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RESUMO

O gesso hidratado é um material que apresenta um grande potencial contaminante para o solo, encostas de rios e lagos. Os lotes onde estes resíduos são abandonados colocam

em risco a população que vive ao redor. Outro fato de extrema relevância e que reforça a necessidade da reciclagem do gesso é que este possui o sulfato de cálcio como um dos

elementos de sua composição, composto altamente contaminante e capaz de modificar a alcalinidade do solo e contaminar o lençol freático. Diante deste contexto o objetivo

geral desta proposta é estudar a viabilidade da reutilização do resíduo de gesso como componente da matriz cimentícia de concreto sem fins estruturais, proporcionando a este

detrito uma destinação mais sustentável. No desenvolvimento do projeto, inicialmente, foram coletados os resíduos de gesso que estavam sendo descartados em obras da

cidade. Logo após foram retiradas impurezas macroscópicas presentes nas amostras. Em seguida, o gesso foi triturado empregando britador de mandíbula. Os demais insumos

para confecção do corpo de prova: brita, a areia e o cimento foram doados por construtoras parceiras da cidade de João Monlevade. A próxima etapa desenvolvida na

metodologia deste projeto foi à caracterização dos agregados, que envolveu os seguintes procedimentos de análise: Análise granulométrica; Teor de umidade; Massa especifica;

Massa unitária e Inchamento, procedimentos necessários para constituição do traço do concreto, e são os resultados adquiridos até o momento na pesquisa. Posteriormente será

obtido o tempo de pega cimento/ resíduo de gesso e após serão produzidos os corpos de prova com diferentes porcentagens de gesso. A etapa final envolverá uma análise das

propriedades mecânicas e microscópicas destas amostras. No que tange aos ganhos da bolsista e dos voluntários, pode-se ressaltar um grande crescimento acadêmico onde

está sendo possível ter mais contato com os equipamentos do laboratório, aumentando assim a vivência prática. 
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