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RESUMO 

 

O uso de placas de revestimento de gesso (conhecidas como drywall) tem se 

tornado cada vez mais comum, visto que estas apresentam diversas vantagens, como 

rapidez e facilidade na instalação, regularidade dimensional e superfície lisa, bom 

isolamento térmico e acústico, resistência a umidade e ao fogo, grande durabilidade em 

ambientes internos (paredes, forros e revestimentos). A atividade industrial da construção 

civil é um grande consumidor de matérias primas, e, recentemente a questão ambiental 

tem ganhado cada vez mais importância neste setor. A opção por soluções cada vez mais 

sustentáveis, fazendo uso de materiais reciclados ou reaproveitados é cada vez mais 

essencial e cria atrativos para o desenvolvimento e valoração dos produtos desta indústria, 

promovendo ganhos a todos envolvidos. Desta forma, este projeto propõe o 

desenvolvimento de um material compósito termicamente eficiente e resistente ao fogo 

para alvenarias modulares, em que se destinam rejeitos da indústria da mineração de ferro 

e quartzito. Os rejeitos da mineração de ferro são as fibras de vidro empregadas como 

elemento construtivo e portante para estruturas de apoio. Os rejeitos da mineração de 

quartzito são os quartzitos friáveis, camadas superiores que compõem os inservíveis desta 

atividade mineradora. O material compósito proposto possui como matriz uma argamassa 

de gesso comercial e areia de argila expandida, aditivada com rejeitos e moldados sob a 

forma de placas, a exemplo das placas de gesso comercialmente disponíveis. Todos os 

materiais utilizados para construção das placas foram caracterizados segundo suas 

propriedades físicas, químicas e morfológicas. As placas foram submetidas a um 

programa experimental para determinação de suas propriedades mecânicas, isolamento 

térmico e resistência ao fogo comparativamente às placas de gesso de referência. Os 

resultados obtidos indicaram desempenho semelhante para as placas aditivadas com 

rejeitos em relação às convencionais, que mostra que a adição de rejeitos pode não só 

produzir peças mais econômicas, quanto mais eficientes ambientalmente, contribuindo 

com a sustentabilidade de geradores de rejeitos e consumidores de matérias primas 

naturais. 

 

Palavras-chaves: Gesso; placas de gesso; rejeito de quartzito; resistência a incêndio; 

sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

 

The use of plasterboard (known as drywall) has become increasingly common, 

since these have several advantages, such as quick and easy installation, dimensional 

regularity and smooth surface, good thermal and acoustic insulation, resistance to 

humidity and fire, great durability in indoor environments (walls, linings and coverings). 

The construction industry is a major consumer of raw materials, and recently the 

environmental issue has gained increasing importance in this important sector. The option 

for increasingly sustainable solutions, making use of recycled or reused materials is 

essential and creates attractions for the development and valuation of the products of this 

industry, promoting gains to all involved. In this way, this project proposes the 

development of a thermally efficient and fire resistant composite material for modular 

masonry, in which waste from the iron and quartzite mining industry is destined. The 

tailings of iron mining are the glass fibers used as a constructive and reinforcing element 

for supporting structures. The tailings of the quartzite mining are the friable quartzites, 

which compose the waste of this mining activity. The proposed composite material has a 

commercial plaster mortar and expanded clay sand, with tailings as additive and molded 

in the form of plates, such as commercially available gypsum plates. All the materials 

used to construct the plates were characterized according to their physical, chemical and 

morphological properties. The plates were submitted to an experimental program to 

determine their mechanical properties, thermal insulation and fire resistance compared to 

reference gypsum plates. The results indicated similar performance for the plates with 

tailings compared to conventional ones, which shows that the addition of tailings can not 

only produce more economical pieces, but also more environmentally efficient, 

contributing to the sustainability of tailings generators and consumers of natural raw 

materials. 

 

Keywords: Gypsum; plasterboard; quartzite tailings; fire resistance; sustainability. 

 

 

 



V 
 

SUMÁRIO 

 
Resumo ............................................................................................................... III 

Abstract ............................................................................................................... IV 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................ VIII 

LISTAS DE TABELAS ............................................................................................. X 

1. Introdução ................................................................................................... 1 

1.1 Justificativa ............................................................................................. 2 

1.2 Objetivos ................................................................................................. 3 

2. Revisão de Literatura .................................................................................. 4 

2.1 Breve revisão sobre os materiais............................................................. 4 

2.1.1 Gesso ................................................................................................. 4 

2.1.2 Quartzito ........................................................................................... 5 

2.1.3 Argila expandida ............................................................................... 6 

2.1.4 Fibras de vidro .................................................................................. 7 

2.2 Placas de gesso ........................................................................................ 8 

2.3 Influência das adições na matriz de gesso .............................................. 9 

2.4 Sistema aquecimento-resfriamento em placas de gesso ....................... 11 

3. Materiais e métodos .................................................................................. 13 

3.1 Materiais ............................................................................................... 13 

3.1.1 Gesso ............................................................................................... 13 

3.1.2 Quartzito ......................................................................................... 13 

3.1.3 Argila expandida ............................................................................. 14 

3.1.4 Fibras de vidro ................................................................................ 15 

3.2 Metodologia .......................................................................................... 16 

3.3 Técnicas de caracterização dos materiais ............................................. 18 

3.3.1 Granulometria a  laser .................................................................... 18 



VI 
 

3.3.2 Espectometria de fluorescência de raios-x (FRX) .......................... 18 

3.3.3 Microscopia .................................................................................... 19 

3.3.4 Análise termogravimétrica e térmica diferencial ........................... 20 

3.4 Descrição dos ensaios (pó e pasta) ........................................................ 20 

3.4.1 Água livre e de cristalização ........................................................... 20 

3.4.2 Consistência normal ....................................................................... 21 

3.4.3 Tempo de início e fim de pega ........................................................ 22 

3.4.4 Calor de hidratação (fase exotérmica) ........................................... 22 

3.5 Produção das placas .............................................................................. 23 

3.6 Descrição dos ensaios (placas) .............................................................. 25 

3.6.1 Densidade superficial de massa ...................................................... 25 

3.6.2 Absorção de água ............................................................................ 25 

3.6.3 pH em água ..................................................................................... 26 

3.6.4 Dureza superficial ........................................................................... 27 

3.6.5 Resistência à compressão ............................................................... 27 

3.6.6 Resistência à ruptura na flexão ...................................................... 28 

3.6.7 Condutividade Térmica ................................................................... 29 

3.6.8 Análises Térmicas ........................................................................... 30 

3.6.9 Resistência ao fogo ......................................................................... 30 

4. Resultados ................................................................................................. 31 

4.1 Resultado da caracterização dos materiais ............................................ 31 

4.1.1 Distribuição granulométrica ........................................................... 31 

4.1.2 Propriedades  químicas .................................................................. 32 

4.1.3 Morfologia ...................................................................................... 32 

4.2 Definição do traço utilizado .................................................................. 34 

4.3 Propriedades da pasta ............................................................................ 38 

4.3.1 Ensaio de consistência normal ....................................................... 38 



VII 
 

4.3.2 Tempo de início e fim de pega ........................................................ 39 

4.3.3 Determinação da fase exotérmica ................................................... 40 

4.4 Avaliação das propriedades das placas ................................................. 41 

4.4.1 Densidade superficial de massa ...................................................... 41 

4.4.2 Absorção de água ............................................................................ 42 

4.4.3 pH em água ..................................................................................... 42 

4.4.4 Dureza superficial ........................................................................... 43 

4.4.5 Resistência à compressão ............................................................... 45 

4.4.6 Resistência à ruptura na flexão ...................................................... 46 

4.4.7 Estrutura interna das placas (microscopia) ................................... 47 

4.4.8 Condutividade térmica .................................................................... 48 

4.4.9 Análise térmica ............................................................................... 49 

4.4.10 Resistência ao Fogo ........................................................................ 51 

4.5 Viabilidade técnica, econômica e ambiental ......................................... 55 

5 Conclusões e considerações finais ............................................................... 55 

5.1 Conclusões ............................................................................................ 55 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros ........................................................... 56 

6 Referências Bibliográficas ........................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Mineral gipsita.  (Banco de Dados de Geologia, UFJF) ..................... 5 

Figura 2 – Consumo histórico anual de chapas para drywall no Brasil em milhões 

de m2.  (Associação Brasileira do Drywall, 2016) ........................................................... 8 

Figura 3 – Modelo de exposição ao fogo em uma placa isolante.   

(Adaptado de Vilches, 2005) 12 

Figura 4 – Jazida de quartzito. (Google Maps, 2015) ......................................... 13 

Figura 5 – Rejeito de quartzito processado ......................................................... 14 

Figura 6 – Argila expandida utilizada ................................................................ 14 

Figura 7 – Fibras de vidro utilizadas, forma bruta e beneficiada, respectivamente.

 ........................................................................................................................................ 15 

Figura 8 – Metodologia. ..................................................................................... 16 

Figura 9 – Granulômetro a laser ......................................................................... 18 

Figura 10 – Espectrômetro de fluorescência de raios X ..................................... 19 

Figura 11 – Microscópio Óptico ......................................................................... 19 

Figura 12 – Analisador termogravimétrico (TGA) ............................................. 20 

Figura 13 – Esquema do ensaio para obtenção da curva do calor de hidratação.23 

Figura 14 – Preparo dos materiais para produção das placas. ............................ 24 

Figura 15 – Materiais para a mistura e molde. ................................................... 24 

Figura 16 – Mistura do compósito e gesso, respectivamente. ............................ 25 

Figura 17 – Preparo do ensaio de determinação do pH. ..................................... 26 

Figura 18 – Ensaio de dureza superficial. ........................................................... 27 

Figura 19 – Corpos de prova. a) moldagem, b) execução de ensaio. ................. 28 

Figura 20 – Esquema de funcionamento do medidor de fluxo de calor.  

(NETZSCH) ................................................................................................................... 29 

Figura 21 – Ensaio de condutividade térmica. .................................................... 30 

Figura 22 – Esquema do ensaio (forno tipo mufla adaptado) ............................. 31 

Figura 23 – Curva granulométrica do quartzito .................................................. 31 

Figura 24 – Gesso. a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. .............................. 33 

Figura 25 – Quartzito. a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. ........................ 33 

Figura 26 – Argila expandida a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. ............. 34 

Figura 27 – Fibras de vidro a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. ................ 34 



IX 
 

Figura 28 –Análise térmica, amostras T1, T2, T3 e T4. ..................................... 35 

Figura 29 – Amostra T1 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 

10x, b) material, zoom de 45x. ....................................................................................... 35 

Figura 30 – Amostra T2 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 

10x, b) material, zoom de 45x. ....................................................................................... 36 

Figura 31 – Amostra T3 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 

10x, b) material, zoom de 45x. ....................................................................................... 36 

Figura 32 – Amostra T4 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 

10x, b) material, zoom de 45x. ....................................................................................... 36 

Figura 33 – Relação entre porcentagem de quartzito, perda de massa e  água de 

cristalização. ................................................................................................................... 38 

Figura 34 – Consistência normal gesso e compósito, respectivamente. ............. 39 

Figura 35 – Curva de calor de hidratação. .......................................................... 40 

Figura 36 – Densidade superficial de massa. ...................................................... 41 

Figura 37 – Absorção de água do gesso e compósito. ........................................ 42 

Figura 38 – Medição do pH das placas. .............................................................. 43 

Figura 39 – pH das placas. .................................................................................. 43 

Figura 40 – Diâmetros das mossas ..................................................................... 44 

Figura 41 – Dureza superficial. a) placa de gesso, b) placa do compósito. ........ 44 

Figura 42 – CPs após ensaio, compósito (acima) e gesso (abaixo). ................... 45 

Figura 43 – Resistência à compressão ................................................................ 45 

Figura 44 – Resistência à ruptura na flexão. ....................................................... 46 

Figura 45 – Ensaio ruptura à flexão. a)  placa de gesso, b) placa do compósito. 47 

Figura 46 – Compósito. a) aumento de 10X, b) aumento de 45X. ..................... 47 

Figura 47 – Condutividade térmica. ................................................................... 48 

Figura 48 – Análise térmica placa de gesso. ....................................................... 49 

Figura 49 – Análise térmica placa do compósito. ............................................... 50 

Figura 50 – Comportamento à exposição ao fogo. ............................................. 52 

Figura 51 – Pós ensaio. a) placa de compósito, b) placa de gesso. .................... 52 

Figura 52 – Distribuição de calor nas placas. a) gesso, b) compósito. ............... 53 

Figura 53 – MEV placas de gesso. a) pré ensaio, b) pós ensaio. ........................ 53 

Figura 54 – MEV placas de compósito. a) pré ensaio, b) pós ensaio. ................ 54 

Figura 55 – MEV placas de compósito, detalhes. a) AE, b) FV. ........................ 54 

 



X 
 

LISTAS DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Composição química de fibras de vidro comerciais ........................... 7 

Tabela 2 –Informações sobre os ingredientes utilizados ...................................... 9 

Tabela 3 – Composição química do quartzito .................................................... 32 

Tabela 4 – Composição química do gesso .......................................................... 32 

Tabela 5 – Percentagem de água livre ................................................................ 37 

Tabela 6 – Percentagem de água de cristalização ............................................... 37 

Tabela 7 – Tempo de Pega do Gesso .................................................................. 40 

Tabela 8 – Tempo de Pega do Compósito .......................................................... 40 

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

Gesso é o termo genérico de uma família de aglomerantes simples, constituídos 

basicamente de sulfatos mais ou menos hidratados e anidros de cálcio. São obtidos da 

calcinação da gipsita natural, constituída de sulfato dihidratado de cálcio geralmente 

acompanhado de uma certa proporção de impurezas, como sílica, alumina, óxido de ferro, 

carbonatos de cálcio e magnésio (Bauer, 2008). 

O Brasil possui reservas de gipsita com cerca de 350 milhões de toneladas, porém 

só produz cerca de dois milhões de toneladas por ano. Pernambuco responde por cerca de 

92,8% da produção nacional, tendo 24 das 30 minas em atividade no país (Leitão, 2005). 

O processo de extração pode acarretar em danos permanentes ao meio ambiente e à 

sociedade - poluição do solo, das águas e do ar, diminuição da vegetação local além de 

problemas bronco respiratórios e irritativos que podem vir a se tornar permanentes na 

população próxima às áreas de extração - definidos por Medeiros (2010) como um 

processo de deterioração socioambiental instalado no polo gesseiro de Pernambuco. 

Por outro lado, a extração de rochas ornamentais, como o quartzito gera uma 

enorme quantidade de resíduos. Segundo Ramirio et al (2008), baseado em dados de 

mineradoras do sudoeste de Minas Gerais, a geração de rejeitos pode corresponder a até 

92% do material extraído, sendo a produção anual de cerca de 600.000 toneladas. O   

montante de resíduos gerados anualmente é muito grande, se tornando um desafio para 

as indústrias mineradoras, no que diz respeito a condições ambientais, de logística, dentre 

outras, podendo levar até mesmo ao fechamento de minas devido à disposição incorreta 

desses resíduos. 

Tendo em vista os aspectos relacionados aos impactos ambientais provocados pela 

mineração de ferro e quartzito, este trabalho propõe desenvolver materiais compósitos 

para obtenção de placas de gesso termo isolantes e resistentes a incêndio aditivadas com 

rejeitos de quartzito e fibra de vidro, aplicadas à produção de painéis de vedação para 

alvenarias tipo drywall. 

 

 



2 
 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Com a produção de resíduos sólidos pelas indústrias, gera-se um problema 

ambiental no que se refere ao seu descarte e armazenamento, tornando-se assim essencial 

a busca de formas para sua reutilização. A indústria da construção civil é canteiro fértil 

para aplicação de novos materiais desenvolvidos de forma sustentável, a partir da 

reciclagem e reutilização de rejeitos industriais. Casos de sucesso são relatados pela 

literatura, como matrizes cimentícias produzidas com rejeitos de siderurgia - escórias de 

aciaria e com rejeitos de mineração de ferro, vide Gonçalves et al (2015) e Fontes et al 

(2016). 

Por outro lado, a atividade mineradora de ferro e quartzito são juntas, responsáveis 

pela geração de milhões de toneladas de rejeito por ano. Segundo o USGS (2014), a 

produção de minério de ferro no Brasil foi estimada em 398 milhões de toneladas em 

2013, para cada tonelada de minério de ferro processado tem-se cerca de 0,4 toneladas de 

rejeitos. A produção brasileira de rochas ornamentais teria somado 9,3 milhões de 

toneladas em 2012, no caso específico do quartzito, estima-se que a produção brasileira 

esteja por volta de 600.000 toneladas, sendo a grande maioria em Minas Gerais 

(Abirochas, 2013).  

No processo de extração do quartzito, é gerado um grande volume de resíduos, 

que são divididos em finos e granulados, sendo esses últimos de dimensão maior que 1 

mm, oriundos da etapa de lavra e desplacamento, nas quais se enquadram os quartzitos 

friáveis, provenientes da remoção da camada de estéril. Para esse tipo de rejeito a 

disposição realizada é o empilhamento, de acordo com Russo (2011). Além das grandes 

áreas destinadas a essas pilhas, impactos ao ambiente são gerados no sentido da 

preservação da fauna e flora local assim como nascentes, cursos d’água e poluição 

atmosférica.                                              

 Em outro contexto, o sistema Drywall é o mais utilizado para construção de 

alvenarias e divisórias na Europa e Estados Unidos, visto que é constituído por placas de 

gesso com alta resistência mecânica, térmica e acústica com alto padrão de qualidade. 

Esse sistema permite ainda, maior racionalização de operações e custos e da obra como 

um todo, permitem rapidez de execução, obras leves, limpas e sem desperdício de 

materiais, além de oferecer excelente acabamento.  
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No Brasil, a instalação de fábricas de chapas de gesso para drywall, iniciada em 

meados dos anos 90, representou um esforço pioneiro visando à modernização da 

construção civil brasileira, tradicionalmente caracterizada pelo uso de métodos artesanais, 

com baixa produtividade, elevados níveis de desperdício e reduzida valorização da mão-

de-obra. O mercado respondeu positivamente a essa iniciativa, ainda assim, no que diz 

respeito à utilização desse sistema construtivo, o Brasil ocupa posição bastante modesta 

no cenário internacional. 

Assim, pensando em desenvolver placas de gesso para produção de alvenarias tipo 

drywall, contribuindo para redução dos impactos da exploração de gipsita e para os 

processos de construção civil, e, ainda criando alternativa para destinação técnica e 

ambientalmente adequada para a mineração de ferro e quartzito, justifica-se a proposta 

deste projeto, onde geradores de rejeitos e consumidores de materiais naturais possam 

convergir para um objetivo único, a sustentabilidade. 

 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral desse estudo é desenvolver placas de gesso aditivadas com 

rejeitos da mineração de ferro e de quartzito, que possam apresentar propriedades físicas, 

mecânicas, isolamento térmico e resistência ao fogo adequadas, comparativamente às 

placas de gesso disponíveis. 

Os objetivos específicos são: 

 Caracterizar química, física e morfologicamente os rejeitos utilizados na 

composição das dosagens. 

 Determinar o método mais eficiente para o beneficiamento dos rejeitos. 

 Determinar a composição ótima para o proporcionamento do rejeito de 

quartzito em substituição ao gesso. 

 Determinar a composição ótima para o proporcionamento da adição de fibras 

de vidro às dosagens gesso-quartzito. 

 Obter as propriedades físicas, mecânicas, termo isolantes e resistência ao fogo 

para as placas produzidas. 

 Inferir acerca da viabilidade para as placas obtidas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 BREVE REVISÃO SOBRE OS MATERIAIS 

 

2.1.1 GESSO 

O gesso é definido como material moído em forma de pó, obtido da calcinação da 

gipsita, constituído predominantemente de sulfato de cálcio, podendo conter aditivos 

controladores do tempo de pega (NBR 13207).  

A gipsita é uma rocha de origem sedimentar, que pode ser vista na Figura 1, suas 

impurezas consistem em aproximadamente 6%, sendo constituídas principalmente pelo 

óxido de silício (SiO2), a alumina (Al2O3), o óxido de ferro (Fe2O3), o carbonato de cálcio 

(CaCO3), a cal (CaO), o anidrido sulfúrico (SO3) e o anidrido carbônico (CO2), e se trata 

de uma forma cristalina de sulfato de cálcio combinado com água conhecida como sulfato 

de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O). Comercialmente, o minério de gipsita é considerado 

puro quando contém 79,0% de sulfato de cálcio e 21% de água de cristalização. Quando 

da calcinação à temperatura de 140°C, perde parte de sua água de cristalização tornando-

se assim um hemidrato, como pode ser visto na Equação 1.  

(equação 1) 

De acordo com o processo de produção, pode-se obter dois tipos de hemidrato. Se 

a desidratação é obtida em autoclave a pressões superiores a 100 KPa, ocorre a formação 

de um produto bem cristalizado denominado hemidrato α. Já se a desidratação ocorrer à 

pressão atmosférica, com pressão parcial de vapor de água baixa, obtém-se um sólido 

micro poroso, mal cristalizado, denominado hemidrato β (Cincotto et al, 1998), que é o 

gesso utilizado na construção civil. A desidratação total da gipsita ocorre em temperaturas 

acima de 180°C e resulta em diferentes formas de anidrita (CaSO4). 

No Brasil, desde a década de 1960,  Pernambuco  assumiu  e  vem mantendo  a  

posição  de  maior  produtor  nacional  de  gipsita,  abastecendo  95%  do  mercado 

nacional.  A principal região  produtora, no  extremo  oeste  do  Estado  de  Pernambuco,  

recebeu  a  denominação  de  Pólo  Gesseiro  do  Araripe (Munhoz, 2007). Em 2005, a 

produção brasileira de gipsita bruta foi de 1,58 milhões de toneladas, e cerca de 60% foi 
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calcinada para a produção de gesso, 34% foi usada na forma natural para produção de 

cimento e 6% foi usada como corretivo de solo (Sobrinho et al, 2006). 

O gesso é um material que tem a capacidade de endurecer quando misturado com 

água, obtendo rigidez e dureza. O gesso beta, utilizado na construção civil caracteriza-se 

por seus cristais mal formados e heterogêneos, tendo tendência a formar produtos de 

menor tempo de pega e menor resistência se comparados ao alfa. A reação de hidratação,  

ou  seja,  de  endurecimento  do  gesso,  inversa  ao  processo  de calcinação,  é  de  onde  

resulta  a  pasta  de  gesso  que  pode  ser  trabalhada  para  seus  diversos  fins. Essa 

hidratação se dá através da dissolução do gesso em água, com o desprendimento de calor. 

Na  prática, a  quantidade  de  água  utilizada  varia  em  função  do  tempo  de  pega  que  

se  deseja obter (Munhoz, 2007) assim como a trabalhabilidade da pasta. Quanto mais 

rico em hemi-hidrato, maior será ser poder aglomerante, pois o di-hidratado e a anidrita 

funcionam como material inerte não possuindo nenhum valor aglutinante (Gonzales, 

1978). 

Na construção civil, o emprego do gesso divide-se em dois grupos básicos:  para 

fundição e para revestimento. O gesso para revestimento é empregado para revestir 

paredes e tetos de ambientes internos e secos, enquanto que o gesso para fundição, é 

empregado na fabricação de pré-moldados como peças para decoração, placas para forro,  

blocos  reforçados ou não com fibras e chapas de gesso acartonado (Munhoz, 2007). 

           

 Figura 1 – Mineral gipsita.  (Banco de Dados de Geologia, UFJF) 

 

2.1.2 QUARTZITO  

O quartzito é uma rocha metamórfica formada a partir da transformação de outras 

rochas (ígneas, metamórficas ou mesmo sedimentares) através da exposição desta matriz 

rochosa à agentes intempéricos, térmicos, mecânicos e químicos sem que ocorra fusão da 

rocha (Almeida e Luz, 2009). Os quartzitos são metamorfizados de forma que, o cimento 



6 
 

que ligava os grãos da areia, que também eram de sílica, se recristalizou apresentando 

micas ou feldspatos como minerais mais comuns (Ferreira, 1980). 

Em função da quantidade de mica e do grau de intemperismo, os quartzitos podem 

ser mais ou menos foliados e friáveis. A sílica pode ser encontrada nas formas: amorfa, 

representada pela diatomita quando formada por processo sedimentar pelo acúmulo de 

algas diatomáceas, ou cristalina, encontrada nos veios de quartzo e areias consolidadas 

como arenito e quartzito (Hanson, 1995). 

De acordo com diversos autores é possível afirmar que o quartzito tem como 

componente principal a sílica (SiO2) mas apresenta outros minerais constituintes como 

muscovita, biotita e sericita. Os quartzitos comumente utilizados na construção civil 

como revestimento e ornamentação são os quartzitos duros conhecidos como “pedra de 

São Tomé” ou “pedra Itacolomy”. Outro tipo de quartzito, denominado quartzito friável, 

ainda não é utilizado comercialmente e é um material pouco estudado, contando com 

escassas referências acadêmicas devido ao baixo ou mesmo ausência de valor econômico 

(Santos, 2015). 

O quartzito friável é o resíduo gerado na frente de lavra. Segundo Santos 2105, é 

assim denominado quando intemperizado e pouco coeso, não tem aproveitamento 

econômico como material de revestimento. Fica interposto entre o capeamento do solo e 

a presença, ou não, de algum minério propriamente dito e por isso, definido como um 

estéril de lavra, sendo este termo utilizado em geologia econômica para as substâncias 

minerais que não têm aproveitamento econômico.  

 

2.1.3 ARGILA EXPANDIDA 

A argila expandida é o produto obtido por aquecimento de alguns tipos de argila 

à temperaturas em torno de 1200°C. Próximo desta temperatura, uma parte dos  

constituintes  do  material  se  funde  gerando uma massa viscosa, enquanto a outra parte 

se decompõe quimicamente liberando gases que são incorporados por esta massa 

sinterizada, expandindo-a. Esses gases, retidos no interior da argila,  não  podem  escapar  

para  o  seu  exterior  devido à  fase  líquida  que  envolve  as  partículas  da  argila. Essa 

estrutura porosa se mantém após o resfriamento, de modo que a massa unitária do material 

resultante se torna menor do que antes do aquecimento. É comumente utilizada como 

agregado leve, devido à sua baixa massa unitária (Moravia et al, 2006). 
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Suas principais características e vantagens são:  

. Leveza/Baixa Densidade -  550 kg/m3  

. Resistência/Durabilidade/Estabilidade  

. Inércia química/Isolamento térmico - até 800 °C 

. Resistências a Altas Temperaturas - 1100 °C, aplicação em concretos refratários 

. Redução do peso próprio das estruturas (Catálogo PINI). 

 

2.1.4 FIBRAS DE VIDRO 

A fibra de vidro é um material composto por filamentos de vidro bem finos e 

bastante flexíveis unidos a um composto de polímeros, material de base plástica, feito de 

petróleo. A expressão é utilizada tanto para denominar os filamentos quanto o composto, 

que, oficialmente, se chama Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (ANAVIDRO, 

2013). 

A fibra de vidro é a fibra mais utilizada em compósitos com matriz polimérica, 

devido a suas características, tais como, baixo custo, alta resistência à tração e grande 

inércia química. As desvantagens deste tipo de fibra estão relacionadas ao seu baixo 

módulo de elasticidade e fadiga quando agregada a compósitos. Podem ser produzidas 

em forma de filamentos contínuos ou fibras picadas (Neto, 2006). Outra desvantagem é 

que por serem materiais tipo termofixo, muito dificulta sua reutilização ou mesmo 

reciclagem pois não admitem a reciclagem mecânica por não fundirem, o que faz com 

que outros tipos de reciclagem tenham que ser considerados, no caso as reciclagens 

química e energética (Mancini et al, 2011). 

As fibras apresentam diversas vantagens em seu uso, como seu baixo custo, 

estabilidade dimensional, resistência à corrosão, rigidez dielétrica, alta resistência a 

tensões e a agentes químicos. Na Tabela 1 podem ser vistas as composições das fibras 

comerciais. 

            Tabela 1 – Composição química de fibras de vidro comerciais  

Fonte: (LEVY NETO, 2006) 

Constituintes SiO2 Al2O3 B2O3 MgO CaO Na2O 

Vidro E 55.2 14.8 7.3 3.3 18.7 - 

Vidro C 65 4 5 3 14 8.5 

Vidro S 65 25 - 10 - - 
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2.2 PLACAS DE GESSO  

As placas de gesso conhecidas pelo seu uso em sistemas drywall, aplicadas como 

paredes, forros, ou divisórias têm se tornado uma solução cada vez mais utilizada em 

construções e reformas, devido à versatilidade e vantagens que 

apresentam. Segundo Leitão (2005), a produção das chapas de gesso acartonado começou 

no Brasil em 1972, e estima-se que o seu consumo deva crescer consideravelmente nos 

próximos anos, como tem demonstrado sua evolução no mercado brasileiro exibida na 

Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2 – Consumo histórico anual de chapas para drywall no Brasil em 

milhões de m2.  (Associação Brasileira do Drywall, 2016) 

De um modo geral, o sistema de divisórias com placas de gesso acartonado 

caracteriza-se como sistema de vedação vertical estruturada para separação de interiores 

de uma construção. Baseia-se na montagem de um esqueleto de aço galvanizado (em 

alguns países, utiliza-se a madeira para esse fim) que são fechados com placas de gesso 

(Tanigguti e Barros, 1998). Esse sistema também necessita de determinados 

complementos, como componentes de juntas (fitas, cantoneiras, massas e espumas), 

componentes para fixação (parafusos), para reforço e para proteção.  

Atualmente, no mercado, são encontrados três tipos principais de chapas de gesso: 

Standard (ST) - “branca”, indicada para uso geral, utilizada em paredes, tetos e 

revestimentos de áreas secas; Resistente à Umidade (RU) - “verde”, normalmente 

aplicada em paredes, tetos e revestimentos de áreas úmidas, contendo em sua fórmula, 
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agentes hidrofugantes; e  Resistente ao Fogo (RF) - “rosa”, opção para os sistemas drywall 

instalados em ambientes nos quais se exija maior tempo de resistência ao fogo em caso 

de incêndio (Knauf drywall, 2015).                                            

Dentre as principais características e vantagens apresentadas pelo uso de 

elementos de fechamento em placas podem ser citadas: 

. Fácil adequação aos projetos, rapidez de montagem e limpeza na obra, 

distribuição de fiação elétrica, tubulações, adequação de esquadrias e ajustes na obra;  

. Características adequadas para isolamento térmico e acústico ao ambiente, 

gerando redução no consumo de energia.  

. Maior aproveitamento da área útil, visto que as divisórias são de baixa espessura, 

além de serem mais leves que sistemas convencionais como a alvenaria - menores 

sobrecargas. 

Quanto aos materiais utilizados na produção das placas comerciais, a Tabela 2 

indica de forma geral, a composição média das placas, podendo ocorrer variações de 

acordo com o tipo e a finalidade a que se destinam. 

Tabela 2 –Informações sobre os ingredientes utilizados  

Componente Porcentagem (por 

Gesso 70-90 

Celulose 0-10 

Vermiculita 0-10 

Amido 0-5 

Fibras de vidro 0-2 

Parafina 0-2 

Ácido bórico 0-1 

                                                 Fonte: (FISPQ Knauf, 2010) 

 

2.3 INFLUÊNCIA DAS ADIÇÕES NA MATRIZ DE GESSO 

Pesquisas relacionadas à utilização de matrizes de gesso para a produção de 

compósitos aplicados, principalmente em painéis, tem se desenvolvido utilizando fibras 

de vidro, de celulose e de materiais particulados, como resíduo industriais, vermiculita e 

cortiça visando a melhora de suas propriedades (Oliveira, 2009). 
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Segundo Borreguero (2014), o tamanho e distribuição de partículas na matriz 

influenciam diretamente as propriedades finais dos compósitos. Partículas maiores podem 

ocupar maiores espaços dentro da matriz de gesso ao invés de serem integradas aos poros 

presentes, e materiais contendo SiO2 não interferem no crescimento dos cristais formados 

no gesso.  

Materiais compostos principalmente por sílica e alumina, na presença do sulfato 

de cálcio hemi-hidratado, o gesso, podem formar silicato de cálcio e aluminato de cálcio, 

que costumam ser utilizados em cimentos para aplicações refratárias. Mihara et al (2007), 

estudou por meio da termogravimetria, a decomposição de gesso reciclado com adição de 

SiO2, Al2O3 ou Fe2O3. Com adição destes dois primeiros, foi obtida uma redução na 

temperatura de decomposição de aproximados 1400ºC para 1350ºC. Com a presença de 

Fe2O3 essa temperatura cai ainda mais, para 950ºC. Essa redução na temperatura de 

decomposição do CaSO4 foi atribuída por ele, à formação de misturas eutéticas de ferrita 

cálcica, silicato de cálcio e aluminato de cálcio, que levaram à diminuição do ponto de 

fusão desses compósitos, que ainda assim, são bem elevados. 

As argilas expandidas são materiais obtidos da expansão térmica sob 

aquecimento, tornando-se agregados altamente porosos e absorventes, apresentam baixos 

valores para massa específica aparente, condutividade térmica e acústica; elevados 

valores de área superficial específica, assim como a vermiculita, comumente usada como 

adição em matrizes de gesso em trabalhos estudados, como Leiva et al (2010), Gencel et 

al (2014), Javangula (2014) e Leiva et al (2015), que apresentam essa adição entre 5 e 

10% em sua grande maioria. Gencel et al (2014) avaliou o efeito da adição de vermiculita 

e fibras de polipropileno em compósitos de gesso em diferentes dosagens, seus resultados 

mostraram que as massas unitárias dos compósitos de gesso dependiam da concentração 

de vermiculita e fibras na mistura. A vermiculita reduz a resistência à compressão, 

enquanto as fibras os deixam um pouco mais resistentes e a condutividade térmica dos 

compósitos diminuiu com o aumento do teor de vermiculita. Martias (2014), adicionou 

até 7% de vermiculita a matrizes com presença de fibras, e seus resultados mostraram 

decréscimo nas propriedades mecânicas, que foi explicado pelo aumento da porosidade 

da matriz principalmente devido à quantidade de água usada na preparação das amostras, 

mas por outro lado, observou que houve uma melhora nas propriedades de resistência ao 

fogo.  
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 As placas resistentes ao fogo, segundo Ferguson (1996), possuem aditivo no 

gesso e fibras de vidro, que melhoram a resistência à tração e reduzem a absorção de água, 

além de conferirem maior resistência ao fogo. Martias (2014) investigou a adição de 

fibras de vidro em matrizes de gesso com 1, 3 e 5%, e verificou que com o acréscimo de 

fibras de vidro havia um decréscimo nas propriedades elásticas devido a presença de uma 

fraca interface fibra-matriz, e além disso pode haver uma evolução de porosidade à 

medida que aumenta o teor de fibras adicionado na matriz. Afirma ainda, que o 

comportamento dos compósitos aditivados com fibras muda de frágil para pseudo-dúctil, 

sendo assim indica-se porcentagem máxima de adição como 1%. 

 

2.4 SISTEMA AQUECIMENTO-RESFRIAMENTO EM PLACAS DE GESSO 

A propriedade de resistência ao fogo é atribuída principalmente à absorção de 

energia relacionada com a perda de água de hidratação passando da forma dihidratada 

(CaSO4.2H2O) para o hemidrato (CaSO4.0,5H2O) e a partir do hemidrato para a forma 

anidra (CaSO4) numa segunda decomposição (Javangula, 2014). 

A gipsita seca, sem humidade livre, contém 21% de água em peso, que é 

quimicamente ligada à matriz do cristal. Esta água é liberada e evapora-se durante o 

aquecimento, mas pode sofrer nova condensação em outras partes da matriz. Alguma 

umidade livre também está presente em placas de gesso. A umidade de equilíbrio depende 

da temperatura ambiente e umidade relativa. Durante o aquecimento esta humidade livre 

também é retirada como vapor, e pode condensar-se novamente em outras partes 

(Thomas, 2002). 

Quando a superfície de um meio poroso com um teor de água nas suas diversas 

formas (livre, adsorvida ou de cristalização) é exposto a um incêndio real ou simulado 

por meio de exposição a uma temperatura normalizada, parte da água evapora, o que gera 

aumento de pressão nos poros do material. Consequentemente, a água evaporada é 

transportada a partir da superfície exposta à solicitação térmica, como resultado de um 

gradiente de pressão para o interior do material, o qual é mais frio e a água condensa 

novamente. Uma película de líquido é assim formada e é progressivamente deslocada 

para a parte não exposta à solicitação térmica. Assim, o teor de água do material faz com 

que um platô de evaporação apareça por volta de 100°C no perfil de temperatura da face 

não exposta (temperatura em função do tempo) uma vez que os gradientes de pressão não 
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influenciam significativamente os valores para pressão de saturação de água líquida na 

interfase (Vilches, 2005). 

A Figura 3, a seguir, mostra o desenho esquemático da influência da água no 

desempenho/comportamento das placas de gesso em condições de incêndio. 

 

Figura 3 – Modelo de exposição ao fogo em uma placa isolante.  

 (Adaptado de Vilches, 2005) 

Uma vez que as moléculas de água são expelidas, as placas de gesso comuns 

diminuem de volume, observando um encolhimento seguido por rachaduras, enquanto 

que as placas reforçadas com fibras de vidro e adições (geralmente uma forma de 

vermiculita), resistem melhor à propagação destas fissuras. Estas placas, quando expostas 

a temperaturas extremamente altas, sofrem uma diminuição no núcleo do gesso, causando 

seu encolhimento; no entanto, esse encolhimento é ajustado pelas adições que se 

expandem, aproximadamente na mesma taxa de contração causada pela perda da água 

(Javangula, 2014). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 GESSO 

O gesso utilizado como aglomerante para a produção das placas foi adquirido do 

comércio em Belo Horizonte - MG, marca Gesso Padrão, com especificações indicadas 

pelo fabricante segundo sua composição química: sulfato de cálcio hemidratado – 

CaSO4.0,5 H2O, impurezas: (< 2%) carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e sais 

solúveis. 

 

3.1.2 QUARTZITO  

O rejeito de quartzito foi utilizado, neste trabalho, em substituição a parte do gesso 

na composição de placas do tipo drywall, sendo este um estéril de rocha de quartzito de 

uma mineradora localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Utilizou-se neste 

trabalho amostras de quartzito provenientes da mesma jazida, que pode ser visualizada na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Jazida de quartzito. (Google Maps, 2015) 

As amostras foram coletadas de forma representativa, conforme prescrições da 

ABNT - NBR 10007 com o auxílio de máquinas de escavação em 

diferentes pontos de coleta e enviadas ao Laboratório de Materiais de Construção Civil 

da Escola de Minas/UFOP em bombonas plásticas, lacradas e devidamente identificadas. 
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O quartzito usado foi separado granulometricamente previamente. Santos 2015, 

produziu argamassas mistas com este estéril de mineração utilizando frações de 

dimensões maiores que 0,075 mm. Neste trabalho, então, foi utilizada a fração inferior a 

0,075 mm, que foi seca em estufa por 24 horas a uma temperatura de aproximadamente 

105°C tanto para a caracterização quanto para produção das matrizes. Na Figura 5 abaixo, 

é mostrado o rejeito de quartzito na forma em que foi utilizado na composição da matriz. 

 

Figura 5 – Rejeito de quartzito processado 

 

3.1.3 ARGILA EXPANDIDA 

A argila expandida utilizada como adição na composição das dosagens para a 

produção das placas foi doada pela empresa CINEXPAN. As amostras foram segregadas 

gravimetricamente, sendo utilizada a faixa entre 1,18 mm e 2,36 mm. Para adição, a argila 

expandida foi saturada e adicionada à composição na condição saturada superfície seca. 

Na Figura 6 abaixo, é mostrada a argila expandida na forma em que foi utilizada. 

 

Figura 6 – Argila expandida utilizada 

Optou-se pelo uso da argila expandida para melhoria das propriedades de 

isolamento acústico e térmico. As argilas expandidas são compostas por argilominerais, 

que quando submetidos a altas temperaturas (1100°C), se expandem, formando em seu 
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interior uma estrutura micro porosa, produzindo elevada porosidade e taxa de absorção 

de água, bem como baixa massa específica aparente, que é uma característica comum dos 

isolantes térmicos, implicando na redução do peso das peças. 

 

3.1.4 FIBRAS DE VIDRO 

O rejeito de fibra de vidro utilizado como adição na composição das dosagens 

para a produção das placas foi coletado do pátio de rejeito da VALE complexo Tubarão, 

em Vitória, ES. O rejeito bruto foi cominuído em trituradores tipo SHREDDER, pela 

empresa TECSCAN, em Contagem, MG e estocados em células devidamente lacradas.  

O material triturado foi segregado granulometricamente em peneiras e em seguida foi 

submetido a um novo ciclo de cominuição em um moinho de facas adaptado. Após o 

processamento por cominuição o material foi classificado para que todo ele apresentasse 

dimensões entre 0,075mm e 0,3 mm, conforme ilustrado à Figura 7, apresentada a seguir.  

 

Figura 7 – Fibras de vidro utilizadas, forma bruta e beneficiada, 

respectivamente. 

Optou-se pela incorporação de rejeitos de fibra de vidro, primeiramente pelo fato 

da possibilidade de reaproveitamento destes, e além disso, visando melhorar 

características como tração na flexão, isolamento térmico e resistência a altas 

temperaturas.  
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3.2 METODOLOGIA  

Para determinação das propriedades de interesse para o compósito proposto, 

dividiu-se a metodologia em 6 etapas, as quais apresentam-se descritas no fluxograma 

representado pela Figura 8 a seguir: 

 

Figura 8 – Metodologia. 

 Etapa 1: Estudo e escolha dos materiais a serem adicionados. 

O trabalho buscou uma finalidade para o rejeito de quartzito, assim, baseado na 

literatura existente sobre o assunto e na composição das placas comerciais foram 

decididos quais materiais seriam utilizados: 

Gesso – G 

Rejeito de quartzito – Q 

Argila Expandida – AE 

Fibras de vidro – FV 

 Etapa 2: Caracterização do rejeito de quartzito (Q) 

Caracterização Física: Granulometria a laser. 

Caracterização Química: Fluorescência de raios X. 

Caracterização Morfológica: Microscopia ótica. 
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 Etapa 3: Determinação da dosagem do compósito 

As dosagens dos materiais propostos foram estabelecidas da seguinte forma: 

  T0 Referência (gesso) 
  T1 (89,5% gesso; 10% argila expandida; 0,5 % fibra de vidro)  

  T2 (89% gesso; 0,5% quartzito; 10% argila expandida; 0,5 % fibra de vidro) 

  T3 (84,5% gesso; 5% quartzito; 10% argila expandida; 0,5 % fibra de vidro) 

  T4 (39,5% gesso; 50% quartzito; 10% argila expandida; 0,5 % fibra de vidro) 

 

Foram propostas e avaliadas quatro dosagens com diferentes concentrações de 

rejeito de quartzito. A escolha do traço final, que representa a composição dos compósitos 

produzidos nesse trabalho, baseou-se na calibração de aspectos de interesse para produção 

das placas com resultados obtidos da análise térmica para as misturas propostas, afim de 

determinar o comportamento das dosagens, bem como seu desempenho quando 

solicitadas por altas temperaturas; foram ainda monitorados os teores de água de 

cristalização presentes em cada uma das composições (NBR 12130). 

  Etapa 4: Preparação dos materiais 

Cada material passou por um processo de beneficiamento adequado às condições 

de uso, que foram explicitadas na apresentação dos materiais no item 3.1. 

As massas unitárias foram usadas para estimativa de quantidade de material a ser 

processado para confecção das placas e foram determinadas neste trabalho segundo a 

norma NM 52/02. Foram encontrados os seguintes valores:  

 

 

 

 

 Etapa 5: Produção das placas 

Primeiramente, foram feitos os ensaios referentes às pastas previstos em norma: 

Avaliação das propriedades da pasta: Calor de hidratação, Consistência normal NBR 

12128 e Tempo de pega NBR 12128. 

Em seguida, foi iniciado o processo de moldagem das placas. 

 Etapa 6: Avaliação do desempenho das placas 

µgesso = 0.60 g/cm3 

µquartzito = 0.97 g/cm3 

µargila expandida = 0.63 g/cm3 

µfibra de vidro = 0.17 g/cm3 
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Propriedades físicas: Densidade superficial de massa e Capacidade de absorção de água 

NBR 14717. 

Propriedade química: pH em água. 

Propriedades mecânicas: Resistência à compressão NBR 12129, Resistência à ruptura 

na flexão e Dureza superficial NBR 14717. 

Propriedades térmicas: Perda de massa (análise termogravimétrica) e Condutividade 

térmica.  

Resistência ao fogo: Ensaio em forno tipo mufla adaptado e MEV pós ensaio.  

 

3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

3.3.1 GRANULOMETRIA A  LASER 

Para a determinação do tamanho das partículas dos materiais empregados na 

composição das dosagens, bem como sua distribuição e parâmetros de interesse para as 

dosagens, utilizou-se a técnica de análise para determinação do tamanho de partículas por 

difração de laser. O equipamento utilizado para obtenção dos resultados foi um 

granulômetro a laser da marca Bettersize, modelo 2000, que usa um modelo ótico em seus 

softwares de análise, baseado na teoria da difração de Fraunhofer. Na figura 9, é mostrado 

o equipamento utilizado neste trabalho para realização do ensaio.  

  

Figura 9 – Granulômetro a laser 

3.3.2 ESPECTOMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX) 

Para a determinação da composição química dos materiais empregados na 

composição das dosagens, utilizou-se a técnica de emissão atômica, fundamentada no 

efeito fotoelétrico, espectrometria de fluorescência de raios X. A Figura 10, apresentada 
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a seguir ilustra o espectrômetro da marca Panalytical, modelo Epsilon 3x utilizado para 

obtenção dos resultados. 

 

Figura 10 – Espectrômetro de fluorescência de raios X 

3.3.3 MICROSCOPIA 

Para a determinação da morfologia dos materiais empregados na composição das 

dosagens, bem como sua distribuição e parâmetros de interesse, utilizou-se a técnica de 

análise por microscopia ótica. A Figura 11, apresentada a seguir, ilustra o estereoscópio 

da marca Oleman e Kontrol, modelo 26600, com ampliação de até 45 vezes utilizado. 

 

Figura 11 – Microscópio Óptico 

Para avaliação da estrutura da matriz após aquecimento, foi utilizada a técnica de 

microscopia eletrônica por varredura (MEV), a fim de identificar possíveis alterações. O 

equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico da marca HITACHI, modelo 

TM3000, com capacidade de ampliação de até 30.000 vezes. 
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3.3.4 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA E TÉRMICA DIFERENCIAL 

Para a determinação das alterações observadas pelos materiais empregados na 

composição das dosagens durante o processo de aquecimento, foram conduzidas análises 

térmicas TG/DTA para a determinação das perdas de massa e mudanças de fase das 

dosagens propostas, e assim, identificar a melhor composição para construção das placas. 

A Figura 12 apresentada a seguir, ilustra o analisador termogravimétrico, marca 

Shimadzu, modelo DTG – 60H. 

 

Figura 12 – Analisador termogravimétrico (TGA) 

 

3.4 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS (PÓ E PASTA) 

3.4.1 ÁGUA LIVRE E DE CRISTALIZAÇÃO 

Para determinação da água livre e de cristalização, foi realizado o ensaio adaptado 

a partir da norma NBR 12130. O ensaio do teor de água livre prosseguiu da seguinte 

forma: 

Foram pesadas com precisão de 0,01g, utilizando uma balança da marca Marte, 

modelo UX8200S, 50g de material de cada um dos traços propostos, colocados em 

cápsulas previamente taradas, e introduzidas em estufa a (40 ± 4) ºC até constância de 

massa (24 horas). Após este período as amostras foram pesadas imediatamente e 

calculado o teor de água livre. 

A água livre de cada um dos traços avaliados foi calculada pela fórmula abaixo e 

seu resultado é expresso em percentagem: 
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    �� =
����

�
   (equação 2) 

Onde:  M = massa da amostra em gramas 

 M1 = massa da amostra seca a (40 ± 4)°C, em gramas 

Para o ensaio de água de cristalização foi feito o seguinte procedimento: 

Foi retirada uma pequena fração de 2g, pesada com a mesma balança, de cada 

material utilizado para determinação do teor de água livre e levada a um forno do tipo 

mufla da marca Jung, modelo TB03013, onde foi aquecida a uma taxa de 10ºC/min até 

230ºC, e deixada até constância de massa (24 horas). Após este período as amostras foram 

pesadas e calculado o teor de água de cristalização. 

A água de cristalização de cada um dos traços avaliados foi calculada pela fórmula 

abaixo e seu resultado é expresso em percentagem: 

          �� =
����

�
              (equação 3) 

Onde:  M = massa da amostra seca, em gramas 

 M1 = massa da amostra a (230 ± 10)°C, em gramas 

 

3.4.2 CONSISTÊNCIA NORMAL  

As pastas de gesso e do compósito foram submetidas ao ensaio de consistência 

normal, que determina a relação água/gesso na qual se obtém uma fluidez da pasta 

adequada à manipulação. 

Esse ensaio consiste em misturar 10 ml de solução de citrato de sódio a 20 g/L 

com água destilada até 150g. Determinar a massa da amostra que deve ser polvilhada, no 

período de 1 min, sobre a água com retardador. Deixar repousar por 2 min e misturar por 

1 min (em torno de um movimento circular por segundo) para obtenção de uma pasta 

uniforme. Após isso, transferir imediatamente a pasta para o molde evitando bolhas de ar 

e rasar o topo do molde. Utilizando um aparelho de Vicat modificado, baixa-se a sonda 

cônica umedecida até a superfície da pasta no centro do molde. Ler a escala e deixar 

descer lentamente a haste, quando cessar a penetração, ler novamente a escala. Para 

confirmação imediata, limpar e umedecer a sonda, completar a pasta do molde, rasar e 
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efetuar nova leitura. A consistência é considerada normal quando for obtida uma 

penetração de (30 ± 2) mm. 

 

3.4.3 TEMPO DE INÍCIO E FIM DE PEGA  

O início de pega é o tempo decorrido a partir do momento em que o gesso tomou 

contato com a água, até o instante em que a agulha do aparelho de Vicat não penetrar 

mais no fundo da pasta, isto é, aproximadamente 1 mm acima da base. 

O fim de pega é o tempo decorrido a partir do momento em que o gesso entrou 

em contato com a água, até o instante em que a agulha do aparelho de Vicat não mais 

deixar impressão na superfície da pasta. 

Para este ensaio, toma-se quantidades de água e amostra determinadas no ensaio 

de consistência normal, sem a adição do retardador, e a preparação da pasta também segue 

o mesmo processo deste ensaio. O cronômetro deve ser acionado no instante em que a 

amostra entrar em contato com a água.  Deve-se fazer o ajuste do marcador e deixar a 

agulha penetrar na pasta lentamente, após cada penetração limpar a agulha e movimentar 

a base de maneira que as tentativas sejam efetuadas a uma distância mínima de 5mm da 

outra e 10mm do contorno da face exterior. O ensaio foi realizado nas pastas de gesso e 

do compósito. 

 

3.4.4 CALOR DE HIDRATAÇÃO (FASE EXOTÉRMICA)  

Para a determinação do calor de hidratação para a pasta de gesso e para dosagem 

proposta para o compósito, utilizaram-se procedimentos operacionais padronizados POP 

#4/2015 RECICLOS. 

A técnica utilizada consiste da determinação da variação de temperatura durante 

a hidratação do gesso das composições. O calor liberado (exotermia) é obtido de um 

aparato técnico adaptado, em que se determina a curva de calor de hidratação da pasta de 

consistência normal de gesso e dos compósitos, acondicionados em recipientes 

herméticos e adiabáticos. A Figura 13, apresentada a seguir, ilustra o aparato utilizado 

para o procedimento adotado. 
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Figura 13 – Esquema do ensaio para obtenção da curva do calor de 

hidratação. 

As leituras foram obtidas com auxílio de um datalogger HOBO da Onset com 

termopares tipo TMC50-HD, por um período de 3 horas, com intervalos de 10 segundos 

a partir do momento em que os materiais secos entram em contato com a água para 

obtenção das pastas. A temperatura do ambiente foi fixada em 22°C durante o ensaio.  

 

3.5 PRODUÇÃO DAS PLACAS 

Para a produção das placas, de dimensões 30 x 30 x 2 cm, todos os materiais foram 

devidamente pesados de acordo com as proporções desejadas, foi feita uma mistura seca 

dos materiais e só então, esta foi misturada a água destilada, seguindo o mesmo 

procedimento indicado pela NBR 12128 para mistura de gesso para obtenção da pasta. 

Nas Figuras 14 e 15, a seguir, é mostrado o processo de preparo dos materiais e a 

mistura seca, assim como todos os utensílios necessários para moldagem das placas, como 

o molde devidamente untado com uma fina película de óleo aplicado com o auxílio de 

um pincel para fácil remoção das placas da forma, uma colher para mistura, um 

cronômetro para seguir as etapas da mistura rigorosamente e uma régua para nivelamento 

dos espécimes produzidos.  
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Figura 14 – Preparo dos materiais para produção das placas. 

 

Figura 15 – Materiais para a mistura e molde. 

Na Figura 16 que segue logo abaixo, podem ser vistas as misturas obtidas para o 

compósito, onde nota-se a diferença da textura, devido principalmente, à presença dos 

grãos de argila expandida que são facilmente vistos, e também às fibras de vidro. Já a 

mistura do gesso possui uma aparência mais uniforme e lisa. 
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Figura 16 – Mistura do compósito e gesso, respectivamente. 

 

3.6 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS (PLACAS) 

3.6.1 DENSIDADE SUPERFICIAL DE MASSA  

Esse ensaio foi realizado de acordo com a NBR 14717 e consiste em medir os 

corpos-de-prova com a régua, com exatidão de 1 mm, registrando suas dimensões, como 

também determinar a massa (m) dos corpos-de-prova com exatidão de 1 g e registrá-la. 

A densidade superficial de massa é dada pela seguinte equação: 

     � =
�

�.�
10�   (equação 4) 

Onde:  d = densidade superficial de massa, em quilogramas por metro quadrado; 

m = massa do corpo-de-prova, em gramas; 

x = comprimento do corpo-de-prova, em milímetros; 

y = largura do corpo-de-prova, em milímetros. 

 

3.6.2 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

Para esse ensaio é determinada a massa inicial (mi) dos corpos-de-prova, com 

exatidão de 0,1 g. Os corpos-de-prova são submergidos em água a (23±2)°C e 

posicionados de forma que não fiquem apoiados no fundo e que não haja contato entre os 

corpos-de-prova em ensaio. Durante todo o período de repouso, (120± 2) min, uma lâmina 

de água com altura compreendida entre 25 mm e 35 mm deve permanecer sobre os 

corpos-de-prova. 
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Após esse tempo, os corpos-de-prova são retirados da água, removido o excesso 

de água superficial com um pano úmido e então, é determinada sua massa final (mf) com 

exatidão de 0,1 g. Ensaio realizado de acordo com a NBR 14717.  

O valor da absorção de água é expresso em porcentagem, como sendo o aumento 

da massa do corpo de prova em relação a sua massa inicial, dada pela seguinte equação: 

    � =
�����

��
 × 100   (equação 5) 

Onde:  a = absorção de água, em porcentagem. 

�� = massa final de cada corpo de prova, em gramas.  

�� = massa inicial de cada corpo de prova, em gramas.  

 

3.6.3 PH EM ÁGUA 

Para a determinação do pH das dosagens, utilizaram-se procedimentos 

normalizados pela norma europeia EN 102035/98, uma vez que as normas brasileiras não 

tratam desse item. Uma amostra de 2 g foi retirada da placa e cominuída, como ilustra a 

Figura 17, e então dissolvida em 20 g de água. Após 5 minutos, o pH da solução foi 

medido, utilizando um pHmetro da marca Hanna, modelo HI2550. 

  

Figura 17 – Preparo do ensaio de determinação do pH. 
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3.6.4 DUREZA SUPERFICIAL 

O ensaio foi realizado de acordo com a NBR 14717, efetuado em três pontos 

escolhidos aleatoriamente sobre a face da frente de cada corpo-de-prova, posicionado 

sobre uma superfície rígida, plana e horizontal, permitindo o contato de toda sua 

superfície e apresentando inércia suficiente em relação à ação da esfera de aço. 

Esse ensaio consiste em deixar uma esfera de aço (m = 510±10g e d ≈ 50mm; 

nesse trabalho m = 430,2g e d = 47,4mm) cair de uma altura de (50±1) cm, sem velocidade 

inicial, sobre o corpo-de-prova, evitando repiques, e medir o diâmetro da mossa causada 

pela esfera no corpo-de-prova com o auxílio de um papel carbono, que pode ser máximo 

de 20 mm. A dureza superficial de cada corpo de prova é dada pela média aritmética dos 

resultados das três determinações do diâmetro da mossa (produzido pela esfera) 

realizadas. Assim, para efeito de comparação e baseado no princípio da conservação da 

energia potencial (E = mgh) sendo a gravidade e a altura de liberação da esfera constantes, 

foi feita uma aproximação linear, tem-se que, para uma esfera de 430,2 gramas, o 

diâmetro máximo da mossa permitido seria 16,87 mm. A Figura 18, a seguir, ilustra o 

procedimento do ensaio. 

 

Figura 18 – Ensaio de dureza superficial. 

 

3.6.5  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Para a determinação da resistência à compressão dos compósitos obtidos das 

dosagens, foram seguidos procedimentos normalizados pela NBR 12129. Foram 

utilizados corpos de prova com dimensões de 40x40x160 mm (dimensões do 
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carregamento em cada determinação: 40x40x40 cm). A taxa de carregamento foi 

estabelecida em 550 N/s até a ruptura, utilizando uma prensa hidráulica servo-controlada 

de marca e modelo EMIC DL 20000. A resistência à compressão foi calculada em função 

da carga de ruptura em corpos de prova cúbicos, segundo procedimentos descritos pela 

norma, sendo a resistência média dos 6 corpos de prova considerado o valor da resistência 

à compressão. O valor da resistência à compressão R, em MPa, é dada pela fórmula: 

     � =  
�

�
           (equação 6) 

Onde:  P = carga que produziu a ruptura do corpo de prova, em Newtons. 

S = área de seção transversal de aplicação da carga, em milímetros quadrados. 

Na Figura 19, a seguir, podem ser vistos os corpos de prova em processo de 

moldagem, compósito e gesso respectivamente, e o posicionamento do corpo de prova na 

prensa. 

      

Figura 19 – Corpos de prova. a) moldagem, b) execução de ensaio. 

 

3.6.6 RESISTÊNCIA À RUPTURA NA FLEXÃO  

Para a determinação da resistência à ruptura na flexão dos compósitos obtidos das 

dosagens, utilizaram-se procedimentos normalizados pela NBR 14717. As placas foram 

apoiadas sobre dispositivo adequado com carregamento posicionado no meio do vão, a 

taxa de carregamento foi estabelecida em 250 ± 50 N/min até a ruptura, utilizando uma 

prensa hidráulica servo-controlada de marca e modelo EMIC DL 20000.  

A resistência à ruptura na flexão das chapas é dada pela média aritmética dos 

resultados das determinações realizadas nos dois corpos-de-prova, com a face da frente 



29 
 

virada para baixo (mais áspera) e dois corpos-de-prova, com a face da frente virada para 

cima, e deve ser expressa em Newtons. 

 

3.6.7 CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

Para a determinação da condutividade térmica dos compósitos obtidos das 

dosagens, utilizaram-se procedimentos normalizados pela NBR 15220. O equipamento 

utilizado para a determinação da condutividade térmica foi o NETZSCH HFM 436 

Lambda. O princípio de funcionamento do equipamento apresenta-se ilustrado na Figura 

20 a seguir. 

 

Figura 20 – Esquema de funcionamento do medidor de fluxo de calor.  

(NETZSCH)  

A Figura 21 apresentada a seguir, ilustra o posicionamento da placa no interior da 

câmara de ensaio, os termopares externos, inferior e superior, fixados com o auxílio de 

uma fita adesiva de cobre para uma leitura mais precisa e a manta para regularização da 

superfície de coleta de dados e carga. Os dados fornecidos foram coletados com auxílio 

do software de aquisição de dados Q-Test. 
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Figura 21 – Ensaio de condutividade térmica.  

 

3.6.8 ANÁLISES TÉRMICAS 

Para a determinação da perda de massa dos compósitos obtidos das dosagens, 

utilizaram-se técnicas de análise termogravimétrica (TG) e térmica diferencial (DTA), 

com objetivo de determinar as perdas de massa ocorridas como função do aumento de 

temperatura das amostras, bem como outros fenômenos. Para a realização dos ensaios as 

amostras foram cominuídas e homogeneizadas com o auxílio de um cadinho. O 

equipamento utilizado nesse ensaio foi o termoanalisador da marca Shimadzu, modelo 

DTG – 60H, as amostras foram aquecidas de 20ºC até 1100ºC, a uma taxa de aquecimento 

de 20ºC/min, em atmosfera de nitrogênio, tendo como material de referência a alumina.  

 

3.6.9 RESISTÊNCIA AO FOGO 

Para a determinação da resistência ao fogo dos compósitos obtidos das dosagens, 

utilizou-se forno mufla com capacidade de temperatura máxima de 1200°C, marca SP 

Labor, modelo SP 1200, no CEFET-MG Campus I, Belo Horizonte, MG. 

Para a realização da técnica foram implementadas no forno algumas adaptações; 

a tampa foi retirada e o corpo de prova foi preso ao forno com o auxílio de faixas de 

regulagem para assegurar o isolamento. Os corpos de prova foram previamente isolados 

nas extremidades com manta de fibra de vidro fixada com o auxílio de uma cola resistente 

a altas temperaturas. Para a execução do ensaio, foram produzidos pequenos orifícios na 

região central das placas para posicionamento dos termopares no corpo de prova, foi 

usado um termopar de contato na face voltada para o interior do forno e um termopar na 
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face externa ao forno isolado com manta de fibra de vidro. Nos terminais dos termopares 

foi acoplado um multímetro para registro das variações de corrente/DDP para 

determinação das temperaturas. O esquema do ensaio é mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Esquema do ensaio (forno tipo mufla adaptado)  

 

4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADO DA CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.1.1 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA  

A distribuição granulométrica do rejeito de quartzito foi obtida utilizando a 

técnica de granulometria com recurso a laser. A Figura 23 exibe os resultados do ensaio. 

          

Figura 23 – Curva granulométrica do quartzito 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0001 0,001 0,01 0,1 1

R
et

id
o

 %

Diâmetro das partículas (mm) 



32 
 

Observa-se que mais de 90% do material possui tamanho de grãos inferiores a 

0,075 mm, e que 50% do material é menor que 0,029 mm. A análise granulométrica desse 

material permite sua classificação como pulverulento, característica física de interesse 

para substituição do gesso pelo rejeito na confecção das placas, considerando suas 

propriedades no estado fresco e endurecido. 

 

4.1.2 PROPRIEDADES  QUÍMICAS  

Os resultados obtidos para a composição química do rejeito de quartzito e para o 

gesso comercial utilizados, apresentam-se nas Tabela 3 e 4, a seguir.  

Tabela 3 – Composição química do quartzito 

Elemento SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 CaO MgO P2O5 TiO2 Cl 

% 74,53 22,07 2,20 0,14 0,14 0,11 0,46 0,16 0,13 

 

Tabela 4 – Composição química do gesso 

Elemento SO3 CaO Al2O3 SiO2 MgO SrO 

% 58,19 40,76 0,48 0,25 0,13 0.13 

 

O rejeito de quartzito é composto principalmente por óxidos de sílica e alumina e 

o gesso é composto principalmente por óxidos de enxofre e de cálcio. A presença de sílica 

no rejeito poderia servir como elementos estruturantes à dosagem, produzindo misturas 

um pouco menos plásticas, mas com melhor desempenho mecânico e durabilidade, em 

função do melhor empacotamento da mistura (Zhernovsky et al, 2016). 

 

4.1.3 MORFOLOGIA 

Gesso 

Os resultados obtidos para morfologia em aumentos de 10X e 45X, mostrados na 

Figura 24, ilustram a elevada superfície específica do gesso, que se apresenta como 
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material pulverulento, de coloração clara e tonalidade opaca (provavelmente em função 

dos óxidos de cálcio), não sendo possível identificar cada grão. 

 

Figura 24 – Gesso. a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. 

Rejeito de Quartzito 

Os resultados obtidos para morfologia em aumentos de 10X e 45X, mostrados na 

Figura 25, ilustram a elevada superfície específica do rejeito de quartzito, que se apresenta 

como material bastante fino, de coloração clara e tonalidade brilhante (provavelmente em 

função dos óxidos de sílica), sendo possível aqui, identificar cada grão. 

  

 Figura 25 – Quartzito. a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. 

Argila expandida 

Os resultados obtidos para morfologia em aumentos de 10X e 45X, mostrados na 

Figura 26, ilustram a elevada propriedade da superfície dos grãos de argila expandida, 

que apresenta-se como material granular, de coloração variegada (provavelmente em 

função dos processos de calcinação da produção), observam-se ainda que os grãos 

possuem tamanhos variados, e de superfícies bem definidas – aquelas expostas ao 

processo de calcinação e aquelas outras fraturadas, que correspondem ao interior dos 

grãos, ou seja, nos grãos inteiriços é possível observar a camada externa mais lisa e 
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vitrificada, e na foto em ampliação é visto seu interior micro poroso, que é característica 

marcante das argilas expandidas devido sua expansão no aquecimento na qual são obtidas. 

  

Figura 26 – Argila expandida a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. 

Fibras de vidro 

Os resultados obtidos para morfologia em aumentos de 10X e 45X, mostrados na 

Figura 27, para as fibras de vidro, ilustram fibras de espessura muito reduzida, e relação 

comprimento-diâmetro bastante elevada.  As fibras apresentam-se como material fibroso, 

de coloração clara e tonalidade brilhante (provavelmente em função dos óxidos sílica), 

sendo possível identificar cada fibra de forma bastante razoável. 

  

Figura 27 – Fibras de vidro a) aumento de 10X, b) aumento de 45x. 

 

4.2 DEFINIÇÃO DO TRAÇO UTILIZADO 

Visto que a presença de água é um fator de grande importância para a resistência 

ao fogo, juntamente com a capacidade de se manter íntegra, o traço utilizado para a 

produção dos compósitos foi baseado nos resultados das análises termogravimétricas e 

ensaios de determinação da porcentagem de água presente nos possíveis traços. 
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As análises térmicas realizadas nesse item tiveram como objetivo apenas verificar 

a perda de massa final dos possíveis traços estudados. Os resultados obtidos em suas 

respectivas curvas são exibidos na Figura 28, a seguir.  

        

Figura 28 –Análise térmica, amostras T1, T2, T3 e T4. 

A condição das amostras referentes às quatro composições estudadas para a 

escolha do traço que definirá o compósito, após o aquecimento (apresentadas no cadinho 

usado em cada ensaio, de 6,5 mm de diâmetro) são mostrados nas Figuras 29, 30, 31e 32 

a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29 – Amostra T1 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 

10x, b) material, zoom de 45x. 

 

a b 
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Figura 30 – Amostra T2 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 10x, 

b) material, zoom de 45x. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Amostra T3 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 10x, 

b) material, zoom de 45x. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 32 – Amostra T4 após análise térmica. a) material no cadinho, zoom de 10x, 

b) material, zoom de 45x. 

b 
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De forma geral, ao se observar as imagens acima, nota-se que quanto maior a 

concentração de quartzito, mais resistente ao gradiente de temperatura e mais homogênea 

elas se apresentam, o que é um bom indicativo a respeito da inserção do quartzito em 

substituição ao gesso.  

Foi realizado o ensaio de água livre e de cristalização. Os resultados obtidos para 

o teor de água livre são exibidos na Tabela 5 e os teores de água de cristalização são 

exibidos na Tabela 6, a seguir: 

Tabela 5 – Percentagem de água livre 

Traço AL (%) 

T0 1,4 

T1 2,84 

T2 2,74 

T3 2,44 

T4 1,86 

 

Tabela 6 – Percentagem de água de cristalização 

Traço AC (%) 

T0 12,5 

T1 11,5 

T2 9,5 

T3 9 

T4 6 

 

Os valores encontrados para água de cristalização foram elevados, o que pode ter 

sido influenciado pela adaptação do ensaio descrito na norma, ou ainda, pela qualidade 

do gesso utilizado, havendo a possibilidade da presença de certa quantidade do mineral 

gipsita ainda presente no gesso, como consequência de uma calcinação incompleta 

durante o processo de fabricação.  

A Figura 33, apresentada a seguir, pretende correlacionar a concentração de 

quartzito nas dosagens para os possíveis traços estudados, com a perda de massa total na 

análise térmica e teores de água de cristalização, de forma a conciliar a maior adição desse 

rejeito com menor perda de massa e maior disponibilidade de água possível.  
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Figura 33 – Relação entre porcentagem de quartzito, perda de massa e  

água de cristalização.  

Observando o gráfico, em relação a variação da água de cristalização, nota-se um 

ponto de equilíbrio próximo da concentração de 20% de rejeito de quartzito e que para 

incrementos superiores a 20% de quartzito há maior variação da massa em relação à sua 

perda, o que poderia comprometer o desempenho das placas. 

Considerando ainda que as placas de gesso comerciais apresentam uma 

porcentagem de gesso entre 70% a 90% (Knauf, 2010), associados aos resultados das 

análises, os quais convergiram para os valores sugeridos nesse intervalo, considerando a 

maior adição de rejeitos, definiu-se a composição para dosagem do traço em que foram 

adicionados 20% de quartzito. 

Assim o traço final utilizado para a produção dos compósitos é: 

T = 69,5% G + 20% Q + 10% AE + 0,5% FV 

 

4.3 PROPRIEDADES DA PASTA  

4.3.1 ENSAIO DE CONSISTÊNCIA NORMAL 

Na Figura 34, apresentada a seguir, é mostrado o fim do ensaio de consistência 

normal, com a obtenção desta para as pastas de gesso e do compósito. 
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Figura 34 – Consistência normal gesso e compósito, respectivamente. 

O resultado da consistência normal obtida para a pasta de gesso foi expresso pela 

razão massa de água por massa de gesso, em gramas. 
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O resultado da consistência normal obtida para a pasta do compósito foi expresso 

pela razão massa de água por massa do compósito, em gramas. 
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�
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Foi observado que, para a obtenção da consistência normal da pasta do compósito, 

foi necessária uma redução da massa de água em relação aos materiais secos, função da 

redução da concentração de gesso (elevada higroscopicidade) na dosagem do compósito. 

 

4.3.2 TEMPO DE INÍCIO E FIM DE PEGA 

Os resultados dos ensaios são expressos nas Tabelas 7 e 8 a seguir, pelo tempo 

(minutos e segundos), e são apresentadas as médias de duas determinações, que, de 

acordo com a norma, devem diferir entre si em menos de 10%. 
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Tabela 7 – Tempo de Pega do Gesso 

 

 

 

Tabela 8 – Tempo de Pega do Compósito 

 

 

 

Foi observado que, tanto o início quanto o fim de pega do compósito levaram mais 

tempo para acontecer. Esse fato pode estar associado a presença das fibras, da argila 

expandida e da adição de quartzito. No entanto, um ligeiro aumento nos tempos de início 

e fim de pega, garantem uma trabalhabilidade adequada da mistura por mais tempo, 

viabilizando o uso desse material por períodos de tempo maiores. 

 

4.3.3 DETERMINAÇÃO DA FASE EXOTÉRMICA 

Os resultados obtidos para a determinação da fase exotérmica, segundo resultados 

da temperatura de hidratação do gesso e compósito, a partir do instante em que os 

materiais, em forma de pó, entram em contato com a água, apresentam-se na Figura 35, 

a seguir. 

 

Figura 35 – Curva de calor de hidratação. 
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Observa-se das curvas obtidas, que o calor liberado pela hidratação do gesso e 

compósito, seguem uma taxa semelhante até aproximadamente a temperatura de 37°C, 

que é alcançada antes dos 30 min iniciais após a mistura. Após decorridos 47 min o gesso 

atinge sua maior temperatura, de 47,19 °C, enquanto o compósito chega a 43,16 °C no 

tempo de 53:20 min. Acredita-se que esse comportamento para o compósito seja função 

da redução da quantidade de gesso disponível para reação com a água, o que reduz a 

temperatura máxima final como também retarda um pouco o processo de pega. Embora 

observe-se diferença para o calor de hidratação das duas composições, o comportamento 

da curva tempo x temperatura é semelhante aos dois tratamentos. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS PLACAS  

4.4.1 DENSIDADE SUPERFICIAL DE MASSA 

Os resultados obtidos para a densidade superficial de massa, são exibidos no 

gráfico da Figura 36, a seguir. 

 

Figura 36 – Densidade superficial de massa. 

Os resultados das placas ensaiadas mostram que, os exemplares de gesso 

apresentam valores de densidade superficial de massa superiores aos compósitos 

produzidos com inserção de rejeitos, mesmo com a presença do quartzito que possui 

massa unitária maior que o gesso, isso provavelmente está relacionado à presença dos 

grãos de argila expandida na matriz. Placas mais leves produzem revestimentos mais 
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leves e eficientes, reduzindo o peso próprio das estruturas e garantindo assim economia 

global para o empreendimento. 

 

4.4.2 ABSORÇÃO DE ÁGUA  

Os resultados obtidos para absorção de água, indicam maior absorção de água para 

placas do compósito, comparativamente às placas de gesso. Esse fato, pode estar 

relacionado à baixa densidade das placas e provavelmente está relacionado à presença 

dos grãos de argila expandida, altamente porosas, que foram usadas na condição saturada 

superfície seca, mas durante os 28 dias do período de secagem das placas, perderam a 

água de saturação, como indicam os resultados das análises térmicas, apresentadas no 

item 4.4.9, que não indicam perda de água livre na placa de gesso, e aproximadamente 

1% nas placas do compósito, e assim, quando tiveram contato com a água novamente, 

devido ao seu caráter hidrófilo e alto poder de absorção, saturaram-se novamente. 

Os valores médios obtidos para absorção de água são mostrados na figura 37, a 

seguir. 

 

Figura 37 – Absorção de água do gesso e compósito. 

 

4.4.3 PH EM ÁGUA  

A Figura 38 apresenta uma das medições de pH realizadas. Os resultados das 

determinações para os valores do pH das placas são exibidos na Figura 39, a seguir. 
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Figura 38 – Medição do pH das placas. 

 

Figura 39 – pH das placas. 

Todos os valores encontrados foram muito próximos de forma geral, o que mostra 

que as adições de rejeitos não interferiram nessa propriedade. Os valores obtidos para o 

pH classificam as placas como normais (entre 6,5 e 10,5) de acordo com a norma Européia 

EN 12859/2011, e se encontram na faixa dos valores das placas comerciais, que variam 

de 6 a 9 (Placo, 2014). 

 

4.4.4 DUREZA SUPERFICIAL 

O diâmetro, de cada uma das determinações, foi determinado em duas direções 

(maior e menor) e utilizado o resultado médio. Os resultados obtidos podem ser vistos na 

Figura 40, apresentada a seguir. 
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Figura 40 – Diâmetros das mossas 

Os resultados obtidos do teste adaptado, considerando a proporcionalidade para a 

relação massa e energia para o sistema, indicaram que as placas de gesso e do compósito, 

estão de acordo com os requisitos exigidos. 

A dureza superficial para as placas do compósito, considerando o diâmetro das 

mossas, foi ligeiramente inferior àquela obtida para as placas de gesso. No entanto, a 

adição das fibras, da argila expandida e do quartzito reduziram a energia interna do 

sistema suportando maior solicitação e reduzindo a fragilidade da placa, que foi capaz de 

absorver à solicitação sem apresentar degradação mecânica por ruptura. Um melhor 

comportamento mecânico pode significar maior durabilidade às placas com compósitos, 

relativamente ao comportamento mecânico e até mesmo às movimentações higroscópicas 

observadas por esses materiais, as quais impõem tensões internas ao sistema. A figura 41, 

apresentada a seguir, ilustra o comportamento das placas e suas condições após o ensaio. 

   

Figura 41 – Dureza superficial. a) placa de gesso, b) placa do compósito. 
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O fato da não ruptura e desfragmentação do compósito está relacionado à presença 

dos rejeitos, principalmente das fibras de vidro, que atuam de forma a compensar a 

fragilidade do gesso puro, proporcionando uma rede de ligação por meio de seus 

filamentos fibrosos, que é capaz de manter, mesmo após o impacto, o corpo de prova 

íntegro. 

 

4.4.5 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Na Figura 42, a seguir, podem ser vistos os corpos de prova após o ensaio. Os 

resultados obtidos para a determinação da resistência à compressão são exibidos na Figura 

43, a seguir.  

 

Figura 42 – CPs após ensaio, compósito (acima) e gesso (abaixo). 

 

    

Figura 43 – Resistência à compressão 
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 Os corpos de prova de gesso obtiveram resultados de resistência à compressão um 

pouco melhores em relação aos corpos de prova do compósito. Isso provavelmente está 

relacionado à presença dos grãos de argila expandida, que possuem uma estrutura porosa 

e bem menos coesa que o gesso puro endurecido. No entanto, a NBR 13207 que define 

as exigências físicas e mecânicas para o gesso para construção civil estabelece que a 

resistência à compressão deve ser maior que 8,4 MPa, logo, todos os corpos de prova 

ensaiados apresentaram desempenho muito satisfatório. 

 

4.4.6 RESISTÊNCIA À RUPTURA NA FLEXÃO 

Os ensaios das placas de gesso e do compósito foram realizados, primeiramente, 

com as faces da frente para baixo, e em seguida, usando dois novos corpos de prova, com 

a face para cima e notou-se que as faces da frente voltadas para baixo obtiveram 

resultados pouco mais elevados de resistência. Os resultados obtidos para a determinação 

da resistência à ruptura na flexão das placas são exibidos na Figura 44, a seguir. 

  

Figura 44 – Resistência à ruptura na flexão. 

As placas feitas com o compósito apresentaram menores valores de resistência à 

ruptura na flexão para todos os corpos de prova em comparação aos corpos de prova de 

gesso. Isso pode estar relacionado ao tipo de fissuração, tendendo as solicitações 

mecânicas a serem de maior dimensão e intensidade que as térmicas, tendo as fibras de 

vidro não funcionado tão bem, como também acredita-se estar relacionado à presença dos 

grãos de argila expandida que torna os espécimes mais porosos, menos coesos, podendo 

haver também zonas de fraqueza no contato grãos-matriz. 
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Por outro lado, todos os corpos de prova de gesso sofreram ruptura e se partiram 

no local da aplicação da força, como exibido na Figura 45a. Na figura 45b, é mostrada 

uma placa de compósito após o ensaio, assim como esta, todas as demais do mesmo 

material não se fragmentaram, apresentando somente uma trica no sentido da aplicação 

da força. Embora a tensão final fosse diferente, o comportamento das placas do compósito 

foi superior, evitando que as rupturas acontecessem de forma brusca. Esse fato ocorreu 

devido à presença dos rejeitos, sendo as fibras de vidro muito importantes na melhoria do 

desempenho mecânico global da placa, que assim como no ensaio da dureza superficial, 

também foram capazes de manter os espécimes inteiros após o carregamento.  

 

Figura 45 – Ensaio ruptura à flexão. a)  placa de gesso, b) placa do compósito. 

 

4.4.7 ESTRUTURA INTERNA DAS PLACAS (MICROSCOPIA) 

Os resultados obtidos da análise morfológica procuram apresentar como o gesso 

e as adições se comportam em suas diversas interações. A Figura 46, a seguir, apresenta 

as imagens aumentadas em 10X e 45X, obtidas por meio da lupa estereoscópica.                                       

 

Figura 46 – Compósito. a) aumento de 10X, b) aumento de 45X. 
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A coloração branca predominante representa os principais componentes da matriz, 

que são quartzito e gesso. Observam-se pits mais escuros, nucleados, que são as adições 

de argila expandida. A presença dos grãos da argila expandida é bem marcante devido ao 

tamanho e coloração diferenciados. As fibras de vidro apresentam-se de forma discreta, 

distribuídas no interior da matriz. A coloração esbranquiçada e o pequeno diâmetro e 

dimensão das fibras as torna menos visíveis. Na imagem com maior aproximação é 

possível identificar a presença do quartzito em meio ao gesso pelo seu brilho vítreo, como 

também a interação destes com o grão da argila expandida, que exibe boa coesão, com o 

exterior do grão e poros aparentemente preenchidos.  

 

4.4.8 CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

Os resultados obtidos para a condutividade térmica, como média de três placas de 

gesso e três placas de compósito apresentam-se a seguir na Figura 47. As placas foram 

submetidas à temperatura de 20°C (sendo esta a temperatura normalmente utilizada para 

estudos em materiais de construção).  

 

Figura 47 – Condutividade térmica.  

Os resultados mostram que todas as placas do compósito apresentaram valores 

inferiores de condutividade térmica em relação ao gesso puro. Sendo a condutividade 

térmica fortemente influenciada pelo teor de umidade migrando através do material 

poroso (Bouguerra, 2009) e com base nas análises térmicas procedidas nas placas de 

gesso, apresentadas no item 4.4.9, foi visto que não houve perda de massa relacionada a 

água livre no exemplar de gesso, e aproximadamente 1% na placa do compósito, que 
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ainda assim apresentou melhores resultados para condutividade térmica, reforçando a 

ideia da ação isolante das fibras de vidro, que é um material conhecido por essa 

propriedade, assim como as argilas expandidas, que podem ter contribuído de forma 

positiva para o melhor desempenho das placas do compósito. 

 

4.4.9 ANÁLISE TÉRMICA 

A figura 48, apresentada a seguir, ilustra o comportamento da placa de gesso e 

mudanças de massa em função do aumento da temperatura, segundo gradiente térmico 

imposto pela análise térmica. 

                 

Figura 48 – Análise térmica placa de gesso.  

Analisando a imagem nota-se que praticamente não há presença de água livre na 

amostra da placa de gesso, visto que não houve perda de massa por volta dos 40ºC, o que 

é um evento comum em análises térmicas nesse material. Na temperatura de 100ºC inicia-

se a perda de massa relacionada à perda da água de cristalização existente no gesso, 

evento esse caracterizado por um expressivo pico endotérmico, e que tem sua completa 

finalização na temperatura de aproximadamente 230ºC, marcada pela base do pico da 

curva, esse evento leva a fase anidro III, segundo Calvo, 2003, essa fase também é 

conhecida como anidrita ativa, um produto solúvel, instável e ávido por água, que pode 

absorver umidade atmosférica e passar à forma de hemidrato novamente.  
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Um pico exotérmico é observado a 375°C e é característica do hemidrato. A 

reação exotérmica representa uma modificação da estrutura da forma hexagonal para a 

forma ortorrômbica (Ramachandran et al, 2002), e ocorre a transição da fase anidro III 

para anidro II, de acordo Mélinge et al, 2010. A partir dos 650ºC nota-se um pequeno 

deslocamento na linha de base da curva TGA e também que a curva DTA começa a 

apresentar “ruídos”, o que é característica comum ao escape de produtos voláteis. Em seu 

trabalho, Mélinge et al, 2010 obteve comportamento semelhante e, atribuiu o evento à 

perda de massa associada, provavelmente, ao escape de CO2 do CaCO3, contido 

inicialmente no gesso como impureza. De acordo com Calvo, 2003, entre as temperaturas 

de 700 e 900ºC forma-se um produto inerte, e a partir dos 900ºC ocorre a dissociação do 

sulfato de cálcio com formação do CaO livre. 

A figura 49, apresentada a seguir, ilustra o comportamento dos compósitos, 

segundo gradiente térmico imposto pela análise térmica. 

 

Figura 49 – Análise térmica placa do compósito.  

Primeiramente, observa-se que o comportamento das curvas obtidas para o 

compósito é semelhante ao do gesso. Analisando as curvas pode-se notar uma perda de 

massa, de aproximadamente 1%, à temperatura de 40ºC, representando a saída da água 

livre ainda presente. A partir dos 100ºC, inicia-se a perda da água de cristalização 

existente no gesso, caracterizado pelo pico endotérmico, e que leva a fase anidro III. Em 
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aproximadamente 350ºC há uma transição de fase do cristal anidro III para anidro II 

(Mélinge et al, 2010), marcando assim a presença do pequeno pico em torno dessa 

temperatura visto no gráfico, e de acordo com Kappert et al, 2014, a sílica sofre pequenas 

perdas de massa sem nenhum passo individual detectado até 1000ºC. De acordo com 

Mélinge et al, 2010, em torno de 650ºC é detectada uma nova reação que leva a perda de 

massa associada, provavelmente, ao escape de CO2 do CaCO3, contido inicialmente no 

gesso como impureza. Feitosa et al, descreve vários processos de obtenção da mulita, que 

se trata de uma estrutura cerâmica constituída por alumina e sílica, e de acordo com ele, 

a mulita pode ser formada por decomposição térmica em temperaturas aproximadas de 

1000ºC, caracterizando assim o final da curva.   

 

4.4.10 RESISTÊNCIA AO FOGO 

As curvas que representam o comportamento das placas de gesso e compósito 

produzidas, durante o aquecimento que simula o incêndio, são exibidas na Figura 50. As 

curvas correspondentes ao gesso possuem marcadores redondos e as correspondentes ao 

compósito, triangulares. Analisando as curvas observa-se que a temperatura ambiente em 

ambos ensaios, representada pela cor azul, se encontram praticamente sobrepostas, sendo 

25,6ºC a temperatura média ambiente durante o ensaio da placa de gesso e 27,6ºC durante 

o ensaio do compósito. A temperatura interna do forno segue a tendência de curva 

regulamentada pelas normas ISO 834-1 (1999) e ASTM E119 (2000) em ambos ensaios, 

nota-se que no ensaio do compósito, seu início até aproximadamente 240ºC possui 

aquecimento ligeiramente mais lento e a partir daí o comportamento se inverte, 

alcançando os 926ºC num tempo de 57 minutos, enquanto no ensaio do gesso, 62 minutos. 

Analisando as curvas referentes às temperaturas das faces das placas voltadas para o 

interior do forno, representadas pela cor vermelha, observa-se que para ambos os ensaios 

a tendência da curva de aquecimento possui comportamento semelhante ao aquecimento 

do forno. Em se tratando da face externa das placas, voltadas para o ambiente e 

representadas pela cor verde, a placa de gesso se comportou de acordo com o modelo de 

exposição ao fogo apresentado na Figura 3, mantendo-se a aproximadamente 100ºC 

devido ao platô de evaporação que se forma na face não exposta na decorrência da 

primeira hora de ensaio. A placa do compósito segue o mesmo padrão até os 45 mim, o 

que demarca sua resistência ao fogo, resistindo então, a uma temperatura de exposição 

em torno de 817ºC.  
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Figura 50 – Comportamento à exposição ao fogo.  

Na Figura 51 são mostradas as placas do compósito e gesso após o ensaio. Ambas 

apresentaram rachaduras em direções preferenciais e secundárias, no entanto a placa do 

compósito apresentou menor quantidade de trincas de forma generalizada além de menos 

escurecimento nas regiões das extremidades da abertura do forno, apresentando um 

aspecto bem menos degradado. Esse fato deve-se à redução do teor de gesso na matriz e 

aumento dos teores dos óxidos de sílica e alumina. Esses resultados comprovam que a 

inserção do rejeito de quartzito contribuiu de forma positiva para melhoria da estabilidade 

da matriz, como também os rejeitos de fibra de vidro que contribuíram na contenção da 

fissuração. 

 

Figura 51 – Pós ensaio. a) placa de compósito, b) placa de gesso. 
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A distribuição do calor nas placas, nas temperaturas próximas ao final dos ensaios, 

pode ser observada na Figura 52, a seguir. 

  

Figura 52 – Distribuição de calor nas placas. a) gesso, b) compósito. 

As temperaturas atingidas na placa do compósito foram superiores as da placa de 

gesso, tendo o compósito alcançado uma temperatura máxima de 248ºC e o gesso 126ºC. 

É possível observar também a distribuição do calor na área das placas, representada pelos 

tons mais avermelhados, apesar do corpo de prova de gesso apresentar menores 

temperaturas em relação ao compósito, a área em que esse calor se distribui é maior. 

A seguir, são exibidas imagens obtidas por MEV dos corpos de prova antes e após 

o aquecimento, a fim de verificar possíveis alterações na estrutura da matriz. A Figura 53 

trata-se do gesso, com ampliação de 1000 vezes. São observados os cristais formados no 

processo de hidratação, alguns pequenos poros comuns a estrutura e nenhuma mudança 

é notada após o aquecimento.  

 

Figura 53 – MEV placas de gesso. a) pré ensaio, b) pós ensaio. 

A Figura 54, a seguir, mostra a matriz do compósito antes e após o aquecimento 

com ampliação de 500 vezes. Na imagem pré-aquecimento pode ser vista a interface entre 

um grão de argila expandida e os cristais do gesso. No pós-aquecimento são observados 

grãos do quartzito em meio aos cristais do gesso, ainda bem aderidos uns aos outros. 
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Figura 54 – MEV placas de compósito. a) pré ensaio, b) pós ensaio. 

Ainda sobre o compósito após o ensaio, a Figura 55 ilustra dois fatos observados. 

Javangula e Lineberry (2014), afirmam que a adição de fibras de vidro e argila expandida 

aumentam a resistência das placas quando expostas a altas temperaturas. É bem verdade 

que as composições das argilas expandidas podem sofrer algumas variações, no entanto, 

a adição deste componente na placa não produziu resultados positivos em relação à 

resistência a altas temperaturas. O que se observou é que houve uma variação volumétrica 

nos grãos de argila expandida, que induziram a um fendilhamento generalizado nas 

matrizes, conforme pode se observar na Figura 55.a, com ampliação de 50 vezes, 

apresentada. Acredita-se que o dano relacionado só não se apresentou mais efetivo em 

função da presença dos rejeitos de fibras de vidro que contribuíram para uma maior 

estabilidade da matriz, mostrando que o uso desse rejeito triturado continua atuando como 

um agente conectante na matriz quando danificada, conforme observado da figura 55.b, 

com ampliação de 500 vezes apresentada a seguir. 

  

Figura 55 – MEV placas de compósito, detalhes. a) AE, b) FV. 
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4.5 VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL 

O procedimento total de produção das placas, desde o preparo dos materiais até a 

desmoldagem é tecnicamente viável, visto que o beneficiamento dos materiais consistiu 

basicamente em trituração e separação granulométrica. Do ponto de vista econômico e 

ambiental, é vantajoso o uso do rejeito sem valor comercial na inserção de produtos 

aplicados à construção civil, evitando ainda que estes resíduos sejam despejados na 

natureza.  

      O processo realizado para obtenção de extrato lixiviado, NBR 10004, tem por 

objetivo classificar o resíduo sólido como classe I – perigoso ou classe II – não perigoso 

em função de sua capacidade de transferência de suas substâncias orgânicas e inorgânicas 

ao elemento extrator por meio de dissolução. O procedimento utilizado para obtenção de 

extrato solubilizado, NBR 10006, visa diferenciar o resíduo sólido como classe II A – não 

inertes ou classe II B – inertes. Argamassas de revestimento, produzidas por Santos 2015, 

utilizando o mesmo rejeito de quartzito, foram analisadas por empresa contratada, 

devidamente certificada para caracterização químico-ambiental e foram classificadas 

como classe II-B, não perigoso e inerte, indicando ser o rejeito de quartzito próprio ao 

uso.    

 

 

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

O presente trabalho demonstrou que a inserção de rejeitos de mineração, o 

quartzito friável e fibras de vidro, em matrizes de gesso é viável, visto que as propriedades 

avaliadas nos compósitos produzidos foram, de uma forma geral, semelhantes à do gesso. 

A presença dos resíduos de fibras de vidro indicou resultados satisfatórios, como 

visto nos resultados do ensaio de ruptura na flexão e dureza superficial, em que os corpos 

de prova ensaiados apresentaram apenas pequenas fissuras após sofrerem as respectivas 

ações dos ensaios, diferentemente das placas de gesso que se desintegraram no processo.  

Acredita-se que as fibras de vidro também contribuíram para redução nos valores da 

condutividade térmica, assim como a presença da argila expandida, que de forma geral, 

levou a corpos de provas com massas ligeiramente inferiores, mas que por outro lado, 
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elevou os valores obtidos para a absorção de água como também, contribuiu para redução 

das resistências a esforços mecânicos devido a uma possível zona de fragilidade de 

ligação entre seus grãos e a matriz. As análises térmicas mostraram que ao final do 

aquecimento o compósito apresentou uma perda de massa pouco menor que o gesso, e 

como visto nas imagens de microscopia para a definição do traço, as amostras com as 

adições apresentaram-se em melhores condições e menos calcinadas ao final do ensaio.  

O ensaio de resistência ao fogo comprovou a eficiência da inserção dos rejeitos de fibras 

de vidro na matriz, agindo como elemento de ligação entre possíveis partes fissuradas, 

quanto a argila expandida, sua variação volumétrica teve influência negativa na 

performance da matriz.  Esse ensaio também mostrou que o rejeito de quartzito teve 

comportamento estável perante ao aquecimento, sendo possível sua inserção nas matrizes 

sem prejuízo à sua qualidade além de promover um fim nobre ao resíduo. 

Dessa forma, uma nova forma de destinação para esses rejeitos utilizados fica 

como proposta. 

 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Em futuros trabalhos, poderiam ser produzidas placas com dosagens diferentes, 

remover a argila expandida, estudar a inserção de um novo material, como também serem 

investigadas as propriedades acústicas dos compósitos desenvolvidos, além de incluir 

análises DRX para melhor balizamento dos resultados das análises térmicas e verificação 

das alterações de fase e microestrutura dos materiais após análise térmica, por exemplo. 
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