uso direto, reaproveitamento e destinação final 

identificada. 

Para a Análise Técnica foi realizada por meio de ampla pesquisa bibliográfica, 

a fim de identificar estudos e ensaios já realizados, que comprovassem a viabilidade 

técnica da reciclagem, reutilização e reaproveitamento de RG para diversos fins. 

Para realização da análise econômica da aplicação de RG nos processos 

produtivos identificados nesse trabalho, se avaliou primeiramente os custos de 

transporte dos RGs aos locais de reaproveitamento. Justifica-se que o custo de frete 

poderia configurar em um fator limitante, uma vez que as indústrias cimenteiras 

consumidoras desses RGs se concentram em determinadas regiões do estado, mais 

precisamente, na região metropolitana de Curitiba, PR, e seria necessário o 

transporte do RG gerado na região oeste até estes locais. 

Para fins de comparação, analisaram-se também os custos do transporte da 

gipsita dos locais de extração e processamento (Pólo Gesseiro do Araripe) até as 

respectivas cimenteiras. 

Para análise dos custos do frete, que tem papel fundamental na definição da 

viabilidade, foram considerados: 

a) Preço (CIF) da matéria-prima virgem: O preço da gipsita praticado em 2011 

foi de R$ 20,19/t, enquanto que em 2013 foi de R$ 22,01/t, aumento 

nominal de apenas 2% em relação ao ano anterior (2012) (DNPM, 2013).  

 O baixo custo da gipsita se deve ao fato de o minério ser 

abundante e ser facilmente extraído por meio de técnicas simples 

de mineração. 

 O preço da gipsita não sofre grandes variações ao longo do ano, 

porém o mesmo não ocorre com o custo de seu transporte 

(MARCONDES, 2007). 

b) A Distância entre cidades: Definiu-se a distância entre Pólo Gesseiro 

Araripe (Araripina, PE) e cimenteiras do Paraná, Região Oeste (Cascavel, 
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PR) e cimenteiras do Paraná. Utilizou-se o Google maps para definição das 

distâncias. 

c) Cubagem da carga: Segundo a Associação Nacional do Transporte de 

Cargas - ABDI (2015) a densidade de carga ideal é 300 Kg/m³. Cargas com 

densidade abaixo desse valor devem ser cubadas (peso da carga 

transformado em um peso volumétrico). No caso da carga em questão, 

conforme resultados obtidos para Massa unitária da amostra a cubagem é 

de 550 Kg/m³, então o frete será orçado em peso e não em volume. 

d) Preço do frete: Para o cálculo do frete foi utilizado sistema disponível no 

site do Simula Frete (2016), conforme demonstrado nas Figuras do Anexo 

B, que relaciona fatores como: o tipo de veículo, o volume transportado, a 

distância percorrida, os impostos, entre outros fatores que exercem 

influencia sobre o preço do frete, e por fim fornece o valor final do frete. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS 

 

 

Dentre as fichas testes encaminhadas aos municípios (20 fichas), 15 foram 

respondidas pelos respectivos municípios, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Municípios que responderam à entrevista 

Região Sede 
População da 

região (habitantes) 
Associação Região 

Retornou o 
questionário? 

1 Umuarama 423.301 AMERIOS Noroeste - 
2 Paranavaí 255.981 AMUNPAR Noroeste - 

3 Maringá 737.967 AMUSEP 
Norte 

Central 
Sim 

4 Apucarana 340.347 AMUVI 
Norte 

Central 
- 

5 Londrina 854.913 AMEPAR 
Norte 

Central 
Sim 

6 
Cornélio 
Procópio 

222.633 AMUNOP 
Norte 

Pioneiro 
Sim 

7 Jacarezinho 311.716 AMUNORPI 
Norte 

Pioneiro 
Sim 

8 Toledo 398.619 AMOP Oeste Sim 
9 Cascavel 467.426 AMOP Oeste Sim 

10 
Campo 
Mourão 

302.506 COMCAM 
Centro 

Ocidental 
Sim 

11 Ivaiporã 222.222 AMUVI 
Norte 

Central 
Sim 

12 
Telêmaco 

Borba 
185.964 AMCG 

Centro 
Oriental 

- 

13 Ponta Grossa 548.498 AMCG 
Centro 
Oriental 

Sim 

14 Foz do Iguaçu 388.795 AMOP Oeste Sim 

15 
Francisco 

Beltrão 
337.703 AMSOP Sudoeste 

- 

16 Pato Branco 249.793 AMSOP Sudoeste Sim 
17 Guarapuava 331.861 AMOCENTRO Centro Sul Sim 
18 Irati 375.053 AMCESPAR Sudeste Sim 
19 Curitiba 3.223.836 ASSOMEC RM Curitiba Sim 
20 Paranaguá 265.392 AMLIPA RM Curitiba Sim 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

Mattar (2012) explica que os questionários auto preenchidos (auto declarados 

e não auditados) consistem em um instrumento de coleta de dados lido e respondido 

diretamente pelos pesquisados, não havendo a figura do entrevistador. As formas de 
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enviar e receber os questionários são diversos, sendo que foi adotado para a 

presente pesquisa o método de envio por meio de correio eletrônico. 

Segundo o mesmo autor, o índice de respostas de questionários em 

pesquisas, com exceção da entrega e recolhimento pessoais, oferece menor 

pressão para obtenção de respostas imediatas, o que gera maior tempo de resposta 

e grande número de questionários não respondidos.  

Mattar (2012) assegura que nos questionários aplicados pela internet, os 

índices de respostas variam de 3 a 50% e garante que o ato de telefonar 

antecipadamente é uma ação que pode contribuir para elevação dos índices de 

respostas.  

Dentre as fichas teste encaminhadas aos municípios, obteve-se o retorno de 

15 municípios, conforme indicado na Tabela 11, resultando em 75% de taxa de 

retorno, valor considerado elevado para pesquisas realizadas por e-mail. 

Em relação à questão 1, quando questionados sobre a “responsabilidade pela 

destinação final dos RCDs”, os resultados estão representados na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Responsabilidade pelo transporte de RCD nos municípios 
         Fonte: Autoria própria (2016) 
 

 

Conforme se pode observar, 73% dos municípios informaram que é o gerador 

que faz o próprio transporte e/ou contrata serviços de caçamba. Apenas um 

município (Curitiba) informou que a responsabilidade pela coleta e destinação dos 

RCDs gerados por pequenos geradores (até 500 l/bimestre) é da prefeitura.  

73%

6%

7%

7%
7%

Gerador

Prefeitura

Prefeitura e gerador

Empresa terceirizada

Empresa terceirizada e 
gerador

Gerador, prefeitura e 
empresa terceirizada
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Nesse caso e importante salientar este foi o único município que demonstrou 

possuir programa para destinação final voltado aos pequenos geradores19, conforme 

prevê a Resolução CONAMA 307/2002 (BRASIL, 2002).  

Em relação à questão 2, quando questionados “sobre o local utilizado para 

destinação final de RCD”, os resultados encontram-se na Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Local utilizado para destinação final de RCD 
                     Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 

Segundo os dados coletados, 40% dos municípios afirmam que possuem 

áreas específicas para a destinação final desses resíduos, porém a grande maioria 

dessas áreas não se trata de aterros de RCD licenciados. 20% dos municípios ainda 

adotam a prática de encaminhar os RCDs juntamente com os RSU. Da mesma 

forma, somente um município (Ponta Grossa) citou o encaminhamento de RCD para 

usinas de reciclagem (britadores).  

Em relação à questão 3, que trata do “ano de início da operação das unidades 

de destinação final de RCD”, apenas 10 municípios responderam à questão, os 

quais relataram início de operação em 2002 (Cascavel), 2005 (Toledo), 

2009 (Campo Mourão e Londrina), 2011 (Maringá e Paranaguá), 2013 (Ivaiporã), 

2014 (Pato Branco e Ponta Grossa) e 2015 (Foz do Iguaçu).  

Constata-se que todas as unidades de disposição final, exceto Cascavel, 

começaram a operar após a publicação da Resolução CONAMA 307, que aconteceu 

em 2002 (BRASIL, 2002). 

                                                 
19

 A Resolução CONAMA 307/2002 não define o volume de RCD que caracteriza o pequeno gerador. 
Cabe nesse caso, aos municípios, por meio de seus Planos Municipais de Gerenciamento de RCD, 
determinar o volume limite que caracteriza o pequeno gerador. 

20%

40%

20%
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7%

Aterro RCD licenciado
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Pedreira abandonada
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Quando perguntados sobre o “volume mensal (m³/mês) aproximado de RCD 

recebido nas referidas unidades” (questão 4), os resultados variam de acordo com o 

porte do município e da política de gerenciamento adotada pelos mesmos, conforme 

apresentação da Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Volume RCD recebido nas unidades de disposição final dos municípios 
           Fonte: Autoria própria (2016) 
 

 

Convertendo os volumes fornecidos pelos municípios em geração per capta 

(kg/hab.dia), conforme apresentado na Tabela 13, se for consideradas as médias de 

geração per capta citadas em bibliografia (Tabela 12) nenhum dos municípios 

apresentam geração condizente com a literatura.  

 
Tabela 12 - Gerações per captas conforme a literatura 

 

Geração per capta (kg/hab.dia) Autor Cidade 

1,34 Marques Neto (2009) Catanduva, SP 
1,26 Marques Neto (2009) Fernandópolis, SP 
1,56 Marques Neto (2009) Olímpia, SP 
3,08 Marques Neto (2003) São José do Rio Preto, SP 
0,55 Bernardes et al (2008) Passo Fundo,RS 
0,71 Pinto (1999) Ribeirão Preto, SP 
0,76 Pinto (1999) Jundiaí, SP 
1,32 Média de geração per capta  

Fonte: Autoria própria (2016) 
 

O município que mais se aproxima da média per capta de geração 

(1,32 kg/hab.dia) é Ponta Grossa (1,14 kg/hab.ano). Este fato permite concluir que 

somente uma parte dos resíduos gerados na maioria dos municípios é encaminhada 
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às unidades de destinação final utilizadas pelos mesmos. O restante, muito 

provavelmente ainda é lançado em áreas paralelas. 

 

Tabela 13 - Geração per capta para os municípios estudados 

Município 
Geração 
m³/mês 

Geração 
Kg/mês 

Geração 
Kg/dia 

Nº 
habitantes 

Geração per capta 
(kg/hab.dia) 

Paranaguá 34 51.000 1.700 151.829 0,01 

Ivaiporã 120 180.000 6.000 32.715 0,18 

Pato Branco 167 250.500 8.350 79.869 0,10 

Campo Mourão 300 450.000 15.000 93.547 0,16 

Jacarezinho 480 720.000 24.000 40.253 0,60 

Toledo 1.000 1.500.000 50.000 133.824 0,37 

Maringá 1.100 1.650.000 55.000 403.063 0,14 

Cascavel 5.000 7.500.000 250.000 316.226 0,79 

Curitiba 5.500 8.250.000 275.000 1.893.997 0,15 

Ponta Grossa 7.800 11.700.000 390.000 341.130 1,14 

Londrina 8.715 13.072.500 435.750 553.393 0,79 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Sobre a “triagem/separação dos RCDs na unidade de disposição final de RCD” 

(questão 5), verificou-se que 53% dos municípios respondentes não realizam a 

triagem de RCD. Os 47% restantes afirmam realizar essa operação.  

Constatou-se ainda na questão 6, que 60% das unidades de destinação final de 

RCD não possuem balança para controle de peso. Por esse fato, o controle é 

realizado por volume recebido. 

Em relação às “políticas existentes para o gerenciamento de RCD”, 60% dos 

municípios respondentes possuem alguma Lei/decreto que trata do gerenciamento 

de RCD, sendo que 33% declaram ter elaborado e aprovado o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil Municipal, conforme questão 7.  

As questões 8 e 9 abordam respectivamente, a obrigatoriedade de 

apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC) 

na aprovação de projetos arquitetônicos e da apresentação de algum documento 

comprobatório de destinação final para obtenção do CCO (Certificado de Conclusão 

de Obras) e/ou “Habite-se” das edificações.  

Dos municípios respondentes, 40% responderam positivamente à primeira 

questão, demonstrando que exigem apresentação de PGRCC para projetos a serem 

aprovados na prefeitura. Curitiba e Cascavel exigem PGRCC para obras maiores que 
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600 m² e demolições acima de 100 m²; Londrina para obras residenciais acima de 

500 m², obras comerciais acima de 1.000 m² ou demolições acima de 100 m²; Foz do 

Iguaçu para obras acima de 300 m²; Ponta Grossa para obras acima de 30 m² e 

Campo Mourão exige o PGRCC para todas as obras. Da mesma forma, 40% dos 

municípios responderam positivamente à segunda questão, demonstrando que 

exigem apresentação de algum tipo de documentação comprobatória da destinação 

final de RCD das referidas obras, para obtenção do CCO e/ou “Habite-se”. 

Na Tabela 14 apresenta-se um resumo referente às questões 5, 6, 7, 8 e 9. 

Dos municípios que responderam a questão 5, nota-se que a maioria “não realiza a 

triagem dos RCDs recebidos nas unidades de destinação final em operação”, bem 

como (questão 6) “não possui balança para controle de entrada do material”. Em 

relação aos “municípios que possuem algum tipo de Política, Lei e/ou Decreto 

voltado ao gerenciamento de RCD” (questão 7), percebe-se uma evolução neste 

aspecto, sendo que a maioria declarou que adota este instrumento. Os municípios 

que “exigem PGRCC para aprovação de projetos” (questão 8), bem como “algum 

documento comprobatório de destinação final adequada no CCO e Habite-se” 

(questão 9) ainda são a minoria. 

 

Tabela 14 - Resumo das questões de gerenciamento e legislação do RCD nos municípios 
estudados 

Município 
Realiza 

triagem? 

Possui 
balança 

no 
aterro? 

Possui Lei/ 
Decreto sobre 

gerenciamento de 
RCD? 

Exige 
PGRCC na 
aprovação 

de projetos? 

Exige documento 
comprobatório de 
destinação final do 

RCD para obtenção do 
CCO e/ou Habite-se? 

Umuarama NR* NR NR NR NR 
Paranavaí NR NR NR NR NR 
Maringá S** NR N N N 
Apucarana NR NR NR NR NR 
Londrina S S S S S 
Cornélio 
Procópio 

N*** N N N N 

Jacarezinho S N N N N 
Toledo N N S N N 
Cascavel N S S S S 
Campo 
Mourão 

S S N S N 

Ivaiporã S N S N N 
Telêmaco 
Borba 

NR NR NR NR NR 

Ponta 
Grossa 

S N S S S 
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Tabela 15 - Resumo das questões de gerenciamento e legislação do RCD nos municípios 
estudados (continuação) 
 

Município 
Realiza 

triagem? 

Possui 
balança 

no 
aterro? 

Possui Lei/ 
Decreto sobre 
gerenciamento 

de RCD? 

Exige 
PGRCC na 
aprovação 

de projetos? 

Exige documento 
comprobatório de 
destinação final do 
RCD para obtenção 
do CCO e/ou Habite-

se? 

 
Foz do 
Iguaçu 

 
N 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

Francisco 
Beltrão 

NR NR NR NR NR 

Pato Branco N S S N N 
Guarapuava N N S N N 
Irati N N N N N 
Curitiba N S S S S 
Paranaguá N S N N N 

*NR – Não respondeu.  **S- Sim, adota. ***N – Não adota. 
Fonte: Autoria própria (2016) 
 

As questões 10 e 11 foram direcionadas ao gerenciamento do resíduo de 

gesso (RG), exclusivamente. As respostas para a questão 10 demonstram que em 

todos (100%) os municípios, esse resíduo é encaminhado juntamente com os RCDs, 

ou seja, ainda é tratado como resíduo “Classe A”, sendo ignorado seu potencial de 

reciclagem. 

A questão 11 indagava sobre a existência de alguma iniciativa de logística 

reversa para o resíduo de gesso na região do município. Os municípios que 

responderam positivamente à questão foram Guarapuava: que declarou existir no 

município uma empresa que realiza a reciclagem na fabricação de telhas; e 

Cascavel, que afirma existir no município uma empresa que realiza o 

reaproveitamento de RG em processos de compostagem de resíduos 

agroindustriais. 

Tal resultado indica que as questões referentes à reciclagem do RCD, 

sobretudo o RG, estão pouco avançadas, no estado do Paraná. Na maioria dos 

municípios analisados somente uma parte dos RCDs é coletada e encaminhada a 

unidades de disposição adequada, e a reciclagem de RCD ainda é incipiente, 

havendo poucos locais com pontos triagem e destinação correta do resíduo. 

Paralelamente as políticas públicas voltadas ao gerenciamento de RCD estão em 

fase de amadurecimento, sendo que muitos municípios estudados estão em fase de 

implantação de leis ambientais associadas; 
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Apesar de a literatura descrever que esses resíduos podem ser 

reaproveitados (CHANDARA et al., 2009; SANTOS et al. 2014; NASCIMENTO e 

PIMENTEL 2013), observa-se que na prática, não há iniciativas de logística reversa 

para o gesso, uma vez que não existem dados sobre a quantificação da geração 

nem acordos setoriais sobre o tema, sendo que estudos científicos sobre o 

aproveitamento deste material ainda são escassos. 

 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO RCD 

 

4.2.1 Coleta e separação das amostras 

 

A primeira coleta visando à classificação e quantificação do RCD para a 

cidade de Cascavel foi realizada em Junho de 2015, na unidade de disposição final 

de RCD do município, à época em operação. Para execução dos trabalhos 

obedeceu-se a Metodologia proposta no 3.2.2, conforme Figura 21, Figura 22 e 

Figura 23. 

 

   
a) b) c) 

Figura 21 - Coleta da amostra a) Pilha selecionada b) Coleta no topo c) Coleta na base 
Fonte: Arquivo pessoal Keila Kochem (2015) 

 

 

  
a) b) 

Figura 22 – Separação do resíduo a) Classe “A”, b) Classe “B” (papel) 
         Fonte: Arquivo pessoal Keila Kochem (2015) 

Material 

cerâmico

Argamassa Papel
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a) b) 

Figura 23 - Separação do resíduo a) Classe B (plásticos) b) Classe B (metais, isopor e madeira) 
Classe C (outros) Classe D (amianto e EPIs) 

Fonte: Arquivo pessoal Keila Kochem (2015) 

 

 

Para o peso total da amostra obteve-se o peso igual a 149,31 Kg, incluindo o 

volume de vazios, que foi reduzido ao máximo por meio do arranjo adequado dos 

resíduos no interior do recipiente. 

 

 

4.2.2 Resultados da Classificação no Aterro Municipal de RCD 

 

Na sequência os materiais, segundo sua Classe foram pesados 

individualmente e então determinadas suas porcentagens de composição em 

relação ao montante de RCD da amostra coletada. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 16. A Figura 24 e Figura 25 apresentam respectivamente, 

as porcentagens encontradas para a tipologia de material e as porcentagens 

encontradas por classe de resíduos, segundo Resolução CONAMA 307/2002 

(BRASIL, 2002). 

Os resultados encontrados demonstram que o resíduo presente em maior 

quantidade é a argamassa (36,6%), seguido de material cerâmico (33,3%) e 

concreto (16,5%), todos pertencentes à “Classe A”. Os resíduos recicláveis como 

papel (2,8%), metal (2,40 %), plástico (1,50 %) e madeira (5,6%) aparecem em 

menor percentagem. Os resíduos não recicláveis e perigosos aparecem em 

quantidades pequenas na amostra selecionada, sendo 1,1% e 0,30% 

respectivamente. Destaca-se que para resíduos “Classe D”, contaminados foi 

encontrado apenas amianto (telhas de fibrocimento). 

 

 

Plástico

Madeira

Amianto (telhas)

Metais

EPI

Gesso
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Tabela 16 - Resultados para a caracterização do RCD 

Classe Tipologia 
Peso 
(kg) 

% Amostra* % Classe 

A 

Argamassa 54,58 36,55  

Concreto 24,6 16,47 86,27 
Material cerâmico 49,66 33,25  

B 

Madeira 8,39 5,61  
Metal 3,58 2,39  
Plástico 2,24 1,50 12,34 
Papel 4,25 2,84  
Vidro 0 0  
Gesso 0 0  

C 
Telhas termoacústicas 

1,57 1,05 
 

B contaminado com A 1,05 
Plásticos rígidos  

D 

Material contaminado com 
tinta/solvente 

   

EPIs contaminados    
Telhas de amianto 0,44 0,29 0,29 

TOTAL  149,31 100% 100% 

*em relação ao peso 
          Fonte: Autoria própria (2015) 

 
 
 

  
Figura 24– Resultados por tipologia para a 

caracterização do RCD 
Figura 25 - Resultados por Classe para 

caracterização de RCD 

     Fonte: Autoria própria (2015) 
 

     Fonte: Autoria própria (2015) 

 

Conforme Figura 24 e Figura 25, em relação às classes de resíduos 

encontradas, a “Classe A” representa o maior percentual, 86,29 %, seguida da 

“Classe B” com 12,36%, “Classe D” com 1,05 % e por fim “Classe C” com 0,29%. 

Percebe-se que os materiais gerados em maior quantidade são os pertencentes às 

classes passíveis de reaproveitamento e/ou reciclagem. 

Como se esperava não foi encontrado resíduo de gesso na amostra 

selecionada, o que pode ser justificado pela proibição à época, do recebimento de 

RG nas caçambas que adentravam a unidade de disposição final em operação. 

36,6%

33,3%

16,5%

5,6%
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Os dados obtidos coincidem com os dados encontrados na bibliografia 

conforme apresentado na Tabela 17, onde a média para “Classe A” é de 

aproximadamente 84% e “Classe B” de 8,1%.  

 

Tabela 17 -  Composições típicas de RCD encontradas na bibliografia 

Autor Local 

Resíduos (%) 

Classe A Classe B 

Concreto Cerâmica Argamassa Papel Plástico Madeira Gesso Metal 

Oliveira et 
al. (2011) 

Fortaleza 14,0 13,0 38,0    3,0  

Ângulo et 
al. (2011) 

São 
Paulo 

91,0 9,0 

John e 
Agopyan, 
(2000) 

São 
Paulo 

13,0 47,0 40,0      

Bernardes 
(2008) 

Passo 
Fundo 

13,8 24,1 29,7   2,1 2,4  

Llatas 
(2013) 

Espanha 12,0 54,0  0,3 1,5 4 0,2 2,5 

Daltro filho 
(2006) 

Aracaju 0,35 14,4 36,0 0,46 0,17 1,28 3,39 0,06 

Média da 
Literatura 

Material 10,6 30,5 35,9 0,38 0,8 2,5 2,3 1,3 
Classe 84,0 8,1 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 

4.2.3 Classificação dos RCDs nas empresas de reciclagem 

 

Em relação aos resíduos recebidos nas empresas que atualmente recebem 

os RCDs no município de Cascavel, a  Figura 26 apresenta, a composição recebida 

na empresa Biela Reciclagem de RCD. A outra empresa do setor, embora contatada 

não retornou com os dados solicitados. 

 

 

 
 Figura 26 - Caracterização dos RCDs recebidos na Biela Reciclagem de RCD 
                Fonte: Autoria própria (2015) 

 

 

80,00%

15,50%

4,20% 0,30%

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C
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Os valores fornecidos pela Biela Reciclagem de RCD estão muito próximos 

dos valores encontrados na amostragem realizada pelo autor, no Aterro Municipal de 

Resíduos Inertes, sendo que o resíduo recebido em maior percentual é o “Classe A” 

(80%) seguido da “Classe B” (15,50 %), “Classe C” (4,20) e “Classe D” (0,30%). Os 

dados são referentes à média de um ano de atividade da empresa 

(aproximadamente 6000 caçambas/24 mil toneladas de RCD). 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO DE GESSO EM LABORATÓRIO 

 

4.3.1 Determinação da Composição Química 

 

Os resultados da determinação química indicam a composição química dos 

resíduos estudados, conforme Tabela 18, que também apresenta a comparação dos 

resultados com da gipsita natural (dihidrato). 

Em relação aos resultados obtidos, constata-se que a os RGs de 

revestimento e RG acartonado (que são dihidratos) têm basicamente a mesma 

composição química. Com exceção ao parâmetro PF (Perda ao fogo), no qual a 

amostra de gesso acartonado apresentou valor maior, provavelmente devido à 

presença de papel. 

 

Tabela 18 - Resultados para composição química do RG determinada via FRX 

Parâmetro 
RG revestimento 

(dihidrato) 
RG acartonado 

(dihidrato) 

Gipsita natural 
(dihidrato) 

(Chandara et al., 2009) 

SO3(%) 49,4 48,7 41,0 
CaO(%) 42,4 41,9 35,0 
SiO2(%) 0,4 0,3 1,90 
SrO(%) 0,2 0,2 - 
Al2O3(%) 0,1 0,1 0,63 
Fe2O3(%) 0,1 0,1 0,28 
MgO(%) 0,1 0,2 - 
K2O(%) < 0,1 0,1 0,13 
Na2O(%) - < 0,1 - 
P.F. (%)* 7,20 8,43 20,4 

*Perda ao fogo 
Fonte: Autoria própria (2016) 
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A Tabela 19 apresenta um comparativo dos resultados obtidos no presente 

trabalho, para caracterização química do RG de revestimento e acartonado, com 

resultados para analises semelhantes encontrados na literatura. 

Percebe-se que há pouca variação entre os resultados obtidos neste estudo, 

e de outros autores. Para SO3(%) os valores variam de 42,0 a 50,8. Para o CaO(%) 

de 32,0 a 54,0. Para SiO2(%) os valores variaram de 0,3 e 0,93. 

 

Tabela 19 - Comparação dos resultados obtidos com outros autores 

Parâmetro 
NBR 

12207: 
1992 

RESÍDUO DE GESSO Bibliografia 

Revestimento Acartonado 
Oliveira 

neto 
(2012) 

Chandara 
et al. 

(2009) 

Ribeiro 
(2006) 

Tavares 
et al. 

(2010) 

SO3(%) 53,0 (mín) 49,4 48,7 42,4 42 50,8 44,3 

CaO(%) 39,0 (mín) 42,4 41,9 54 37 35,6 32 

SiO2(%) - 0,4 0,3 0,6 0,93 - - 

Sro(%) - 0,2 0,2 0,29 0,13 - - 

Al2O3(%) - 0,1 0,1 - 0,16 - - 

Fe2O3(%) - 0,1 0,1 0,41 0,17 - - 

MgO(%) - 0,1 0,2 - 0,97 - - 

K2O(%) - < 0,1 0,1 0,13 0,03 - - 

Na2O(%) - - < 0,1 - - - - 

P.f. (%) - 7,2 8,43 - 18 - - 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Em comparação com NBR-13.207 (ABNT,1992), verifica-se que as amostras 

estudadas atendem o parâmetro CaO (%), o qual deve ser no mínimo 39%. Para o 

parâmetro SO3(%) os resultados das amostras estudadas estão inferiores ao 

recomendado, que é de 53%.  

 

 

4.3.2 Determinação da Massa específica e Massa Unitária 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro Massa Específica estão apresentados 

na Tabela 20 e na Tabela 21 são apresentados os resultados para Massa Unitária. 
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Tabela 20 - Resultados para Massa Específica 

RG Repetição 
Massa 

(g) 
Volume inicial 

(cm³) 
Volume final 

(cm³) 

Massa 
específica 

(g/cm³) 

Comum 
1 45 0,3 21,3 2,14 
2 45 0,6 21,7 2,13 
3 45 0,3 21,1 2,16 

Acartonado 
1 43 0,5 22,8 1,92 
2 40 0,2 21,1 1,91 
3 43 0,2 22,6 1,91 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os valores obtidos para o RG de revestimento ficaram em torno de 2,15 

g/cm³, com valor mínimo de 2,13 g/cm³ e máximo de 2,16 g/cm³. Já os valores 

obtidos para o RG acartonado, ficaram em torno de 1,91 g/cm³, com mínimo de 1,92 

g/cm³ e máximo de 1,92 g/cm³. 

 

Tabela 21 - Resultados para Massa Unitária 

Gesso Repetição Massa (g) Volume recipiente (cm³) Massa unitária (g/cm³) 

Revestimento 
1 747,17 1376 0,54 
2 752,16 1376 0,54 
3 823,43 1376 0,59 

Acartonado 
1 845,35 1376 0,61 
2 865,34 1376 0,63 
3 923,02 1376 0,67 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro massa unitária ficaram em torno de 

0,55 g/cm³, com valor mínimo de 0,54 g/m³ e máximo de 0,59 g/cm³. Já os valores 

obtidos para o RG acartonado, ficaram em torno de 0,64 g/cm³, com mínimo de 

0,61 g/cm³ e máximo de 0,67 g/cm³. 

Os resultados obtidos estão compatíveis com os resultados da bibliografia, 

conforme Tabela 22. .Bardella, Santos e Camarini (2004) avaliaram a utilização do 

gesso reciclado em obras de construção civil, aplicando gesso comercial e gesso 

reciclado em blocos cerâmicos obtiveram valores de massa unitária igual a 

0,53 g/cm³ e massa específica de 2,57 g/cm³.  
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Tabela 22 - Massa unitária encontrada na bibliografia 

Fonte Módulo de Finura Massa Unitária (kg/m³) 

Harada e Pimentel (2009) 

0,66 580,00 

0,69 620,00 

0,72 530,00 
Lima e Camarini (2011) 0,47 447,65 

Antunes (1999) 

0,24 1.033,00 

0,15 1.133,81 

0,27 1.109,73 

Fiano e Pimentel (2009) 
0,48 640,00 

0,47 590,00 
Savi et al (2013) 0,26 328,95 

Bardella, Santos e Camarini (2004) - 530,00 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 

4.3.3 Determinação da Análise granulométrica 

 

Em relação à análise granulométrica, os resultados obtidos para Gesso 

Acartonado e Gesso de Revestimento encontram-se indicados na Tabela 23 e 

Figuras 27 e 28. 

 

Tabela 23 - Resultado para os ensaios de granulometria 

Amostra 10% 50% 90% Médio 

RG acartonado 1,90 µm 6,61 µm 24.57 µm 10.24 µm 
RG revestimento 4.49 µm 103.84 µm 256.63 µm 119.25 µm 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os resultados para o RG acartonado indicam que 10% das partículas da 

amostra se encontram na faixa de 1,90 µm; 50 % na faixa de 6,61 µm e 90% na 

faixa de 24.57 µm, sendo o diâmetro médio igual a 10.24 µm. Para o RG de 

revestimento, 10% das partículas da amostra encontram-se na faixa de 4.49 µm, 

50% na faixa de 103.84 µm e 90% na faixa de 256.63 µm, sendo que o diâmetro 

médio encontrado foi de 119.25 µm. 
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Figura 27 - Histograma da granulometria a laser para o RG acartonado 

         Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 

 
Figura 28 - Histograma da granulometria a laser para o RG de revestimento 

    Fonte: Autoria própria (2016) 
 

 

Verifica-se que a distribuição granulométrica (Figura 28 e 29) é diferenciada 

para os dois tipos de resíduo de gesso, a qual pode ter sofrido influência do 

processo de preparo da amostra (trituração). 
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4.3.4 Determinação da Análise termogravimétrica 

 

Os resultados para Análise termogravimétrica (TG) do RG comum e 

acartonado estão apresentados na Figura 29. Na Figura 30 e 31 são apresentadas 

as curvas DTG para o gesso comum e acartonado, respectivamente. 

 

 

Figura 29 - TG do gesso Comum e do gesso Acartonado 
                    Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 
 

  

Figura 30 – TG e DTG do gesso Comum Figura 31 – TG e DTG do gesso Acartonado 

      Fonte: Autoria própria (2016)    Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Analisando os resultados pode-se observar uma perda de massa entre 115 e 

145ºC, com pico próximo a 135ºC. A perda de massa possivelmente ocorreu devido 

à perda de água livre durante a transformação do dihidrato em hemihidrato. Logo, 

em caso de necessidade de recalcinação do RG, a queima a temperatura em torno 

de 140 ºC seria recomendada. 
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Tavares et al. (2010) também realizaram a caracterização termogravimétrica 

(DTG) o resíduo de gesso coletado em obras de Recife, PE. O resultado da TG é 

apresentado na Figura32. 

 
Figura32 - TG do resíduo de gesso 

Fonte: Tavares et al. (2010) 

 

Nas curvas da DTG da Figura32, é possível observar dois picos distintos, o 

primeiro em torno de 150 ºC, referente à perda de 1,5 molécula de água, e o 

segundo em 190 ºC, referente a perda de 1/2 molécula de água. Segundo os 

autores, a primeira perda de massa foi equivalente a 14,79% da massa total, 

perdendo mais 4,79% até o segundo pico, totalizando 19,58%, valor este menor do 

que o estimado por cálculo estequiométrico (20,99%). 

Gouveia (2013) também realizou a análise termogravimétrica (ATG) e 

termodiferencial (ATD) de resíduos de chapas de gesso acartonado a fim de indicar 

as faixas de temperaturas onde ocorrem as perdas de massas e as temperaturas em 

que ocorrem transformações endotérmicas e exotérmicas dos materiais, conforme 

Figura 33. 

 
Figura 33 - ATG e ATD de resíduos de chapas de gesso acartonado 
Fonte:  Gouveia (2013) 

DTG

TG
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Observando-se as curvas de ATG e ATD, Gouveia (2013) constatou um pico 

endotérmico na temperatura de 142ºC que correspondente à presença de di-

hidratado de sulfato de cálcio, ou seja, gipsita (CaSO4.2H2O) e perda de massa 

equivalente a 19% correspondente à desidratação de sulfato de cálcio. A 800ºC, ou 

a perda de massa foi de 21%.  

Em relação à caracterização do RG comum e acartonado, notou-se que os 

resultados encontrados são compatíveis com a literatura. 

 

 

4.3.5 Potencialidades de aproveitamento do RG 

 

Gontijo e Dias (2010) garantem que um dos aspectos que faz despertar o 

interesse pelo uso de resíduos como matéria prima é o fato de que os custos de 

disposição e de manutenção dos aterros sanitários estão cada vez mais elevados.  

No caso do município de Cascavel, o preço para disposição final de resíduos 

de gesso em aterro industrial e/ou em unidades que recebem visando à reutilização 

para correção de solos, é alto, variando de R$ 350 a 500,00 a tonelada. 

A pesquisa bibliográfica que contemplou a coleta de dados e informações 

objetivando a identificação dos principais potenciais processos produtivos e locais de 

reaproveitamento de gesso retornou o resultado demonstrado na Tabela 24. 

Conforme a tabela pode-se concluir que existem várias linhas de pesquisa 

para reutilização/reciclagem de RG que se mostram viáveis do ponto de vista 

técnico. 

 

Tabela 24 - Estudos de reaproveitamento de RG 

Autor/ano Aplicação Processamento Método Conclusão 

John e 
Cincotto 
(2003) 

Agregados In natura 
Fabricação de 
agregados 

Impossibilidade de 
reciclagem do RG presente 
no RCD, em virtude do 
sulfato presente, que reage 
com aluminatos do cimento, 
provocando sua fissuração. 

Ribeiro 
(2006) 

Gesso Recalcinação 

Calcinação de RG 
(revestimento de 
alvenarias, placas de 
forro, peças de 
decoração e moldes 
para cerâmica). 

Possibilidade de se obter GR 
com propriedades  químicas, 
físicas e mecânicas 
semelhantes a gipsita 
natural, à temperatura ideal 
de calcinação de 140 °C. 
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Tabela 24 - Estudos de reaproveitamento de RG (continuação) 

Autor/ano Aplicação Processamento Método Conclusão 

 
Chandara et 
al. (2009) 

 
Cimento 

 
In natura 

 
RG em substituição à 
gipsita natural 

Possibilidade de utilização de 
RG como material alternativo 
para substituir o GN na 
fabricação de cimento com 
tempo de pega, flexão e 
resistência satisfatórias. 

Lima e 
Camarini 
(2010) 

Gesso Recalcinação 

Calcinação de 
amostras de RG a 
150 °C e 200°C, com 
tempo de 
permanência na 
estufa de 1 hora. 

O GR superou o gesso 
comercial em todos os 
ensaios realizados no estado 
endurecido. A análise 
microscópica mostrou que os 
materiais comerciais e 
reciclados apresentam 
estruturas cristalinas bem 
semelhantes, de acordo com 
cada relação a/g. 

Nascimento 
e Pimentel 
(2010) 

Gesso Recalcinação 

Transformação de 
RG após moagem e 
requeima, visando 
sua reutilização na 
construção civil. 

Viabilidade técnica do 
reaproveitamento do RG por 
meio de calcinação a 
temperaturas a 160ºC, 180ºC 
e 200ºC, em períodos de 6 h.  

Godinho-
Castro et al. 
(2012) 

Blocos 
Cerâmicos 

In natura 

Confecção de blocos 
cerâmicos com 
diferentes 
proporções de argila 
e cimento, 
adicionando-se RG. 
 

Possibilidade de incorporar 
20% (com base na massa) de 
RGs em blocos cerâmicos 
(contendo 35% de argila 
plástica, 35% de argila não-
plástica e 10% de cimento 
Portland), mantendo as 
propriedades de blocos 
dentro de limites aceitáveis 
de acordo com as normas. 

 
Melo (2012) 
 

Gesso Recalcinação 

Calcinação de gipsita 
adicionando RG em 
um forno rotativo 
contínuo, em 
diferentes condições 
de pressão. 
 

Melhores resultados médios 
do gesso obtidos para 
proporção: 88% gipsita e 12% 
resíduo. 100% RG em alguns 
parâmetros se encontraram 
dentro da norma. 

Santos et al. 
(2014) 

Correção 
do Solo 

In natura 

Uso de RG triturado 
e peneirado 
(granulometria 
inferior a 0,3 mm), na 
correção de um 
NeossoloFlúvico 
salino-sódico.  

Aplicação eficaz na lixiviação 
de sais e sódio solúvel de 
solo salino-sódico, sendo 
recomendada, como fonte de 
cálcio, para a recuperação da 
sodicidade. 

Ferreira e 
Cruvinel 
(2014) 

Cimento In natura 
RG em substituição à 
gipsita natural  

Possibilidade de reutilização 
do RG na fase final de 
moagem do clínquer, em 
substituição ao GN para 
retardar a pega do cimento. 
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Tabela 24 - Estudos de reaproveitamento de RG (continuação) 

Autor/ano Aplicação Processamento Método Conclusão 

Erbs et al. 
(2015) 

Argamassa 
de gesso 

Recalcinação 

Calcinação de 
RG acartonado, a 
160, 180 e 200

o
C 

e períodos de 
queima 1, 2, 4 8 
e 24 h. 

Viabilidade técnica do 
reaproveitamento, à 
temperaturas de queima 160 e 
180

o 
C, com tempo de queima 

de 4 horas. 
 

Pinheiro e 
Camarini 
(2015) 
 

Gesso Recalcinação 

Calcinação de 
RG à 150ºC, por 
uma hora, ao 
longo de três 
ciclos de 
reciclagem 
sucessivas, após 
trituração. 
 

O RG pode ser reciclado e re-
reciclado diversas vezes para 
o mesmo fim. As amostras 
apresentaram um nível 
elevado de sulfato de cálcio 
hemi-hidrato (CaSO4 0,5H2O), 
característica esta que garante 
a propriedades de ligação do 
material reciclado, mantendo-
se a principal característica a 
ser considerada semelhante à 
gesso comercial. 

Suárez, 
Roca e 
Gasso 
(2016) 

Cimento 

Análise do CV da 
utilização do RG 
reciclado em 
substituição à 
gipsita natural na 
fabricação do 
cimento. 

Análise do ciclo 
de vida e análise 
dos impactos 
ambientais do 
processo de 
produção de 
cimento Portland, 
com adição de 
GN comparada a 
da utilização do 
GR  

O processo de reciclagem de 
gesso consome menos do que 
65% da energia necessária 
para a obtenção de GN e 
emite menos de 65% dos 
gases de efeito estufa 
produzidos na processo de 
obtenção GN.  

Fonte: Autoria própria (2016) 
* RG - resíduo de gesso 
GR - gesso reciclado 
GN - Gesso natural 
CV - ciclo de vida 

 

Verifica-se que os estudos apontam viabilidade de aproveitamento do RG 

tanto in natura quanto recalcinado, havendo variações na indicação da temperatura 

ótima de queima.  

Ferreira e Cruvinel (2014) comprovaram a possibilidade de reutilização do RG 

na fase final de moagem do clínquer, em substituição à gipsita "in natura" para 

retardar a pega do cimento. Chandara et al. (2009) também atestaram a 

possibilidade de utilização de RG como material alternativo para substituir o gesso 

natural na fabricação de cimento com tempo de pega, flexão e resistência 

satisfatórias. 

Ribeiro (2006) comprovou a viabilidade técnica de reciclagem de RG por 

calcinação a temperatura ideal de 140ºC, não informando o tempo de queima. Erbs 

et al. (2015) recomendam temperaturas de recalcinação de 160 e 180ºC, com tempo 
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de queima de 4 horas. Já Nascimento e Pimentel (2010) concluíram pelas 

temperaturas ideais  de 160ºC, 180ºC e 200ºC, em períodos de 6 h. Pinheiro e 

Camarini (2015) obtiveram sucesso na recalcinação de RG à 150ºC, por uma hora. 

Suárez, Roca e Gasso (2016) realizaram a avaliação do ciclo de vida do 

gesso reciclado como um substituto para o gesso natural na fabricação de cimento 

Portland, no contexto espanhol. O estudo demonstrou que a reciclagem destes 

resíduos apresenta vantagens ambientais na maioria das categorias de impactos 

analisadas, mesmo que os resíduos fossem transportados a uma distância de 

50 km.  

 

 

4.4 DEFINIÇÃO DOS FLUXOS PARA LOGÍSTICA REVERSA COM ANÁLISE 

TÉCNICA E ECONÔMICA  

 

 

Após realização das pesquisas de campo e pesquisas bibliográficas 

contempladas no presente estudo, se tornou possível determinar como se desenha 

a cadeia geradora e receptora de resíduos de gesso no Estado, bem como a 

projeção de fluxos para a logística reversa do gesso, conforme Fluxograma da 

Figura 34. 
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Figura 34 - Cadeia geradora de resíduos de gesso e logística reversa 
Fonte: Autoria própria (2016) 

 
Conforme demonstra o Fluxograma da Figura 34, o RG, após gerado em 

obras de construção e/ou demolição poderá seguir dois Fluxos distintos. Caso seja 

misturado aos demais RCDs gerados na obra/demolição em questão, seguirá o fluxo 

1 – do resíduo contaminado. Caso seja corretamente segregado ainda no canteiro 

da obra/demolição, seguirá o fluxo 2 – do resíduo limpo. 

O fluxo 1 (Resíduo Contaminado) se inicia com o transporte do RG mais 

RCD, do local de geração até o local de disposição final. A disposição final de RG 

misturados se dá diretamente em aterro classe II-B, isto é, Aterro de Resíduos 

Inertes (juntamente com o RCD) (fluxo 1.2). Caso o resíduo misturado seja triado 

(fluxo 1.1) passará a integrar o fluxo 2, do RG limpo. 

O fluxo 2 (Resíduo “Limpo”) se inicia com o transporte do RG já triado, do 

ponto de geração até o ponto de disposição final, de uso direto/reaproveitamento ou 
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de reciclagem. A disposição final, da mesma forma que no Fluxo 1, poderá se dar 

diretamente em aterro classe II-B, isto é, Aterro de Resíduos Inertes (fluxo 2.1) ou 

ainda, em Aterro de Resíduos Classe I – Perigoso (fluxo 2.2). 

Caso o RG siga o caminho da reutilização/reciclagem, poderá ser utilizado 

após tratamento mecânico somente (fluxo 2.3), ou processamento via tratamento 

térmico (fluxo 2.4). O tratamento mecânico consiste moagem/peneiramento do RG, 

seguido do transporte e comercialização para uso na correção de solos, substituto 

de matéria-prima e/ou coprocessamento. A reciclagem via tratamento térmico, por 

sua vez, consiste na recalcinação a 160 ºC, em média, seguido de transporte e 

comercialização para uso na fabricação de produtos de gesso. 

 

 

4.4.1 Análise Técnica e  Econômica das potencialidades de reciclagem 

 

Do ponto de vista técnico, (ver item 4.3) os resultados deste estudo indicam 

que os resíduos de gesso comum e acartonado possuem propriedades físico-

químicas compatíveis com a matéria-prima natural (gipsita), o qual pode ser 

reaproveitado como material de construção a partir de processos simples de 

tratamento (moagem ou recalcinação). Tais potencialidades foram confirmadas no 

item 4.4, onde são apresentados diferentes estudos sobre o aproveitamento do 

resíduo de gesso in natura ou recalcinado em diferentes usos (construção, indústria 

do cimento, agrícola etc.).  

Dentre as alternativas já estudadas, percebe-se que a reutilização para 

produção de cimento é a mais cobiçada. Conforme resultados de caracterização do 

presente estudo, as características do RG são muito semelhantes às características 

da gipsita utilizada na fabricação do cimento, o que justifica sua viabilidade técnica 

de aplicação. Paralelamente esta alternativa possui mercado consumidor certo 

(cimenteiras) que demanda grandes volumes.  

Por este fato, essa alternativa será estudada mais detalhadamente nos itens 

seguintes, no que se refere a sua viabilidade econômica. 
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4.4.2 Análise Econômica da reutilização de RG na indústria do cimento no Paraná 

 

Com base nas informações pesquisadas, foram comparados os custos da 

matéria-prima (gispita) oriunda do Pólo Gesseiro do Araripe e do seu transporte até 

as cimenteiras do estado do Paraná, como custos de envio de RG oriundos da 

região de Cascavel, para utilização nestas mesmas cimenteiras. 

Em virtude de praticamente todo o transporte ser realizado por meio 

rodoviário (DPNM, 2011) o custo do transporte é um dos problemas mais 

importantes na economia da gipsita (ARAÚJO, 2010). Devido à distância até a 

região Centro-Sul, onde estão os principais consumidores (as cimenteiras) a 

distância pode chegar a 2.000 km (ARAÚJO, 2010). Verifica-se um aumento do frete 

rodoviário que faz com que o preço CIF20 consumidor seja até 10 vezes mais 

elevado que o preço da matéria-prima (DNPM, 2013). 

Dessa forma, devido à gipsita ser um material volumoso, pesado e de baixo 

valor agregado, o custo de transporte com origem na região de Araripina e entrega 

na região Sul do Brasil corresponde de 8 a 12 vezes o custo da matéria-prima. 

 

a) Volume de gesso com potencial de reciclagem em Cascavel 

De acordo com DNPM (2013) o consumo per capita anual de gesso no Brasil 

é de aproximadamente 19 kg. Tomando-se por base a população de Cascavel 

estimada para 2015, que é de 312.778 pessoas (IBGE, 2015), conclui-se que o 

consumo anual de gesso no município é de aproximadamente 5.942,7 toneladas.  

Considerando ainda as perdas citadas na bibliografia (para gesso de 

revestimento), que variam de 12,0 a 45,0% 

(MARCONDES, 2007; SINDUSGESSO, 2014; AGOPYAN et al, 2003; DÓREA et al, 

2009; GROSSKOPF et al, 2012; SANTOS et al, 2010), pode-se estimar uma 

geração de 1.545 t/ano (128 t/mês) de RG (adotando-se a média de perdas igual a 

26%). 

Em contato com as duas empresas licenciadas ambientalmente para o 

recebimento de RG no município de Cascavel (BRF Fertilizantes e Paraná 

Ambiental), estas declararam receber em média, juntas, cerca de 50 m³/mês de RG, 

                                                 
20

 CIF (Cost, insuranceandfreight); No preço de venda estão inclusos, além do custo da mercadoria, o 
seguro de transporte até o destino. 
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o equivalente a 17,8 t de RG (conforme peso específico de uma caçamba de 7 m³ = 

2.500 Kg). 

Logo, pode-se concluir que cerca de 110 toneladas de RG estão sendo 

encaminhadas a áreas de destinação desconhecidas. Tal fato pode estar 

relacionado ao custo de disposição do RG que gira em torno de R$ 80,00 a 300,00 – 

fazendo que grande parte dos geradores, seja por questões de não consciência 

ambiental ou por questões econômicas, não procedam com a destinação adequada.  

Essa diferença pode ainda estar relacionada a erros dos indicadores da literatura. 

Tais fatos tornam a reciclagem complexa, uma vez que a determinação exata de 

geração é desconhecida, sendo um dificultante do processo. 

 

b) Preço (CIF) da matéria-prima virgem 

Tomou-se por base o preço da gipsita in natura extraída do Pólo Gesseiro do 

Araripe, igual a R$ 22,01 por tonelada, com base nos valores fornecidos por 

DNMP (2013). 

 

c) A Distância entre cidades produtoras e consumidoras  

As fábricas de cimento (potenciais consumidoras de 184.282,62 toneladas de 

RGs/ano para fabricação de cimento (vide pagina 37) localizadas no estado do 

Paraná distam em média 2.800 km do pólo gesseiro do Araripe. O município de 

Cascavel por sua vez, dista em média 500 km das referidas cimenteiras. As 

diferenças de distâncias entre o pólo fornecedor de gipsita e o pólo consumidor, bem 

como do pólo gerador de RG e o pólo consumidor em potencial são apresentadas na  

Tabela 25. 

 
Tabela 25 - Distâncias das fábricas de cimento da região Oeste do Estado do PR 
 Fonte: Google Maps 

LOCALIZAÇÃO FÁBRICAS 
CIMENTO NO PARANÁ 

DISTÂNCIA (KM) 

Região de cascavel até o 
polo consumidor 

Do polo gesseiro até o polo 
consumidor 

Adrianópolis 632 2.804 
2.931 Balsa Nova 480 

Rio Branco do Sul 524 2.898 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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d) Cubagem da carga 

Conforme resultados obtidos para Massa unitária da amostra (0,55 kg/cm³ - 

ver tabela 21) a cubagem utilizada será de 550 Kg/m³. 

 

e)Preço do frete 

O preço do frete por tonelada foi calculado levando-se em consideração o 

custo do frete por km (Simula Frete, 2016), em um caminhão tipo Rodotrem com 

capacidade para 74 toneladas. Os resultados das simulações estão apresentados no 

Anexo C. Para este estudo empregou-se os valores de 4,159 R$/t, 4,152 R$/t, 4,154 

R$/t, conforme respectivas distâncias de transporte. 

Calculou-se o preço da tonelada da gipsita vinda do pólo gesseiro do Araripe, 

até a RMC (Região Metropolitana de Curitiba), considerando custo do frete e do 

produto. Nesse caso, o custo da matéria-prima (gipsita) associado ao custo do frete 

até a RMC varia conforme Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Custos estimados da utilização da gipsita oriunda do Pólo gesseiro do Araripe 
empregando sistema de transporte rodoviário 

ROTA 
DISTÂNCIA 
DO PÓLO 

GESSEIRO
1
 

CUSTO 
FRETE 

(R$/KM)
2
 

CUSTO 
FRETE 
TOTAL

3
 

CUSTO 
GIPSITA

4
 

CUSTO 
TOTAL 
(Frete + 
gipsita)

5
 

CUSTO 
R$/T

6
 

PE/Adrianópolis 2.804 4,159 11.661,84 

1.628,74 

13.290,58 179,60 
PE/Balsa Nova 2.931 4,152 12.169,51 13.798,25 186,46 
PE/Rio Branco 
do Sul 

2.898 4,154 12.038,29 13.667,03 184,68 

Fonte: Autoria própria (2016) 
1 

Fonte Google maps 

2
Fonte Site do Simula frete (2016) 

3
 Distância x custo do frete por km 

4
 Custo total considerando transporte em caminhão Rodotrem, de 74 toneladas 

5
Considerando o custo da gipsita (R$ 22,00/t) tem-se que uma carga de matéria-prima em caminhão tipo 

Rodotrem (74 t), cujo valor é somado ao “custo do frete”. 

6
Resulta da divisão do custo total por 74 toneladas. 

 

Em pesquisa realizada em empresas de frete que transportam gipsita para a 

região de PE para o sul do Brasil, constatou-se que o preço médio do frete por 

tonelada varia de 180,00 a 200,00 conforme Figuras do Anexo B, valores similares 

ao calculado nesta a pesquisa (Tabela 26). 
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Caso o RG fosse transportado via transporte rodoviário da região oeste do 

Paraná até as cimenteiras da Região Metropolitana de Curitiba, os custos com 

transporte seriam os indicados na Tabela 27. 

 
Tabela 27 - Custos estimados da utilização do RG oriundo da região oeste do Paraná 

empregando sistema de transporte rodoviário 

LOCALIZAÇÃO CUSTO FRETE R$/T 
CUSTO FRETE TOTAL 

(74 TON) 
CUSTO FRETE (R$/T) 

Adrianópolis 4,683 
4,897 
4,822 

2.959,66 
2.350,56 
2.526,73 

40,00 
Balsa Nova 31,76 
Rio Branco do Sul 34,14 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 
Sabe-se que a região de Cascavel é servida de malha ferroviária da 

Ferroeste. Nesse caso os RGs gerados na região oeste do Paraná podem ser 

escoados por via férrea, aproveitando os vagões utilizados para transporte de 

cimento da RMC à Cascavel, que retornam vazios (frete de subida) até o pátio das 

cimenteiras. Os custos com o transporte via férrea (R$/tonelada) seria relativamente 

menor que o custo do transporte rodoviário (R$/km), e sairia a um custo médio de 

35,00/t (para as quantidades estimadas neste trabalho), valor este que pode variar, 

dependendo do volume e frequência de utilização21. 

Assim, o encaminhamento de RG de Cascavel por ferrovia, para as 

cimenteiras paranaenses, visando sua utilização no processo de fabricação do 

cimento, teria os custos estimados da Tabela 28. 

 

Tabela 28 - Custos estimados da utilização do RG oriundo da região oeste do Paraná 
empregando sistema de transporte férreo 

LOCALIZAÇÃO CUSTO FRETE R$/T 
CUSTO FRETE TOTAL 

(74 T) 
 
 

Adrianópolis 
35,00 2.590,00 

 
Balsa Nova  

Rio Branco do Sul  

          Fonte: Autoria própria (2016) 
 

É importante destacar que o transporte férreo em grande escala poderia 

reduzir os custos de transporte da matéria-prima (no caso, gesso reciclado), sendo 

um fator de importância na consideração da viabilidade econômica de 

aproveitamento deste resíduo. Contudo, a realidade dos modais de transporte no 

Brasil, baseado quase em sua totalidade por sistemas rodoviários, constitui-se um 

dos entraves no processo. 

                                                 
21

Informação pessoal por conversa telefônica com o gerente regional da Ferroeste, Sr. Joani Borek. 
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Ao compararmos o preço final do frete por tonelada do transporte rodoviário e 

ferroviário, as viagens para Balsa Nova e Rio Branco do Sul para as condições aqui 

consideradas, seriam mais baratas via rodoviária. Para Adrianópolis, no entanto, o 

frete ferroviário seria mais interessante. Porém, em quantidades maiores e com 

regularidade de envio de cargas, o transporte ferroviário seria mais interessante, e 

em termos de impacto ambiental, mais limpo.  

Deste modo, investimentos direcionados à reciclagem e aproveitamento do RG 

que envolvam o transporte da matéria-prima reciclada devem conduzir estudos 

econômicos aprofundados sobre sistemas de transportes a fim de constatar a 

viabilidade econômica do processo. 

 

f) Impostos 

 Na composição da planilha utilizada para determinação dos custos de 

transporte estão inclusos os impostos referentes a PIS (Programa de Integração 

Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

 

g)Análise de custos 

Para concluir pela viabilidade econômica do encaminhamento de RG da 

região Oeste do PR para as cimenteiras do estado (PR), é necessário que o preço 

da tonelada de matéria-prima (RGs) associado ao frete, represente cerca de 80% do 

custo do gesso in natura mais o frete, oriundo de Pernambuco. 

Considerando que o material a ser encaminhado às cimenteiras deve estar 

triado, seco e triturado, há necessidade da implantação de uma Central de Triagem 

e Processamento de RG (CTP) no município de Cascavel. 

Nestes termos buscou-se determinar o custo final da matéria-prima RG, 

analisando-se os custos de implantação, operação e manutenção da CTP, com base 

na seguintes considerações: 

a) O RG será recebido na CTP já triado, ao custo inicial de 90,00/m³22. 

b) Massa unitária do RG, conforme resultado das análises (Tabela 19) igual 

a 550 kg/m³ em média. 

                                                 
22

Valor praticado no mercado atualmente para RG limpo (triado), segundo preços fornecidos pelas 
empresas atuantes no mercado, sendo Paraná Ambiental e BRF Fertilizantes. 



103 
 

 
 

c) O material será seco ao ar e posteriormente triturado para que atinja a 

granulometria média de 7,5 mm (equivalente a Brita nº 0), granulometria 

esta da gipsita utilizada nas fábricas de cimento. 

d) Matéria-prima disponível de RG: 1.545 t/ano (128 t/mês) de RG 

e) As simulações foram realizadas para taxas de captação de 20%, 60% e 

80% do RG gerado na cidade. 

É importante salientar que para que o empreendimento seja viável, se faz 

necessária à cobrança para o recebimento do RG. Tal cobrança será uma parcela 

significativa da receita obtida na unidade, uma vez que o valor obtido pela venda do 

produto oriundo do processamento do RG é baixo, considerando que o gesso é uma 

matéria-prima de disponibilidade abundante na natureza. 

Logo a cobrança ou não do recebimento do resíduo de um processo de 

reciclagem tem alguns condicionantes:  

a) Disponibilidade da matéria-prima virgem da natureza: quanto mais disponível 

menor o valor do resíduo; 

b) Custo de processamento: quanto mais processamento for empregado no 

tratamento do resíduo, maior o custo da matéria-prima reciclada; 

c) Qualidade da matéria-prima reciclada: desejável que seja igual ou superior às 

propriedades da MP virgem; 

d) Custo de transporte: desejável que seja mínimo, logo o uso local pode ser 

uma alternativa. 

 

Nesse caso, o valor final da gipsita reciclada não poderia ser superior a 80% 

do valor final da gipsita natural, incluído o transporte, conforme Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Custo máximo do gesso reciclado* 

CUSTO GIPSITA NATURAL 
(R$/T) 

CUSTO MÁXIMO GESSO 
RECICLADO (R$/T) 

179,60 143,68 
186,46 149,17 
184,68 147,75 

* Custo considerando valor da matéria-prima + transporte 
                      Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Considerando que o material a ser encaminhado às cimenteiras deve estar 

triado, seco e triturado, há necessidade da implantação de uma Central de Triagem 

e Processamento de RG (CTP) no município de Cascavel. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 30. 
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Tabela 30 - Volumes de trabalho para o RG 

CAPTAÇÃO DE RG (%) T/MÊS M³/MÊS M³/HORA 

20% 25,8 46,90 0,21 
60% 77,4 140,72 0,63 
80% 103,2 187,63 0,85 

100% 129,0 234,54 1,06 

                         Fonte: Autoria própria (2016) 

 

h)Equipamentos e mão de obra necessária 

Os RGs serão recebidos na CTP já triados. Após acúmulo de um volume que 

justifique o acionamento do triturador, serão então encaminhados à máquina 

trituradora por via manual. 

Na Tabela 31 estão listados os equipamentos necessários para início das atividades, 

e seus respectivos custos, que configura no investimento inicial do projeto.Para 

processamento dos volumes estimados, foi prevista a mão de obra necessária, 

segundo a Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Tabela 32. 

 

Tabela 31 - Equipamentos necessários (investimento inicial) 

Equipamento Quantidade Investimento inicial 

Triturador (cap. 3 m³/h) (aquisição) 01 24.600,00 
Caçamba estacionária 03 4.500,00 
Veículo utilitário 01 35.000,00 
Carrinho plataforma para transporte de cargas 02 2.200,00 
Total  66.300,00 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 
Tabela 32 - Mão de obra necessária e custos 

Mão de obra Custo R$/mês Total (R$/mês) 

02 funcionários Salário
23

 = 1.665,00  3.300,00 
01 sócio gerente Salário + impostos = 2.500,00 2.500,00 

Total R$/mês 5.800,00  

             Fonte: Autoria própria (2016) 

 
 
l)Custos fixos de operação 

Na Tabela 33 seguem os custos fixos de operação do empreendimento em 

questão. 

 

 

                                                 
23

Considerando piso salarial estadual do PR para 2016 (ocupação grupo II) mais encargos sociais 
(FGTS, férias, 13, aviso prévio) para uma empresa que se enquadre no Simples Nacional. 
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Tabela 33 - Custos fixos do empreendimento 

Custos fixos R$/mês 

Aluguel de barracão de aproximadamente200 m²
24

  2.500,00  

Água/esgoto
25

  110,00  

Energia elétrica
26

  180,00  

Material de consumo  300,00  

Aluguel de mini-carregadeira (1/2 dia/mês)  480,00  

Recursos humanos 5.800,00  

Total 9.370,00  

                                Fonte: Autoria própria (2016) 

 

m)Impostos 

Considerando a tabela de impostos vigentes do Simples Nacional, para 

atividade de indústria, as alíquotas variam conforme receita bruta. Nesses termos a 

empresa proposta deverá recolher os impostos conforme Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Impostos a serem recolhidos 

Receita bruta anual Alíquota total (%) IRPJ C SLL CONFINS PIS CPP ICMS IPI 

0 – 180.000,00 4,5 0 0 0 0 2,75 1,25 0,5 
180.001,00 – 360.000,00 5,97 0 0 0,86 0 2,75 1,86 0,5 
360.000,00 – 540.000,00 7,34 0,27 0,31 0,95 0,23 2,75 2,33 0,5 

Fonte: Simples Nacional (2016) 

 

n)Cálculo do custo da tonelada do RG 

Considerando os custos fixos, calculou-se o custo de processamento da 

tonelada para as diferenças taxas de captação consideradas.  

Dessa forma, com os custos estimados de operação do empreendimento, em 

relação ao volume estimado a ser processado, calculou-se o valor do custo da 

tonelada do RG. Os valores da tonelada do RG bem como o valor final, no qual foi 

embutido o preço do transporte, são apresentados na Tabela 35. 

 

 

 

 

 

                                                 
24

Considerando preços vigentes no município de Cascavel, conforme pesquisa local. 
25

Tarifa vigente da SANEPAR para consumidor industrial conforme Decreto 3.576/2016. 
26

 Considerando consume de equipamentos conforme manuais e tarifa vigente, com impostos para 
consumidor categoria B3 Industrial Convencional conforme Res. ANEEL nº 2.096/2016. 
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Tabela 35 -  Preço final RG 

TAXA DE 
CAPTAÇÃO RG 

T/MÊS¹ 
CUSTO FIXO 

(R$)² 
CUSTO 
(R$/T)³ 

CUSTO FRETE 
(R$/T)

4
 

CUSTO FINAL MATÉRIA-
PRIMA RG (R$/T)

5
 

20% 25,8 

9.370,00 

363,18 35,00 398,18 

60% 77,4 121,06 35,00 156,06 

80% 103,2 90,79 35,00 125,79 

100% 129,0  72,63 35,00 107,63 

Fonte: Autoria própria (2016) 
¹ Valor total produzido na cidade x porcentagem de recebimento considerada 
² Custo calculado na tabela 30 
³ Custo fixo/t.mês-¹ 
4
 Valor frete ferroviário 

5
Custo fixo+Custo frete 
 

Observa-se que o custo final da tonelada obtido para o produto RG 

processado, na região oeste de Cascavel, considerando os custos de 

processamento e de frete via férrea, somente seria atrativa à indústria do cimento 

caso fossem coletados no mínimo, cerca de 80% de RGs gerados na cidade. Logo, 

o aproveitamento do resíduo de gesso está condicionado à disponibilidade de 

matéria-prima para reciclagem (resíduo) sendo que pequenos volumes podem não 

viabilizam o negócio.  

 

o)Cálculo das receitas 

Na CT proposta, as receitas orçadas correspondem aos valores arrecadados 

com a cobrança no recebimento de RG na unidade, bem como pela venda do 

material como matéria-prima à indústria do cimento, conforme Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Projeção de receitas 

Captação 
de RG(%) 

T/mês M³/mês 

Receitas taxa 
recebimento 

Receita bruta venda* 

Preço 
unitário 
(R$/m³) 

Total 
R$/mês 

Preço 
unitário 

(R$/t) 

Total 
R$/mês 

 
Receitas 

mês 
Receitas 

ano 

20% 25,8 46,90 
90,00 

4.221,81 363,18 9.370,00  13.591,81 163.101,81 
60% 77,4 140,72 12.665,45 121,06 9.370,00  22.035,45 264.425,45 
80% 103,2 187,63 16.887,27 90,79 9.370,00  26.257,27 315.087,27 

Fonte: Autoria própria (2016) 
 

 

p) Lucro 

Considerando que o lucro líquido é a diferença entre as receitas e as 

despesas, os valores estão apresentados na Tabela 37 e Tabela 38. 
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Tabela 37 - Projeção de Lucro 

Captação de RG (%) Total receitas (R$/ano) Total despesas (R$/ano) Lucro (R$/ano) 

20% 163.101,81 112.440,00 50.661,82 
60% 264.425,45 112.440,00 151.985,5 
80% 315.087,27 112.440,00 202.647,3 

Fonte: Autoria própria (2016) 
 

 
Tabela 38 - Projeção de lucro líquido 

Captação 
de RG (%) 

Total receitas (R$/ano) Alíquota imposto R$ Lucro líquido (R$/ano) 

20% 163.101,81 4,50  43.322,24 
60% 264.425,45 5,97  136.199,3 
80% 315.087,27 5,97  183.836,6 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os custos de depreciação de obras e equipamentos não foram inclusos, pois 

se considerou barracão alugado e máquinas alugadas, com exceção do triturador. 

 

q) Pay Back 

Realizou-se o Pay Back Simples (PBS) e o Pay Back Descontado (PBD) do 

investimento proposto, a fim de analisar o tempo necessário para recuperar o 

investimento necessário à implantação do projeto. 

Foram considerados os parâmetros apresentados na Tabela 39,  para taxas 

de captação 20, 60 e 80% do RG, investimento inicial e despesas fixas, e 

respectivas despesas e lucros, considerando taxa de juros igual a 14%. 

 

Tabela 39 -  Pay Back Simples (PBS) 

Taxa de 
captação 

RG 

Investimento 
(R$) 

Valor anual (R$) Taxa 
de 

juros 

PBS 
(invest./lucro) Receita Despesa Lucro líquido 

20% 66.300,00 163.101,81 112.440,00 43.322,24 14% 1,53 anos 

60% 66.300,00 264.425,45 112.440,00 136.199,3 14% 0,48 anos 

80% 66.300,00 315.087,27 112.440,00 183.836,6 14% 0,36 anos 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Conforme Tabela 38 para a taxa de captação igual a 20%, o tempo de retorno 

do investimento inicial para o PBS seria de 1,53 anos; para taxa de captação 60%, o 

PBS seria de 0,48 anos e para taxa de captação de 80% o PBS seria de 0,36 anos. 

Utilizando-se os mesmos parâmetros, calculou-se também o PBD (Pay Back 

Descontado), com a finalidade de trazer o lucro nominal considerado, ao valor 
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presente. Nesses termos conforme Tabela 40, Tabela 41 e Tabela 42, o PBD para 

as taxas de captação de 20, 60 e 80% foram de 1,85 anos, 0,55 anos e 0,41 anos, 

respectivamente. 

Tabela 40 - PBD 20% 

PB DESCONTADO 20% ANO 0 ANO 1 ANO 2 

Investimento -66.300,00 -66.300,00 -66.300,00 
Lucro nominal 0 43.322,24 43.322,24 
Valor presente 0 38.001,96 33.335,05 

SALDO -66.300,00 -28.298,04 5.037,00 
PB descontado 1,85 anos 

               Fonte: Autoria própria (2016) 

 
Tabela 41 - PBD 60% 

PB DESCONTADO 60% ANO 0 ANO 1 

Investimento -66.300,00 -66.300,00 
Lucro nominal 0 136.199,25 
Valor presente 0 119.473,03 

Saldo -66.300,00 53.173,03 
PB descontado 0,55 anos 

                        Fonte: Autoria própria (2016) 

 
Tabela 42 - PBD 80% 

PB descontado 80% 
 

ANO 0 ANO 1 

Investimento -66.300,00 -66.300,00 
Lucro nominal 0 183.836,56 
Valor presente 0 161.260,14 

Saldo -66.300,00 94.960,14 
PB descontado 0,41 anos 

                        Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Para as condições de contorno e cenários estabelecidos nesta simulação, os 

resultados de Pay Back Simples (PBS) e Descontado (PBD) demonstram a 

viabilidade do empreendimento, uma vez que os tempos para o retorno do 

investimento podem ser considerados pequenos. Contudo, o fator de disponibilidade 

de resíduo para reciclagem deve ser considerado no processo, uma vez que foram 

constatadas dificuldades de levantamento sobre o montante realmente gerado na 

cidade de Cascavel. 

Há ainda a possibilidade a se considerar, da isenção de impostos, tais como o 

de Exportação (IE); o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e o ICMS. A 

medida faz parte da proposta de emenda à Constituição (PEC 1/2012), Altera o 

Art. 150, VI, da Constituição Federal, para instituir imunidade de impostos incidentes 

sobre produtos elaborados com material reciclado ou reaproveitado. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104116
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A amostragem dos RCDs gerados no município de Cascavel, PR,  

demonstrou uma composição de RCD parecido com a maioria dos municípios 

brasileiros. A maior parcela do resíduo coletado e disposto se refere à “Classe A”, 

especialmente argamassa (36,55%), material cerâmico (33,25%) e concreto 

(16,47%). Referindo-se à “Classe B”, o material mais presente, em termos de peso, 

é a madeira (5,61%), seguido do papel (2,84 %), metal (2,39 %) e plástico (1,50 %). 

Resíduos “Classe C” e “Classe D” foram encontrados em pequenas quantidades, 

1,05% e 0,29 %, respectivamente. 

As características físico-químicas do resíduo de gesso, tanto de revestimento 

como o acartonado, gerados em Cascavel, são muito parecidas com as 

características de amostras caracterizadas na bibliografia existente, bem como muito 

semelhantes à gipsita natural. O RG de revestimento possui massa específica e 

unitária de 2,15 e 0,55 g/m³, respectivamente, enquanto que o RG acartonado, 

possui massa específica e unitária de 1,91 e 0,64 g/cm³, respectivamente. 

O panorama de gerenciamento de RCD no estado do Paraná, com base na 

análise das informações fornecidas pelos 20 maiores municípios geradores de 

resíduos do Estado do Paraná, que representam suas respectivas regiões,  leva a 

concluir que o gerenciamento de RCD ainda é um desafio. Apesar de se constatar 

iniciativas interessantes em alguns municípios, na maioria deles somente uma parte 

dos RCDs é coletada e encaminhada a unidades de disposição adequadas. A 

reciclagem de RCD é incipiente e as políticas voltadas ao gerenciamento de RCD 

estão em fase de amadurecimento.  

Em relação aos RGs, não há separação deste resíduo e a logística reversa 

seguida de reaproveitamento/reciclagem é praticamente inexistente, apesar de a 

legislação que torna o RG um material com potencial de reciclagem ser de 2011. 

Verificou-se que a totalidade dos municípios pesquisados ainda realiza a destinação 

final de RG juntamente com os RCDs, em aterros municipais de resíduos inertes 
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e/ou outras áreas utilizadas para disposição de RCD. Tal fato se deve 

principalmente a dificuldades técnicas, operacionais e financeiras que os municípios 

ainda têm, em gerenciar resíduos. Da mesma forma, em todos os municípios 

pesquisados não existem sistemas de logística reversa implementados para os 

resíduos de gesso. Tal fato é agravado pela tendência de aumento no consumo de 

gesso pela indústria da construção civil, o que acarretará aumento no volume de RG 

gerado pelas atividades de construção. 

Tais dificuldades no gerenciamento tanto de RCD como de RG pelo poder 

público nos municípios do estado do Paraná, provavelmente se estendem ao 

restante dos municípios do país.  

Os fluxos de logística reversa dos resíduos de gesso que se desenham 

atualmente no Estado do Paraná indicam que o material é geralmente disposto em 

aterros de resíduos inertes e/ou aterro industrial, e sua utilização direta ou pós-

processamento ainda é restrita, limitando-se a iniciativas isoladas de pequena 

escala. Entre as principais formas de reaproveitamento/reciclagem identificadas no 

presente estudo, está a sua utilização, pós-processamento, para correção de solos e 

processos de compostagem, uso como matéria-prima em substituição à gipsita, 

incorporação à matéria-prima, entre outros. No entanto, tais iniciativas de 

reaproveitamento acontecem sem a participação da figura do fabricante na cadeia 

de logística reversa de RG, conforme prevê a legislação. 

Embora tenham sido identificados uma série de estudos científicos que 

comprovam a viabilidade técnica do reaproveitamento e reciclagem dos RGs para 

fins diversos, dentre as possibilidades encontradas, a utilização como matéria-prima 

na indústria do cimento é a alternativa mais concreta no momento, já que as 

cimenteiras demonstram interesse na utilização desse material e se localizam em 

regiões próximas aos locais de geração aqui estudados. 

No entanto, existe a necessidade de uma regularidade no envio das cargas 

de RG às cimenteiras, com garantia de fornecimento desse material, em volume e 

periodicidade de envio. Nesse contexto, conclui-se que  a dificuldade na captação 

desse material, e os volumes incertos a serem obtidos, associados a dificuldade em 

promover a entrega em uma escala maior podem se constituir de problemas no 

processo. Da mesma forma, os custos elevados de transporte para encaminhamento 

dos RGs às fábricas de cimento são obstáculos a serem superados. Como exemplo, 
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nas pesquisas realizadas vislumbrou-se a possibilidade de uma pareceria com a 

Ferroeste para o encaminhamento desse material via ferrovia, a custos menores ou 

sem custos. 

A redução de custos de processamento e transporte é imprescindível para 

que possa se atingir um custo por tonelada de RG que corresponda a 80% ou 

menos do custo da gipsita natural. Nesse sentido, maiores volumes sendo recebidos 

e processados poderiam diluir os custos e reduzir o preço da tonelada do gesso 

reciclado.  

Verificou-se que a implantação de uma Central de Triagem e Processamento 

de RG no município de Cascavel, visando o recebimento e processamento do RG 

para encaminhamento às cimenteiras paranaenses, é viável do ponto de vista 

técnico e econômico. No entanto, projetou-se a CTP como um investimento e 

operação de iniciativa privada, não contemplando o poder público nem o fabricante. 

Então, atualmente, para viabilizar esse processo se faz necessária a cobrança pelo 

recebimento do material, custo este a ser absorvido pelo gerador, já que o fabricante 

ainda não integra a cadeira de logística reversa de RG, conforme demonstrado na 

presente pesquisa. Essa necessidade de cobrança restringe a instalação de CTP 

somente a municípios que aplicam leis específicas ligadas ao gerenciamento de 

RCD e gesso, que obrigam o gerador a buscar alternativas ambientalmente corretas 

para destinação final de RG. Na região oeste, por enquanto, somente Cascavel 

possui esse dispositivo de controle. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, como forma de complementar o 

presente estudo, realizar estudos a fim de identificar o potencial de reaproveitamento 

por regiões do estado a fim de viabilizar a reciclagem em grande escala seria uma 

alternativa. Simultaneamente, recomenda-se que seja realizada análise econômica 

detalhada das demais alternativas de reciclagem/reaproveitamento aqui 

identificadas. 

Outra sugestão é a Análise do Ciclo de Vida do processo de reaproveitamento 

do RG na fabricação do cimento, considerando os aspectos ambientais inerentes.  

Por fim, e considerando a responsabilidade compartilhada prevista em lei, a 

implementação de Parcerias Público Privadas (PPPs) seria uma possibilidade a ser 

considerada, como forma de incentivar o reaproveitamento local de RG, viabilizando 

tecnologias, processos e equipamentos. Então, esta alternativa também deveria ser 

estudada. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO LEVANTAMENTO 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES MUNICÍPIOS 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO E RESÍDUOS DE 
GESSO 

 

MUNICÍPIO: 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E 
FUNÇÃO: 
 

1. De quem é a responsabilidade pela destinação final dos RCD (Resíduos da Construção e 
demolição) no município em questão? 
(   ) Prefeitura 
(   ) Empresa terceirizada 
(   ) Gerador (faz o próprio transporte e/ou contrata caçambas). 

2. Local utilizado pelo Município para destinação final de RCD  
(   ) Aterro de RCD licenciado. 
(   ) Aterro de RCD não licenciado. 
(   ) Pedreira abandonada. 
(   ) Outra área específica para disposição de RCD. 
(   ) Disposição em aterro controlado/lixão juntamente com resíduos sólidos urbanos. 
(   ) Outro: _____________________________________(favor descrever) 

3. Mês e ano de início da operação da unidade em questão:________ 

4. Volume mensal aproximado de RCD recebido:__________m³ 

5. Há triagem/separação dos RCD na unidade de disposição final de RCD? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

6. A unidade de disposição final de RCD possui balança? 
(   ) Não  
(   ) Sim - em caso afirmativo, qual a quantidade mensal de RCD (Kg) recebida na unidade: 
__________(especificar) 
 

7. O município em questão possui uma Política de Gerenciamento de RCD? 
(   ) Não  
(   ) Sim (em caso afirmativo, marque as ações executadas) 

(   ) Possui Lei voltada ao gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição. 
(   ) Possui Plano de Gerenciamento de RCD. 
(   ) Possui ações voltadas às questões de RCD. Quais? ____________________  
__________________________________________________________________ 

8. No seu município há obrigatoriedade de apresentação do Plano de gerenciamento de resíduos 
na aprovação de projetos arquitetônicos? 
(   ) Sim, para obras acima de ___________m² 
(   ) Não há/desconheço. 

9. No seu município há obrigatoriedade de apresentação do relatório do gerenciamento de 
resíduos na emissão de CCO e/ou “Habite-se”? 
(   ) Sim. 
(   ) Não há/desconheço. 

10. Como é destinado o resíduos de gesso que compõe o RCD no município? 

(   ) Juntamente com o RCD. 
(   ) Em local específico (especificar qual) ___________________________________ 
(   ) Outro (especificar qual) 
(   ) Não sei informar 

11. Existem iniciativas de logística reversa de resíduo de gesso de construção no município? 
(   ) Não 
(   ) Sim - em caso afirmativo, especificar: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

OBRIGADA PELA CONTRIBUIÇÃO EM NOSSA PESQUISA! TENHA UM BOM DIA DE TRABALHO! 
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ANEXO B – SIMULAÇÕES DE FRETE 
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ANEXO C – CONTRATAÇÃO DE FRETES PE/PR 
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