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1. Resumo 
 

O uso de gesso na construção civil vem crescendo continuamente e com 
maior intensidade desde meados dos anos 1990, quando o sistema de placas 
de gesso acartonado passou a ser utilizado nas vedações internas. Embora tão 
útil, o gesso é um material que exige cuidados em seu descarte, porém essa 
preocupação não existe de fato durante as construções. O que realmente ocorre 
é a eliminação de todos os materiais misturados de forma inadequada ou 
irregular, o que causa inúmeros problemas ambientais. Com o intuito de diminuir 
os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado do gesso, surge o 
interesse pelo estudo da reciclagem desse material, visto que são poucos os 
estudos que concluíram métodos evidentemente eficazes para essa reciclagem. 
O objetivo deste trabalho é analisar as propriedades físicas e mecânicas do 
material antes e após o processo de reciclagem, que será realizado com o auxílio 
de micro-ondas. 

 
2. Introdução 

 
O processo de produção do gesso consiste basicamente em três etapas: a 

primeira delas é a extração da matéria-prima, o mineral gipso, comercialmente 
conhecido como “gesso natural” ou simplesmente gipsita. É constituído 
principalmente do mineral gipsita e que pode conter anidrita (CaSO4) e minerais 
acessórios como calcita, dolomita e cloreto de sódio. A gipsita passa pelo 
processo de moagem, ou britagem, onde são utilizados britadores de mandíbula 
e moinhos de martelo. Quando calcinada a temperatura da ordem de 150 a 
350ºC, a gipsita se desidrata parcialmente, originando um sulfato de cálcio hemi-
hidratado, conhecido comercialmente como gesso (CaSO4.1/2H2O), muito 
utilizado na construção civil. 

Uma vez que os resíduos compostos por gesso são facilmente reciclados, 
bastando calciná-los com baixo consumo energético e reidratá-los para obtenção 
de novos produtos de gesso, o segmento gesseiro apresenta grande potencial 
de contribuição para a sustentabilidade da indústria da construção (JOHN; 
CINCOTTO, 2003, 2007; PINHEIRO, 2011). 

Até meados de 2011, os resíduos de gesso provenientes de construção e 
demolição eram definidos como não recicláveis, pois se enquadravam na classe 
“C” de acordo com a Resolução 307/2000 do CONAMA (BRASIL, 2002), por se 
considerar não haver tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitissem sua reciclagem ou recuperação. Com a publicação da Resolução 
431/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011), o resíduo de gesso tornou-se reciclável, 
uma vez que sua classificação foi alterada para a categoria “B”. 

Com o intuito de minimizar o descarte incorreto de gesso, o estudo em 
questão visa a reciclagem do gesso por micro-ondas, e se é possível a utilização 
desse gesso reciclado com alta qualidade, analisando suas propriedades 
mecânicas quando sólido, e quando em forma de pasta e pó. 

 
3. Objetivos 

 
O objetivo do estudo é analisar as propriedades físicas e mecânicas do gesso 

na forma de pó, pasta e sólido, antes e após o processo de reciclagem por 
desidratação através de micro-ondas. 



4. Metodologia 
 

Serão utilizados dois tipos de gesso neste trabalho: um gesso de construção 
(denominado GC, formado por hemidrato-
(denominado GO, formado por hemidrato-
materiais são produtos disponíveis ao público e foram adquiridos de um mesmo 
lote para cada situação. 

Os dois gessos aqui estudados foram obtidos na forma de hemidratos e 
então hidratados para a geração de um material que posteriormente será 
desidratado com o auxílio do equipamento de micro-ondas. As caracterizações 
microestruturais dos hemidratos serão realizadas antes e após a desidratação 
por micro-ondas. 

 
      5. Desenvolvimento 
 
 
 Os ensaios realizados se referem à pasta do gesso e ao gesso no estado 
endurecido. Quanto à pasta do gesso têm-se o ensaio de tempo de pega. A pega 
das pastas de gesso pode ser definida como o tempo que o material leva para 
se solidificar após entrar em contato com a água. O início de pega corresponde 
ao momento em que são formados os primeiros cristais na hidratação e depende 
dos componentes com maior reatividade (hemidratos). O fim de pega consiste 
no momento em que a hidratação dos compostos gera a temperatura máxima 
das reações de hidratação. O endurecimento da pasta de gesso depende dos 
constituintes com menor reatividade, como as anidritas II, cuja hidratação 
preenche os vazios entre os cristais já formados (JOHN; CINCOTTO, 2007). 

É determinado com a pasta produzida com a quantidade de água definida 
no ensaio de consistência normal, agora sem o aditivo retardador de pega. Neste 
ensaio, preconizado pela NBR 12128 (ABNT, 1991b), utiliza-se o aparelho de 
Vicat provido com uma agulha de diâmetro igual a 1,13+0,02 mm. Define-se o 
início de pega como o instante em que a agulha estaciona a 1 mm da base e o 
fim de pega quando a agulha deixa apenas uma impressão na superfície, não 
penetrando mais na pasta. 

Quanto ao gesso no estado endurecido, têm o ensaio de resistência à 
compressão. A resistência à compressão do gesso endurecido é determinada de 
acordo com a norma NBR 12129 (ABNT, 1991c). Corpos-de-prova cúbicos, com 
50,0 mm de aresta são submetidos à compressão até sua ruptura e a resistência 
(R, em MPa) é calculada pela relação entre a carga de ruptura (P, em N) e a 
área de aplicação do esforço (S, em mm²), como mostra a Erro! Fonte de 
referência não encontrada.. 
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      6. Resultados Preliminares 
 
Tempo de pega 

Foram realizados ensaios com três diferentes porcentagens de hidratação 
(0,4; 0,5; 0,6), realizando-se três ensaios para cada, afim de se retirar uma média 
destes. Os resultados obtidos foram: 

 
 



         

   0,4 0,5 0,6  

 água/gesso inicio fim inicio fim inicio fim  

 1 10,0 15,0 12,8 21,5 14,2 25,0  

 2 9,0 15,0 12,7 20,7 14,0 24,8  

 3 8,8 14,7 12,2 20,0 14,3 24,7  

 Média 9,3 14,9 12,6 20,7 14,2 24,8  

     (Unidade: minutos) 
Resistência à compressão 

Foram realizados ensaios com três diferentes porcentagens de hidratação 
(0,4; 0,5; 0,6), realizando-se três ensaios para cada, afim de se retirar uma média 
destes, com dois tipos de gesso, de construção e odontológico. Os resultados 
obtidos foram: 

(Unidade: Toneladas) 
Para o Gesso Odontológico, notou-se que a relação água/gesso = 0,6 não 

resultou em uma consistência que possibilitasse os ensaios, a pasta do gesso 
tornou-se muito aquosa. 

Iniciando-se os ensaios com o gesso desidratado, notou-se que a 
quantidade de água para se obter uma consistência apta para os testes é 
diferente para o gesso não hidratado. As relações água/gesso utilizadas 
resultam, para o gesso desidratado, uma pasta muito densa e não homogenia. 
A quantidade ideal de água para o gesso desidratado ainda não foi encontrada 
e, consequentemente, os ensaios ainda não foram realizados.  
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 Gesso de Construção  Gesso Odontológico  

 água/gesso 0,4 0,5 0,6  água/gesso 0,4 0,5  

 CP1 1,240 0,890 0,660  CP1 2,900 1,390  

 CP2 1,630 0,990 0,700  CP2 2,410 1,880  

 CP3 1,220 0,760 1,000  CP3 2,730 1,700  

 Média 1,363 0,880 0,787  Média 2,680 1,423  

          



13207). 


