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Introdução: 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. Em resumo o tema deste projeto trata-se da criação de alternativas como
medida para reutilização do gesso hidratado.  Objetivo: 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.  Metodologia: O
desenvolvimento do projeto está sendo feito conforme ás seguintes etapas: obtenção e
tratamento dos agregados; caracterização dos agregados; análise granulométrica;
determinação do teor de umidade; massa especifica; massa unitária; inchamento; 
cálculo para determinação do traço; determinação do tempo de pega cimento/ resíduo
de gesso; montagem do corpo de prova; propriedades mecânicas; análise microscópica.

 Resultados: Quanto aos resultados é esperado que o resíduo de gesso seja um
componente que possa ser reaproveitado com eficiência associado a matriz de cimento,
não reduzindo a resistência do concreto. A pesquisa está proporcionando um grande
conhecimento pratico aos acadêmicos. Conclusão: Conclui-se que a reutilização de
gesso e de outros resíduos na construção civil podem desencadear novas pesquisas.
Desta forma, esta proposta está instigando a conscientização da sociedade e também
dos futuros engenheiros civis da Faculdade de Engenharia João Monlevade, para que
se possa conduzir uma obra de forma sustentável. 
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