
Dureza – Este foi um dos poucos ensaios 

em que o gesso comercial superou o 

resultado do reciclado. Apesar disso, a 

diferença apresentada é pequena e os 

valores obtidos entre as amostras são 

equiparáveis. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais: Gesso comercial, obtido em embalagens de 40 kg. Gesso reciclado 

homogeneizado, proveniente da hidratação e calcinação do resíduo de gesso 

comercial. Calcinação do resíduo a 150 °C por 2 horas. 
 

Misturas Experimentais: Pastas de gesso comercial e de gesso reciclado com relação 

água/gesso 0,70 (GC-150-2-07, GR-150-2-07) e relação água/gesso 0,80 (GR-150-2-

08, GR-150-2-08) 
 

Ensaios: 

• Consumo de energia 

• Tempo de pega 

• Resistência à compressão axial e à flexão 

• Dureza  

INTRODUÇÃO 
O processo de aplicação do gesso na construção civil ocasiona grande perda do 

material. Neste contexto, a reciclagem do gesso vem se consolidando como uma 

prática importante para o desenvolvimento sustentável. 

A Resolução 307/02 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2002) 

classifica o gesso como resíduo não inerte, não podendo ser simplesmente depositado 

em aterros convencionais, sendo necessário um cuidado especial com esse material. 

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a viabilidade da  reciclagem por 

meio da observação da temperatura e do tempo de calcinação dos resíduos de gesso 

para obter um material que possa ser empregado na construção civil. 
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RESULTADOS 
 

Análise do consumo de energia: o resultado mais econômico do processo de 

calcinação, sem a formação de anidrita III, foi para o gesso calcinado a 150 °C com 

tempo de permanência na estufa de 2 horas. Com base nesse dado a pesquisa foi  

focada para essa amostra. 

Propriedades 
 

Resistência a Compressão Axial – Ensaio realizado seguindo as orientações da NBR 

12129. Pelos dados é notável que o gesso reciclado apresentou maior resistência que 

o material comercial tanto com a/g de 0.7 como para de 0.8 quando ensaiado aos 3 

dias. 

Resistência à Tração na Flexão – o gesso reciclado apresentou resultados superiores, 

sendo este quase o dobro da resistência obtida com o gesso comercial. 

CONCLUSÕES 
 

O processo de calcinação do gesso é o que apresenta maior custo em sua 

reciclagem. Analisou-se o consumo de energia para diversas temperaturas e tempos 

e conclui-se que a temperatura mais econômica foi obtida com temperaturas de 150 

°C e tempo de permanência no forno por 2 horas. 

 

O GR-150-2-07 e GR-150-2-08 apresentaram, em todos os ensaios realizados no 

estado endurecido, resultados satisfatórios quando comparados ao material de 

referência, inclusive superando  os dados obtidos com o gesso comercial. 

 

O desenvolvimento da reciclagem do gesso na construção civil proporciona benefícios 

ambientais importantes. Assim, devem ser incentivadas pesquisas nesse ramo, de 

modo a viabilizar em escala industrial a sua reciclagem pois é um material que pode 

ser reutilizado no próprio setor produtivo da construção civil. 

Resistência à Tração na Flexão Resistência à Compressão 

Permeabilidade ao Ar - A porosidade do gesso comercial e do reciclado foram 

equiparáveis nos ensaios, merecendo destaque os gessos reciclados apresentaram 

menor porosidade que seus respectivos materiais comerciais. 

Tempo de Pega -  Pelos resultados obtidos com o gesso comercial e reciclado, se 

percebe que o material reciclado endurece mais rapidamente, reduzindo seu tempo 

de trabalhabilidade, sendo mais difícil de ser utilizado como revestimento na 

construção civil. 
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Nesta pesquisa estudou-se a influência da temperatura e tempo de calcinação na reciclagem do gesso, proveniente das perdas na aplicação como revestimento 
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ensaios mostraram que o gesso comercial apresentou em vários aspectos resultados superiores ao do reciclado. 
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