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RESUMO
O fosfogesso é um resíduo da indústria de ácido fosfórico, matéria prima para a
produção de fertilizantes fosfatados, sendo um sulfato de cálcio dihidratado, cujas
características químicas e físicas são semelhantes às do gesso natural. A grande
produção de fertilizantes tem gerado imenso volume de fosfogesso, causando um
grande problema ambiental, e apenas uma pequena quantidade desse material tem
sido aproveitada em outras indústrias. Na construção civil, o gesso natural vem
sendo, a cada dia, mais utilizado, com sérios problemas ambientais nas regiões
produtoras. Por outro lado, o aproveitamento do fosfogesso na construção civil pode
contribuir para uma construção sustentável, não só ponto de vista ambiental, como
também econômico e social. Esta pesquisa visa a preencher uma lacuna nos
estudos sobre o uso do fosfogesso na construção civil, propondo a formulação de
uma pasta específica de revestimento, que atenda às recomendações técnicas
normatizadas para uso interno em edifícios, contendo o resíduo fosfogesso em sua
forma simples ou composta com o gesso natural. Assim optou-se por analisar cinco
pastas, em suas formas simples e compostas, na relação em massa. Na forma
simples, as pastas foram investigadas com: Fosfogesso (100%) e Gesso (100%). Na
forma composta, foram utilizadas as proporções com: Fosfogesso (75%) / gesso
(25%); Fosfogesso (50%) / gesso (50%) e Fosfogesso (25%) / gesso (75%), em
massa. Foram realizadas as caracterizações dos pós do fosfogesso e do gesso
natural e, em seguida, analisadas as condições técnicas das pastas em estado
fresco, puras e compostas, tais como: consistência normal e tempo de pega. No
estado endurecido, as principais análises foram: resistência à compressão,
resistência à tração na flexão e resistência de aderência ao arrancamento por
tração. Quanto aos resultados obtidos, verificou-se que a composição química de
ambos os pós são semelhantes. Fisicamente, observou-se que a superfície
específica e o volume total dos poros no fosfogesso são maiores que no gesso
natural, remetendo a um fator água/fosfogesso maior que água/gesso. De forma
geral, as resistências mecânicas do fosfogesso são menores que as resistências do
gesso natural. No tocante a uma pasta específica, para uso em revestimentos
internos de edifícios, a pasta que atende plenamente às condições técnicas é a
pasta composta por 50% de fosfogesso e 50% de gesso natural.
Palavras-chave: resíduos sólidos, fosfogesso, gesso, pastas, revestimento interno.

ABSTRACT
Phosphogypsum is a waste of phosphoric acid industry, raw material for the
production of phosphate fertilizers, being a calcium sulfate dihydrate, whose
chemical and physical characteristics are similar to those of natural gypsum. The vast
production of fertilizers has generated immense volume of phosphogypsum, causing
a major environmental problem, and only a small amount of this material has been
utilized in other industries. In construction, the gypsum has been, every day, most
used, with serious environmental problems in producing regions. Moreover, the use
of phosphogypsum in construction can contribute to sustainable construction, not
only the environmental point of view, but also economic and social. This research
aims to fill a gap in studies on the use of phosphogypsum in construction, proposing
the formulation of a specific folder coating that meets standardized technical
recommendations for internal use in buildings containing phosphogypsum waste in
its simple or compound shape with gypsum. So we chose to examine five folders in
their simple and compound shapes, the mass ratio. In simplest form, the folders were
investigated: gypsum (100%) and gypsum (100%). In the composite form, the
proportions

were

used

with:

phosphogypsum

(75%)

/

gypsum

(25%);

Phosphogypsum (50%) / gypsum (50%) and phosphogypsum (25%) / plaster (75%)
by weight. Characterizations of phosphogypsum powder and natural gypsum powder
were performed and then analyzed the technical conditions of the folders in fresh,
pure and composed state, such as: normal consistency and setting time. In the
hardened state, the main analyzes were: compressive strength, tensile strength in
bending and pullout grip traction. As the results, it was found that both the chemical
composition of the powders are similar. Physically, it was observed that the specific
surface area and total pore volume are larger than the gypsum in the gypsum,
referring to a water factor / greater than water / gypsum plaster. In general, the
mechanical strength of the gypsum is lower than the resistance of gypsum. With
regard to a specific folder, for use in linings of buildings, the folder that fully meets the
technical conditions is composed of 50% gypsum and 50% of natural gypsum slurry.
Keywords: solid waste, gypsum, plaster, folders, inner lining.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
1. CONSIDERAÇÕES

Com a necessidade crescente da produção agrícola para atendimento ao
consumo humano, é inevitável, cada vez mais, o uso dos recursos naturais no
auxílio dessa demanda.
Por outro lado, a exploração desses recursos nem sempre acontece com uma
gestão ambientalmente correta, ao mesmo tempo em que a pressão para o aumento
da produção agrícola continua a crescer. No atendimento dessa necessidade, os
fertilizantes assumem uma grande importância como insumo agrícola, que
geralmente têm, como matéria prima, produtos minerais, originados da extração
impactante de jazidas.
Na cadeia produtiva dos fertilizantes minerais, os fosfatados representam
considerável fonte de matéria prima e sua industrialização, ao longo de décadas,
tem sido uma atividade economicamente viável.
Nesse contexto, observa-se que o fosfogesso, embora venha ser considerado
como subproduto pelas indústrias produtoras do ácido fosfórico, tem se tornado um
sério problema ambiental, principalmente pelo grande volume produzido pelas
indústrias e descartado ao ar livre.
Para Borges (2011), esses problemas são decorrentes das elevadas
quantidades produzidas (para cada tonelada de ácido fosfórico produzido são
geradas cerca de 5 toneladas de fosfogesso) associada às alternativas de descarte
adotadas, como: o lançamento em rios ou oceanos e a estocagem em pilhas, que,
no Brasil, é feita junto às instalações produtoras, em formato de pilhas.
Com o incremento da produção de fertilizantes e, consequentemente, maior
geração de resíduo, surge a necessidade de criar alternativas para destinação do
fosfogesso.
Outra preocupação importante é quanto à degradação causada pela
exploração do minério da gipsita, no tocante à falta de controle na exploração de
jazidas, na extração tradicional e indiscriminada de lenha, que é utilizada na
calcinação do gesso, como também à poluição atmosférica causada pelo
lançamento de partículas do gesso no ar. Isso ocorre, essencialmente, no Polo
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Gesseiro do Araripe, oeste do Estado de Pernambuco, responsável por 95% da
produção nacional de gesso (SINDUSGESSO, 2012).
Nesse cenário, um desafio que deve ser assumido pelas indústrias
produtoras, universidades e demais órgãos governamentais é o de promover e
regulamentar soluções adequadas. Assim, trabalhos de pesquisas que visam
desenvolver possíveis usos para o fosfogesso na busca de tecnologias de
aproveitamento tornam-se cada vez mais importantes, uma vez que este é um
resíduo

abundante,

de

baixo

custo

e

cujo

aproveitamento

evitaria

o

comprometimento ambiental de áreas em que está depositado.
Além disso, o aproveitamento do fosfogesso contribuiria para a preservação
de reservas de gesso da gipsita, garantindo assim um dos princípios básicos do
desenvolvimento sustentável, ou seja, a preservação de recursos naturais para as
gerações futuras (JACOMINO, 2008).
O fosfogesso tem sido aplicado principalmente na indústria de cimento, assim
como em bases de rodovias e na agricultura, servindo como condicionador de
superfície.
Em países como os Estados Unidos e o Japão, o fosfogesso foi empregado
em bases de rodovias. No Brasil, Matos (2011) avaliou a influência da adição do
resíduo do fosfogesso em solo, considerando as condições mecânicas e hidráulicas,
visando aplicar em obras geotécnicas e concluiu ser viável a sua utilização.
Por outro lado, é na construção civil que o fosfogesso encontra o grande
desafio para seu reaproveitamento. Mesmo considerando-se as semelhanças de
suas características físicas e químicas com o gesso natural, que gera uma
expectativa

positiva

de

uso, faltam

trabalhos investigativos,

conforme

as

normatizações em vigor, que comprovem sua viabilidade técnica para o uso.
Nesse contexto, surge a expectativa da possibilidade de que o fosfogesso
possa ser empregado na construção civil, isoladamente, na forma compactada em
aterros; isoladamente, ou misturado ao gesso natural na confecção de placas
divisórias e de forros.
Esta pesquisa tem, portanto, como finalidade estudar a viabilidade do uso
do resíduo fosfogesso na formulação de uma pasta de revestimento para uso interno
de edifícios em substituição, total ou parcial, ao gesso natural, que tem sido bastante
empregado atualmente.
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Sabe-se que os resíduos sólidos apresentam riscos potenciais ao meio
ambiente, sendo considerados perigosos ou não perigosos, em função de suas
propriedades físicas e químicas, podendo apresentar risco à saúde pública ou ao
meio ambiente. Assim, destaca-se a importância de se reaproveitar um resíduo,
evitando, dessa forma, possíveis impactos ambientais e, ao mesmo tempo,
possibilitando a continuidade do processo tecnológico em curso. Nesse cenário, o
desenvolvimento de tecnologias e processos viáveis para o uso de um determinado
resíduo torna-se importante, não apenas do ponto de vista da preservação
ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social.
No Brasil, a geração do fosfogesso é quantitativamente considerável, tendo
esse resíduo baixo custo de aquisição. Além disso, o fosfogesso possui
propriedades que indicam um bom desempenho para determinadas aplicações,
apresentando solução contra a deterioração ambiental gerada pela estocagem
realizada em grandes áreas.
Embora

não

existam

estudos

econômicos

comprovando

o

menor

custo/benefício do emprego do fosfogesso, espera-se que, pelo menos nas regiões
próximas às áreas produtoras, a aplicação desse material seja viável, uma vez que o
custo para torná-lo comercial é apenas o de beneficiá-lo, enquanto que, para o
gesso natural, além da necessidade do beneficiamento existe o custo do uso da
terra, da extração e da produção industrial. Consequentemente, o emprego do
fosfogesso, tecnicamente sendo viável, trará redução no custo da construção civil.
Desse modo, o fosfogesso pode assumir um papel de relevância nos
programas de casas populares governamentais, como também em edifícios de
outros níveis socioeconômicos. Assim, o aproveitamento do fosfogesso contribuirá
para o desenvolvimento da produção limpa e sustentável, na indústria de fertilizantes
fosfatados e na construção civil.
Diante do exposto, a pesquisa se justifica pelo fato de o fosfogesso ser um
resíduo abundante e crescente, de baixo custo e cujo aproveitamento evitaria o
comprometimento ambiental de grandes áreas onde este é armazenado. Além disso,
o seu reaproveitamento contribuiria para a preservação de reservas de gesso
natural.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Estudar a viabilidade do uso do resíduo fosfogesso na formulação de uma
pasta de revestimento para uso interno de edifícios em substituição, total ou parcial,
ao gesso natural.
2.2 Objetivos específicos


Caracterizar os pós do fosfogesso e do gesso quanto aos parâmetros físicos
e químicos estabelecendo uma relação entre os mesmos;



Formular pastas simples e mistas com fosfogesso e gesso;



Determinar os diversos parâmetros normatizados das pastas no estado fresco
e endurecido, nas formas simples e mistas;



Estabelecer uma comparação entre os diversos parâmetros das pastas, no
estado fresco e no estado endurecido, nas formas simples e mistas;



Realizar análise específica, sobre as características das pastas endurecidas,
visando o seu emprego como revestimento interno de paredes e tetos.

3. CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL PARA O CONHECIMENTO

A investigação da possibilidade de uso do fosfogesso na construção civil,
como material de construção, especificamente para revestimento interno de paredes
e tetos, não tem sido objeto de trabalhos de pesquisas investigativas, que visem ao
seu aproveitamento dentro de uma perspectiva de inovação tecnológica. Portanto,
este trabalho de pesquisa torna-se relevante pelo seu caráter de originalidade e por
contribuir para o desenvolvimento da ciência, através de um procedimento
tecnológico inovador, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de
vista econômico, social e ecologicamente sustentável.
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1. FOSFOGESSO

1.1 Definição

De acordo com Borges (2011), o fosfogesso é o sulfato de cálcio hidratado,
possui características similares ao gesso da gipsita (gesso natural) e é um
subproduto da indústria do ácido fosfórico.
O fosfogesso é um resíduo gerado durante o processo de produção do ácido
fosfatado, cuja matéria prima principal é a rocha fosfatada apatita. Esse resíduo é
normalmente descartado e, por ser caracterizado como um pó esbranquiçado,
também é conhecido como gesso químico ou gesso agrícola.
De acordo com Ghafoori e Chang (1993), a denominação fosfogesso indica a
sua origem industrial (fosfo) e o seu componente predominante (gesso), uma vez
que esse resíduo, subproduto industrial, é sulfato de cálcio (CaSO4) e, portanto,
apresenta a mesma composição que o gesso natural.

1.2 Contextualização

O início da geração do resíduo fosfogesso no Brasil se deu com a
implantação das primeiras fábricas de fertilizantes surgidas nos anos 1940. Com o
processo de industrialização do país, as empresas concentravam-se no processo de
mistura da cadeia NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), com insumos de
fertilizantes simples importados. Essas primeiras unidades instalaram-se próximas a
portos marítimos, como Cubatão (SP) e Rio Grande (RS).
As importações atenderam à demanda interna de matérias primas para
fertilizantes até o início da década de 1960, uma vez que a produção local restringiase à exploração de uma mina de fosfato pertencente ao Grupo Bunge (Serrana
S.A.), descoberta nos anos 1940, no Estado de São Paulo (FERNANDES e DIAS,
2006).
A geração de fosfogesso pode apresentar vários problemas para o meio
ambiente, quando este resíduo não é armazenado de forma correta. A ausência de
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possibilidade de aplicação do fosfogesso termina por gerar problema de aterros e de
poluição ambiental (DEGIRMENCI, 2008).
O fosfogesso precisa passar por tratamento para que possa ser utilizado
como material de construção, devido à presença de impurezas indesejáveis como
P2O5, fluoretos, matéria orgânica e álcalis (CANTER, 1997; GARG et al., 1996). No
entanto, o fosfogesso tem sido usado como um controlador de pega na fabricação
de cimento portland, em substituição ao gesso natural. Além disso, tem sido utilizado
no tratamento da base de estradas e como matéria prima para confecção de blocos
de revestimentos após um beneficiamento simples (PRESSLER, 1984; CANTER,
1997; SINGH et al., 2003).
O fosfogesso também pode ser utilizado para produzir materiais de
construção, tais como tijolos e blocos (YANG et al., 2009; KUMAR, 2002).
Nesse contexto, vale destacar que a busca por uma aplicação para o resíduo
de fosfogesso torna-se relevante, ao se considerar que a produção de ácido
fosfórico é proporcional ao aumento da população mundial, a qual, de acordo com o
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), será, em 2050, de
aproximadamente 9,3 bilhões.
Esse cenário aponta para a necessidade de haver um aumento proporcional
na produção de alimentos e, por conseguinte, de fertilizantes fosfatados, o que
implicará no aumento gradativo do resíduo fosfogesso e, consequentemente, de seu
uso racional como material de construção, dentre outras possiblidades.

1.3 Processo de obtenção

Há dois processos para a produção de ácido fosfórico (H3PO4), segundo
Kulaif (1999): o primeiro processo é por via úmida e o segundo, por via térmica.
No processo por via úmida, a rocha fosfática é extraída e, em seguida,
transportada para um setor de refinação (MOREL, 1971).
Na sequência, é atacada com ácido sulfúrico, para produzir o super fosfato
normal. Faz-se então uma filtração para se obter um ácido fosfórico bruto, o qual
contém de 28% a 30% de anidrido fosfórico (CEKINSKY et al., 1990).
Como resíduos do processo de beneficiamento, resulta no sulfato de cálcio
dihidratado (fosfogesso) e no ácido fluorídrico, conforme a equação 2.1
(MALAVOLTA, 1991).

Capítulo 2 – Fundamentação teórica

_____

26

Ca10(PO4)6F2 + 10H2SO4 + 20H2O  6H3PO4 + 10CaSO4.2H2O + 2HF

(Eq. 2.1)

onde: Ca10(PO4)6F2 – rocha apatita;
10H2SO4 – ácido sulfúrico;
20H2O – água;
6H3PO4 – ácido fosfórico;
10CaSO4.2H2O – fosfogesso na forma di-hidratado;
2HF – ácido fluorídrico.

O processo por via úmida representa 85% das práticas de produção mundial
(CEKINSKY et al., 1990). As indústrias nacionais normalmente produzem o sulfato
de cálcio na forma bihidratada, por economia e facilidade de adaptação do processo
industrial a uma gama bastante grande de teores P2O5 na rocha fosfática (ROSA,
1997).
De forma simplificada, a figura 2.1 mostra o fluxograma de obtenção do ácido
fosfatado e a geração do fosfogesso através do processo por via úmida.
Figura 2.1 – Processo de geração do fosfogesso – via úmida
Exploração mineral
Fragmentação
Transporte

Enxofre

Estocagem

Ácido sulfúrico

Processamento do ácido fosfórico

Filtragem

Fosfogesso

Ácido fosfatado

Pilha de resíduos

Processamento de Fertilizantes

Fonte: Adaptado de BOURLEGAT, 2010

O processo por via úmida, também conhecida como rota sulfúrica, é o método
mais difundido mundialmente e o que apresenta o menor custo de produção, além
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de baixa eficiência na obtenção do ácido fosfatado. Por outro lado, de acordo com
Carvalho et al. (2002), a substituição da rota sulfúrica pela rota ítrica ou clorídrica
resultam na obtenção de subprodutos de maior valor comercial, diluindo custos e
diminuindo impactos ambientais na produção de fertilizantes fosfatados. Essas rotas,
embora ensejem maior custo e maior complexidade do processo e de manuseio de
ácidos, possibilitam uma considerável redução no volume de fosfogesso. Estudos
laboratoriais e de viabilidade técnica e econômica desses processos estão em curso.
No processo denominado por via térmica, o concentrado de rocha fosfática é
carregado em fornos elétricos com coque e sílica, em proporções pré-definidas.
Assim, obtém-se o fósforo líquido, o qual é, em seguida, queimado em uma câmara
de combustão na presença de ar, onde os gases, ao se resfriarem, são
transformados, por hidratação, em ácido fosfórico (KULAIF, 1999). Esse processo,
de acordo com Santos (2002), fornece ácido fosfórico de maior pureza, embora exija
um alto consumo de energia elétrica. O ácido fosfórico resultante desse processo é
então destinado à manufatura nos setores de alimentos e de farmácia.

1.4 Classificação

O fosfogesso pode ser classificado de acordo com o procedimento utilizado
na obtenção do ácido sulfúrico, uma vez que o mesmo pode ser o resultado do
processo de uma rota úmida ou seca e que determina as características do resíduo.
Assim sendo, segundo Matos (2011), o ácido fosfórico pode ser obtido a partir
de diferentes temperaturas na reação entre o ácido sulfúrico e a rocha fosfatada. Em
consequência dessa variação de temperatura, o ácido fosfórico é classificado em
três diferentes formas: di-hitradado, hemi-hidratado e anidro.
As diferenças básicas entre os três processos são as concentrações de ácido
fosfórico resultante, a velocidade de dissolução da rocha fosfática e o processo de
filtração (ORTIZ, 1997).
Com a combinação dos processos di-hitradado e hemi-hidratado resulta em
outro processo: hemi-di-hidratado.
Os processos hemi-hidratado e anidro geram maiores concentrações de
anidrido fosfórico (P2O5) presentes no ácido fosfórico (H3PO4).
As elevadas temperaturas empregadas durante o processo de produção
expõem os equipamentos industriais ao efeito de corrosão, além de requererem um
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elevado nível de energia para a produção com relação ao processo di-hidratado. A
seguir, descreve-se cada um desses processos:

Processo di-hidratado
Este processo é o mais utilizado pelas indústrias de fertilizantes fosfatados do
Brasil, assim como é o mais difundido em todo mundo, devido a sua relativa
simplicidade em relação aos demais processos (KOULOHERIS, 1980). Também é o
mais utilizado nos Estados Unidos. O ácido fosfórico produzido possui uma
concentração de 28% a 30% de P2O5.
O processo consiste na di-hidratação do fosfogesso formado (CaSO4, nH2O),
apresentando duas moléculas de água em sua composição (n=2). Para tanto, são
utilizadas temperaturas entre 70ºC e 80ºC na reação entre o ácido sulfúrico e a
rocha fosfática, de onde se origina a polpa.
Dessa etapa de reação, a polpa segue para a seção de filtração e lavagem
composta de três etapas.
Na primeira etapa, é feita a primeira filtração, cujo filtrado é enviado para
estocagem (H3PO4 com concentração de 28% a 30% de P2O5).
Na segunda etapa, composta pela primeira lavagem e segunda filtração, é
produzido o segundo filtrado, que é reciclado no reator (H3PO4 fraco, com
concentração de 20% de P2O5).
Na terceira e última etapa, é feita a segunda lavagem e a terceira filtração. O
terceiro filtrado segue para realizar a primeira lavagem e o subproduto sólido
separado, denominado fosfogesso, que é enviado para área de armazenamento ou
deposição (CEKINSKY et al., 1990).
Uma das vantagens desse processo (KOULOHERIS, 1980) é que este
apresenta baixo custo de implantação do sistema, baixo custo de produção e
flexibilidade, ao permitir a utilização de diferentes tipos de rocha fosfática (tanto de
origem ígnea, quanto sedimentar ou orgânica).
Em contrapartida, a obtenção do fosfogesso di-hidratado causa menor
rendimento de produção do ácido fosfórico e produz grandes quantidades de
impurezas no fosfogesso obtido, como, por exemplo, resíduos de ácido fosfórico e
sulfúrico e de metais pesados, que podem poluir o meio ambiente. Para cada
tonelada de P2O5 produzido são geradas 4,9 toneladas de fosfogesso di-hidratado, o
qual apresenta coloração de clara a acinzentada e possui consistência ácida.
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Processo hemi-hidratado
Mais comumente empregado na África, na Europa e no Japão (OLIVEIRA,
2005), esse processo é desenvolvido em temperaturas que variam de 93ºC a 132ºC
e produz ácido fosfórico em concentrações de 38% a 42% de P 2O5. Assim, o
fosfogesso resultante possui ½ molécula de água e apresenta-se como
hemihidratado (CaSO4 ½ H2O).
O processo hemi-hidratado se mostra mais vantajoso em relação ao processo
di-hidratado devido aos seguintes fatores: elevada concentração do ácido fosfórico,
rápida dissolução da rocha fosfatada e rápido processo de filtração (ORTIZ, 1997).
Além disso, o fosfogesso hemi-hidratado apresenta menor quantidade de impurezas
oriundas da própria rocha fosfática e do ácido sulfúrico.
Por outro lado, há também desvantagens: uma maior demanda por energia,
por causa do uso de altas temperaturas, sendo que o maior problema ocorre na
etapa da filtração (ORTIZ, 1997), na qual existem pequenas quantidades de
partículas di-hidratadas, que fazem com que as partículas em condições hemihidratadas sejam reidratadas novamente.
Assim, para que essa possível reidratação possa ser evitada, recomenda-se a
utilização de temperaturas maiores durante o processo. Supõe-se que 4,3 toneladas
de fosfogesso hemi-hidratado são geradas para cada tonelada de ácido fosfórico
produzido.

Processo hemi-di-hidratado
Trata-se de um processo que resulta da combinação de duas técnicas de
obtenção de ácido fosfórico, ou seja, os processos di-hidratado e hemi-hidratado.
O Processo hemi-di-hidratado, segundo Kouloheris (1980), utiliza parte da
simplicidade do processo di-hidratado e gera um resíduo com uma menor
quantidade de impurezas semelhante ao fosfogesso hemi-hidratado. Algumas
indústrias europeias e japonesas fazem uso desse processo.
Do ponto de vista econômico, atualmente, esse processo se mostra bastante
atrativo, uma vez que combina as vantagens de se obter concentrações de 40% a
52% com a geração de um fosfogesso limpo.
Para a reação entre a rocha fosfática e o ácido sulfúrico, são utilizadas
temperaturas que variam de 90ºC a 100ºC. A razão da produção entre o fosfogesso
e o ácido fosfórico é igual à do processo hemi-hidratado, quer dizer, para cada
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tonelada de ácido fosfórico, obtém-se 4,3 toneladas de fosfogesso. De acordo com
Oliveira (2005), uma característica desse processo é a economia de energia,
embora os custos de manutenção dos equipamentos sejam maiores do que no
processo di-hidratado.

Processo anidro
Neste processo, o fosfogesso obtido aparece em condições anidras, não
havendo a presença de moléculas de água em sua composição. Assim o valor n da
equação de formação do resíduo é nulo e o fosfogesso obtido é representado
quimicamente pela equação CaSO4.
Este processo é desenvolvido no intervalo de temperaturas de 120ºC a 130ºC
(OLIVEIRA, 2005), gerando, entre os demais, a menor quantidade de resíduo, uma
vez que, para produzir uma tonelada de ácido fosfórico são geradas 3,5 toneladas
de fosfogesso anidro.
A despeito dessa menor quantidade na produção do fosfogesso, poucas
fábricas no mundo adotam esse processo, devido aos elevados custos de produção
causados pela corrosão acelerada de máquinas e equipamentos industriais e pelo
alto consumo de energia durante sua operação. Com esse método, pode-se atingir
uma concentração aproximada de 50% de P2O5 no ácido fosfórico produzido
(MESQUITA, 2007).

1.5 Composição química

O fosfogesso apresenta em sua composição química basicamente o sulfato
de cálcio (CaSO4).
No Estado da Flórida, segundo Ghafoori e Chang (1993) esse teor chega a
90%, sendo os 10% restantes compostos por uma combinação de impurezas como
areia, fosfato, fluoretos e substâncias orgânicas.
Essas impurezas, segundo Oliveira (2005), podem ser formadas por vários
elementos químicos como arsênio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), cromo (Cr), chumbo
(PB), mercúrio (Hg), selênio (Se) e prata (Ag), também conhecidos como metais
pesados. Aparecem ainda sílica (SiO2), óxidos de ferro (Fe2O3), de alumínio (Al2O3)
e de magnésio (MgO). Além desses, são também encontrados elementos
radioativos como o urânio (238U), tório (232Th), rádio (236Ra), entre outros.
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Uma análise da composição química do fosfogesso foi realizada por Kouloheris
(1980), conforme o processo de obtenção, cujos valores estão apresentados na
tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Composição química do fosfogesso conforme obtenção
Percentual na composição
Componentes

Fórmula
química
di-hidratado

hemihidratado

hemi-dihidratado

óxido sulfúrico

SO3

44,00

50,30

46,50

óxido de cálcio

CaO

32,50

36,90

32,20

Pentóxido de fósforo

P2O5

0,65

1,50

0,25

Flúor

F

1,20

0,80

0,50

dióxido de silício

SiO2

0,50

0,70

0,40

óxido de ferro

Fe2O3

0,10

0,10

0,05

óxido de alumínio

Al2O3

0,10

0,30

0,30

óxido de magnésio

MgO

0,10

---

---

Água cristalizada

H2O

aprox. 19,00

aprox. 9,00

aprox. 20,00

Fonte: KOULOHERIS, 1980

Apesar de ter basicamente a mesma composição química do gesso, para que
o fosfogesso possa ser aplicado como substituto do gesso natural, precisa passar
por um processo de purificação (KOULOHERIS, 1980).
Freitas (1992), comparando as características químicas do fosfogesso dihidratado de Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás (Brasil) e no estado da Flórida
(Estados Unidos da América) mostrou que as composições químicas do fosfogesso
variam de acordo com os processos de geração. Outro fator determinante na
composição química é a origem das rochas fosfáticas utilizadas no processo de
formação do ácido fosfórico. A propósito, Gadalla et al. (1990) realizaram uma série
de análises químicas em diversos depósitos de fosfogesso e chegaram à conclusão
de que os depósitos mais antigos abrigavam um fosfogesso menos ácido, o que
poderia ser explicado por causa dos processos naturais do intemperismo e da
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lixiviação, através dos quais as impurezas solúveis em água, as substâncias voláteis
e os metais pesados são eliminados.
As rochas brasileiras geralmente apresentam teores de metais pesados,
fluoretos, radioatividade e outras impurezas menores do que as rochas de outros
países (MATOS, 2011). As análises de fosfogesso indicaram teores abaixo dos
limites permitidos para o uso agrícola (FREITAS, 1992).
No que toca ao pH, enquanto que na Flórida (USA), o fosfogesso tem acidez
variando de 3,0 a 5,5 (GHAFOORI e CHANG, 1993), no Brasil (RABELO et al., 2001;
PARREIRA et al., 2003), varia de 4,25 a 6.

1.6 Características físicas

Quanto à distribuição granulométrica, o fosfogesso pode apresentar diferentes
distribuições, em que predomina um material com alto percentual de partículas
siltosas (CHANG e MANTELL, 1990; GHAFOORI e CHANG, 1993; ORTIZ, 1997 e
CANUT, 2006).
Afirmam Ghafoori e Chang (1993) que a distribuição granulométrica do
fosfogesso depende do processo de produção de ácido fosfórico e do grau de
moagem da rocha fosfática utilizada.
O valor da massa específica dos grãos de fosfogesso é ligeiramente superior
ao do gesso natural (SFAR FELFOUL et al., 2002), o que pode justificar-se pela
presença de impurezas no fosfogesso.
O fosfogesso é um material que apresenta pouca ou nenhuma plasticidade
(DEGIRMENCI, 2008), sendo classificado no sistema unificado como um silte
inorgânico de baixa plasticidade. Para a AASHTO (American Association of State
Highway and Transportation Officials), o fosfogesso é classificado como material A4, ou seja, silte com mais de 35% das partículas passando na peneira nº200
(ASTM).
Através de análises realizadas em laboratórios com o fosfogesso, Canut
(2006) obteve os dados físicos apresentados na tabela 2.2.
A solubilidade do fosfogesso depende do valor do pH da solução em que o
mesmo se encontra imerso. A solubilidade é inversamente proporcional ao pH
(SFAR FELFOUL et al., 2002).
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Tabela 2.2 – Propriedades do fosfogesso
Variáveis

Valores

Unidade

Superficial especifica

10,50

m /g

Volume total de poros

0,06

cm /g

Diâmetro médio dos poros

236

Å

Partículas com D(90%)

62,5

µm

Massa específica

2,62

g/cm

Fator água/fosfogesso

1,00

---

2

3

3

Fonte: CANUT, 2006

A salinidade do meio é um fator que pode afetar a solubilidade do fosfogesso.
Na água do mar, a solubilidade do fosfogesso é de 3,5 g/l, maior que a solubilidade
em água doce na ordem de 2,3 g/l (FREITAS, 1992). O aumento da solubilidade do
resíduo em soluções salinas é basicamente atribuído aos efeitos das forças iônicas.
Há

pequenas

mudanças

decorrentes

de

mudanças

de

temperatura

(PAPANICOLAOU et al., 2009).

1.7 Aplicação do fosfogesso na construção civil

O fosfogesso, por apresentar características físicas e químicas semelhantes
ao gesso da gipsita, vem, gradativamente, ocupando espaço na construção civil,
seja misturado ao próprio gesso mineral ou em sua substituição. Ao comparar a
utilização do fosfogesso e do gesso natural, dentro de uma perspectiva técnica e
econômica, Canut (2006) concluiu: “a utilização do resíduo fosfogesso, como
material de construção em substituição ao gesso natural, é extremamente viável.”
Na indústria da construção civil, o fosfogesso pode ser empregado: na fabricação de
artefatos, na fabricação de placas para forro, molduras, painéis decorativos, sancas
etc., em blocos pré-moldados, na composição de argamassas de contra-pisos,
revestimentos verticais e horizontais, conforme descrição a seguir:
Na fabricação de artefatos a serem empregados nas construções de
residências, tais como: tijolos ecológicos, cobogó, lajota para calçadas etc. Na
indústria de artefatos de cimento, o fosfogesso entra na composição da argamassa,
substituindo o gesso ou adicionado a esse material. Em países, como o Japão,
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onde praticamente não há jazida de gipsita, o fosfogesso é uma matéria prima
básica da construção civil;
Fabricação de placas para forro, molduras, painéis decorativos, sancas etc. O
fosfogesso tem sido utilizado em substituição ao gesso natural na confecção de
peças usadas em forrações de tetos, tradicionalmente feitas com o gesso da gipsita;
Blocos pré-moldados, usados na montagem das construções de residências.
O surgimento da tecnologia de paredes divisórias, tipo Dry Wall, tem sido bastante
incrementado na construção civil, utilizando o gesso mineral. Residências populares
têm sido construídas, somente com blocos pré-moldados de sulfato de cálcio dihidratado;
Na composição de argamassas de contra-pisos e de nivelamento de pisos,
como também nas argamassas utilizadas em revestimentos verticais e horizontais.
Nas argamassas, o fosfogesso pode entrar na composição, substituindo o gesso
natural, ou mesmo como o único aglomerante. Essa prática já é bem utilizada em
diversos países, onde há deficiência na produção de gesso natural e volumes de
estoques de fosfogesso.
No uso em base e sub-base de pavimentos urbanos e rodoviários. O
aproveitamento do resíduo pode ser utilizado puro ou misturado com outros
materiais como: pedregulho, argila, areia e cimento, tanto na base como também na
sub-base. No Brasil, muitos trabalhos de pesquisa têm sido divulgados, mostrando a
sua eficiência. Nos Estados Unidos, rodovias foram construídas e monitoradas.
“Testes e monitoramentos realizados ao longo de 5 anos, após a construção de um
trecho da malha viária, sinalizaram e indicaram que o pavimento sob tráfego intenso
ainda apresenta boa capacidade de suporte, ocasião em que se utilizou na base
misturas de fosfogesso e cimento nas proporções de 90% e 10%, respectivamente”
(CHANG e MANTELL, 1990 apud CANUT, 2006).
Rabelo et al. (2001) avaliou a influência da adição do fosfogesso ao cimento
na fabricação de concretos. Analisou diversas relações água/cimento e percentuais
de adição do fosfogesso ao cimento. Observou que o aumento do percentual de
fosfogesso adicionado implicava na redução da resistência à compressão simples do
concreto e que a resistência dos corpos de prova com fosfogesso ficou entre 30% a
50% da resistência dos corpos de prova sem fosfogesso. Apesar da diminuição da
resistência do concreto, a adição de fosfogesso ao cimento na fabricação do
concreto foi considerada viável.

Capítulo 2 – Fundamentação teórica

_____

35

É importante salientar que o emprego de resíduos sólidos e subprodutos
como matéria prima na indústria da construção civil não pode resolver sozinha a
problemática da eliminação de refugos industriais pela sociedade. Contudo, permite
a redução significativa de parcela de matéria-prima não renovável e de insumos
energéticos.

1.8 Emprego da pasta de fosfogesso como revestimento

O uso do gesso natural como material de construção vem sendo intensificado,
devido principalmente a questões de ordem social e econômica, por se tratar de um
produto que proporciona uma maior velocidade de aplicação. E, por consequência,
ajustar-se melhor aos apertados cronogramas de execução das obras, a um preço
competitivo, atendendo assim às expectativas dos usuários e construtores.
Nos revestimentos em superfícies verticais e teto, é comum a prática do uso
do gesso, devido à boa ligação entre este material e os diferentes tipos de substrato,
tais como tijolos, placas de divisórias e pedras naturais.
No caso de sua aplicação sobre superfícies metálicas, atenção especial deve
ser dada à proteção dos metais contra a corrosão, pois o pH (potencial
hidrogeniônico) neutro do gesso, associado à umidade local pode provocar perda de
aderência (PETRUCCI, 1992). Nestas situações recomenda-se utilizar metais
submetidos ao processo de proteção contra corrosão, como, por exemplo, a
galvanização.
O uso do fosfogesso, por sua vez, especificamente como material de
construção para revestimento ainda não ocorre e não tem sido foco de pesquisas
nacionais ou internacionais. Portanto, há ínfimas informações neste sentido, o que
justifica pesquisas como a que é desenvolvida neste trabalho.
Assim como o gesso, o fosfogesso apresenta propriedades extremamente
atraentes para o uso como revestimento, entre elas, a aderência em vários tipos de
substratos e o endurecimento rápido, que proporciona rapidez na execução dos
serviços.
Em termos gerais, a resistência mecânica dos produtos à base de gesso,
como também o fosfogesso, é baixa quando se compara com o concreto e outros
materiais cimentícios. Assim como a sua sensibilidade à umidade, fazem com que o
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seu uso na construção se restrinja ao acabamento interno de paredes e tetos, sem
uso de aditivos, e à fabricação de artefatos para vedação de interiores.
Além disso, destacam-se por proporcionar um excelente acabamento final nas
paredes e tetos de construções, dispensando o uso de outro material de
acabamento. Vale destacar, porém, que sua aplicação em ambientes externos não é
recomendada, devido a sua alta solubilidade na presença de água.
Finalmente, é preciso considerar que a indústria da construção civil, em todo
o mundo, encontra-se em um momento claramente dedicado à busca e
implementação de estratégias de modernização do setor, em que a racionalização
construtiva tem um papel fundamental. Nesse sentido, as tendências mais
importantes relacionam-se à busca de alternativas ecologicamente sustentáveis
capazes de maximizar o potencial de racionalização embutido nos processos
construtivos.

1.9 Questões ambientais

Como em quase toda produção industrial, a existência de resíduos é
inevitável. Quanto ao fosfogesso, o crescente aumento da geração do resíduo,
aliado a uma demanda de produção cada dia maior, tem preocupado cada vez mais
os órgãos ambientalistas, uma vez que o aproveitamento desse resíduo nos
diversos segmentos da economia é insignificante em relação a sua produção. Desse
modo, volumes imensos são armazenados, em forma de pilha, livremente em áreas
a céu aberto, sem maior controle, ou são depositados em aterros sanitários,
ocupando grandes áreas, impactando o meio ambiente. A figura 2.2 mostra a pilha
formada por fosfogesso na unidade de produção da Vale Fertilizante, município de
Uberaba/MG. Sobre a pilha, ao lado direito, observa-se parte superior de uma
enchedeira.
Outra preocupação, principalmente por parte dos ambientalistas, é a questão
da radioatividade existente no fosfogesso. A apatita, rocha fosfatada, que é a
principal fonte de matéria prima na indústria de fertilizantes fosfatados,
frequentemente contém quantidades significativas de urânio, tório e outros
elementos radioativos em sua composição. Nesse aspecto é importante lembrar que
o fosfogesso gerado no Brasil apresenta baixo nível de radioatividade.
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Figura 2.2 – Pilha de fosfogesso da Vale Fertilizantes/Uberaba

Fonte: JORGE OLIVEIRA, 2012

Assim sendo, pesquisas e estudos específicos são imprescindíveis para a
viabilização do reaproveitamento do resíduo.
Outra preocupação, principalmente por parte dos ambientalistas, é a questão
da radioatividade existente no fosfogesso. A apatita, rocha fosfatada, que é a
principal fonte de matéria prima na indústria de fertilizantes fosfatados,
frequentemente contém quantidades significativas de urânio, tório e outros
elementos radioativos em sua composição. Nesse aspecto é importante lembrar que
o fosfogesso gerado no Brasil apresenta baixo nível de radioatividade.
Em outros países, como nos Estados Unidos, em que o fosfogesso apresenta
nível de radioatividade mais elevado, a preocupação com a emissão de radiação é
bem maior que no Brasil, onde não há uma legislação específica para o descarte e a
utilização do resíduo. Como parâmetro de análise, no Brasil, emprega-se a
normatização preconizada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
– USEPA.
Sobre a avaliação dos contaminantes radioativos do fosfogesso, Jacomino
(2008) cita: “Resultados obtidos até o presente momento, indicam que, para as
diferentes condições simuladas (inclusive na agricultura), não existem restrições, do
ponto de vista radiológico, para o uso do fosfogesso”. Para Mazzilli (2005), a
radioatividade medida no fosfogesso é da mesma magnitude da observada nos
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fertilizantes, fato este que torna viável o reaproveitamento do fosfogesso como
insumo aplicável à construção civil no Brasil.
Quanto ao descarte, é importante ressaltar que há três formas (bombeamento
para rios e oceanos; formação de pilhas a úmido e formação de pilhas a seco) de se
descartar o resíduo fosfogesso (WISSA e FULEIHAN, 1980; FREITAS, 1992), as
quais estão na dependência de fatores econômicos, hidrogeológicos, ambientais e
condições climáticas.
De acordo com Lhoyd Jr. (1985) e Freitas (1992), o bombeamento para rios e
oceanos não é uma prática muito comum, embora possa ser uma alternativa técnica
e economicamente vantajosa.
Por outro lado, o custo dessa prática pode se tornar elevado, por causa das
exigências do tratamento dos efluentes por parte dos órgãos de controle ambiental.
Essa prática também pode contribuir para o assoreamento e para a mudança da
qualidade das águas.
A deposição a úmido (BARTL e ALBUQUERQUE, 1992) é o descarte do
fosfogesso com a água residual na forma de polpa, com um teor de sólidos variando
de 5% a 20% através de bombeamento para lagoas de sedimentação, onde ele é
decantado, e depois de seco é acumulado em pilhas.
Na deposição a seco, o fosfogesso é descartado na forma de torta, sendo
transportado por correias ou caminhões para a área de deposição final, onde é
acumulado em pilhas.
Esses

tipos

de

armazenamento

geram,

portanto,

sérios

problemas

ambientais, como a necessidade de extensas áreas para que o fosfogesso possa
ser estocado ou depositado em lagoas de sedimentação, contaminação de corpos
de água e de águas subterrâneas, além da poluição visual causada pela formação
de enormes áreas degradadas. A figura 2.3 mostra, a partir da altitude do ponto de
visão de cerca de 4 Km, as condições de estocagem do fosfogesso realizada pela
unidade fabril da Vale Fertilizantes em Uberaba/MG.
Por ficar exposto a céu aberto, o produto armazenado em pilhas também fica
vulnerável à lixiviação, a qual gera água com alto índice de acidez, podendo conter
elevados níveis de contaminantes como flúor e fósforo (WISSA e FULEIHAN, 1980).
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Figura 2.3 – Estocagem do fosfogesso da Vale Fertilizantes/Uberaba

Fonte: GOOGLE EARTH, 2012

1.10 Produção, reserva e consumo no mundo e no Brasil

Os maiores produtores de ácido fosfórico do mundo e, consequentemente, de
fosfogesso, segundo Tomaz (2006), são os Estados Unidos (30%), com grande
parte de sua produção realizada no Estado da Flórida, seguido de Marrocos (9%),
Rússia (8%), China (8%) e Índia (5%), sendo o Brasil o nono produtor mundial com
2%. Essa produção mundial equivale a cerca de 150 milhões de toneladas ao ano.
Os Estados Unidos e o Marrocos possuem cerca de 73% das reservas
mundiais, as quais são de origem sedimentares (ALBUQUERQUE, 1996 apud
OLIVEIRA, 2005). Na Flórida, localiza-se o maior depósito de fosfogesso do mundo,
que atinge aproximadamente 1 bilhão de toneladas.
De acordo com Yang et al. (2009), a produção de fosfogesso é de até 280
milhões de toneladas por ano em todo o mundo e, na china, a média de produção
anual é de mais de 22 milhões de toneladas. A média anual na Turquia é de cerca
de 3 milhões de toneladas (DEGIRMENCI, 2008). Mais de 6 milhões de toneladas
de fosfogesso são produzidos por ano na Índia (CANTER, 1997).
Na Coréia, 30 milhões de toneladas de fosfogesso são depositados como
resíduos (MUN et al., 2007).
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No Brasil, a geração anual do fosfogesso situa-se na casa dos 6 milhões de
toneladas (BORGES, 2011). Conforme Silva e Giulietti (2010), a produção anual de
ácido fosfórico no Brasil é maior do que 1,2 milhão de toneladas de P 2O5,
equivalendo a mais de 77% da produção da América Latina e pouco mais de 3% da
produção mundial.
Atualmente, existem três empresas que produzem o ácido fosfórico, que são:
COPEBRÁS, com Unidades em Cubatão (SP) e Catalão (GO); Vale Fertilizantes,
com unidades em Uberaba (MG) e Cubatão (SP) e a BUNGE, com Unidade em
Cajati (SP). A Unidade de Uberaba pertencente à Vale Fertilizantes é a maior de
todas, com três plantas de ácido fosfórico e uma produção anual aproximada de
700.000 t, gerando 3.000.000 t de fosfogesso aproximadamente (PINTO, 2007).
Segundo o Sumário Mineral (2011), elaborado pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral/DNPM, as reservas de rochas fosfáticas no Brasil, concentramse basicamente nos Estados produtores de Minas Gerais (73,8%), Goiás (8,3%) e
São Paulo (7,3%), que, juntos, participam com 89,4% das reservas totais do país,
seguidos dos Estados de Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraíba,
com os 10,6% restantes.
O consumo do fosfogesso no Brasil ocorre principalmente na agricultura e na
indústria do cimento. Na agricultura é empregado como fonte de cálcio e enxofre e
como condicionador de solos que contém níveis elevados de sódio. Na indústria de
cimento, em substituição ao gesso da gipsita, no controle do tempo de pega.

2. GESSO DA GIPSITA

2.1 Definição
Em uma visão clássica, o termo gesso é definido como “gipsita cozida a baixa
temperatura, que faz pega com a água e é por isso empregada nas moldagens”
(AURÉLIO, 1975); gesso é “material empregado na construção de estuques,
fabricação de estátuas, na imobilização de membros fraturados” (KOOGAN/
HOUAISS, 1998).
Para os tecnicistas, o gesso pode ser definido como um aglomerante aéreo,
caracterizado por ser um pó banco, com extrema finura, de origem mineral,

Capítulo 2 – Fundamentação teórica

_____

41

produzido após a fragmentação e calcinação da rocha gipsita com temperatura em
torno de 140ºC a 160ºC.
Para

Linhales

(2003),

os termos

“gipsita”,

“gipso” e

“gesso”,

são

frequentemente usados como sinônimos. No entanto, a denominação gipsita é
reconhecidamente a mais adequada ao mineral em estado natural, enquanto gesso
é o termo mais adequado para designar o produto calcinado.
Para Bauer (2005), gesso é o termo de uma família de aglomerantes simples,
constituídos basicamente de sulfatos mais ou menos hidratados e anidros de cálcio.

2.2 Contextualização

Entre os materiais de construção empregados nos dias atuais, o gesso é um
dos mais antigos. A primeira comprovação de sua utilização é datada da Idade da
Pedra - Período Paleolítico. Através de achados arqueológicos, realizados através
de escavações na Síria e Turquia, durante o Século VIII a.C., constatou-se que o
gesso era empregado no embasamento de painéis decorativos, no preparativo do
solo para pisos e na confecção de vasilhames. Localizada às margens oeste do Rio
Jordão, Palestina, a Cidade de Jericó é uma das mais antigas do mundo. Nela, no
século VI a.C., foram encontradas em ruínas, estátuas moldadas a partir da
composição do gesso com argila, como também foram encontrados, em pátios de
edificações, pisos feitos em gesso (A HISTÓRIA DO GESSO, 2012).
Na civilização ocidental, entre os Séculos IV e III, a.C., o filósofo Theofraste
ficou bastante conhecido por sua publicação “Tratado das pedras”. Esse documento
é o mais antigo que registra a exploração e utilização do gesso. Theofraste relata a
existência de gesseiras no Chipre, Fenícia e Síria. Em tais civilizações, o gesso era
utilizado como argamassa para ornamentação, painéis, baixos relevos e estátuas.
Theofraste também descreve que o gesso era utilizado como um material capaz de
recuperar rebocos ou obras antigas, submetendo-as a uma nova cozedura e
posterior reutilização do gesso assim obtido (SÃO FRANCISCO, 2012).
Durante o Século III a.C., constatou-se que o gesso foi empregado, como
argamassa de assentamento das juntas dos blocos de pedra, com cerca de 16
toneladas, na construção da Pirâmide de Quéops, no Egito (A HISTÓRIA DO
GESSO, 2012).
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No século II a.C., foram construídos pelos Bárbaros, no continente africano,
barragens e canais com a utilização de um tipo de gesso de alta resistência,
garantindo a irrigação nos séculos seguintes (HISTÓRICO DO GESSO, 2012).
Nesse mesmo período, também na África, o gesso foi empregado como
argamassa juntamente com blocos de terra virgem na construção de habitações. No
século I, com a invasão Romana, na França, foi aplicado o processo construtivo
denominado de “pedreiros de gesso”. Esse método foi caracterizado pela aplicação
do gesso no aproveitamento das construções em madeira (HISTÓRICO DO GESSO,
2012).
Durante o Império Romano, no Século III, o gesso era adicionado a cal, areia
e pó de mármore, formando argamassa para modelagem aplicadas em estuques.
No Século XII e durante toda a Idade Média, as argamassas de gesso
assumem papel de relevância nas construções de paredes e no nivelamento dos
rebocos (SÃO FRANCISCO, 2012).
O estuque e as forrações para tetos, em função das qualidades térmicas
apresentadas pelo gesso são mais difundidas, principalmente na Baixa Saxônia e no
Luxemburgo (GESSO, 2012).
O período da Renascença, entre os Séculos XIII e XVI, foi marcado pela
generalização do emprego do gesso na construção civil, principalmente como
elemento de decoração (GESSO, 2012).
Em seguida, no Século XVIII, a utilização do gesso nas edificações francesas
apresentava elevado percentual, mesmo considerando que sua produção e
aplicação eram realizadas de forma bastante rudimentar. “Houve grande
generalização no emprego do gesso em construção, de tal forma que a maior parte
das edificações terem sido construídas com painéis de madeira tosca rebocados
com gesso” (GESSO INTEGRAL, 2012).
Nesse mesmo período, Lavoisier apresenta o primeiro estudo científico na
Academia de Ciências Francesa, descrevendo os fenômenos que envolvem a
origem da preparação do gesso. Após esse estudo, outros trabalhos foram
desenvolvidos (HISTÓRICO, 2012).
No Século XIX, os trabalhos de Van t´Hoff e, sobretudo, o de Le Chatelier,
permitiu abordar uma explicação científica para a desidratação da gipsita (GESSO,
2012).
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A partir do Século XX, em função do progresso industrial, os equipamentos
para a fabricação do gesso deixaram de ter um conceito rudimentar e passaram a
ter novas concepções tecnológicas, sendo os mesmos usados atualmente. Em
consequência, ocorreu melhoria dos processos de obtenção do gesso e as técnicas
de aplicação foram aprimoradas (HISTÓRICO, 2012).

2.3 Processo de obtenção

O mineral da gipsita foi formado a partir da evaporação de mares, entre 100 e
200 milhões de anos atrás, e é encontrado, em grande parte, na superfície terrestre.
Sua extração não gera resíduos tóxicos e a interferência na superfície é moderada
(CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL, 2012).
Como as indústrias beneficiadoras da gipsita, durante a calcinação, liberam
para a atmosfera somente vapor de água, são consideradas empresas limpas.
A calcinação controlada do minério da gipsita ocorre em forno rotativo ou
fornos específicos a cerca de 150°C. Nesse processo, o material perde água,
formando assim sulfato de cálcio semi-hidratado (CaSO4 ½ H2O). A equação 2.2,
representa quimicamente o processo de calcinação (JOHN E CINCOTTO, 2010).
(CaSO4.2H2O) + calor  (CaSO4.0,5H2O) + 1,5H2O

(Eq. 2.2)

onde: (CaSO4.2H2O) – minério da gipsita na forma de di-hidratado;
calor – entre 1400C e 1600C;
(CaSO4.0,5H2O) – sulfato de cálcio na forma de hemidrato;
1,5H2O – água evaporada.

Basicamente, o beneficiamento do minério da gipsita ocorre pela extração,
moagem e calcinação. Após sua calcinação, o material é moído, formando o
característico pó branco e fino que é comercializado.
A figura 2.4, mostra a sequência das etapas do processo de beneficiamento
do minério da gipsita a partir da exploração mineral até o acondicionamento para
comercialização.
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Figura 2.4 – Processo de obtenção do gesso da gipsita
Exploração mineral

Fragmentação

Transporte

Estocagem

Calcinação

Pulverização

Gesso

Acondicionamento
Fonte: Adaptado de BEZERRA, 2009

O mineral gipsita, geralmente, é encontrado em granulação fina a média,
estratificada ou maciça, com coloração em tons claros de amarelo e marrom,
constituindo as denominadas rochas gipsíferas. Destas, fazem parte também outros
minerais, eventuais e sempre em quantidades subordinadas, entre os quais se
incluem anidrita, calcita, dolomita, halita, enxofre, quartzo e argilas. São essas
rochas que constituem o que se costuma designar de minério de gipsita, sempre que
os teores de SO3 ou de gipsita presentes satisfazem às exigências do mercado
consumidor (LYRA SOBRINHO et al., 2012).

2.4 Classificação

O minério do gesso (sulfato de cálcio: CaSO4) é encontrados na natureza nas
formas di-hidratada (gipsita: CaSO4.2H2O), desidratada (anidrita: CaSO4) e,
raramente, semi-hidratada ou hemidrato (bassanita: CaSO4.1/2H2O). Esta é de difícil
identificação e representa apenas cerca de 1% dos depósitos minerais de sulfato de
cálcio (JORGENSEN, 1994).
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Após a realização do tratamento térmico (calcinação) aplicado no mineral da
gipsita, resultando na desidratação, ocorre à formação do hemidrato e de anidrita.
Para a formação do hemidrato, o mineral da gipsita é submetido a uma
temperatura entre 140ºC a 160ºC. Quimicamente, o minério passa para
CaSO4.0,5H2O e sua estrutura cristaliza apresenta-se na forma Hexagonal. Nessa
condição, quanto mais rico em semi-hidratado, maior será seu poder aglomerante
(CINCOTTO, 1988).
A formação da anidrita depende do nível de temperatura aplicada no sulfato
de cálcio di-hidratado.
Para formação da anidrita III ou anidrita solúvel, a temperatura aplicada deve
ser entre 160ºC a 250ºC. O minério assume a forma de química CaSO 4.εH2O, com
sistema cristalino Hexagonal. Em sua constituição pode apresentar água de
cristalização em baixo teor. Nessa categoria, a anidrita é reversível, em função de
sua vulnerabilidade quanto à presença de água, podendo ocorrer a transformação
da anidrita em hemidrato na presença da umidade contida no ar. Na formação da
anidrita tipo II, a temperatura aplicada para calcinação é da ordem de 250ºC a
800ºC. A anidrita apresenta-se na forma CaSO4 e sua estrutura cristalina é
ortorrômbica. Essa fase apresenta velocidade de hidratação bastante lenta e dureza
elevada (CINCOTTO, 1988).
Quando a temperatura de calcinação for superior a 800ºC, configurando-se na
anidrita I, na forma CaSO4, o sistema cristalino é cúbico. Esse tipo de gesso é de
alta resistência e é conhecido por gesso hidráulico ou gesso de pavimentação.
Em função da temperatura de beneficiamento, a gipsita pode possuir uma
fase e um sistema cristalino predominante. A mudança de fases decorridas das
reações de desidratação da gipsita faz com que esta mude também o sistema
cristalino (DANA, 1969).
De acordo com o processamento com que a calcinação seja realizada, podese obter duas formas cristalinas distintas: os chamados hemidrato alfa (α) e
hemidrato beta (β). As diferenças entre ambos residem no tamanho e forma do
cristal (BALTAR, 2009).
Quando a calcinação da gipsita acontece sob pressão de vapor d’água, em
autoclave, gera o gesso hemidrato do tipo alfa (α), apresentando cristais mais
densos, com forma prismática e tamanhos regulares, caracterizando o gesso pedra.
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Se a gipsita for calcinada em caldeira, cuba ou forno rotatório aberto (exposto ao ar)
obtém-se o hemidrato do tipo beta (β), tendo cristais esponjosos e com formato e
tamanho bastante irregular (BALTAR, 2009).

2.5 Composição química

O minério da gipsita apresenta em sua composição química média: 46,6% de
óxido sulfúrico (SO3), 32,5% de óxido de cálcio (CaO) e 20,9% de H2O. Após sua
desidratação parcial, devido à calcinação, assume a forma de sulfato de cálcio semihidratado (CaSO4 ½H2O) (BALTAR et al., 2003).
Em geral, o gesso acompanha impurezas como dióxido de silício (SiO 2), óxido
de alumínio (Al2O3), óxido de ferro (FeO), carbonato de cálcio (CaCO3) e óxido de
magnésio (MgO), geralmente não ultrapassando 6% (PETRUCCI, 1998).
A tabela 2.3, elaborada por Camões et al. (2010), apresenta a composição
química do gesso convencional, chamado de gesso de estuque, normalmente
encontrado no comércio.
Tabela 2.3 – Composição química do gesso convencional
Componentes

Fórmula química

Percentual na
composição

óxido sulfúrico

SO3

56,0

óxido de cálcio

CaO

41,3

dióxido de silício

SiO2

1,11

óxido de magnésio

MgO

0,696

óxido de alumínio

Al2O3

0,395

óxido de ferro

Fe2O3

0,22

óxido de estrôncio

SrO

0,183

óxido de potássio

K2O

0,0567

óxido de zircônio

ZrO2

0,024

Fonte: CAMÕES et al., 2010
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2.6 Características físicas

O mineral gipsita é encontrado em grande parte da superfície terrestre, em
ambientes sedimentares, sendo localizado em depósitos de origem evaporítica,
formado entre 100 e 200 milhões de anos atrás, resultante da precipitação de sulfato
de cálcio a partir de soluções aquosas concentradas e beneficiado pelas condições
físicas locais para tal.
O minério apresenta um sistema cristalográfico monoclínico e propriedade
ótica biaxila positivo sob a luz polarizada. A tabela 2.4, a seguir apresenta as
diversas características físicas do minério da gipsita (BALTAR et al., 2003).
Quanto ao pó do gesso, é caracterizado por ser um material de cor branca,
elevada finura, com módulo de finura em torno de 0,17 e densidade aparente
variando entre 0,7 e 1,0 g/cm3, diminuindo com o grau de finura. É um bom isolante
térmico e, consequentemente, bastante resistente à variação de temperatura, boa
qualidade na proteção acústica, não é inflamável, é inodor, não é tóxico e não agride
a pele. Tem uso biológico, bastante solúvel em água e apresenta boa
trabalhabilidade com facilidade de manuseio e rapidez na aplicação (BAUER, 2005).
Tabela 2.4 – Características físicas do minério da gipsita
Propriedade física

Característica

Cor

Variável, podendo ser incolor, branca, cinza e outras
(dependendo das impurezas).

Brilho

Vítreo, nacarado ou sedoso

Dureza (Escala de Mohs)

1,5 a 3

Densidade

2,32 g/cm

Fratura

Fratura conchoidal

Hábito

Fibroso (segundo {001}), prismático, lamelar a tabular
(segundo {010}), maciço ou granular

Clivagem

Clivagem em 4 direções (perfeita {010} e menos perfeita
a imperfeita {100} e {111}

Morfologia e tamanho dos
cristais

Varia de acordo com as condições e ambientes de
formação

Fonte: BALTAR et al., 2003

3
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2.7 Aplicação do gesso na construção civil

Entre os diversos segmentos industriais que utilizam o gesso o setor da
construção civil é o que detém a predominância de consumo, principalmente no uso
para fabricação de pré-moldados e na aplicação de revestimentos de paredes e
tetos.
Nos últimos anos, a utilização do gesso na construção civil tem sido
intensificada, justificada pela sua boa qualidade para determinadas aplicações, pela
ótima condição de manuseio e trabalhabilidade e, principalmente, por apresentar
custo reduzido, tornando a relação custo/benefício bastante favorável.
O gesso empregado na indústria da construção civil deve apresentar grau de
pureza superior a 75%. O hemidrato produzido para esse uso é do tipo  e conforme
a temperatura de calcinação gera o produto do tipo A (gesso de fundição) e o
produto do tipo B (gesso de revestimento). Esses dois tipos de produtos diferenciamse pelo tempo de pega, ou seja: o tempo necessário para que o gesso, ao ser
misturado com a água, adquira o endurecimento previsto (BALTAR et al., 2003).
Entre as diversas modalidades de aplicação desses dois produtos, na
construção civil, pode-se citar:

Gesso de fundição
O gesso de fundição, também chamado por gesso rápido, é utilizado para
fundir elementos pré-moldados aplicados na indústria da construção civil, tais como:
blocos para divisórias, placas para forros, elementos decorativos como sancas,
estatuetas etc (BALTAR, 2003).
A fundição pode ser de forma artesanal ou industrializada. Em ambas as
formas, as pastas de gesso deverão possuir uma pega rápida.
Geralmente, o início da pega ocorre em torno dos dez minutos,
proporcionando maior produtividade na confecção de peças.
Essa pasta, também deve apresentar uma boa trabalhabilidade, permitindo
bom acabamento e baixo desperdício.
No processo fabril, principalmente nas chapas e blocos, outros materiais
podem ser aplicados, para melhorar determinadas características, como a fibra de
vidro, que proporciona uma maior resistência à flexão e os hidrofugantes para
resistir à umidade (GESSO NA ARQUITETURA, 2012).
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Gesso de revestimento
O gesso é um material que possui características bastante favoráveis para
uso como revestimento. Atualmente, o gesso é bastante utilizado em revestimentos
internos de qualquer tipo de alvenaria, lajes, vigas e pilares. O gesso pode ser
aplicado de forma manual, comumente chamado por gesso de revestimento, ou na
forma de lançamento, quando é realizado através de equipamentos específicos,
sendo conhecido por gesso de projeção ou gesso projetado (BALTAR et al., 2003).
Nas alvenarias tradicionais, o gesso pode ser aplicado diretamente nas
superfícies dos tijolos, sem haver a necessidade da aplicação do chapisco. Além
disso, a massa de gesso aplicada apresenta função de revestimento e ao mesmo
tempo permite a obtenção de superfícies finamente acabadas e prontas para
receber a pintura (VALE GESSO, 2012).
A tabela 2.5 mostra as propriedades técnicas, analisadas pela Empresa
Gesso Trevo (2012), do gesso para revestimento em pó e após a pasta ser curada.
Tabela 2.5 – Propriedades do gesso para revestimento
Variáveis

Valores

Unidade

Relação água/gesso

0,75 a 0,80

---

Trabalhabilidade

15 a 45

min

Resistência ao
arrancamento

0,35

MPa

Absorção

35 a 40

%

Resistência à compressão

8,0 a 9,0

MPa

Resistência à flexão

3,0 a 3,5

MPa

Fonte: GESSO TREVO, 2012

Sua utilização substitui com vantagens as tradicionais argamassas de
revestimento, em função de um menor custo de material, menor demanda de tempo
de serviço e economia em mão de obra.
O gesso apresenta propriedades extremamente atraentes para o uso como
revestimento, entre elas, a aderência em vários tipos de substratos e o
endurecimento rápido que proporciona rapidez na execução dos serviços. Além
disso, destaca-se por proporcionar um excelente acabamento final nas paredes e
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tetos de construções, dispensando o uso de outro material de acabamento (SATO et
al., 2001 apud CANUT, 2006).

Gesso cola
Empregado na colagem de peças pré-moldadas de gesso, como blocos de
gesso para alvenarias, placas de forrações de tetos, sancas, molduras etc. O gesso
cola é caracterizado por ser um gesso produzido com melhor qualidade, bastante
alvo, com extrema finura e aditivado com elementos colantes. Também pode ser
utilizado na colagem dos revestimentos cerâmicos, como azulejos e ladrilhos.
A aplicação do produto proporciona uma rapidez na execução de paredes e
tetos, ótima trabalhabilidade, perfeito acabamento e baixo desperdício de material.
A utilização do gesso cola permite um importante ganho de produtividade na
execução de paredes e tetos com elementos pré-moldados de gesso e facilita
bastante à fixação de elementos decorativos permitindo um perfeito acabamento nas
decorações, garantindo a eliminação de desperdício e limpeza da obra (GESSO
TREVO, 2012).

Gesso para isolamento térmico e acústico
A elevada porosidade presente no gesso confere o isolamento térmico e
acústico aos ambientes. Os blocos de gesso apresentam baixo coeficiente de
condutividade térmica, devido à elevada micro-porosidade, aliada à baixa densidade.
Com isso, o calor se propaga mais lentamente no interior dos blocos, diminuindo a
intensidade e retardando a transmissão do calor entre superfícies (ZOMOBO, 2012).
A presença da porosidade também auxilia na retenção das ondas sonoras,
proporcionando ao material uma boa qualidade acústica.
Para melhorar as condições térmicas e acústicas, outros materiais podem ser
adicionados ao gesso, como: vermiculita ou perlita.

Gesso para portas corta fogo
A baixa condutividade térmica e a condição de não inflamabilidade
proporcionam ao gesso a qualidade de ser resistente ao fogo. Assim o gesso é
utilizado como material de enchimento em portas corta fogo de áreas especiais e
escadas de edifícios, com o intuito de dar contenção à propagação da energia
calorífica do fogo. Além da grande resistência ao fogo, que naturalmente o gesso
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possui, a massa do gesso pode ser aditivada com retardadores de chamas, com
objetivo

de

diminuir

mais

ainda

a

condutividade

térmica

(GESSO

NA

ARQUITETURA, 2012).

2.8 Emprego da pasta de gesso como revestimento

As pastas são formadas pela mistura de aglomerante com água, que
geralmente são utilizadas no rejunte das cerâmicas nos pisos e azulejos e para
revestir paredes e tetos.
Quanto ao tipo de aglomerante, as pastas podem ser feitas de: cimento, cal
ou gesso ou a partir de suas misturas, como por exemplo, cimento e cal ou gesso e
cal. Ao ser adicionado agregado miúdo, as pastas dão origem às argamassas.
Quando preparadas com excesso de água, as pastas passam a formar as natas,
bastante utilizadas como pinturas e sobre as argamassas endurecidas para
obtenção de superfícies lisas.
Destinado à aplicação de revestimento interno de paredes e lajes, o gesso
produzido para confecção de pasta ou argamassas de revestimentos (pasta + areia)
é um gesso de densidade aparente entre 0,7 e 1,0 g/cm3, bastante branco e com
grau de finura elevado (BAUER, 2005).
Um fator de grande importância no emprego das pastas de gesso é o
fenômeno do tempo de pega. Esse tempo, de certa forma, considerado lento, é
necessário para proporcionar uma boa trabalhabilidade da pasta na superfície com
acabamento final, que dispensa a massa corrida, além de gerar pouco desperdício.
Após a pega, tal como ocorre em outros aglomerantes inorgânicos, a pasta de
gesso continua a endurecer, adquirindo resistência, em um processo decrescente
durante várias semanas.
Para Yazigi (2009), a velocidade do endurecimento depende de fatores, tais
como: a quantidade de água de amassamento adicionada à mistura; a temperatura e
o tempo de calcinação durante a fabricação do gesso, a presença de impurezas e
aditivos empregados e o grau de finura do gesso.
Com maior temperatura e maior tempo de calcinação, o gesso passa a ter
pega mais lenta e maior resistência mecânica. Com maior finura, a resistência
também é aumentada, porém esse fator acelera a pega, pelo aumento da superfície
específica.
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A quantidade de água de amassamento interfere na qualidade da pasta,
quando em excesso ou quando for insuficiente. A quantidade ótima seria aquela
próxima do necessário à hidratação (ANTUNES, 1999).
Como em todos os tipos de revestimento, a aplicação da pasta de gesso,
também apresenta suas vantagens e suas desvantagens. Entre suas limitações
pode-se citar: necessidade de boa regularização superficial da base dos substratos
a serem revestidos; não deve ser aplicado em áreas externas; baixa resistência aos
efeitos do excesso de umidades e a água; requer maior habilidade especial na
aplicação; propicia a corrosão de peças em aço-carbono.
Por outro lado, a crescente demanda de uso, pelo revestimento da pasta de
gesso, é justificada por apresentar vantagens como: proporciona um fino
acabamento na superfície; apresenta boa plasticidade e, consequentemente, boa
trabalhabilidade; melhoria das condições térmicas e acústicas nos ambientes;
aplicado em uma única camada elimina as etapas do revestimento convencional
como chapisco, emboço e a massa de acabamento final; menor desperdício de
material; menor tempo de execução e revestimento de baixo custo final.
A opção de uso dos revestimentos depende muito de sua qualidade de
aderência no substrato. Nesse aspecto, vale destacar que as pastas e argamassas
de gesso aderem muito bem ao tijolo, pedra e ferro, e aderem mal às superfícies de
madeira. A aderência ferro-gesso, embora traduza uma compatibilidade físicoquímica entre os dois materiais, apresenta ser bastante instável, permitindo a
corrosão do metal. Não se pode fazer gesso armado como se faz cimento armado.
Todavia, a estabilidade é alcançada quando se faz armadura com ferro galvanizado
(BAUER, 2005)
Assim a escolha de uso das pastas e argamassas assume uma grande
importância quanto à propriedade de aderência.

2.9 Questões ambientais

O beneficiamento da gipsita é realizado a partir do lavramento subterrâneo ou
a céu aberto. A oeste do Estado de Pernambuco, na chapada do Araripe, concentrase a maior parte da exploração desse minério, em que a mineração é feita a céu
aberto. Esse tipo de extração é recomendado na exploração de minas cuja massa
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mineral esteja disponível em camadas horizontais permitindo altas taxas de
produção e baixos custos unitários de produção (ATECEL, 2006).
Com demanda crescente da utilização do gesso, principalmente para
construção civil, a produção vem crescendo a cada ano. Nessa perspectiva, a
necessidade da exploração e as ações humanas têm levado a uma dinâmica de
mudanças do habitat natural, em que geralmente a falta de critérios nos
planejamento de exploração dos espaços não leva a um controle dos impactos
gerados ao meio ambiente.
Entre

os

problemas

ambientais

mais

relevantes,

destacam-se:

o

desmatamento da caatinga para obtenção de carvão a ser utilizado na calcinação do
gesso, especialmente em usinas de pequeno a médio porte (BITTAR et al., 2012).
No processo da calcinação da gipsita no polo gesseiro da mesorregião do
Araripe, a lenha destaca-se como principal energético. Cerca de 73% da base da
matriz energética usada para a queima é originada da lenha. Grande parte da
mesma é de baixo poder calorífico e de fontes clandestinas. O desmatamento na
região do polo e no entorno está causando grande degradação ambiental, resultante
da falta de fiscalização aliado ao extrativismo irracional da lenha na área de proteção
ambiental da Chapada do Araripe (ATECEL, 2006), como é observado na figura 2.5.
Figura 2.5 – Desmatamento na chapada do Araripe

Fonte: IBAMA, 2012
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deve-se

às

cavas

abandonadas

pelas

mineradoras e às pilhas de rejeitos da extração, chamados bota-foras, que
contribuem na mudança drástica da microrregião com vegetação dominada por
espécies invasoras e pelos sérios danos à dinâmica da água de superfície e a
contaminação sub-superfície (BITTAR et al., 2012). A figura 2.6 mostra essa
realidade na região rural do município de Ouricuri.
Figura 2.6 – Mina abandonada na região de Ouricuri

Fonte: Fotógrafo TONY GOMES, 2012

2.10 Produção, reservas e consumo no mundo e no Brasil

Como a maior exploração do minério da gipsita é para o emprego na
produção do gesso, registros preliminares da produção mundial desse minério em
2011 foram estimados em cerca de 148.000 toneladas. Dessa previsão, a China
com a maior produção, ficando em torno de 47.000 toneladas, representado 31,77%
da produção mundial. O segundo maior produtor é o Irã, com uma produção de
13.000 toneladas, que representa 8,79%. A Espanha é o terceiro produtor mundial,
com 11.500 toneladas, representando 7,77%. Os Estados Unidos, que até 2007
detinham a maior produção mundial com 22.000 toneladas (17,3% da produção
mundial), em 2010 passou para quarta maior produção com 9.400 toneladas, cerca
de 6,35% de toda produção anual (SUMÁRIO MINERAL/DNPM, 2012).
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No Brasil, o consumo da gipsita, em 2011, ficou em torno de 3.307.436
toneladas, apresentando um crescimento em relação a 2010 de quase 24%,
impulsionado pela demanda crescente da cadeia produtiva da construção civil nos
últimos anos. O Estado de Pernambuco, como principal beneficiador da gipsita,
respondeu por 91,5% do total de gipsita produzida pelo país em 2011. Em segundo
lugar ficou com o Estado do Maranhão com 4,9%, seguido pelo Ceará com 2,4%,
Amazonas

com

1,1%

e

o

Estado

do

Tocantins com

0,1%

(SUMÁRIO

MINERAL/DNPM, 2012).
Grande parte da produção nacional do gesso está concentrada na chapada
do Araripe, a oeste do Estado de Pernambuco, onde as atividades extrativas estão
concentradas nos municípios de Araripina, Ipubi, Trindade, Ouricuri e Bodocó.
Considerada a maior reserva de jazidas do planeta, o Pólo Gesseiro do Araripe
possui 39 minas de gipsita, 139 indústrias de calcinação e cerca de 726 indústrias
de pré-moldados, utilizando cerca de 13.200 empregos diretos e, aproximadamente,
66.000 indiretos (SINDUSGESSO, 2012).
Em menor escala, a exploração da gipsita também é produzida nos Estados
do Ceará, Maranhão e Tocantins, em regiões do semi-árido nordestino, de escassas
oportunidades de negócios, ou em fronteiras de desbravamento, nas Regiões
Amazônica e Centro-Oeste, atuando assim como um forte estímulo à política de
desconcentração da população e da renda, consolidando polos econômicos no
interior do país.
Quanto às reservas mundiais, são poucas informações disponíveis. No
entanto, sabe-se que os países com maior volume de produção da gipsita também
são os maiores detentores das reservas mundiais. O Sumário Mineral/DNPM (2012)
relaciona alguns dados estimativos da reserva de alguns países. Nele consta os
Estados Unidos com uma reserva estimada em 700 milhões de toneladas, o Canadá
com 450 milhões de toneladas e a Índia com 69 milhões de toneladas. O Brasil
apresenta uma reserva estimada em 230 milhões.
Apesar dos dados sobre as reservas de outros países serem incertos, calculase que as reservas brasileiras de gipsita apresentam o quinto maior volume do
mundo. Cerca de 98% das reservas do Brasil estão concentradas nos Estados da
Bahia, Pará e Pernambuco, ficando o restante distribuído, em ordem decrescente,
entre Maranhão, Ceará, Piauí, Tocantins e Amazonas (LYRA SOBRINHO, et al.
2008).
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As reservas que apresentam melhores condições de aproveitamento
econômico estão situadas na Bacia do Araripe, região de fronteira entre os Estados
do Piauí, Ceará e Pernambuco, com destaque para o Estado de Pernambuco que
detêm cerca de 93% das reservas lavráveis nacionais (SUMÁRIO MINERAL/DNPM,
2011).
Também são poucas as informações acerca dos maiores consumidores da
gipsita no mundo, sabe-se que os Estados Unidos e os países europeus são os
maiores consumidores mundiais de gipsita, gesso e derivados. Tal informação é
corroborada pelos dados do SINDUSGESSO (2012), quando afirma que os Estados
Unidos e a Europa são os maiores consumidores per capita de gipsita, com
consumo de 107 e 83 kgf/hab/ano, respectivamente.
Apesar do forte incremento da produção da gipsita nos últimos anos, o
consumo per capita do país é bastante baixo. Enquanto no Brasil o consumo é de
apenas 14 kgf/hab/ano, países como Chile e Argentina apresentam consumo de 42
e 29 kgf/hab/ano, respectivamente (SINDUSGESSO, 2012).
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
1. MATERIAIS

Os materiais envolvidos nas análises, no tocante ao pó, pasta no estado
fresco e no estado endurecido, foram o fosfogesso oriundo do processo da geração
do ácido fosfatado da indústria de fertilizante fosfatado e o gesso, oriundo do
processo de beneficiamento da rocha da gipsita.

1.1 Aquisição das amostras

O fosfogesso foi cedido pelo Complexo Industrial de Uberaba, da Empresa
Vale Fertilizantes, produtora de fertilizantes fosfatados, localizada a sudoeste do
Estado de Minas Gerais. O material foi coletado na Unidade de Produção do ácido
fosfatado logo após a sua produção. O fosfogesso foi devidamente acondicionado
em sacos plásticos, com aproximadamente 30 Kgf cada, e conduzido, via terrestre,
para a Cidade de Natal/RN. A figura 3.1(a) e 3.1(b), respectivamente, mostra esse
material nas condições cedida e transportada e na forma beneficiada para os
ensaios. A opção em obter a amostra da Unidade do Complexo de Uberaba justificase por ser esta a maior geradora de fosfogesso do Brasil.
Figura 3.1 – Fosfogesso utilizado no trabalho

Fonte: Jorge Oliveira
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O gesso utilizado foi adquirido na rede comercial da Cidade de Natal, em
depósito exclusivo na comercialização de gesso, específico para revestimento
interno de paredes e tetos, acondicionado em saco de papelão com 40 Kgf e oriundo
do Município de Araripina/PE. O gesso do fabricante São João foi escolhido, por
apresentar uma maior brancura e pela maleabilidade ao ser aplicado, sendo
preferido pelos trabalhadores que executam revestimentos em paredes e tetos.

1.2 Características preliminares das amostras

O fosfogesso in natura apresentou textura bastante irregular, variando de
partículas muito finas a pequenos torrões com diâmetro máximo em torno de 25 mm,
e sua coloração bege esbranquiçado. A umidade foi constatada em torno de 48%.
O gesso para revestimento apresentou baixa finura, sem gomos, bastante
branco e com teor de umidade em torno de 5%.
Em análise preliminar, ao serem misturadas com água, as duas amostras
apresentaram boa plasticidade.

1.3 Tratamento preliminar

Com o objetivo de tornar as amostras com idênticas condições de aplicação,
na realização dos diversos ensaios, foi necessário efetuar tratamentos iniciais em
ambas as amostras.
No fosfogesso in natura, inicialmente foi realizada uma secagem ao ar livre,
diminuindo o excesso de umidade originada no processo industrial. Posteriormente,
toda a amostra do fosfogesso foi colocada em estufa, em bandejas de alumínio com
aproximadamente 3,0 Kgf, a uma temperatura de 110°C, durante 24 horas. Assim, o
fosfogesso, que in natura apresenta características de um sulfato de cálcio dihidratado(CaSO4.2H2O),

passa

a

um

sulfato

de

cálcio

semi-hidratado

(CaSO4.0,5H2O). O tratamento dado aos pequenos torrões presentes na amostra foi
dado por ocasião da realização de cada ensaio. Os mesmos foram eliminados,
através de destorroamentos e, em seguida, peneirados, de acordo com a
necessidade específica de cada ensaio.
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Quanto ao gesso, o único tratamento executado foi a retirada da umidade.
Para isso, a amostra foi colocada em estufa, em bandejas de alumínio nas mesmas
condições impostas ao fosfogesso.

2. DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS

Com o objetivo de definir a utilização de uma pasta alternativa de fosfogesso
para substituição total ou parcial da pasta de gesso, como revestimentos interno de
paredes e tetos, optou-se por analisar separadamente as pastas, em suas formas
simples e compostas, na relação em massa.
Na forma simples, as pastas foram realizadas com:
Fosfogesso (100%) - F(100) e
Gesso (100%) - G(100).
Na forma composta, foram utilizadas as proporções com:
Fosfogesso (75%) / gesso (25%) - F(75)/G(25);
Fosfogesso (50%) / gesso (50%) - F(50)/G(50) e
Fosfogesso (25%) / gesso (75%) - F(25)/F(75), em massa.
O fator água/aglomerante foi definido a partir dos ensaios de consistência
normal realizados com o aparelho de Vicat Modificado sob recomendação da NBR
12128 (ABNT, 1991).

3. PLANEJAMENTO DOS ENSAIOS

De forma geral, o plano traçado para materialização dos ensaios envolveu
três fases distintas: obtenção dos materiais; adequação dos materiais para
realização dos ensaios e a concretização propriamente dos ensaios.
O planejamento para realização dos ensaios foi dividido em três etapas, de
acordo com a sequência: análise das amostras em pó; análise das amostras em
estado fresco ou pastoso, e as análises das amostras em estado endurecido. O
fluxograma da figura 3.2 apresenta a síntese do plano traçado para a execução dos
ensaios.
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Figura 3.2 – Síntese do planejamento para execução dos ensaios
Obtenção da amostra

Tratamento preliminar / fosfogesso

Tratamento preliminar / gesso

(Secagem ao ar livre) + (secagem em estufa)

(secagem em estufa)

Análise química
Composição granulométrica
Análise das amostras em pó

Superfície específica

(adequação da amostra para realização do ensaio)

Massa específica
Massa unitária

Análise da amostra em estado fresco

Consistência normal

(adequação da amostra para realização do ensaio)

Tempo de pega

Resistência à compressão
Resistência à tração na flexão
Absorção de água por
capilaridade

Análise da amostra em estado endurecido
(adequação da amostra para realização do ensaio)

Resistência de aderência ao
arrancamento por tração
Análises complementares não
normatizadas

4. ENSAIOS REALIZADOS

Com a finalidade de obter um parâmetro para avaliar os dois tipos de
amostra, quanto as suas propriedades e o seu empenho como material de
revestimento, foi necessário realizar ensaios com a amostra no estado em pó, como
também em estado de manipulação e no estado enrijecido.
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4.1 Análises das amostras em pó

Na caracterização no estado em pó, foi envolvida a análise química,
composição granulométrica, superfície específica, massa específica e massa
unitária.

4.1.1 Análise química

Fluorescência de raios X (FRX)
A fluorescência de raios X é uma técnica não destrutiva, precisa, rápida, que
realiza análise qualitativa e quantitativa dos

elementos constituintes de uma

amostra, permitindo estabelecer uma relação de proporcionalidade entre eles. Essa
técnica é realizada em equipamento específico, que utiliza o principio de medição
dos comprimentos de ondas e intensidades das radiações emitidas pelos elementos
que constituem a amostra.
Os elementos que compõem a amostra são excitados por uma fonte primária
de radiação, a qual passa a emitir uma radiação, cujo comprimento de ondas
caracteriza cada um desses elementos. Um detector de medição de ondas realiza a
mensuração do comprimento dessas ondas, identificando qualitativamente os
elementos presentes na amostra. Como a intensidade dos raios refletidos é
proporcional à concentração de todos os elementos químicos constituintes, é
possível quantificar quimicamente esses elementos da amostra.
As análises químicas do fosfogesso e gesso foram realizadas pelo método do
semi-quantitativo, em forma de pó, sob atmosfera a vácuo, com colimador 10 mm. O
equipamento utilizado foi do fabricante SHIMADZU, modelo EDX-720, pertencente
ao Laboratório de Processamento Mineral - LabPROM, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnológico do Rio Grande do Norte - IFRN. As duas amostras
foram previamente preparadas, passadas em uma peneira com abertura Nº 200
(ASTM) e abertura normatizada de 0,075 mm e em seguida colocada em estufa a
uma temperatura de 110°C durante 24 horas. A quantidade mínima necessária para
cada ensaio foi de 5 gramas. Como essa técnica de investigação é precisa, apenas
uma análise foi realizada.
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Difração de raios X (DRX)
A técnica da difração de raios X (DRX) é um método de caracterização
microestrutural de materiais, não destrutivo, de precisão, bastante utilizado em
trabalhos científicos e nas investigações industriais. A técnica DRX é empregada na
determinação das estruturas cristalinas e amorfas, na composição química e nas
propriedades físicas dos materiais, entre outros. Essa técnica é baseada na
observação da intensidade dos raios X espalhados em função do ângulo entre o
feixe incidente e o feixe espalhado, ou em função da energia do feixe incidente,
quando um feixe incidente desses raios atinge uma amostra.
A análise de difração de raios X foi realizada em um difratômetro de raios X,
do fabricante SHIMADZU, modelo XRD-7000, pertencente ao LabPROM, do IFRN.
O equipamento opera a uma tensão elétrica de 40 KV e 30 mA de corrente, com
radiação de CuK e comprimento de onda λ=1,5406 Å.
A preparação prévia necessária para realização das análises foi a mesma
aplicada na fluorescência de raio X, ou seja as amostras foram passadas por uma
peneira Nº 200 (ASTM), abertura 0,075 mm e, em seguida, colocadas em estufa a
uma temperatura de 110°C durante 24 horas. As amostras foram analisadas em um
intervalo de varredura de 2 θ, entre 5 e 80 graus, a uma taxa de 2ºC/min. Apenas
uma análise foi suficiente para a caracterização das duas amostras.

4.1.2 Composição granulométrica

A granulometria a laser é uma técnica que realiza o diagnóstico da
composição da granulometria das partículas que constitui uma determinada amostra.
Trata-se de um procedimento bastante utilizado devido a sua simplicidade, rapidez
no processamento, facilidade na operação do equipamento, possibilidade de utilizar
a água como fluido dispersante, resultados confiáveis, além da escala dos
equipamentos apresentarem uma grande amplitude no tamanho de diâmetros.
Este procedimento utiliza o princípio de difração de feixe de luz laser, no qual
as partículas são dispersas num fluído em movimento, causando descontinuidades
no fluxo do fluído, que são detectadas por uma luz incidente, e correlacionadas com
o tamanho da partícula.
O ângulo de difração é inversamente proporcional ao tamanho da partícula.
Ao atingir uma quantidade de partículas, a luz incidente sofre uma interação,
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segundo quatro diferentes fenômenos: difração, refração, reflexão e absorção,
formando um invólucro tridimensional de luz. O formato e o tamanho deste invólucro
são afetados pelo índice de refração relativo da partícula no meio dispersante, pelo
comprimento de onda da luz, e pelo tamanho e formato da partícula.
Detectores de raios medem a intensidade e o ângulo da luz espalhada. O
sinal dos detectores é então convertido para a distribuição de tamanho de partícula
através softwares matemáticos (ENGENHAMENTOS, 2012).
O diagnóstico granulométrico foi realizado através de um granulômetro a
laser, produzido pela Empresa CILAS, modelo 920L, do Laboratório de Materiais
Cerâmicos e Metais Especiais - LMCME, do Departamento de Física Teórica e
Experimental - DFTE, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
Na preparação para execução do ensaio, o fosfogesso passou por
destorroamento e peneiramento, enquanto o gesso não teve nenhum tratamento
prévio. Para cada amostra, foram reservadas cerca de 3 gramas. A água foi usada
como fluido de circulação e não foi utilizado nenhum tipo de dispersante. A faixa
granulométrica adotada no equipamento foi de 0,30 m – 400,00 m. Apenas uma
análise foi suficiente e o processamento dos dados foi realizado pelo programa
CILAS, versão 2.56.

4.1.3 Superfície específica

A superfície específica de um aglomerante é representada pela razão entre a
área superficial total das partículas de uma amostra em relação ao valor unitário de
massa de suas partículas.
O Método de BET (método desenvolvido por Stephen Brunauer, Paul Hugh
Emmett e Edward Teller) é uma técnica utilizada para determinação de volume de
poros, tamanho médio de poros, forma das partículas e, principalmente, a superficial
específica de materiais porosos e/ou microporosos. Esse procedimento tem sido o
mais utilizado, nas análises de amostra em pó bastante fino. Trata-se de uma
técnica em que ocorre a adsorção e a dessorção de um gás inerte, geralmente o gás
utilizado é o nitrogênio - N2, na superfície de uma amostra, a baixa temperatura.
Assim, o nitrogênio é adsorvido pela superfície do material em análise, dando
formação a uma monocamada (isoterma de adsorção).
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Posteriormente, é realizada a retirada do nitrogênio por meio de vácuo
(isoterma de dessorção). Com a adsorção e dessorção das moléculas do gás no
material, dados são gerados, permitindo caracterizar a amostra. Na determinação da
área superficial específica é levado em consideração o volume de nitrogênio
introduzido na amostra e na área ocupada pelas moléculas de N2.
A adsorção de nitrogênio foi realizada a 77,35°K de temperatura, com massa
mínima utilizada de 0,5 g para cada amostra, após passarem por um tratamento de
remoção de umidade com temperatura de 200°C durante 2 h.
A análise foi desenvolvida no laboratório do Núcleo de Processamento
Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos – NUPPRAR, localizado na UFRN,
no equipamento Quantachrome, modelo NovaWin2, versão 2.2.
Além da determinação da superfície específica, também foi determinado o
volume total dos poros e o diâmetro médio dos poros das duas amostras, através da
metodologia BJH (Barret, Joyner e Hallenda), com a utilização das informações
contidas nas curvas de isoterma de dessorção.
Em função da precisão que o equipamento proporciona somente uma análise
foi suficiente para obtenção do resultado final da superfície específica.

4.1.4 Massa específica

A massa específica de um aglomerante é definida pela razão entre a massa
de um material maciço e o volume ocupado por esta massa.
Para caracterizar os pós das amostras, foram adotadas as orientações da
Norma Mercosul - NM 23:2000, da Associação MERCOSUL de Normalização –
AMN, que estabelece procedimentos técnicos normativos para os países que
compõem o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. A Norma descreve a
metodologia para determinação da massa específica de cimento Portland e outros
materiais em pó, com a utilização do frasco volumétrico de Le Chatelier.
Para realização do ensaio, foi utilizado, além do Frasco de Le Chatelier com
capacidade volumétrica de 250 cm³, balança de precisão com resolução de 0,0001
g, termômetro com escala de 0,5°C e um equipamento de banho termorregulador
para estabelecer a temperatura de ensaio em (20±1)°C.
Antes da realização de cada ensaio, as amostras passaram por um
tratamento preliminar, sendo submetidas a um peneiramento em malha com
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abertura Nº 100 (ASTM) e abertura normatizada de 0,150 mm. Posteriormente,
foram secas em estufa durante 24 horas a uma temperatura de 110°C.
Na execução de cada experimento, a quantidade de amostra utilizada foi de
50 g e o líquido empregado para preenchimento dos vazios e, consequentemente,
no auxílio para medição do volume foi o querosene, conforme padrão estabelecido
pela norma. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Construção Civil do
IFRN.
Matematicamente, a massa específica é determinada pela expressão:
ρ=m/V

(Equação 3.1)

onde: ρ – massa específica do material ensaiado, em gramas por
centímetro cúbico (g/cm³);
m – massa do material ensaiado, em gramas (g);
V – variação do volume causada pela massa do material
ensaiado, em centímetro cúbico (cm³).

Para compor o cálculo da média, os ensaios foram realizados em dias
distintos, em um total de seis ensaios para cada amostra, sendo dois por dia. Para
se ter uma média bastante representativa, foram considerados apenas os valores
que não diferiram em 2% em relação à média inicialmente obtida.

4.1.5 Massa unitária

A massa unitária de um aglomerante é definida pela relação entre a massa de
um material, considerando os vazios entre as partículas, e o volume ocupado por
este aglomerante.
Para determinar a massa unitária do fosfogesso e do gesso, foi adotada a
metodologia proposta pela NBR 12127 (ABNT, 1991), que descreve o procedimento
para determinação da massa unitária do gesso na forma de pó. Na execução dos
ensaios, foi utilizado equipamento específico para tal finalidade no qual os pós foram
passados por uma peneira com abertura Nº 10 (ABNT) e abertura normatizada de 2
mm; o recipiente de coleta do material constava exatamente volume de 1000 cm3.
A balança usada para pesagem final do material foi de precisão com
resolução de 0,1 g. No acompanhamento das condições de temperatura e umidade
do ar, foi utilizado um termo-higrômetro digital.
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As análises foram feitas no laboratório de construção civil do IFRN,
observando-se as condições ambientais, ou seja, dentro dos parâmetros
estabelecidos pela norma que recomenda, para temperatura da sala de ensaios,
equipamentos e materiais o valor de (24±4)°C e para umidade relativa do ar é
estimado em (65±5)%.
Na determinação do valor da massa unitária, a Norma adota a expressão:

Mv = ( M / V ) x 1.000

(Equação 3.2)

onde: Mv – massa unitária, em quilograma por metro cúbico (Kgf/m3);
M – massa do gesso, em gramas (g);
V – volume do recipiente, em centímetro cúbico (cm³).

No cálculo da resultante da massa unitária, a Norma recomenda um valor
médio de duas determinações, desde que a diferença entre elas seja menor que
5%. Com o intuito de se obter uma média mais consistente, optou-se pela realização
de seis análises, sendo realizadas duas por dia, como também os valores
excedentes a 2% da média inicialmente originada foram expurgados.

4.2 Análises das amostras em estado fresco

No estado fresco ou pastoso, as amostras foram caracterizadas na forma
simples, ou seja: F(100) e G(100), e na forma composta: F(75)/G(25), F(50)/G(50) e
F(25)/G(75), em massa.

4.2.1 Consistência normal

O índice de consistência normal é um fator representado pela relação
água/aglomerante, que caracteriza a plasticidade e, consequentemente, a qualidade
da trabalhabilidade das pastas. Logo, o ensaio de consistência normal tem por
objetivo determinar a quantidade necessária de água para que a pasta tenha uma
consistência considerada como normal, proporcionando condição satisfatória em sua
aplicação. A consistência normal é a propriedade pela qual a pasta tende a resistir
às deformações que lhe são impostas no estado fresco (CINCOTTO et ali., 1995).
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Para Cincotto et ali. (1995), a consistência é uma forma de avaliar a
trabalhabilidade das pastas e argamassas.
A NBR 12128 (ABNT, 1991) descreve o processo para execução dos ensaios
físicos da pasta de gesso, com o objetivo de determinar a consistência normal e o
tempo de pega.
Para determinação da consistência normal, especificamente, é utilizado o
aparelho de Vicat modificado. Esse aparelho é dotado de uma escala e uma haste
móvel que penetra na pasta conformada em um molde cônico posto sobre uma base
de vidro. O ensaio deve ser realizado em ambiente em que a temperatura esteja em
torno de (24±4)°C e a umidade relativa do ar de (65±5)% e a água empregada na
formação da pasta deve ser destilada. O experimento foi executado nas
dependências do laboratório de Construção Civil do IFRN.
Para cada amostra de fosfogesso e gesso, foi reservado em torno de 3.000 g
e realizado tratamento preliminar. A amostra foi passada pela peneira com abertura
Nº 10 (ABNT) / abertura normatizada de 2 mm e, em seguida, posta em estufa em
temperatura de 110°C, por um período de 24 horas. Inicialmente, os ensaios foram
realizados com o F(100) e o G(100), e posteriormente em suas formas compostas,
ou seja: F(75)/G(25), F(50)/G(50) e F(25)/G(75), em massa. O experimento foi
realizado com água destilada e como retardador de pega, foi utilizada a solução de
citrato de sódio. Em cada ensaio, foi feita a confirmação de leitura do ensaio,
conforme recomendação do procedimento. Com o objetivo de se obter um fator
água/aglomerante mais preciso, os ensaios foram executados para atingir uma
penetração de (30±0,5) mm, embora a NBR 12128 (ABNT, 1991) considere como
índice satisfatório para a consistência normal, quando for obtida uma penetração de
(30±2) mm.

4.2.2 Tempo de pega

O termo pega é conceitualmente colocado para se referir ao tempo de
enrijecimento das pastas. Os termos início de pega e final de pega são utilizados
para descrever arbitrariamente estados escolhidos da pega, segundo condições e
equipamentos padrões, em que é utilizado o aparelho de Vicat (NEVILLE, 1997).
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A relação água/aglomerante exerce grande influência no processo da reação
de hidratação das pastas, assumindo um fator determinante no tempo de início e
término de sua pega.
O tempo inicial de pega é caracterizado pelo intervalo de tempo entre o
instante em que o pó do aglomerante entra em contato com a água e o momento em
que a agulha do aparelho de Vicat atingir uma profundidade de 1 mm acima da placa
de vidro que é posta sobre à base do aparelho. E o tempo final de pega é definido
pelo intervalo de tempo entre o instante em que o pó do aglomerante entra em
contato com a água e o momento em que a agulha do aparelho, ao ser levemente
sobreposta sobre a amostra, não mais consegue penetrar na superfície da pasta.
Na determinação dos tempos de pega, foi utilizado o aparelho de Vicat,
conforme prescrição da norma NBR 12128 (ABNT, 1991). O aparelho é composto
por um suporte contendo uma haste vertical móvel, cujo peso é de 300 g, que em
sua extremidade inferior possui uma agulha removível de seção transversal nominal
de 1 mm² e comprimento de 50 mm. Essa haste possui uma indicação ajustável que
se move sobre uma escala, graduada em milímetros, que está fixada ao suporte do
aparelho de Vicat, permitindo realizar a leitura da penetração da agulha na amostra
que é posta em uma base cônica.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Construção Civil do IFRN,
nas mesmas condições ambientais impostas na investigação da consistência
normal. Na formulação das pastas, foi utilizada água destilada e reservados cerca de
3000 g de fosfogesso e de gesso. O tratamento preliminar empregado nos pós, tal
como na consistência norma, foi de peneiramento e secagem em estufa. Embora a
metodologia sugira que o resultado final seja a média de duas determinações que
não difiram em mais de 10%, optou-se por compor a média com pelo menos três
determinações que não excedesse entre si os 10% e pelo menos cinco ensaios em
cada composição de pasta.

4.3 Análises das amostras em estado endurecido

Os parâmetros avaliados na caracterização das pastas endurecidas foram:
resistência à compressão, resistência à tração na flexão, absorção de água por
capilaridade, resistência de aderência ao arrancamento por tração, e análises
complementares não normatizadas.
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4.3.1 Resistência à compressão

Definida pela capacidade de resistir às deformações provocadas pelos
esforços de cargas axiais, a resistência à compressão é representada pela relação
entre o esforço aplicado perpendicularmente sobre a superfície de uma peça e o
valor unitário de área dessa superfície, tornando máxima quando ocorre rompimento
de sua estrutura. Na determinação da resistência máxima à compressão, das pastas
endurecidas, foi utilizada a NBR 12129 (ABNT, 1991) que prescreve a metodologia
para determinação das propriedades mecânicas do gesso para construção no
tocante à resistência à compressão - em função da carga de ruptura em corpos de
prova. Para tal, é recomendada a utilização de prensa hidráulica específica para
ensaios com capacidade de carga superior a 20000 N, exatidão mínima de 200 N,
placas de aplicação de carga de área mínima de 2500 mm² e curso mínimo de 100
mm. O molde utilizado na conformação dos corpos de prova deve ser confeccionado
de material impermeável, não reagente ao sulfato de cálcio dos materiais e
resistente aos esforços de moldagem. Deve possuir três compartimentos, permitindo
a moldagem simultânea de três corpos de prova cúbicos de 50 mm de aresta. A
carga a ser aplicada sobre o corpo de prova deve ser continuamente numa razão de
250 N/s a 750 N/s até a ruptura. O ambiente de realização dos ensaios deve ter
temperatura em torno de (24±4)°C e a umidade relativa do ar deve estar entre
(65±5)%.
No processo investigatório foram reservados em torno de 1.500 g, para cada
tipo de aglomerante investigado, com a formação das pastas de fosfogesso, gesso e
em suas composições. Inicialmente, os pós foram passados em peneira com
abertura Nº 10 (ABNT) e abertura normatizada de 2 mm e, em seguida, foram
submetidos a secagem em estufa com temperatura de (105±5)°C durante 24 horas.
Os corpos de prova foram moldados nas condições de fator água/aglomerante(s)
definidas nos ensaios da consistência normal. Os ensaios, com características
destrutivas, foram realizados no Laboratório de Construção Civil do IFRN, em que foi
utilizada a prensa elétrica/hidráulica digital, do Fabricante Contenco, modelo I-3025B, com capacidade máxima para 100 t.
Na avaliação dessa resistência, os corpos de prova foram devidamente
moldados, curados em laboratório e rompidos aos 7 dias e aos 28 dias.
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Conforme procedimento da norma, o valor individual da resistência em cada
ensaio, é calculado pela expressão:

R=P/S

(Equação 3.3)

onde: R – resistência à compressão, em megapascal (MPa);
P – carga que produziu a ruptura do corpo de prova, em Newton (N);
S – área de seção transversal de aplicação da carga, em milímetro quadrados (mm²).

Pela metodologia da NBR 12129 (ABNT, 1991), o cálculo da resistência à
compressão é definido pela média das analises com os três corpos de prova do
molde, considerando que cada resultante individual não difira em mais de 15% da
média inicialmente calculada entre eles. Caso surja algum valor excedente, este não
irá compor a média e se mais de um resultado diferir em mais de 15% da média, o
ensaio deve ser repetido em outra série com os três corpos de prova. No entanto,
para se obter uma média com maior precisão, ficou determinado que no cálculo da
média final, para cada tipo de pasta endurecida, fosse composta pelos três valores
obtidos mais próximos da média inicialmente calculada e não excedente a 10% da
mesma.

4.3.2 Resistência à tração na flexão

A resistência à tração na flexão é definida pela condição de resistência aos
esforços de tração, em determinada região de um corpo, quando o mesmo é
submetido a um carregamento transversal. Maciel et ali. (1998) afirmam que a
aderência é uma propriedade que o revestimento tem em manter-se fixo ao
substrato, através da resistência às tensões normais e tangenciais que surgem na
interface base-revestimento. É resultante da resistência de aderência à tração, da
resistência de aderência ao cisalhamento e da extensão de aderência da pasta.
Segundo Carasek (2007), a aderência da pasta endurecida no substrato é um
fenômeno essencialmente mecânico devido, basicamente, à penetração do
aglomerante nos poros e/ou na rugosidade da base em que é feita a aplicada.
Essa resistência é representada pelo valor de uma força e determinada em
ensaios de flexão de três ou quatro pontos. Esse esforço transversal assume o valor
máximo, quando ocorre a ruptura de sua estrutura.
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Na determinação dessa força máxima, foi usada a metodologia recomendada
pela NBR 13279 (ABNT, 2005) que apresenta condições, equipamentos e
procedimentos necessários à execução dos ensaios da resistência à tração na
flexão pelo método destrutivo dos três pontos.
De acordo com a Norma, o rompimento dos corpos deve ser realizado com a
utilização de prensas específicas para tal finalidade e que possua dispositivo de
controle capaz de aplicar uma carga uniforme e sem choque, com carregamento de
50 N/s. O molde estabelecido na conformação dos corpos de prova é metálico e não
corrosivo, com dimensões de 4 cm X 4 cm X 16 cm e composto por três
compartimentos, possibilitanto a formação de uma série de três corpos de prova ao
mesmo tempo. O ambiente de realização do ensaio e de cura dos corpos de prova
deve estar submetido a uma temperatura em torno de (23±2)°C e a umidade do ar
em cerca de (60±5)%. Após os corpos de prova serem moldados, devem
permanecer por um período de (48±24) horas nas condições ambientais de
laboratório e serem rompidos aos 28 dias, após sua conformação, de acordo com o
tempo recomendado para atingir uma resistência adeguada aos esforços solicitados
de tração.
Na determinação do cálculo, o carregamento do esforço deve ser na ordem
de (50±10) N/s até ocorrer o rompimento do corpo de prova e a resistência à tração
na flexão é determinada pela expressão:
Rt = 1,5 x Ft x L / 403

(Equação 3.4)

onde: Rt – resistência à tração na flexão, em megapascal (MPa);
Ft – carga aplicada verticalmente no centro do prisma, em Newton (N);
L – distancia entre os suportes, em milímetros (mm).

Os corpos de prova foram moldados no Laboratório de Construção Civil do
IFRN, colocados em ambiente apropriado para a cura e submetidos à verificação da
resistência de tensão em sala específica. A prensa empregada no ensaio foi a
mesma utilizada na ruptura dos corpos de prova na análise da resistência à
compressão. Para uma melhor análise, os ensaios foram programados para que os
corpos de prova fossem rompidos com 7 e 28 dias.
A análise foi realizada com o fosfogesso e gesso em 100% e com ambos, em
suas composições, definidas na metodologia. Para tanto, foi reservados e
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preparados, preliminarmente, cerca de 2.200 g de cada material. O tratamento
preliminar realizado foi o mesmo empregado para os ensaios com a resistência à
compressão, ou seja: tratamento de peneiramento e secagem.
A resistência à traçao na flexão foi calculada, seguindo as recomendações da
NBR 13279 (ABNT, 2005), que define como resultante final a média do rompimento
da série de um molde, composto por seus três corpos de prova, sendo que o valor
de rompimento de cada corpo de prova, para efeito de composição da média final,
não venha exceder ao desvio absoluto máximo de 0,3 MPa, em relação à média
calculada inicialmente. Na ocorrência de algum valor excedente, este valor não deve
ser computado no cálculo da resistência final. E na ocorrência de dois valores
excedentes aos 0,3 MPa, a série de corpos de prova não deve ser considerada,
sendo moldada outra série para nova análise. Assim, para se ter um resultado final
mais preciso, foi utilizado o mesmo procedimento empregado na análise da
resistência à compressão, ou seja: no cálculo da média final, em cada composição
de pasta endurecida, foram considerados os três valores encontrados mais próximos
da média inicialmente calculada e que não excedesse em 10% dessa média inicial.

4.3.3 Absorção de água por capilaridade

A análise da absorção de água por capilaridade nos revestimentos assume
uma grande importância, em função dos efeitos das intempéries, resultando na
interferência da qualidade da resistência mecânica ao longo do tempo e,
consequentemente, em sua durabilidade. Essa análise tem por objetivo determinar o
grau de permeabilidade da água nos revestimentos, e/ou juntas de revestimentos
verticais dos edifícios. Como no Brasil ainda não existe uma regulamentação
apropriada para esse fim, optou-se pela metodologia proposta pelo Centre
Scientifique et Techinique de la Construction – CSTC, Hidrofuges de surface: choix
et mise en oeuvre (1982). Esse método, mais conhecido como método do cachimbo,
é caracterizado por ser um método não destrutível, bastante simples de ser
executado, pode ser realizado em laboratório ou em local de obra e não necessita
de equipamentos especiais. Para Polisseni (1993), as principais aplicações do
método do cachimbo são: avaliação da capacidade de impermeabilização de um
revestimento de parede e comparar a eficiência de produtos, existentes no mercado,
quanto a sua capacidade impermeabilizante. O procedimento é fundamentado na
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simulação de uma chuva com vento, sobre a superfície de um revestimento de
parede, em que a velocidade desse vento exerce uma pressão estática na superfície
da parede equivalente uma velocidade de 140 Km/h. Essa pressão corresponde a
uma altura manométrica de uma coluna de água de 92 mm (920 Pa), que representa
a altura do cachimbo de vidro que é enchido com água na execução do ensaio
(GROSSI, 2013). Esse cachimbo é dotado de um volume de análise de 4 cm3 e
graduado em décimos de mililitro.
Os ensaios foram executados no laboratório de construção civil do IFRN, em
corpos de análise cilíndricos com 20 cm de diâmetro e 4 cm de altura, com as pastas
de fosfogesso, gesso e suas combinações. Para a moldagem desses corpos de
análise, foram confeccionadas formas em PVC, vistas na figura 3.3, especialmente
para conformá-los.
Figura 3.3 – Formas para conformação dos corpos de análise

Fonte: Jorge Oliveira

Esses corpos de análise foram feitos, não somente para os ensaios de
absorção de água, como também serviram para realizar as análises complementares
não normatizadas. Além do cachimbo de vidro e de uma pisseta para enchimento do
cachimbo, foi utilizada uma câmera fotográfica digital, que serviu para realizar as
filmagens da absorção de água durante os ensaios. Posteriormente, as filmagens
foram lançadas em um computador, para obter com maior precisão, o registro do
volume absorvido pelos corpos em seus devidos tempos. Para fixação do cachimbo
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no revestimento, foi usada massa de calafetar. Para obter o registo de absorção foi
determinado que, logo após o enchimento do cachimbo, atingindo a marca de 0 cm3,
a mensuração do rebaixamento volumétrico do nível de água seria realizada a cada
1 minuto.
Esse registro seria feito até 15 minutos ou encerrado ao atingiu a marca da
absorção dos 4 cm3. Para compor o resultado final, em cada tipo de pasta, optou-se
pela realização de três ensaios em cada tipo de pasta. O ensaio foi realizado nas
idades de 14 e 28 dias.

4.3.4 Resistência de aderência ao arrancamento por tração

A resistência de aderência à tração representa a tensão máxima suportada
por um corpo de prova de revestimento, quando o mesmo é submetido a um esforço
normal de tração. Segundo Carasek (2007), a aderência da pasta endurecida no
substrato é um fenômeno essencialmente mecânico devido, basicamente, à
penetração do aglomerante nos poros e/ou na rugosidade da base em que é feita a
aplicada.
A análise da resistência de aderência à tração foi realizada conforme o
prescrito na NBR 13528 (ABNT, 2010). Na execução do ensaio, foi utilizado
equipamento específico para arranchamento de corpo de prova em revestimentos,
conhecido por aderímetro, do fabricante CONTROLS, dotado de três pontos de
apoio ajustável e capacidade máxima para 500 Kgf. Esse equipamento possui um
dinamômetro em sua face inferior que é ligado a um dispositivo de leitura digital para
registro da força de tração. Para determinar a seção onde ocorreu o rompimento nos
corpos de provas, foi utilizado um paquímetro digital com resolução de 0,01 mm.
Em função da ausência de uma regulamentação específica para substrato
padrão, a ser utilizada em ensaios de arrancamento de revestimentos com pastas,
os experimentos foram realizados em substrato padrão regulamentados pela NBR
14081-2 (ABNT, 2012). Essa Norma estabelece os procedimentos para execução e
caracterização de substrato padrão a ser utilizado em ensaios de argamassa colante
industrializada. As placas foram confeccionadas em concreto armado nas dimensões
de 25 cm X 50 cm, espessura de 2 mm, armada com ferro galvanizado de 2,5 mm,
em malha a cada 5 cm. Os agregados miúdos e graúdos foram utilizados conforme
prescritos nessa norma como também foram adotados todos os procedimentos de
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execução desse substrato. Durante o processo de cura das placas, foi dado um
tratamento superficial, através de escorvamento, deixando sua superfície com uma
rugosidade semelhante aos blocos de vedação de cimento.
Os ensaios foram executados no laboratório de construção civil do IFRN. As
pastas foram preparadas conforme recomendações da NBR 12128 (ABNT, 1991).
Os substratos foram revestidos com as pastas, com auxílio de uma forma, no âmbito
das placas, para limitar a área de aplicação. Antes do enchimento, os substratos
foram ligeiramente umedecidos. Para Carvalho (2005), de maneira geral, os maiores
valores médios de resistência de aderência à tração, ocorrem quando a alvenaria é
umedecida, sem haver saturação, sendo a situação ideal para a aplicação de
revestimentos. Após a conformação das pastas nos substratos, os ensaios de
arrancamento foram realizados com 28 e 56 dias, conforme recomendação da NBR
13528 (ABNT, 2010). Assim sendo, foram moldadas 15 placas para os ensaios,
tendo 8 corpos de prova em cada placa. Para cada tipo de composição de pasta
foram conformadas 3 placas. Na definição da altura do revestimento nas placas,
optou-se pela altura em torno de 17,5 mm, uma vez que, grande parte dos
revestimentos de gesso, ficam entre 15 mm a 20 mm. Antes da aplicação do
revestimento das pastas, os substratos foram devidamente limpos e ligeiramente
molhados.
Com antecedência de 2 dias da data prevista para execução de cada ensaio,
foram realizados os cortes dos corpos de prova, com auxílio de uma serra copo com
ponta diamantada. Nesse processo foi utilizado um molde de madeira para auxiliar a
operação do corte. Logo após, os corpos de prova foram devidamente limpos com
uma trincha e, em seguida, sobre sua base, foram aderidas as pastilhas com cola à
base de resina epóxi, como é recomendada pela Norma. As pastilhas utilizadas
foram de aço com 50,0 mm de diâmetro e altura de 15,0 mm, que, na ocasião dos
testes, foram acopladas ao equipamento para possibilitar o esforço de tracionamento
no corpo de prova.
A Norma em vigor, NBR 13528 (ABNT, 2010), não mais sugere uma taxa de
carregamento do esforço de tração e uma padronização do tempo para realização
dos ensaios, em função da resistência de aderência provável. Essa recomendação é
feita pela Norma anterior NBR 13528 (ABNT, 2005). Optou-se pela realização dos
ensaios, seguindo as recomendações dessa Norma, por entender que o incremento
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da força de tração produzida, na ocasião da execução dos ensaios, interfere na
mensuração do resultado.
De acordo com a NBR 13528 (ABNT, 2010), o cálculo da resistência de
aderência, é obtido pela expressão:

Ra = F / A

(Equação 3.5)

Onde: Ra – resistência de aderência à tração, em megapascal (MPa);
F – força de ruptura, em Newtons (N);
A – área do corpo de prova, em milímetro quadrados (mm2)

O registro da resistência ao arrancamento é feito através de um dispositivo
digital do aderímetro, ajustado previamente para fornecer a tensão diretamente na
unidade Newton.
Na computação dos resultados, foram consideradas, além do valor da tração,
as formas de ocorrência das rupturas predominantes. De acordo com NBR 13528
(ABNT, 2010), as rupturas nos corpos de prova acontecem, para o sistema de
revestimento sem chapisco, nas seguintes formas:
Forma A – Ruptura no substrato;
Forma B – Ruptura na interface substrato/argamassa;
Forma C – Ruptura na argamassa;
Forma D – Ruptura na interface argamassa/cola;
Forma E – Ruptura na interface cola/pastilha.
Como a Norma utilizada não faz referência à inclusão e/ou exclusão de dados
parciais, visando à composição do resultado final, todos os valores obtidos nos
ensaios foram computados, ou seja, não ocorreu descarte.

4.3.5 Análises complementares não normatizadas

Embora não sejam normatizadas, algumas investigações foram realizadas
com objetivo de um melhor entendimento acerca das pastas endurecidas. Para tal,
foi analisado o comportamento da absorção de água por capilaridade, a perda de
água ao longo do endurecimento das pastas e a estabilidade do peso, a coloração
das mesmas após a cura e a densidade das pastas secas. Essas análises foram
realizadas utilizando-se os corpos de análises confeccionados para a análise da
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absorção de água por capilaridade, tal como é mostrado na figura 3.4, em que os
corpos encontravam-se em processo de cura.
Figura 3.4 – Corpos de análise em processo de cura

Fonte: Jorge Oliveira

Comportamento da absorção de água por capilaridade
Embora não exista recomendação e regulamentação para verificação do
comportamento da absorção de água por parte de revestimentos, foi determinado
que, logo após a realização do ensaio de absorção com uso do cachimbo, nas
amostras cilíndricas, fossem realizadas as investigações acerca dessa absorção.
Essa análise levou em consideração a mensuração da região superficial umedecida,
causada pela absorção da água na pasta seca, e o comportamento dessa absorção
no interior da amostra. Imediatamente ao final do ensaio de absorção por
capilaridade, o cachimbo foi retirado do corpo de ensaio e foi realizada na superfície
da amostra, uma medição do diâmetro médio da absorção da água, causada pela
capilaridade. Uma segunda medição, para verificação da evolução da absorção, foi
realizada após cerca de 5 minutos. Após a primeira medição superficial, os corpos
de análise foram serrados e quebrados para realização da medição da profundidade
de absorção da água. Essas medições foram realizadas, com a utilização de um
paquímetro digital com precisão de centésimos de milímetros. As regiões que foram
atingidas pela umidade foram cuidadosamente identificadas através da diferença de
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cor entre as regiões seca e úmida. Esse procedimento foi realizado na identificação
superficial e no interior do corpo de análise partido.

Perda de água e estabilidade do peso nas pastas
Durante a confecção dos corpos de análise cilíndricos, para os ensaios de
absorção de água por capilaridade, foram realizadas análises da perda de água
durante o endurecimento das pastas. Essas análises também possibilitaram
conhecer o tempo necessário para estabilizar os pesos das amostras e estabelecer
uma relação dos pesos entre elas. Portanto, foi realizada no período das primeiras
24 horas e durante todo período em que a amostra foi perdendo a água de
constituição da pasta até estabilizar o seu peso. Para tal, foi utilizada uma balança
cuja precisão de registro era dada em unidade de grama. Nas primeiras 24 horas, as
amostras foram pesadas na seguinte sequência: peso inicial, com 1 hora, 2 horas, 3
horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas. Após as primeiras 24 horas, as amostras foram
pesadas diariamente, sempre no mesmo horário em que foram conformadas, até
não mais alterar o seu peso.

Coloração das pastas curadas
Como a textura dos revestimentos assumem certa importância, mesmo
considerando uma pintura posterior ao revestimento acabado, foi realizada uma
análise empírica da coloração nas pastas simples, ou seja, na pasta de F(100) e do
G(100). Essa investigação foi realizada com o objetivo de comparar a cor final de
suas superfícies, após os corpos de análise atingirem sua cura.

Densidade das pastas secas
Na elaboração de orçamentos ou mesmo na confecção das pastas para
revestimentos nos canteiros de obra, torna-se necessário conhecer os volumes dos
materiais a serem manipulados. Assim sendo, com os corpos de análises já
confeccionados, foi possível determinar a densidade dos corpos das cinco pastas
formadas. Para tanto, após os corpos já terem atingido a sua estabilidade de peso,
foram realizadas medições nos mesmos para cálculo de seus volumes. Essas
medidas foram realizadas com um paquímetro, já citado anteriormente, e os valores
processados em uma planilha computacional.

Capítulo 4 – Apresentação e discussão dos resultados

_____

79

CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados encontrados nos diversos ensaios
realizados em laboratórios, tendo em vista os aspectos que envolvem o fosfogesso e
o gesso enquanto material aglomerante. Estes resultados estão expostos, conforme
sequência adotada no processo metodológico.
As análises na forma de pó foram realizadas com o fosfogesso e com o
gesso. As análises na forma de pasta foram realizadas em estado fresco e em
estado endurecido com o fosfogesso, com o gesso e em suas três composições.

1. ANÁLISES DAS AMOSTRAS EM PÓ

1.1 Análise química
As técnicas da Fluorescência de Raio X – FRX e a Difração de Raio X – DRX
foram utilizadas para realizar a caracterização química, quantitativamente e
qualitativamente das amostras em pó.
A análise através da FRX foi realizada para identificar os elementos químicos
constituintes do resíduo fosfogesso e do gesso. Assim, a tabela 4.1 apresenta a
composição química desses dois materiais.
Tabela 4.1 – Composição química do fosfogesso e do gesso
Substância
SO3
(Trióxido de enxofre)
CaO
(Óxido de cálcio)
P2O5
(Pentóxido de fósforo)
Fe2O3
(Óxido de ferro)
SrO
(Óxido de Estrôncio)
SiO2
(óxido de silício)
ZrO2
(Dióxido de zircónio)
Y2O3
(óxido de ítrio)

Fosfogesso (%)

Gesso (%)

47,850

50,954

45,262

46,614

3,467

2,214

1,171

0,098

1,060

0,120

1,034

---

0,130

---

0,026

---
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Observando-se os dados contidos na tabela anterior, verifica-se que os
elementos químicos enxofre e cálcio predominam na formação das duas amostras.
No fosfogesso, esses dois elementos representam 93,1%, enquanto que, no gesso,
são 97,6%. Os demais valores representam impurezas contidas nos minérios de
origem que, de certo modo, não comprometem o desempenho das pastas
endurecidas.
A análise da DRX

possibilitou identificar as substâncias químicas das

amostras através da difratografia, que exibe as fases cristalinas a partir dos picos
presentes no gráfico. As figuras 4.1 e 4.2 mostram as difratografias dos pós das
amostras do fosfogesso e gesso, respectivamente.
Figura 4.1 – Difratografia do fosfogesso

Figura 4.2 – Difratografia do gesso
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O gráfico da amostra do fosfogesso apresenta exclusivamente a fase de
sulfato de cálcio hidratado na forma Ca(SO4).0,5(H2O).
Para o gesso, há uma predominância de fase de sulfato de cálcio hidratado
na forma de Ca(SO4).0,5(H2O) e, em menor quantidade, a calcita magnesiana
configurada em Mg0,1Ca0,9CO3.
Ao analisar as investigações químicas, realizadas com a FRX e DRX nas
duas amostras, verificou-se que o fosfogesso e o gesso apresentam a mesma base
química, sendo constituídos essencialmente dos elementos cálcio e enxofre.

1.2 Composição granulométrica

A caracterização dos pós foi realizada através da técnica da granulometria a
laser que possibilita identificar com precisão o tamanho das partículas.
O diagnóstico da composição da granulometria do fosfogesso apresentou o
diâmetro médio das partículas de 17,41 m, enquanto que o diâmetro médio do
gesso foi de 7,26 m, ou seja, menos da metade do diâmetro do fosfogesso.
O diâmetro máximo verificado, para as partículas do fosfogesso, foi de 90,00
m, e, para o gesso, foi da ordem de 25,00 m.
Quanto aos diâmetros mínimos, não houve condições de mensurar, uma vez
que a escala de análise adotada pelo equipamento no ensaio (Faixa: 0,30 m – 400
m / 30 classes) não identificou as partículas menores que 0,30 m, como observase na figura 4.3.
No entanto, quando se realiza a projeção da curva da distribuição
granulométrica, é possível afirmar que o diâmetro mínimo do fosfogesso ficou em
torno de 0,13 m e o do gesso, próximo de 0,22 m.
Com o processamento dos dados executado pelo programa do granulômetro,
a composição das partículas passantes, conforme os percentuais de D(10%),
D(50%) e D(90%), para o fosfogesso foi de:
10% da amostra analisada têm diâmetro menor que 0,75 m;
50% da amostra analisada têm diâmetro menor que 9,55 m;
90% da amostra analisada têm diâmetro menor que 45,62 m.

Capítulo 4 – Apresentação e discussão dos resultados

_____

82

E para o gesso foi de:
10% da amostra analisada têm diâmetro menor que 0,90 m;
50% da amostra analisada têm diâmetro menor que 6,23 m;
90% da amostra analisada têm diâmetro menor que 14,59 m.

Analisando as curvas sobrepostas, no gráfico da distribuição granulométrica
do fosfogesso e do gesso, observa-se que 30% do volume dos pós passantes
possuem praticamente os mesmos diâmetros. A partir desse ponto, as partículas
passantes acumuladas divergem um pouco, representando uma pequena mudança
nas características da granulometria. A figura 4.3 mostra essas duas curvas
granulométricas.
Figura 4.3 – Curva granulométria do fosfogesso e gesso

Logo, o fosfogesso e o gesso são caracterizados por serem pós bastante
finos e com granulometria semelhantes.
De posse dos dados granulométricos e considerando o processo de cálculo
do módulo de finura dos materiais em pó, conforme recomendação da NBR 12127
(ABNT, 1991), verifica-se que o módulo de finura do fosfogesso e do gesso é nulo.
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Esse parâmetro atende à recomendação da NBR 13207 (ABNT, 1994), que define o
valor do módulo de finura para o gesso fino, utilizado em revestimentos, em um valor
inferior a 1,10.

1.3 Superfície específica

A área superficial específica como também o volume total dos poros e o
diâmetro médio dos poros assumem grande influência na ação da hidratação dos
aglomerantes. Com o incremento desse parâmetro, faz-se necessária também uma
maior quantidade de água, para que possa haver o preenchimento dos poros e,
consequentemente, o envolvimento das partículas. Nesse sentido, o fator
água/aglomerante é determinante no controle das propriedades das pastas, tais
como: trabalhabilidade, consistência normal, plasticidade e tempo de pega.
O resultado da área de superfície específica, determinada pelo método de
BET, para o fosfogesso, foi de 8,470 m2/g, enquanto que, para o gesso, foi de 3,981
m2/g.
Comparando-se os dois dados, observa-se que a superfície específica do
fosfogesso é bem maior do que o valor do gesso. Consequentemente, o fator
água/fosfogesso será maior que o fator água/gesso.
Quanto aos valores encontrados para o volume total dos poros e diâmetro
médio dos poros obtidos pelo procedimento de BJH, foram, respectivamente, de
0,012 cm3/g e 36,177 Å para o fosfogesso. Quanto ao gesso, foi de 0,004 cm3/g e
36,082 Å, respectivamente. Assim, tem-se no volume total dos poros do fosfogesso
o triplo do valor em relação ao gesso da gipsita, enquanto que os diâmetros médios
de ambos estão no mesmo patamar.
O gráfico da figura 4.4 mostra os três parâmetros determinados através da
técnica BET e BJH para o fosfogesso e para o gesso.
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Figura 4.4 – Relação gráfica dos parâmetros obtidos pelo BET e BJH

1.4 Massa específica

A massa específica exerce influência nas propriedades físicas das pastas
frescas e no comportamento mecânico das pastas endurecidas, como também serve
para auxiliar no cálculo do consumo do material.
As análises da massa específica foram desenvolvidas, conforme o
procedimento adotado pela NM 23 (MERCOSUL, 2000), que estabelece a
metodologia para determinação da massa específica de cimento portland e outros
materiais em pó. Os resultados encontrados para o fosfogesso e o gesso foram
praticamente iguais, representado, respectivamente, 2,668 g/cm3 e 2,665 g/cm3.
Para o fosfogesso, foram realizados seis ensaios, dos quais dois
procedimentos extrapolaram 2% em relação à média inicialmente obtida. Tal
exclusão foi definida na metodologia do trabalho, com intuito de garantir uma média
final com maior precisão. Logo, o resultado final foi composto pela média das quatro
análises mais representativas, como mostra a tabela 4.2.
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Tabela 4.2 – Resultados obtidos para massa específica do fosfogesso
Massa específica (g/cm³)

Desvio relativo (%)

Situação de análise

2,658

0,25

Considerado

2,663

0,06

Considerado

2,666

0,05

Considerado

2,684

0,73

Considerado

2,594

2,65

Não considerado

2,723

2,19

Não considerado

Quanto ao gesso, também foram excluídas duas sondagens, das seis
realizadas, restando quatro análises consistentes para o cálculo da média final. A
tabela 4.3 mostra os valores obtidos nos procedimentos feitos com o gesso.
Tabela 4.3 – Resultados obtidos para massa específica do gesso
Massa específica (g/cm³)

Desvio relativo (%)

Situação de análise

2,612

1,96

Considerado

2,663

0,04

Considerado

2,672

0,29

Considerado

2,712

1,80

Considerado

2,597

2,52

Não considerado

2,729

2,43

Não considerado

1.5 Massa unitária

Com base nas recomendações da NBR 12127 (ABNT, 1991), foram
desenvolvidos os ensaios para determinação da massa unitária. O ambiente do
laboratório, nas ocasiões dos diversos ensaios, registrou uma temperatura em torno
de 25°C e a umidade relativa do ar por volta de 63%.
Para compor o valor final, foram realizados seis ensaios para cada tipo de
pasta, sendo que, para o fosfogesso, dos seis ensaios feitos, duas análises não
apresentaram consistência em relação à média inicialmente determinada. Ou seja:
não foram consideradas, e a média representativa da massa unitária foi determinada
com quatro ensaios que não configuraram o desvio maior que 2% em relação à
média inicialmente conseguida.
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Para o gesso, todas as análises obtidas não resultaram em desvio acima de
2%, em relação à média. Logo, como ficou definido na metodologia, a média final foi
composta pelos seis ensaios realizados.
O resultado final obtido para o fosfogesso foi de 551 Kgf/m3, enquanto que,
para o gesso, foi de 600 Kgf/m3.
Embora haja diferença entre os valores obtidos, pode-se afirmar que as
massas unitárias do fosfogesso e gesso estão no mesmo patamar. Esses resultados
atenderam aos prescritos da NBR 13207 (ABNT, 1994), que estabelece como
parâmetro de referência o valor abaixo de 700 Kgf/m3. Os resultados das análises do
fosfogesso estão na tabela 4.4, onde são apresentados os valores que foram
considerados e os que não foram considerados na composição da média final da
massa unitária.
Tabela 4.4 – Resultados obtidos para massa unitária do fosfogesso
3

Massa unitária (Kgf/m )

Desvio relativo (%)

Situação de análise

544

1,48

Considerado

546

1,12

Considerado

555

0,51

Considerado

558

1,06

Considerado

532

3,65

Não considerado

578

4,68

Não considerado

Para o gesso, a média foi composta pelas seis análises realizadas. A tabela
4.5 mostra esses valores que compuseram a média final.
Tabela 4.5 – Resultados obtidos para massa unitária do gesso
3

Massa unitária (Kgf/m )

Desvio relativo (%)

Situação de análise

591

1,47

Considerado

593

1,14

Considerado

596

0,64

Considerado

604

0,69

Considerado

605

0,86

Considerado

610

1,69

Considerado
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2. ANÁLISES DAS AMOSTRAS EM ESTADO FRESCO

2.1 Consistência normal

Na formação das pastas, a relação da quantidade de água na mistura com o
aglomerante

assume

um

papel

fundamental

para

sua

manipulação.

Na

determinação dessa relação, foram utilizadas as orientações da NBR 12128 (ABNT,
1991), que recomenda o uso do aparelho de Vicat modificado. O laboratório em que
os ensaios foram desenvolvidos teve temperatura em torno de 25,4°C e umidade
relativa do ar próxima de 65%.
Os ensaios foram realizados com o objetivo de obter a penetração da sonda
cônica do aparelho de Vicat modificado próximo dos 30 mm. Diversas tentativas
foram realizadas, tendo em média quatro ensaios para cada pasta confeccionada.
A tabela 4.6 apresenta os resultados obtidos da relação água/aglomerantes,
tomada em peso, conforme o limite de penetração da sonda, para o fosfogesso em
100%, gesso em 100% e para as pastas compostas.
Tabela 4.6 – Consistência normal das pastas
Composição
da pasta (%)

Fator
água / (fosfogesso + gesso)

Penetração
verificada (mm)

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

1,00

30,0

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

0,81

30,5

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

0,68

30,0

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

0,58

30,2

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

0,55

30,0

5

Os resultados mostram que o fosfogesso exerceu grande influência no
aumento do fator água/aglomerantes.

A quantidade de água necessária para o

envolvimento dos grãos, na confecção das pastas, aumentou com o incremento da
quantidade de fosfogesso na mistura. Essa constatação é justificada, uma vez que a
área da superfície específica e o volume total dos poros registraram valores para o
fosfogesso bem superiores aos apresentados para o gesso natural.
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Para uma pasta somente com fosfogesso, o fator água/aglomerante foi de
1,00, enquanto que a pasta feita somente com o gesso foi de 0,55, ou seja, o fator
água/fosfogesso foi praticamente o dobro da relação água/gesso, na confecção da
pasta.
Analisando todos os valores obtidos, constatou-se que não há uma
proporcionalidade linear entre os percentuais de mistura dos aglomerantes e o fator
água/(fosfogesso+gesso). Isso fica evidenciado no gráfico da figura 4.5 que mostra
as curvas que retratam a relação entre os percentuais da composição dos
aglomerantes e o fator água/aglomerantes.
Figura 4.5 – Relação do fator água/aglomerante nas pastas

2.2 Tempo de pega

A relação água/aglomerante, além de definir a qualidade da consistência
normal, também exerce grande influência na dinâmica da reação de hidratação das
pastas e, consequentemente, no tempo de pega inicial e final das mesmas. O
conhecimento desses tempos é essencial para determinação do tempo necessário
para manipulação das pastas. Ou seja, o tempo útil, para Antunes (1999) representa
o tempo necessário para a pasta permanecer dentro de uma faixa de consistência
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útil, possibilitando a sua manipulação sem haver perda nas condições de conformála. Assim, o tempo de pega útil é definido pela diferença entre o tempo de pega final
(consistência máxima) e o tempo de pega inicial (consistência mínima).
Para determinação desses tempos, foi utilizada como referência a NBR 12128
(ABNT, 1991). A temperatura e a umidade relativa do ar, no âmbito do laboratório
onde foram desenvolvidos os ensaios, oscilaram em torno de 26°C e 64%,
respectivamente. Como a execução do ensaio de tempo de pega apresenta
características que requerem determinada habilidade em seu manuseio, optou-se
pela realização mínima de cinco ensaios. E para a composição final da média, foram
considerados pelo menos três ensaios em que os seus valores não diferiram, entre
si, em mais de 10%.
Os ensaios foram realizados cuidadosamente, quanto à manipulação da
agulha do aparelho de Vicat.
Na determinação do tempo de início de pega, em cada ensaio, o tempo foi
definido a partir do momento em que a amostra foi pulverizada na água e os
instantes médios entre a primeira e a última penetração de 1 mm, acima da
superfície da base do molde cônico que continha a pasta, pela agulha do aparelho
de Vicat.
Já o tempo de final de pega, para cada ensaio, foi determinado a partir do
instante em que a amostra foi pulverizada na água e os instantes médios entre a
primeira e a última verificação em que a agulha do aparelho de Vicat não mais
penetrou na superfície da pasta contida no molde metálico do referido aparelho.
Na composição das médias dos tempos de pega das pastas, em relação à
quantidade de ensaios realizados, ocorreram duas situações:
1ª) Cinco ensaios realizados, sendo computados três resultados para a média e dois
foram desconsiderados, para o F(0)/G(100); F(25)/G(75) e F(50)/G(50);
2ª) Seis ensaios realizados, sendo computados três resultados para a média e três
foram desconsiderados, para o F(75)/G(25) e F(100)/G(0).
Os resultados finais obtidos para os diversos tempos estão computados na
tabela 4.7, conforme a composição das pastas de fosfogesso e gesso.
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Tabela 4.7 – Tempo de pega das pastas
Composição
da pasta (%)

Início de pega

Final de pega

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

11 min e 05 s

35 min e 31 s

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

10 min e 16 s

24 min e 53 s

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

14 min e 52 s

28 min e 46 s

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

15 min e 03 s

26 min e 53 s

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

14 min e 43 s

23 min e 10 s

Analisando-se os resultados finais, observou-se que os tempos de início de
pega foram praticamente iguais, para as composições de F(0)/G(100); F(25)/G(75) e
F(50)/G(50). Para as composições de F(75)/G(25) e F(100)/G(0), os resultados entre
eles ficaram bastante próximos, porém abaixo dos tempos das demais composições
anteriores.
Para os tempos finais de pega, constatou-se uma pequena diferença entre as
composições, com uma variação máxima entre eles de 5 min e 36 s, exceção
observada para situação da pasta F(100)/G(0), que apresentou um tempo de final de
pega maior.
A figura 4.6 ilustra graficamente a relação entre as duas modalidades de
tempos de pega e a relação dos tempos entre as diversas composições em análise.
Ao analisar o tempo útil das cinco composições das pastas, verifica-se uma
tendência de aumento desse tempo na medida em que cresce a quantidade de
fosfogesso na mistura. Ou seja, quanto maior a relação de fosfogesso/gesso na
mistura, maior será o tempo útil de manipulação das pastas.
Quanto aos parâmetros recomendados, a NBR 13207 (ABNT, 1994) indica
que o tempo de início de pega deve ter um valor maior que 10 min e para o tempo
de fim de pega, o valor recomendado deve ser menor que 45 min. Observando-se os
valores, constatou-se que os resultados obtidos, em todas as composições das
pastas, estão dentro dos parâmetros recomendados pela norma, quanto ao início e
ao fim de pega.
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Figura 4.6 – Comparação gráfica entre os diversos tempos de pega

3. ANÁLISES DAS AMOSTRAS EM ESTADO ENDURECIDO

3.1 Resistência à compressão

Calculada em função da carga de ruptura axial, a resistência máxima à
compressão assume um valor importante nas análises físicas dos materiais de
construção, assim como nos revestimentos de paredes e tetos.
Ao longo dos rompimentos dos corpos, foi observado que o incremento das
cargas para rompimento, aplicadas nas amostras do fosfogesso a 100% ficou em
torno de 230 N/s, enquanto que, nos corpos de prova, com o gesso a 100% ficou por
volta 600 N/s. Logo, em ambos os casos, os valores ficaram próximos do
estabelecido pela Norma. Também foi observado que, no rompimento de alguns
corpos, com 100% de fosfogesso, ocorreu ruptura na forma de cisalhamento. A
tabela 4.8, composta pela média dos três valores mais consistentes, exibe os
valores, das resistências de rompimento à compressão, aos 7 e 28 dias.
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Tabela 4.8 – Resistência à compressão das pastas
Composição
da pasta (%)

Resistência à compreensão (MPa)
Variação (%)
7 dias

28 dias

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

6,21

7,79

25,44

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

8,51

8,86

4,11

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

11,69

12,22

4,53

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

15,85

15,92

0,44

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

21,43

22,29

4,01

Ao comparar-se os resultados dos rompimentos de 7 dias com os de 28 dias,
observou-se que os valores são praticamente os mesmos. O fato de todos os
valores do rompimento aos 7 dias estarem um pouco menor em relação aos valores
de 28 dias é justificado, uma vez que a perda de água nas amostras, verificadas nas
análises complementares não normatizadas – item 3.5 desse capítulo –, levou os
pesos dos corpos de análise se estabilizarem em média entre 8 e 12 dias,
influenciando na cura final das pastas.
Ao analisar as resistências à compressão nas diversas composições, tanto
aos 7 dias, como também aos 28 dias, constatou-se que o aumento da quantidade
de fosfogesso na composição diminuiu a resistência à compressão em uma
proporção vista na figura 4.7. Ou seja, a resistência mecânica do fosfogesso, quanto
ao esforço de compressão, é menor do que a obtida pelo gesso natural. Essa
ocorrência é justificada pela crescente necessidade de água a ser empregada na
confecção da pasta, na medida em que aumenta a quantidade do pó do fosfogesso
na mistura, causando uma maior quantidade de vazios na pasta curada e,
consequentemente, na perda das resistências mecânicas.
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Figura 4.7 – Resistência à compressão das pastas

A NBR 13207 (ABNT, 1994) fixa o valor mínimo para a resistência à
compressão em 8,40 MPa, para o gesso a ser utilizado em fundição e revestimento
na construção civil. Logo, verifica-se que os valores resultantes aos 28 dias atendem
às exigências da referida Norma, exceção feita ao valor encontrado para o
fosfogesso em 100%, que foi de 7,79 MPa, representando relativamente, 93% do
valor recomendado pela Norma.

3.2 Resistência à tração na flexão

Determinada pela carga máxima de ruptura, aplicada transversalmente em
corpos de prova prismático, o ensaio de resistência à tração na flexão em três
pontos, tal como na resistência à compressão, assume um valor importante nas
análises físicas de resistência dos materiais de construção. Ao longo dos
rompimentos dos corpos, foi observado que a taxa de carregamento da força ficou
em torno de 30 N/s, para a amostra em fosfogesso em 100%, sendo crescente na
medida em que há um incremento da quantidade de gesso na composição até
atingir o valor de 50 N/s para o gesso a 100%. Ou seja: os carregamentos aplicados
uniformemente e sem choque ficaram dentro do estabelecido por Norma. A tabela
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4.9 apresenta os valores encontrados para as diversas pastas, considerando o
rompimento com 7 e 28 dias.
Tabela 4.9 – Resistência à tração das pastas
Composição
da pasta (%)

Resistência à tração (MPa)
Variação (%)
7 dias

28 dias

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

4,44

5,98

34,68

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

6,36

6,36

0

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

7,74

9,12

17,83

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

11,34

11,65

2,73

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

13,64

14,10

3,37

Ao comparar os dados das resistências obtidos para 7 e 28 dias, observou-se
o mesmo comportamento ocorrido nos ensaios da resistência à compressão. Os
valores dos corpos rompidos aos 7 dias apresentaram valores um pouco menores
em relação aos valores da resistência aos 28 dias. Esse fato também é explicado
pela influência da estabilidade dos pesos dos corpos de análises, que ocorreu em
média entre 8 e 12 dias, de acordo com a composição das amostras e,
consequentemente, intervindo na cura final das pastas.
A quantidade de fosfogesso, na composição das pastas, tal como foi visto nos
resultados dos ensaios da resistência à compressão, também exerceu influência na
resistência à tração, causada pelo efeito da quantidade de vazios na pasta curada.
Essa influência é vista na figura 4.8, que graficamente mostra a tendência de
diminuição das resistências de tração a partir da relação fosfogesso/gesso.
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Figura 4.8 – Resistência à tração na flexão

A resistência mínima à tração na flexão, segundo a NBR 13279 (ABNT,
2005), é de 3,0 MPa. Logo, todos os valores das resistências encontradas, mesmo
considerando o rompimento aos 7 dias, atenderam à condição mínima exigida pela
técnica.

3.3 Absorção de água por capilaridade

Os ensaios da absorção de água, através do método de cachimbo, avalia a
capacidade dos revestimentos internos ou externos de absorverem a água em
determinada situação de simulação elaborada em normatização.
A apresentação dos resultados, geralmente, é expressa sob a forma de tabela
ou gráfico, em que relaciona a quantidade de água absorvida em cm 3, com o tempo
de absorção, a cada 1 minuto.
No entanto, como se trata de um material extremamente poroso e,
consequentemente, cuja absorção ocorre rapidamente, os resultados foram
contabilizados na forma do tempo de absorção, relativo aos 4 ml, ocorridos pelo
corpo de análise. Uma vez que, nas pastas compostas com 100% de fosfogesso e

Capítulo 4 – Apresentação e discussão dos resultados

_____

96

em alguns casos com a pasta mista, composta com fosfogesso(75)/gesso(25), a
absorção da água aconteceu antes de 1 minuto.
Para Grossi (2013), os tempos de leitura podem ser alterados, conforme a
porosidade do material. Assim, os resultados das análises de absorção de água por
capilaridade foram mensurados na relação unitária do volume absorvido em função
do tempo de absorção. Esses resultados, realizados após sua cura, com 14 dias e
aos 28 dias, estão apresentados, respectivamente, nas tabelas 4.10 e 4.11.
Tabela 4.10 – Absorção de água com 14 dias
Composição
da pasta (%)

Tempo de absorção (min:s)
0 ml

1 ml

2ml

3ml

4 ml

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

0:00

0:08

0:18

0:28

0:39

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

0:00

0:16

0:34

0:52

1:12

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

0:00

0:17

0:38

1:00

1:24

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

0:00

0:20

0:44

1:09

1:35

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

0:00

0:27

1:03

1:39

2:18

Tabela 4.11 – Absorção de água com 28 dias
Com
posição
da pasta (%)

Tempo de absorção (min:s)
0 ml

1 ml

2ml

3ml

4 ml

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

0:00

0:09

0:19

0:29

0:41

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

0:00

0:14

0:30

0:48

1:07

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

0:00

0:20

0:42

1:06

1:31

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

0:00

0:21

0:44

1:07

1:31

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

0:00

0:36

1:17

2:01

2:41

Comparando-se os tempos encontrados, nas análises aos 14 e aos 28 dias,
verificou-se que os valores finais na absorção dos 4 ml, nas pastas formadas com a
mesma composição, são praticamente iguais. Essa constatação de equilíbrio nos
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tempos finais é resultante da estabilidade da perda de água que ocorreu em todos
os corpos de análises no prazo máximo de 13 dias.
Observando-se os resultados nas diversas composições, tanto para a análise
com 14 dias, como também para os 28 dias, constatou-se que os tempos finais de
absorção diminuíram, com o aumento da quantidade de fosfogesso na mistura.
Ao lançar os dados da absorção volumétrica de 0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml e 4 ml
em uma planilha computacional, observou-se que a evolução da absorção da água,
por parte dos corpos de análise, ocorre de uma forma proporcionalmente linear ao
longo do tempo de absorção. Esse fato ocorreu em todas as amostras,
independentemente da composição da pasta.
A figura 4.9, estabelece uma comparação gráfica entre os dados finais da
absorção, ao final dos 4 ml, em que se evidencia a tendência de absorção nos
corpos de análise.
Figura 4.9 – Absorção de água por capilaridade

O fato que, quanto maior a quantidade de fosfogesso na composição da
amostra, maior será a absorção de água, é justificado em função da capilaridade do
fosfogesso ser maior do que a do gesso. Tal característica já era de se esperar, uma
vez a superfície específica, determinada pelo Método BET, e o volume total dos
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poros, determinado pelo procedimento BJH, foram bem maiores no fosfogesso. Em
consequência desses parâmetros, a relação água/aglomerante, também foi maior na
pasta do fosfogesso. Tal relação foi comprovada no ensaio da consistência normal,
em que o fator água/fosfogesso foi de 1,00 e o fator água/gesso foi de 0,55,
comprovando a maior porosidade nas pastas endurecidas do fosfogesso.
Ao calcular-se a relação de volume de absorção de água X tempo de
absorção (taxa de absorção), considerando-se os tempos de ensaio de 14 e 28 dias
e o tipo de composição da pasta, obtiveram-se os valores constantes na tabela 4.12.
Tabela 4.12 – Taxa de absorção de água nos corpos de análise
Composição
da pasta (%)

Absorção (ml/min)
7 dias

28 dias

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

6,15

5,85

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

3,33

3,58

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

2,86

2,64

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

2,53

2,64

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

1,74

1,49

3.4 Resistência de aderência ao arrancamento por tração

Na análise da qualidade dos revestimentos, o ensaio da resistência de
aderência à tração assume o papel de maior relevância entre os demais ensaios.
Os ensaios foram executados em ambiente de laboratório, com utilização de
substrato padronizado. Através do aderímetro, foram mensurados os valores da
resistência de aderência ao arrancamento por tração. Também foram realizadas as
medições do diâmetro no local onde aconteceu a fratura nos corpos de prova e
analisadas e registradas as formas de rompimento desses corpos.
A taxa de carregamento do esforço de tração ficou na média de 19,4 N/s, para
resistência obtida de 0,21 MPa, e em 64,4 N/s, para resistência obtida de 0,85 MPa.
Quanto ao tempo de ensaio, a duração da aplicação do esforço de tração ficou entre
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21 s a 64 s. Ao comparar-se esses dados com a NBR 13528/2005, constatou-se que
os ensaios foram realizados dentro de uma condição satisfatória, quanto ao
incremento da aplicação da força de tração e dentro de um intervalo de tempo
condizente com o carregamento aplicado.
Os resultados dos ensaios de resistências de aderência à tração, em conjunto
com as modalidades de rupturas, realizados aos 28 dias e aos 56 dias, são
mostrados, respectivamente na tabela 4.13 e tabela 4.14. As formas de rupturas,
descritas na NBR 13528 (ABNT, 2010), são:
(A) - Ruptura no substrato;
(B) - Ruptura na interface substrato/pasta;
(C) - Ruptura na pasta;
(D) - Ruptura na interface pasta/cola;
(E) - Ruptura na interface cola/pastilha.
Tabela 4.13 – Resistência de aderência à tração com 28 dias
Composição das
pastas (%)

Resistência
à tração
(MPa)

Forma de ruptura (%)
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

0,21

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

0,29

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

0,77

5,6

84,0

10,4

0,0

0,0

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

0,87

10,5

83,2

6,3

0,0

0,0

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

0,89

23,1

76,9

0,0

0,0

0,0
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Tabela 4.14 – Resistência de aderência à tração com 56 dias
Forma de ruptura (%)

Composição das
pastas (%)

Resistência
à tração
(MPa)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

0,23

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

0,30

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

0,78

5,6

62,9

31,5

0,0

0,0

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

0,80

6,3

89,5

4,2

0,0

0,0

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

0,85

18,9

79,0

0,0

2,1

0,0

Confrontando-se os dados das duas tabelas, nas mesmas composições,
constatou-se que os valores resultantes dos ensaios com 28 dias foram
praticamente iguais aos valores das resistências ensaiadas aos 56 dias. Ou seja, em
ambos os casos, as amostras já estavam completamente curadas.
De certa forma, essa situação era esperada, uma vez que o fosfogesso e o
gesso são aglomerantes aéreos cuja cura aconteceu quando ocorreu a sua
desidratação.
Destaque-se que, nas análises complementares não normatizadas, a
estabilidade do peso dos corpos de análises aconteceu em média entre 8 a 12 dias.
Outro fator que observado foi a tendência de a resistência de ruptura diminuir
com o aumento da quantidade do fosfogesso. Esse fato também foi observado nos
ensaios da resistência à compressão e no ensaio de resistência à flexão, justificado
pela maior porosidade provocada pela presença do fosfogesso.
O gráfico da figura 4.10, mostra essa tendência de diminuição da resistência
na medida em que cresce a quantidade do fosfogesso na pasta.
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Figura 4.10 – Resistência de aderência à tração

Quanto à forma de ruptura nos corpos de prova, constatou-se que ocorreu
uma predominância, em todas as pastas simples e compostas, como também nos
dois períodos de análise, da rotura acontecer na interface do substrato/revestimento.
Na situação da pasta simples com F(100) e na pasta composta com F(75)/G(25), as
roturas foram integralmente nessa forma.
Outro registro de rupturas a ser considerado nos dois tempos de análise
ocorreu na região do substrato, principalmente na pasta com G(100).
Os rompimentos sempre ocorrem na região, entre as cinco formas de
rupturas, na que apresentava menor resistência em relação ao esforço aplicado, ou
seja a região mais fragilizada.
Logo, diante dos resultados obtidos, a interface substrato/revestimento foi a
região menos consistente em relação aos esforços aplicados na ocasião dos
ensaios.
Ao final do diagnóstico das formas de rupturas dos corpos de prova, verificouse que, em nenhum caso, o rompimento aconteceu na interface cola/pastilha. Para a
NBR 13528 (ABNT, 2010), essa situação não tem nenhuma representatividade e,
consequentemente, não deve ser incluída na formação do resultado final. Assim,
todos os valores obtidos durante os ensaios foram computados.
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Como os corpos de prova da pasta do F(100) e da pasta forma com
F(75)/G(25), apresentaram baixa resistência de aderência e a ruptura aconteceu
somente na interface substrato/pasta, foi decidido realizar-se uma análise específica,
apenas com esse material.
Assim, todos os corpos de prova voltaram a ser fixados, através da cola com
a resina epóxi, no substrato e, após 24 horas, foram realizados novos ensaios.
Essa nova investigação não levou em consideração a idade de moldagem das
placas e envolveu os 24 corpos de prova em cada tipo de pasta. Essa análise teve o
objetivo de provocar o rompimento apenas no âmbito do revestimento e assim
conhecer a resistência específica de tração na região das pastas. Desse modo, os
novos ensaios resultaram no rompimento, especificamente, na região da pasta
endurecida, como era de se esperar. As resistências encontradas, nesses novos
ensaios, estão na tabela 4.15 a seguir.
Tabela 4.15 – Resistência de aderência à tração na região da pasta
Composição das
pastas (%)

Resistências de tração encontradas
(MPa)
Valor
mínimo

Valor
máximo

Valor
médio

Fosfogesso: 100

0,32

0,55

0,44

Fosfogesso: 75
gesso: 25

0,44

0,76

0,61

Os valores das resistências de ruptura ocorrida na região das pastas foram
bem superiores aos encontrados no ensaio de resistência de aderência ao
arrancamento por tração aos 56 dias. A maior porosidade, provocada pela presença
do fosfogesso, gerou uma menor resistência aos esforços de arrancamento na
interface substrato/revestimento.
Segundo a NBR 13749 (ABNT, 1996), o limite de resistência de aderência à
tração, para emboço e camada única, deve ser igual ou superior a 0,2 MPa. Assim
sendo, todos os valores de resistência de aderência à tração, encontrados nos
ensaios, das diversas pastas investigadas, atenderam ao requisito básico da referida
Norma. Logo, tecnicamente, todas as composições das pastas são viáveis ao
emprego para revestimento interno de edifícios, inclusive para a pasta do fosfogesso
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e a pasta composta por F(75)/G(25), que apresentaram resistências menores,
especificamente, na região da interface substrato/pasta.

3.5 Análises complementares não normatizados

Comportamento da absorção de água por capilaridade
A absorção da água por capilaridade, nos corpos de análise, ocorreu lateral e
internamente em relação ao ponto central em que o cachimbo foi colocado. A
absorção aconteceu de uma forma bastante regular em todas as amostras simples e
compostas. Em torno do cachimbo, a absorção teve forma de um anel circular
uniforme que, nos primeiros 30 segundos, o diâmetro oscilou entre 51 mm a 56 mm
e teve, em média, 53 mm. Após 5 minutos, essa absorção passou a ser registrada
entre 57 mm e 66 mm e média de 62 mm.
Quanto à profundidade de absorção, esta foi mensurada entre 17 mm e 21
mm e em média de 18 mm. Depois de 5 minutos, essa absorção foi mensurada
entre 19 mm e 24 mm e na média de 20 mm. Essa absorção interna aconteceu na
forma de um bulbo em torno do ponto central, onde o cachimbo foi instalado. A
figura 4.11 exibe o formato em que a absorção capilar aconteceu nos corpos de
análise.
Figura 4.11 – Formato da absorção da água

Esse bulbo de água absorvida teve a forma côncava bastante regular, sendo
observada uma sutil absorção maior na face inferior, em função da ação
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gravitacional. Ou seja: a absorção acontecida foi predominantemente pela ação da
capilaridade, não havendo praticamente influência da ação gravitacional. Tal como
foi observado no processo da absorção de água nos corpos de análises, é de se
esperar que a mesma situação aconteça nos revestimentos com as pastas puras e
mistas de fosfogesso e gesso.

Perda de água e estabilidade do peso nas pastas
O processo de endurecimento das pastas está ligado diretamente à perda de
água durante a ação de cura das mesmas. A água de constituição, usada para
possibilitar o manuseio das pastas, é evaporada ou cristaliza os componentes
químicos da massa. Essa ação demanda determinado tempo, estabelecendo uma
relação direta com o endurecimento dos aglomerantes aéreos. A tabela 4.16, mostra
uma síntese das diversas mensurações realizadas, envolvendo a média das perdas
de água, logo após o início da conformação dos corpos de análises até o final de
sua cura.
Tabela 4.16 – Síntese das mensurações com os corpos de análise
Pesos (g)
Composição
da pasta (%)

inicial da
pasta

final da
pasta

água de
constituição

Fosfogesso: 100
Gesso: 0

1690

935

755

Fosfogesso: 75
Gesso: 25

1746

1070

676

Fosfogesso: 50
Gesso: 50

1759

1188

571

Fosfogesso: 25
Gesso: 75

1895

1380

515

Fosfogesso: 0
Gesso: 100

1930

1445

485

Os valores acima mostram o peso inicial, logo após os corpos serem
moldados, e o peso final, em média, após os mesmos terem atingido a estabilidade
de seu peso. A diferença entre esses dois valores representa a água perdida de
constituição das pastas.
Ao observar os pesos iniciais das pastas, ou seja, pasta no estado fresco, e
os pesos finais das pasta, ou seja pastas endurecidas, constatou-se que há uma
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gradativa diminuição com o acréscimo da massa do fosfogesso na mistura. Esse
fato é justificado, em função da densidade, que, em ambos os casos, também é
reduzida em função do acréscimo da quantidade do fosfogesso na composição das
pastas.
Observa-se também que a quantidade de água aumenta com a maior
quantidade de fosfogesso na mistura. Tal ocorrência é justificada em função do fator
água/aglomerante que aumenta com a presença do fosfogesso, verificado nos
ensaios de consistência normal. A figura 4.12, mostra a tendência da perda de água,
especificamente nas primeiras 24 horas, após a conformação dos corpos de
análises, nas cinco pastas estudadas.
Figura 4.12 – Perdas de água nas pastas

Ao analisar a configuração dessas curvas, verifica-se que a pasta simples de
fosfogesso apresenta a menor perda de água nas primeiras horas, após sua
conformação. A maior perda acontece na pasta simples de gesso. Verifica-se ainda
que existe uma relação inversa da perda de água com o acréscimo da quantidade
de fosfogesso na composição das pastas. Essa tendência de maior ou menor perda
de água acontecer nas pastas simples ou mistas é justificada pelo fato de que a
análise realizada foi em valores relativos, em relação a água de constituição
existente inicialmente em cada pasta. No entanto, ao analisar os valores absolutos,
obtidos ao longo dos ensaios, verificou-se que as perdas são praticamente iguais em
todas as pastas examinadas.
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Quanto ao peso final das amostras, de maneira geral, constatou-se que a
pasta simples do fosfogesso atingiu a estabilidade de seu peso entre 11 e 13 dias e
a pasta simples do gesso entre 7 e 9 dias. As pastas compostas com o F(75)/G(25)
foi de 10 a 12 dias, a de F(50)/G(50) foi de 9 a 11 dias e a de F(25)/G(75) ficou entre
8 a 10 dias. A figura 4.13, mostra a diminuição gradativa dos pesos das amostras,
estabelecendo uma relação gráfica entre as cinco composições.
Figura 4.13 – Estabilidade dos pesos dos corpos de análise

Observando-se o perfil gráfico das curvas, constata-se que os pesos dos
corpos foram diminuindo gradativamente ao longo do tempo, até atingirem os
valores constantes na tabela 4.16. Essa relação de peso entre os revestimentos
assume

um

papel

relevante,

quanto

ao

carregamento

das

paredes

e,

consequentemente, os esforços exercidos sobre a estrutura dos edifícios.

Coloração das pastas curadas
A avaliação da coloração dos materiais em análise, realizada de forma
empírica, torna possível perceber a textura final dos revestimentos, após serem
aplicados e curados, nas partes internas dos edifícios. A figura 4.14, mostra a
coloração final das pastas do fosfogesso e gesso.

Capítulo 4 – Apresentação e discussão dos resultados

_____

107

Figura 4.14 – Coloração final das pastas

No estado em pó, é visível a existência de uma pequena diferença na
coloração entre o fosfogesso e o gesso. No entanto, depois que ocorreu a cura dos
corpos, as pastas endurecidas nas cinco composições, apresentaram uma
tonalidade branca e praticamente igual entre elas. A figura 4.14 apresenta,
exclusivamente, os corpos de análises do fosfogesso e gesso, em que se vê uma
textura embranquecida entre as duas pastas endurecidas.

Densidade das pastas secas
Com a determinação da estabilidade do peso dos corpos de análise e com os
cálculos dos seus volumes, foi possível determinar as densidades das pastas
endurecidas. Essas densidades possibilitarão, independentemente do volume
necessário, calcular a quantidade de material a ser empregado nos revestimentos.
Os valores conclusivos foram:
 Fosfogesso(100%) / Gesso(0%): 0,77 g/cm3;
 Fosfogesso(75%) / Gesso(25%): 0,88 g/cm3;
 Fosfogesso(50%) / Gesso(50%): 0,99 g/cm3;
 Fosfogesso(25%) / Gesso(75%): 1,13 g/cm3;
 Fosfogesso(0%) / Gesso(100%): 1,21 g/cm3.
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A diminuição gradativa ocorrida com o aumento da massa do fosfogesso,
como foi detectada em outras análises físicas, não constituiu uma surpresa, uma vez
que o fator água/aglomerante no fosfogesso é maior do que nas pastas com o gesso
natural. Logo, com o incremento do fosfogesso, haverá uma maior geração de
vazios ao longo da cura e, consequentemente, uma menor densidade. Ao analisar o
perfil da diminuição dessas densidades nas cinco composições das pastas,
observou-se que essa redução ocorreu de forma linear.
A menor densidade, causada pela presença do fosfogesso na confecção das
pastas, resultará em menores esforços sobre as estruturas e fundações e em
consequência, uma econômica na construção dos edifícios.

Capítulo 5 – Conclusões

________

_____

109

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES
Com base nos diversos ensaios realizados em laboratórios, chegou-se a algumas
conclusões acerca do emprego do resíduo fosfogesso, visando sua utilização como
material de construção e, principalmente, como material de revestimento interno de
edifícios, a seguir enumeradas:

A composição química do fosfogesso e gesso da gipsita apresentam a mesma base
química, sendo constituídos essencialmente dos elementos cálcio e enxofre. Os
teores de impurezas resultantes dos minerais de origem não representam valores
significativos;

As investigações realizadas na caracterização dos pós mostram que a granulometria
média do fosfogesso foi de 17,41 m, enquanto que o gesso natural foi de 7,26 m;
A superfície específica do fosfogesso foi de 8,47 m2/g e do gesso natural foi de 3,98
m2/g. Para o volume total dos poros, foi encontrado para o fosfogesso 0,012 cm2/g e
para o gesso da gipsita foi de 0,004 cm2/g. Esses parâmetros levam a concluir que o
fator água/fosfogesso é maior que o fator água/gesso;

O fator água/fosfogesso encontrado foi de 1,00 e para o fator água/gesso foi de
0,55. Quanto aos fatores água/(fosfogesso+gesso), nas diversas pastas compostas,
apresentou um crescimento, na forma de uma relação parabólica, na medida em que
se aumenta a quantidade de fosfogesso na mistura;

Os tempos de pega do F(100), G(100) e das pastas mistas encontram-se dentro dos
parâmetros normatizados, ou seja: maior que 10 min e menor que 45 min e,
consequentemente, adequados à manipulação para uso como revestimentos nos
edifícios;

O tempo de pega inicial do fosfogesso (11min 05s) é pouco menor que o do gesso
natural (14min 43s), requerendo do operador uma maior agilidade na hora da
aplicação do revestimento;
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Os ensaios das resistências mecânicas mostram que a resistência do fosfogesso
representa cerca de 40 % em relação à resistência do gesso natural, considerando
ainda que as resistências mecânicas diminuem com o aumento da quantidade de
fosfogesso nas pastas e com o aumento do fator água/(fosfogesso+gesso) nas
misturas;

As análises da densidade das pastas curadas mostram que a porosidade do
fosfogesso representa cerca de 64% da porosidade nas pastas endurecidas do
gesso natural;

Tal como foi observado no processo da análise da absorção de água, nos corpos de
análises, é de se esperar que a mesma situação aconteça nos revestimentos
acabados, ou seja, a formação de um bulbo cônico de absorção, bastante regular
com diâmetro médio de 53 mm e uma profundidade de absorção de 18 mm;

De forma geral, as pastas estudadas, inclusive a de F(100), atingem o seu ponto de
atendimento, quanto às resistências mecânicas, para uso como revestimento interno
de paredes e tetos, no prazo máximo de duas semanas;

A aderência na interface do substrato/revestimento nas pastas constituídas,
especificamente, por F(100) e F(75)/G(25), apresentam certa fragilidade em relação
às demais pastas, embora os resultados obtidos atendam ao valor normatização de
0,2 MPa;

Os corpos de prova atingem em média o seu ponto final de estabilidade de peso,
para pasta de F(100) em 12 dias. Esse tempo aumenta gradativamente, com o
aumento da quantidade de fosfogesso na composição, até atingir o tempo para o
G(100), em torno dos 8 dias;

O aspecto da coloração final, com todas as cinco pastas formadas, tem apresentado
uma cor uniforme e branca, após ter processada a sua cura;
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A densidade final dos revestimentos curados contendo F(100) foi de 0,77 g/cm 3,
enquanto que o valor obtido para G(100) foi de 1,21 g/cm 3. Nas pastas mistas, essa
relação densidade diminui de forma proporcional com o incremento do fosfogesso na
composição das pastas;

Por fim, realizando uma análise geral desse estudo, pode-se afirmar que as pastas
formadas contendo o resíduo fosfogesso, atendem aos requisitos normativos. E,
diante das cinco composições formadas, a composição do F(100) e F(75)/G(25),
apresentaram valores de resistências próximos dos limites estabelecidos por
normas. Então, se conclui que a pasta de revestimento que atende plenamente as
condições técnicas para uso em revestimentos internos de edifícios é a pasta
composta por F(50)/G(50).
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CAPÍTULO 6 – SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS
Diversos trabalhos devem ser realizados com o objetivo de mostrar a viabilidade do
aproveitamento do resíduo fosfogesso, na construção civil e em outras atividades
econômicas. Assim, seguem algumas sugestões que possam implementar outros
trabalhos científicos ou mesmo trabalhos investigativos.

Investigações devem ser realizadas, com o adicionamento de filler de areia ao
fosfogesso, formando argamassa, com a finalidade de diminuir a porosidade e
aumentar a resistência mecânica, visando ao seu emprego em revestimentos
internos dos edifícios;

Realização de testes, com pastas compostas com fosfogesso e gesso, para avaliar a
resistência e o comportamento na interface substrato/revestimento, no tocante a
molhar ou não a superfície do substrato, antes do lançamento da pasta;

Avaliação da adição do cimento portland, em proporções diversas, nas pastas e
argamassas formadas com fosfogesso, para uso em geral na construção civil;

Realização de trabalhos de pesquisas visando à utilização do fosfogesso para outras
finalidades na indústria da construção civil, aditivados e não aditivados, tais como:
blocos divisórios, placas de forração, sancas etc;

Realização de análises geotécnicas, visando à utilização do fosfogesso como
material de aterros;

Como o gesso natural é largamente utilizado como material de enchimento em
portas corta fogo, utilizada em áreas especiais nos edifícios, por possuir baixa
condutividade térmica e ser não inflamável, investigações devem ser realizadas com
o objetivo de aplicar o fosfogesso em substituição total do gesso da gipsita;

Realização de trabalhos que possam avaliar o comportamento das pastas e
argamassas de fosfogesso, a partir da incorporação de aditivos que provoquem a
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diminuindo

o

índice

de

vazios

e

consequentemente, aumentando sua resistência mecânica;

As indústrias geradoras de fosfogesso, isoladamente ou em parceria com
instituições de pesquisas, devem desenvolver programas especiais com o intuito de
comprovar a sua viabilidade técnica e econômica em outros setores industriais;

Desenvolvimentos de novas rotas de produção do fosfogesso, por parte das
indústrias produtoras, visando a uma maior eficiência de produção dentro de uma
menor geração de resíduos;

Estudos específicos, por parte dos órgãos ambientais, para disciplinar o lançamento
e monitoramento do fosfogesso no meio ambiente, visando diminuir os impactos
causados por sua geração.
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