
INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE GESSO NA FABRICAÇÃO 
DE TELHAS DE CONCRETO 

 

Incorporation of Gypsum Waste in the Manufacture of Concrete Tiles 
 

 
Vitor Alves de Lima 1 
Alanio Araújo Nunes 2 
Renata Tavares Maciel 3 
Virginia Ellen do Nascimento Paulino 4 

 
Dirección de contacto: Rua Paulino Pereira, 849 – Centro – Horizonte – Ceará – CE – CEP: 62880-000 
– Brasil – Tel: +55 (85) 8689-2096 – email: vitor18alves@gmail.com. 

 

Abstract 

As a way to give a correct destination or a better use for the residue of gypsum, this study aimed to 

evaluate the incorporation of the residue of gypsum in proportions of 0%, 10% and 15% in 

manufacturing of concrete tile. We evaluated the physical, mechanical and esthetic parameters of the 

gypsum incorporated tile in relation to the concrete standard tile, namely, with 0% proportion of 

gypsum.. Ceramic tiles embedded with gypsum presented with satisfactory results, but still can not be 

sold because they fall below the standard required. This study aimed to contribute to reducing 

environmental impacts generated by the improper disposal of gypsum. 
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INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE GESSO NA FABRICAÇÃO DE TELHAS 
DE CONCRETO 

 

  
Resumo 
Como uma forma de dar uma destinação correta ou um melhor uso para o resíduo do gesso, este trabalho 
teve por objetivo avaliar a incorporação do resíduo do gesso em proporções de 0%, 10% e 15% na 
fabricação da telha de concreto. Foram avaliados os parâmetros físicos, mecânicos e estéticos da telha 
com gesso incorporado em relação à telha de concreto padrão, ou seja, com proporção 0% de gesso. As 
telhas cerâmicas incorporadas com gesso apresentaram-se com resultados satisfatórios, mas ainda não 
podem ser comercializadas por não atingirem o padrão necessário. Este estudo teve por finalidade 
contribuir com a redução de possíveis impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado de gesso. 
 
Palavras chave: Gesso, meio ambiente, reciclagem, resíduos sólidos. 

 
 

Introdução 

 
A produção e o consumo de produtos gerados pelo homem geram os chamados resíduos sólidos. Estes 
necessitam de tratamento e disposição adequada como forma de prevenção de problemas de ordem 
sanitária para a população. Também, a disposição inadequada dos resíduos acarreta problemas como, 
focos para proliferação de vetores de doenças, poluição do solo, além de poderem entupir bueiros 
contribuindo para as enchentes nos centros urbanos, entre outros problemas. 
 
Existem resíduos que podem ser reutilizados passando apenas por um tratamento para eliminação de 
microrganismos patogênicos que podem estar contidos nos resíduos. No entanto, quando os resíduos 
sólidos não tratados adequadamente são dispostos sem as devidas precauções em lixões a céu aberto ou 
até mesmo em cursos d’água, há o perigo de contaminação de mananciais de água potável, sejam 
superficiais ou subterrâneos e a disseminação de doenças por intermédio de vetores que se multiplicam 
nos locais de disposição de papel, garrafas e restos de alimentos, que criam um ambiente propício para a 
sua proliferação. 
 
Com isso, faz-se necessário que existam alternativas para reciclagem ou reuso dos resíduos que seriam 
descartados e assim trazer benefícios para o meio ambiente. Na Construção Civil, por exemplo, o reuso de 
resíduos nas obras pode significar uma vantagem econômica, além da contribuição ambientalmente 
correta. Portanto, este estudo visa contribuir para que mais estudos possam ser feitos para o 
desenvolvimento de estratégias para diminuir ou remediar as ações do homem sobre o meio. 

 
 

Objetivos 

  
Os produtos gerados a partir do reaproveitamento de materiais que antes seriam descartados podem 
tornar-se uma forma de renda. Neste trabalho, tem como objetivo avaliar o emprego de porcentagens de 
resíduos de gesso, retirando, assim, porcentagens equivalentes de areia da mistura para a fabricação de 
telhas, de forma que diminuindo a utilização de areia, diminuirá, também, os impactos ambientais 
causados pela sua retirada da área onde esta se encontrava; além de contribuir para uma destinação final 
para o resíduo de gesso. 

 
 

Metodologia 

  
Para a realização do trabalho, foram avaliados quais os materiais que poderiam ser aproveitados na 
fabricação de telhas de concreto, de forma que o mesmo possa gerar para o fabricante resultados 
satisfatórios e vantagens econômicas e/ou operacionais para a produção do produto. A escolha do resíduo 
de gesso foi devido a sua importância como um material muito utilizado na Construção Civil devido as 
suas propriedades de aderência. No entanto, o resíduo resultante da sua utilização não costuma ser 
reaproveitado, sendo este, apenas, disposto em aterros ou tendo outra forma de disposição final. 
 



Com o resíduo de gesso, foram feitos dois testes com diferentes porcentagens de incorporação na 
fabricação da telha de concreto. As porcentagens são de 10% e 15% de resíduo de gesso. Estas 
porcentagens foram utilizadas para substituir a incorporação da areia na mistura da fabricação das telhas. 
Foi utilizado dois blocos de gesso, dos quais foram triturados e para, posteriormente, misturados com os 
outros componentes do processo de produção do produto final. Na tabela 1 a seguir são mostradas as 
quantidades de cada componente necessária para a produção de telhas de concreto. 
 
 

TABELA 1: Quantidade de cada componente da telha de concreto 
Composição ½ traço 

Cimento 25 Kg 25Kg 25Kg 

Areia 92,5 Kg 83,25 Kg 78,60 Kg 

Gesso 0 Kg 9,250 Kg 13,9 Kg 

Água 20 L 20 L 20 L 
 
 
 
Etapas Desenvolvidas 
 
A primeira etapa do processo foi a quebra do bloco de gesso que foi feita, manualmente, utilizando-se 
marretas. Posteriormente, ocorreu a trituração dos pedaços resultantes da quebra no triturador e o 
peneiramento do material de gesso na peneira de 4.8 mm, para se obter o pó de gesso com a mesma 
granulometria da areia. Após a etapa de quebra do gesso, o mesmo foi peneirado na peneira de espessura 
de 4.8 mm, resultando em um pó de gesso com a mesma granulometria da areia. No entanto, devido à 
umidade dos blocos de gesso, o mesmo não foi completamente triturado, contribuindo para que houvesse 
material retido na peneira de 4.8 mm. 
 
Para a etapa de fabricação da telha de concreto com porcentagens de gesso incorporado na mistura da 
telha de 10 e 15% de resíduo de gesso mostradas nas Figuras 1 e 2, respectivamente, foi feito ½ traço (25 
telhas) para diferentes porcentagens. O processo de fabricação foi mecanizado, o qual foi substituído a 
proporção de areia por de pó de gesso. 
 
Na etapa inicial do processo de produção todos os componentes constituintes na fabricação das telhas de 
concreto foram adicionados no misturador, com o intuito de homogeneizar a massa. Seguindo o processo, 
a massa resultante avançou para o mecanismo de modelagem na forma e posteriormente para o forno, 
onde permaneceu por sete horas para a secagem. Para verificar a qualidade das telhas com gesso 
incorporado foram realizados os testes de impermeabilidade, teste de resistência e teste de absorção de 
água (teste de secagem). 
 
 

 
Figura 1: Telha de concreto com proporção de 10% de gesso incorporado. 

 



 
Figura 2: Telha de concreto com proporção de 15% de gesso incorporado. 

 
 

Resultados 
 
Após os testes citados acima, foram obtidos os resultados para cada tipo de telha que foi fabricado. A 
avaliação é feita através da comparação entre as características da telha produzida para à venda no 
mercado, com as telhas com percentuais de incorporação de gesso. Na tabela 2, pode-se notar os valores 
obtidos para os seis parâmetros importantes na avaliação da qualidade e eficiência das telhas com resíduo 
de gesso. 
 
 

TABELA 2: Resultados dos ensaios realizados em diferentes proporções de gesso incorporado em 
telha de concreto 

Parâmetros Telha Convencional 
Telha Incorporada 

10% 
Telha Incorporada 

15% 

Comprimento (cm) 4,2 4,2 4,2 

Largura (cm) 3,3 3,3 3,3 

Peso Unitário (kg) 4,7 4,75 4,8 

Absorção de Água 10% 5% 5% 

Resistência (kg) 290 278,2 266 

Inclinação Mínima 30% 30% 30% 
 
 

Conclusão 
 
Os resíduos de gesso mostraram-se apropriados na incorporação, em pequenas porcentagens, na mistura 
para a fabricação de telhas de concreto. Ainda não se pode afirmar que a telha de concreto com 
incorporação de gesso é totalmente segura e eficiente, embora os resultados obtidos nos testes mostraram 
que a telha incorporada possui características aceitáveis e apresentam melhoras quando comparadas à 
telha convencional, como textura e estética do produto final. 
 
Apesar da telha não se adequar nos padrões para ser comercializada, o estudo feito mostra que a pesquisa 
pode ser ampliada e a porcentagem incorporada ser reduzida, visto que quanto menor a porcentagem de 
resíduo incorporado como componente do produto, melhor foi a resistência da telha. 
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