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1. RESUMO 

O gesso é um material largamente utilizado na construção civil. Depois dos 

materiais argilosos, os resíduos de gesso são os maiores poluentes nas construções 

residenciais devido ao curto tempo útil para utilização após misturado com a água 

(chamado de tempo de pega) e à mão de obra despreparada para manuseá-lo. 

Ocorre um grande desperdício desse material sólido urbano depositado em aterros, 

contaminando o solo e a água e liberando gases tóxicos e inflamáveis na atmosfera. 

Assim, o interesse pela reciclagem dos resíduos de gesso torna-se importante. 

Entretanto, ainda não existe uma tecnologia de reciclagem consolidada para este 

material. O objetivo desta pesquisa direciona-se à determinar as condições ideais 

fornecidas ao gesso na etapa de desidratação como o tempo na estufa, temperatura 

e relação água/gesso do gesso de construção, de modo a aperfeiçoar a reciclagem 

deste material e possibilitar torna-lo um bem de consumo. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Entre os materiais que têm sua utilização em largo crescimento na construção 

civil, destaca-se o gesso. Apesar de a reciclagem do gesso ser bastante simples e 

viável, bastando calcinar o resíduo de gesso hidratado a temperaturas amenas (em 

torno de 150 °C) para a geração do gesso na forma de hemidrato, a literatura diz 

que o gesso reciclado apresenta tempo de pega ainda menor, o que levaria a 

quantidades de resíduos ainda maiores em sua aplicação. 

 

3. OBJETIVOS  

Análise do comportamento do gesso de construção hidratado e moído quando 

submetido à desidratação em uma estufa. 

 

4. METODOLOGIA 

Neste trabalho a desidratação do gesso de construção de construção civil, 

denominado pela sigla GC, hidratado e moído em moinho de martelos, foi realizado 

em uma estufa de laboratório, com 147 l de capacidade e controle eletrônico de 

temperatura (até 250 °C). O gesso hidratado foi submetido a uma combinação de 

temperaturas e tempos de exposição diferentes para análise da melhor condição de 

desidratação. 

 



5. DESENVOLVIMENTO  

O gesso GC foi hidratado e moído, representando a massa de resíduo de gesso 

a ser reciclado, nas seguintes condições: 

a. GC Hidratado uma vez com as relações água/gesso de 0,4 ; 0,5 ; 0,6;  

b. GC Desidratado uma vez nas temperaturas de 140ºC, 150ºC e 160ºC 

na estufa durante 15min, 30min, 1h e 1h30.  

i. Ensaios com gesso seco 

Foram obtidas 36 amostras de 80 g cada de GC através dos procedimentos 

citados. As análises foram realizadas através da quantidade de perda de água na 

desidratação do gesso na estufa, onde será possível determinar as condições 

ideais que o GC deve ser submetido para ser reciclado na estufa com êxito:  

a. Determinação do tempo necessário;  

b. Determinação da temperatura;  

c. Determinação da relação água/gesso.  

ii. Ensaios com gesso em pasta 

Serão realizados experimentos no mesmo formato do anterior, porém com o 

gesso ainda na forma de pasta, ou seja, logo após sua mistura com água. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O conteúdo a respeito da etapa de desidratação na reciclagem do gesso GC foi 

abordado até o momento sob os aspectos experimentais. Assim, é possível 

prever a forma como o gesso GC irá se comportar mediante a reciclagem sob 

diversas condições.  

Após a análise das 36 amostras de gesso GC sob diferentes condições foi 

observado que o gesso perdeu umidade de forma significativa quando composto 

por 0,4 submetido a temperatura de 160ºC por 1h na estufa. Após o tempo de 1h 

a evaporação da água se estabiliza, como mostra o a Tabela 1. O mesmo ocorre 

para o gesso GC 0,5 conforme a Tabela 2. Em comparação com os gessos 

secos GC 0,4 e 0,5 ,o GC 0,6 na estufa não apresenta grandes resultados, 

indicado na Tabela 3. 

 

Tabela 1: Análise da perda de massa do gesso GC seco de 0,4 na estufa 

GC0,4;  
T=140ºC GC0,4;  T=150ºC GC0,4;  T=160ºC 



t(h) m (%) t(h) m (%) t(h) m (%) 

0,00 0 0,00 0 0,00 0 
0,15 0,232 0,15 0,179292 0,15 0,314183 
0,30 0,309 0,30 0,358584 0,30 0,493716 
1,00 0,618 1,00 0,627521 1,00 0,718133 
1,30 0,927 1,30 0,672344 1,30 0,718133 

  

Tabela 2: Análise da perda de massa do gesso GC seco 0,5 na estufa 

GC0,5;  T=140ºC 

t(h) m (%) 

0,00 0 
0,15 0,079365 
0,30 0,396825 
1,00 0,793651 
1,30 0,793651 

 

Tabela 3: Análise da perda de massa do gesso GC seco 0,6 na estufa 

GC0,6;  T=140ºC 

t(h) m (%) 

0,00 0 
0,15 0,074571 
0,30 0,074571 
1,00 0,298285 
1,30 0,447427 

 

A partir da análise do gesso em pasta na estufa, observou-se que o GC não 

apresenta grandes variações na quantidade de umidade, conforme a Tabela 4. 

Tabela 4: Perda de massa dos gessos GC em pasta na estufa 

t(h) m GC 0,4 (%) 
m GC 0,5 

(%) 
m GC 0,6 

(%) 

0 0 0 0 

1 1,66 2,33 1,99 
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