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Resumo 

O gesso é gerado pela calcinação da gipsita (CaSO4    2H2O), que, por sua 

vez, é encontrada no gipso, uma rocha sedimentar composta de gipsita, anidrita e 

algumas impurezas (BARBOSA; FERRAZ; SANTOS, 2014). Cerca de 96% desse 

gesso destina-se diretamente ao emprego na construção civil (BARBOSA; FERRAZ; 

SANTOS, 2014). Mesmo sendo um material de fácil manuseio seu uso gera um 

grande desperdício devido, principalmente, ao seu baixo tempo de pega (tempo para 

que a mistura se solidifique). O gesso não aproveitado não pode ser descartado 

diretamente no aterro sanitário devido a sua solubilidade em água (PIMENTEL; SÁ, 

2009). Esse é um dos fatores que torna necessária a sua reciclagem. Entretanto, 

após a reciclagem, o tempo de pega desse material diminui ainda mais. Nesse 

trabalho a microestrutura do gesso será analisada após o processo de reciclagem, 

buscando sua caracterização. 

Introdução 

O gesso na forma de hemidrato (CaSO4    1/2H2O) é um dos produtos da 

calcinação da gipsita (CaSO4    2H2O) que, quando hidratada, sofre uma reação 

exotérmica retornando a sua fórmula química natural (CaSO4    2H2O) e formando 

uma pasta de gesso usada comumente na construção civil (KARNI; KARNI, 1995). 

Essa pasta formada permanece em estado pastoso por um período de tempo 

denominado tempo de pega, após esse período ela atinge o estado sólido 

impossibilitando o seu modelamento.  

Esse material é muito utilizado devido aos seus benefícios como, por 

exemplo, seu baixo custo, fácil manipulação, além de possuir uma finalização 

estética de boa qualidade e elevada capacidade de aderência (PIMENTEL; SÁ, 

2009). 

Entretanto, concomitante ao crescimento da utilização do gesso cresce 

também o desperdício desse material devido ao seu baixo tempo de pega e a mão 

de obra pouco qualificada utilizada em seu manuseio. Segundo dados do 

SINDUSGESSO e ABRAGESSO (2006) (apud MUNHOZ; RENOFIO, 2007) são 

gerados, somente na Grande São Paulo, 12.000 ton/ ano de resíduos de gesso. 

Além disso, existe ainda o agravante de que esse gesso não pode ser simplesmente 

descartado em aterros sanitários devido a sua solubilidade em água que pode 

causar a lixiviação do solo, e ainda, em contato com a umidade, bactérias redutoras 

de sulfato agem sobre o gesso provocando a liberação de gás sulfídrico (H2S) 



(PIMENTEL; SÁ, 2009). 

A reciclagem desse material é muito simples, sendo necessária apenas uma 

nova calcinação da pasta hidratada de gesso para a formação novamente do gesso 

hemidrato que poderá ser reidratado e utilizado normalmente. No entanto, ao passar 

pela nova calcinação o tempo de pega do material é diminuído, provavelmente por 

uma mudança na sua microestrutura, gerando ainda mais desperdício.  

Sabe-se que a microestrutura da pasta de gesso endurecida não é 

considerada um sólido compacto sendo definida por Ridge (1960) (apud Lewry e 

Williamson, 1994) como um material altamente poroso com superfície interna 

relativamente grande, consistindo de cristais entrelaçados em forma de placas e 

agulhas. O processo de cristalização depende de vários fatores como, por exemplo, 

saturação/supersaturação da solução, impurezas, tipo de hemidrato e sua área 

superficial, temperatura, relação água/gesso, entre outros (MIDDENDORF; SINGH, 

2007). Outro fator que altera fortemente o processo é o número de núcleos de 

cristalização, que são responsáveis pelo crescimento dos cristais, tal fato foi 

estudado por Murat et al. (1979) (apud Antunes, 1999) chegando a conclusão de 

que quanto maior a quantidade de núcleos, mais rápida é a reação, gerando uma 

grande quantidade de cristais pequenos por unidade de volume da solução. Assim, 

quanto menos núcleos, mais lento é o crescimento e maior o tamanho dos cristais 

que geram massas mais porosas, sendo menos resistentes que aquelas formadas 

por cristais pequenos que possuem menor porosidade, ou seja, espaços vazios 

entre seus cristais. 

Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo analisar a microestrutura do gesso reciclado, 

por meio da comparação dos resultados obtidos com o gesso de construção 

industrial em diferentes etapas de hidratação, a fim de observar as alterações na 

microestrutura que ocorrem a esse material após sua reciclagem. 

Metodologia 

A análise da microestrutura do material será realizada por meio das seguintes 

técnicas de caracterização: Difração de Raios X (DRX); Termogravimetria (TG/DTG); 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC). Além de informações sobre a massa específica e massa unitária de cada 

amostra obtida pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 



Desenvolvimento 

Está sendo utilizado o gesso de construção industrial (GC) moído e passado 

por uma peneira de 10 µm, nas seguintes condições: GC comercial sem alteração; 

GC Hidratado com relações água/gesso iguais a 0,4; 0,5 e 0,6; GC Desidratado a 

temperatura de 160oC durante 1 hora e GC Hidratado pela segunda vez (reciclado) 

com relações água/gesso iguais a 0,4; 0,5 e 0,6 analisados pelos métodos já 

citados.  

Resultados Preliminares 
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