
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais: 

Gesso comercial, adquirido na região metropolitana de Campinas em embalagens de 40 kg. 
 

Gesso reciclado, homogeneizado, proveniente calcinação do resíduo de gesso comercial, produzido 

em laboratório e coletado em obras. Após a coleta o resíduo foi moído e calcinado à temperatura de 

150°C (±5°C). Os tempos de permanência no forno foram 1h, 2h, 3h, e 4h (Figura 1). 

As pastas de gesso reciclado para estudo foram produzidas com relação água/gesso (a/g) 0,70 e 0,80. 

INTRODUÇÃO 
 

O gesso é um material abundante no país, versátil, podendo ser empregado na construção civil em 

diferentes opção que vão desde ornamentos decorativos até revestimentos de paredes. No entanto, a 

distância entre as reservas e os centros consumidores é grande e os gastos com o transporte são 

equivalentes ao preço do material (ANTUNES, 1999). A maneira como o gesso é aplicado em 

construções, proporciona grandes perdas do material. Os valores médios de desperdício durante a 

aplicação do gesso são variáveis. Camarini e colaboradores (2011) encontraram valores entre 16% e 

47%. Dias (1994) observou valores superiores a 45% da quantidade de gesso utilizado. 

Como essas perdas são excessivas, este trabalho tem por objetivo avaliar a reciclagem do resíduo de 

gesso de construção. Para isso foi  analisado o tempo de permanência no forno do resíduo de gesso 

hidratado para produção de material ligante (gesso reciclado) para ser novamente utilizado na 

construção civil. 
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RESULTADOS 
 

No pó 
A Tabela 1 apresenta os resultados dós ensaios no pós.  Para ambos os gessos (comercial e 

reciclado), os valores de massa específica foram bem próximos. Por outro lado, o gesso reciclado 

apresentou massa unitária bem menor do que o gesso comercial. Isso ocorreu devido à diferença de 

finura entre eles.  

CONCLUSÃO 
O Gesso Reciclado 150°C, nos ensaios realizados no estado endurecido, apresentou resultados 

satisfatórios quando comparado com o gesso comercial, de referência. O único resultado que não 

satisfez essa condição foi no estado fresco. Os tempos de pega foram relativamente pequenos para 

uso na construção civil. Isso indica que o gesso reciclado precisa de um aditivo para melhorar o tempo 

de início de pega. 
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No estado fresco 
Os tempos de pega do gesso reciclado (Tabela 2) foram bem menores do que o gesso comercial, 

indicativo de necessidade do uso de aditivos para a produção de componentes e revestimentos de 

gesso. 

Tabela 2 – Tempos de pega das pastas de gesso 

No estado endurecido 

Métodos: 

Figura 2 - Ensaios realizados durante a pesquisa 
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Figura 1 - Esquema da metodologia utilizada. 
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Os resultados obtidos no ensaio 

de resistência à compressão 

(Figura 4) indicam que o gesso 

reciclado a 150°C, em todos os 

tempos de permanência no forno 

(1 a 4 horas) apresentaram 

valores superiores ao do gesso  

comercial, independente da 

relação água/gesso utilizada). 

Mais um resultado que permite 

vislumbrar um material ligante de 

boa qualidade com a reciclagem. 

  
Gesso 

Comercial 
Gesso Reciclado  

1h 2h 3h 4h 

Massa Específica 

(g/cm³) 
2,61 2,577 2,5 2,578 2,512 

Massa Unitária 

(Kg/m³) 
713,51 374,31 350,56 431,65 403,11 

Módulo de finura  0,043 1,186 1,0105 0,483 0,49 

  
Gesso 

Comercial  

Gesso Reciclado 150ºC 

1h 2h 3h 4h 

A/g 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

Início 

(min:seg) 
 17:00 24:15 4:00 4:20 12:00  11:00 18:00 15:20 5:30 7:25 

Fim 

(min:seg) 
30:00  33:49 6:10 7:30 18:11 17:00 26:36 27:26 8:34 11:22 

Os resultados obtidos no 

ensaio dureza (Figura 3) 

indicam que o gesso reciclado 

a 150°C, em todos os tempos 

de permanência no forno, 

superaram o resultado obtido 

para o gesso comercial. Esse 

resultado ocorreu tanto para 

a/g 0,7 quanto para a/g 0,8. 

Esse resultado é indicativo de 

bom produto ligante produzido 

com gesso reciclado. 

Os gessos comercial e reciclado foram estudados em pó, em pasta no estado fresco e em pasta no 

estado endurecido (Figura 2). 

Figura 3 – Resultados do ensaio de dureza superficial 

Figura 4 – Resultados de resistência à compressão axial 


