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GOMES, Mayara Feliciano - Otimização do tempo e temperatura no processamento da
gipsita oriunda dos cristalizadores da produção de sal para obter gesso de uso na construção
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Natal-RN, Área de Concentração: Engenharia Química.
Orientador: Prof. Dr. Marcus Antônio de Freitas Melo
Co-orientador: Prof. Dr. Júlio Cézar de Oliveira Freitas
RESUMO: Durante o processo de produção do sal, os primeiros cristais formados são
descartados como resíduo industrial. Esse resíduo é constituído basicamente por gipsita,
composto de sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O), conhecido como “carago cru” ou
“malacacheta”. Após ser submetida a processo de calcinação para obtenção do gesso
(CaSO4.0,5H2O) , pode ser viabilizada a sua aplicação na indústria cimenteira. Este trabalho
tem como objetivo otimizar o tempo e a temperatura para o processo de calcinação da gipsita
(carago) para obtenção do gesso beta de acordo com as especificações da norma da
construção civil. Os experimentos envolveram a caracterização química e mineralógica da
gipsita (carago) oriunda dos cristalizadores, e do gesso que é produzido na indústria salineira
localizada em Mossoró, através das seguintes técnicas: difração de raios-X (DRX),
fluorescência de raios X (FRX), análise Termogravimétrica (TG/DTG) e a microscopia
eletrônica de varredura (MEV) com EDS. Para otimização do tempo e temperatura do
processo de calcinação foi utilizado o planejamento fatorial de três níveis com superfícies de
respostas dos ensaios mecânicos de resistência à compressão e tempo de pega conforme a
norma NBR-13207: Gessos para Construção civil e a difração de raios-X dos gessos (carago)
beta obtidos na calcinação. O software STATISTICA 7.0 foi usado para os
cálculos para relacionar os dados experimentais para um modelo estatístico. O processo para
otimização da calcinação da gipsita (carago) ocorreram na faixa de temperatura de 120°C a
160°C e o tempo na faixa de 90 a 210 minutos no forno a pressão atmosférica, verificou-se
que com o aumento dos valores da temperatura de 160°C e no tempo de calcinação para 210
minutos obtemos resultados dos ensaios de resistência a compressão com valores acima de 10
MPa que estão de acordo com o requerido pela norma (>8,40) e que nos difratogramas de
raios- X temos a predominância da fase do hemidrato beta, obtendo um gesso beta de boa
qualidade e que está de acordo com as normas vigentes, dando a um subproduto da indústria
salineira a empregabilidade na construção civil.
Palavras-chave: indústria salineira, otimização, gipsita, gesso e construção civil.
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ABSTRACT: During the process of the salt production, the first the salt crystals formed are
disposed of as industrial waste. This waste is formed basically by gypsum, composed of
calcium sulfate dihydrate (CaSO4.2H2O), known as “carago cru” or “malacacheta”. After be
submitted the process of calcination to produce gypsum (CaSO4.0,5H2O), can be made
possible its application in cement industry. This work aims to optimize the time and
temperature for the process of calcination of the gypsum (carago) for get

beta plaster

according to the specifications of the norms of civil construction. The experiments involved
the chemical and mineralogical characterization of the gypsum (carago) from the crystallizers,
and of the plaster that is produced in the salt industry located in Mossoró, through the
following techniques: x-ray diffraction (XRD), x-ray fluorescence (FRX), thermogravimetric
analysis (TG/DTG) and scanning electron microscopy (SEM) with EDS. For optimization of
time and temperature of the process of calcination was used the planning three factorial with
levels with response surfaces of compressive mechanical tests and setting time, according
norms NBR-13207: Plasters for civil construction and x-ray diffraction of plasters (carago)
beta obtained in calcination. The STATISTICA software 7.0 was used for the calculations to
relate the experimental data for a statistical model. The process for optimization of calcination
of gypsum (carago) occurred in the temperature range from 120° C to 160° C and the time in
the range of 90 to 210 minutes in the oven at atmospheric pressure, it was found that with the
increase of values of temperature of 160° C and time calcination of 210 minutes to get the
results of tests of resistance to compression with values above 10 MPa which conform to the
standard required (> 8.40) and that the X-ray diffractograms the predominance of the phase
of hemidrato beta, getting a beta plaster of good quality and which is in accordance with the
norms in force, giving a by-product of the salt industry employability in civil construction.

Keywords : salt industry, optimization, gypsum, plaster and civil construction.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

Introdução

1-Introdução
Na indústria salineira a água do mar é a sua matéria prima, que é um recurso
renovável e inesgotável. O mar é uma verdadeira jazida inesgotável de matéria-prima
acumulada, apresenta um teor de pouco mais de 3,0 % (três por cento) do mineral
cloreto de sódio (NaCl), que a indústria salineira se dedica a recuperar. Ainda, contém
cerca de 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) de outros sais e os restantes 96,25
(noventa e seis inteiros e vinte e cinco décimos por cento) são constituídos de água
(Rocha et al, 1998).
Para produzir sal marinho no presente, em geral, potentes estações de
bombeamento fazem a captação diretamente do mar, de gamboa ou foz de rio (pequenas
salinas ainda permanecem captando água do mar por comportas, aproveitando o período
de enchentes das marés) inundando grandes áreas, chamadas de evaporadores, com
lâmina d’água na faixa de 1,0 metros e densidade média de 3,5 ºBé (Bezerra e Brito,
2001).
Através dos evaporadores, a água vai aumentando gradativamente sua
densidade, quando passa predominar a precipitação do cloreto de sódio (NaCl), as águas
são lançadas em área específica (cristalizadores) para o processo final do
beneficiamento do sal, conforme explica (Bezerra e Brito 2001).
Então, no processo de decantação nos primeiros cristalizadores das salinas é
verificado a presença do subproduto residual que é constituído basicamente por sulfato
de cálcio di-hidratado CaSO4.2H2O, conhecido e denominado pelos operários das
salinas como como “carago cru” ou “malacacheta” que é descartado no solo sem
nenhum isolamento da área ou descartado no mar ou rio.
Uma das alternativas viáveis a redução dos impactos ambientais e dos custos de
produção, assim como as leis que disciplinam a preservação do meio ambiente
representam um incentivo ao emprego de materiais reciclados, é de interesse viabilizar a
produção do gesso β, para construção civil, a partir do estudo do beneficiamento da
gipsita (carago), sulfato de cálcio di-hidratado, CaSO4.2H2O.
Assim, este trabalho visa tanto o estudo da caracterização química e
mineralógica da gipsita (carago) oriunda dos cristalizadores, e do gesso já produzido na
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salina, através das seguintes técnicas: difração de raios-X (DRX), fluorescência de raios
X (FRX), análise termogravimétrica (TG/DTG), e a microscopia eletrônica de varredura
(MEV) com EDS. A modelagem matemática utilizando um planejamento fatorial de três
níveis para a otimização do tempo e da temperatura, para a formação do gesso beta, no
processo de calcinação da gipsita (carago) em forno a pressão atmosférica, com
superfícies de resposta dos ensaios mecânicos de resistência à compressão e tempo de
pega regulado pela norma NBR-13207: Gessos para Construção civil apresentaram uma
equação matemática para a obtenção de um gesso β com o valor de temperatura e tempo
de acordo com as necessidades da empresa, para a empregabilidade na construção civil.
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2. Revisão Bibliográfica
2.1- Indústria Salineira

Segundo os

dados do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior o Rio Grande do Norte é o maior produtor tanto de sal quanto
de camarão, em todo o Brasil.
Atualmente, o Rio Grande do Norte tem 55 empresas salineiras cadastradas,
respondendo por uma produção anual de 4,8 milhões de toneladas de sal, numa área de
40.000 hectares, o que corresponde a 90% da produção de sal marinho no Brasil. Os
municípios de Macau e Mossoró são responsáveis por 75% da produção total do estado.
Essa produção se distribui para três segmentos principais: consumo humano, animal e
uso industrial (Sedec, 2005).
Localizadas em municípios de médio e pequeno porte, as empresas salineiras
geram em torno de 15 mil empregos diretos na região, constituindo-se, comumente,
como referência para a historia econômica das cidades em que se instalam, já que a
extração de sal marinho é uma das primeiras atividades produtivas do território potiguar
(Siesal, 2009).
Em complemento a essa hipótese, pressupõe-se que a indústria salineira do Rio
Grande do Norte, como responsável pela quase totalidade da produção de sal marinho
nacional e importante exportadora do produto, tem sido pressionada por condicionantes
impostos pelo público consumidor, bem como por determinações sociais e legais,
mecanismos da legislação trabalhistas e normas de proteção ambiental. A indústria
produtora de sal marinho convive em meio a disputas que caracterizam um processo de
transição, entre as características próprias da gestão da produção tradicional e a
emergência de elementos inovadores típicos da denominada gestão modernos, dentre
eles a responsabilidade social.
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Segundo Souto e Fernandes (2005), a construção do Terminal Salineiro do Rio
Grande do Norte S.A. – TERMISA, e a mecanização da grande maioria das indústrias, a
produção de sal passou a alcançar recordes de produtividade e exportação,
representando uma atividade econômica de enorme importância para o Rio Grande do
Norte. Segundo os dados divulgados em 2009, o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior o Rio Grande do Norte é o maior produtor tanto de sal
quanto de camarão, em todo o Brasil.
Durante o processo de produção do sal, os primeiros cristais formados são
descartados como resíduo industrial nos rios, mares ou aterros. Esse resíduo é
constituído basicamente por sulfato de cálcio di-hidratado CaSO4.2H2O, conhecido e
denominado pelos operários das salinas como “carago cru” ou “malacacheta”. Podemos
dizer que em aproximadamente 100 partes de água há 3,5 minerais em solução, 100
partes destes sais contem 3,6 de gipsita. São necessárias 2.857 partes de água do mar
para a produção de 3,6 de gipsita (Rosado, Vinght-un. Série B, Coleção Mossoroense,
2004).
Durante o processo de produção do sal as potentes estações de bombeamento
fazem a captação diretamente do mar, de gamboa ou foz de rio, que podemos verificar
na Figura 2.1. A água bombeada fica armazenada em tanques provisórios sendo
transferidos para os evaporadores, tanques com medidas aproximadas de 100/50 m, e
com 1,5 de altura, à medida que vão atingindo maiores teores de salinidade (Silva,
2001).
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Figura 2.1- Bombeamento da água do mar. Fonte: Indústria Salmar.

Na Figura 2.2 podemos verificar os evaporadores que possuem lâmina d’água na
faixa de 1,0 metros e densidade média de 3,5 ºBé. Essas águas, pela ação dos ventos e
elevadas temperaturas, deslocam-se geralmente acompanhando a topografia do terreno
impermeável, apresentam acelerado processo de evaporação que elevam sua densidade
até 10 ºBé. Geralmente por gravidade, as águas seguem um circuito preestabelecido
para os primeiros cristalizadores (concentradores), que com lâmina d’água menor,
sinalizam a redução no processo de evaporação, porém intensifica o ritmo na
precipitação de gipsita (carago), sulfato de cálcio di-hidratado, circulando nessa área até
atingir a densidade na ordem de 25 ºBé, quando a precipitação do cloreto de sódio
(NaCl) passa a predominar e então são lançadas em área específica (cristalizadores) para
o beneficiamento do sal .
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Figura 2.2 – Evaporadores. Fonte: Indústria Salmar

Na área de cristalização que podemos verificar na Figura 2.3, são áreas
devidamente preparadas com cercos regulares, separados entre si e abastecidos com
lâminas d’água de 30 a 40 cm, a salmoura densa fica produzindo sal na ordem de 1 mm
de precipitação/dia (média em condições normais da região salineira) até atingir a
densidade de 28,5 º Bé (Bezerra e Brito, 2001). Neste momento da produção são
descartadas as águas residuais do processo, denominadas águas mães ricas em
magnésio, alumínio e outras composições químicas que, em excesso, representam
prejuízos à saúde humana (Silva, 2001).
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Figura 2.3- Cristalizadores. Fonte: Indústria Salmar.

Nos lavadores após a mistura da salmoura, o sal recebe um jato de água do mar,
com baixa salinidade, e é conduzida por uma esteira de aço inoxidável, para a perda de
parte da umidade e posterior empilhamento no processo de lavagem também são
removidos substancias insolúveis, sulfato de magnésio e outras impurezas (Silva, 2001;
Souto, Fernandes, 2005).
Após o empilhamento, que podemos verificar na Figura 2.4, o sal passa pelo
denominado processo de “cura”, ao ar livre, para reduzir a umidade e alguns resíduos
indesejáveis. As propriedades químicas e físicas do sal podem variar conforme as
condições climáticas e até mesmo o tempo em que fica submetido ao processo de cura
(Silva, 2001; Souto, Fernandes, 2005).
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Figura 2.4- Empilhamento do sal. Fonte: Indústria AG Sued

Passado o processo de “cura”, o sal é transportado para áreas de beneficiamento,
utilizando esteiras, moinhos, ciclones para a retirada do pó e empacotadoras
mecanizadas, tornando-o próprio ao consumo humano. Na Figura 2.5 segue o
fluxograma do beneficiamento do sal, onde podemos verificar em destaque a
precipitação da gipsita (carago) nos cristalizadores, que será beneficiada para a
fabricação do gesso β (CaSO4. 0,5 H2O) para ser utilizado na construção civil.
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Figura 2.5- Fluxograma da produção do sal. (autor)
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2.2-Estrutura cristalina
Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade
segundo a qual os átomos ou íons estão arranjados uns em relação aos outros. Um
material cristalino é aquele em que os átomos estão posicionados em um arranjo
repetitivos ou periódicos ao longo de grandes distancias atômicas, isto é, existe uma
ordem de longo alcance, tal que, na solidificação, os átomos vão se posicionar em um
padrão tridimensional repetitivo, no qual cada átomo está ligado aos seus átomos
vizinhos mais próximos.
Todos os metais, muitos materiais cerâmicos e certos polímeros formam
estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. Naqueles materiais que
não se cristalizam, essa ordem atômica de longo alcance está ausente; esses materiais
são chamados de não cristalinos ou amorfos.
Tanto o estado cristalino quanto o estado não cristalino são possíveis em
materiais cerâmicos. As estruturas cristalinas para aqueles materiais onde a ligação
atômica é predominantemente iônica são determinadas pela magnitude da carga e pelo
raio de cada tipo de íon. Algumas das estruturas cristalinas mais simples são descritas
em termos de células unitárias (Callister, 2008).
Com isto queremos dizer que os átomos se arranjam num modelo tridimensional,
ordenado e repetido. Esses tipos de estruturas são chamados cristais. Como o modelo
atômico é repetido indefinidamente, torna-se conveniente subdividir a rede cristalina em
células unitárias. Estas são pequenos volumes, cada um tendo todas as características
encontradas no cristal inteiro.
A distância repetida, chamada parâmetro cristalino, no modelo de longo alcance
de um cristal, dita o tamanho de uma célula unitária (Van vlack, 1984).
As células unitárias para a maioria das estruturas cristalinas são paralelepípedos
ou prismas com três conjuntos de faces paralelas; uma dessas células unitárias está
exemplificada na Figura 2.6, e nesse caso, ela tem um formato de um cubo.
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Figura 2.6- Para a estrutura cristalina cúbica de faces centrada, (a) uma representação da célula unitária
por meio de esferas rígidas, (b) uma célula unitária com esferas reduzidas e (c) um agregado de muitos
átomos. (Callister, 2008)

A microestrutura da gipsita, em seu estado natural, é constituída de cristais
geminados 13 de sistema monoclínico (Dana 1969). A célula unitária da gipsita é cúbica
de face centrada (CFC), composta por 4 moléculas de SO4 2-, 4 átomos de Ca2

1+

e2

moléculas de água (vide Figura 2.7).
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Figura 2.7- Estrutura do mineral gipsita. (Canut, 2006)

A gipsita ou sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4. 2H2O) em seu estado natural
tem sua microestrutura caracterizada por cristais geminados de sistema monoclínico
com célula unitária cúbica de face centrada (CFC) e seus cristais podem ser prismáticos,
tubulares ou lenticulares (Dana, 1970).
A estrutura do sulfato de cálcio di-hidratado é essencialmente composta por duas
camadas de grupos SO4. Estas estão unidas entre si fortemente por íons de cálcio
formando um estrato. Estes estratos estão por sua vez, devidamente unidos por uma
camada de moléculas de água, cada uma das quais une um íon de cálcio com um
oxigênio do seu mesmo estrato e com outro oxigênio do estrato vizinho (Altaba, 1980).
Essa diferença nas estruturas cristalinas de um mesmo composto é de grande
importância na engenharia, por que essa diferença das propriedades dos materiais é de
interesse tecnológico.
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2.3- Gipsita
Os termos “gipsita, gipso e gesso” são frequentemente usados como sinônimos.
Todavia, a denominação gipsita é reconhecida a mais adequada ao mineral em estado
natural, enquanto que o gesso é o termo mais apropriado para designar o produto
calcinado (Linhales, 2003).

2.3.1- Mineralogia

O mineral gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O), que ocorre
em diversas regiões do mundo e que apresenta um amplo e diversificado campo de
utilizações. O grande interesse pela gipsita é atribuído a uma característica peculiar que
consiste na facilidade de desidratação e rehidratação. A gipsita perde 3/4 da água de
cristalização durante o processo de calcinação, convertendo-se a um sulfato
hemidratado de cálcio (CaSO4.1/2H2O) que, quando misturado com água, pode ser
moldado e trabalhado antes de endurecer e adquirir a consistência mecânica da forma
estável rehidratada (Baltar et al., 2005 p. 449).
Os minerais de sulfato de cálcio podem ocorrer na natureza nas formas dihidratada (gipsita, CaSO4. 2 H2O ), desidratada (anidrita: CaSO4) e, raramente, semihidratada (bassanita, CaSO4.1/2 H2O). Esta é de difícil identificação e representa apenas
cerca de 1% dos depósitos minerais de sulfato de cálcio (Jorgensen, 1994).
A composição química teórica da gipsita é apresentada na Tabela 2.1 e na
Tabela 2.2 mostra as principais características físicas do mineral gipsita.
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Tabela 2.1 - Composição química da gipsita (Baltar et al, 2005)

Tabela 2.2 - Propriedades físicas da gipsita (Dana 1976)

O Brasil possui reservas abundantes de gipsita, estimadas em 1,2 milhões de
toneladas, distribuídas principalmente nos estados da Bahia, Pará e Pernambuco. O
estado de Pernambuco possui 18% das reservas, mas é responsável por 89% da
produção nacional de gipsita (DNPM, 2003). Isto se deve às condições de
aproveitamento econômico mais favoráveis das jazidas localizadas na região do
Araripe.
A região está localizada no epicentro do semi-árido brasileiro, no extremo oeste
do estado, a cerca de 680 km da capital Recife, região nordeste do país.
Nas jazidas do Araripe, em Pernambuco, ocorrem cinco variedades
mineralógicas de gipsita, conhecidas na região com os nomes de: cocadinha, rapadura,
Johnson, estrelinha, alabastro e selenita, além da anidrita. A utilização de cada uma
dessas variedades depende do produto que se deseja obter (Baltar et al., 2004b).
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2.3.2- Geologia

Os minerais gipsita e anidrita ocorrem em várias regiões do mundo, sendo
encontrados em depósitos de origem evaporítica, cuja formação resulta da precipitação
de sulfato de cálcio a partir de soluções aquosas concentradas e condições físicas
favoráveis. A evaporação e, conseqüente, concentração do sal é favorecida em ambiente
quente e seco (Velho, et al. 1998).
Os depósitos de gipsita costumam apresentar, além da anidrita, contaminantes
como: argilas, quartzo, carbonatos de cálcio e magnésio, cloretos e outros sulfatos
(Jorgensen, 1994). Em geral, a produção é obtida a partir de minério com 80 a 95% de
pureza.
A gipsita secundária, ou gipsita química, é gerada como subproduto dos
processos industriais de obtenção dos ácidos fosfórico, fluorídrico e cítrico, e da
dessulfurização de gases gerados em termelétricas movidas a carvão e linhito. A gipsita
química proveniente da produção de ácido fosfórico recebe a denominação particular de
"fosfogesso", enquanto a resultante da dessulfurização dos gases denomina-se
"dessulfogesso". No Brasil, e em muitos outros países, a gipsita secundária vem
substituindo a natural como retardador do tempo de pega do cimento; no entanto, em
alguns países, ainda enfrenta restrições na utilização para confecção de pré-moldados.
As jazidas costumam apresentar camadas intercaladas de argilas, carbonatos,
sílex e minerais evaporíticos tais como, halita e anidrita (Calvo 2003).
Em Pernambuco, as jazidas estão inseridas em domínios da Formação Santana,
do Cretáceo Inferior, formada por siltitos, margas, calcários, folhelhos e intercalações
de gipsita (Luz et al., 2001).
Devido à instabilidade da gipsita e da anidrita, as espécies inicialmente formadas
podem sofrer transformações em sua composição e textura quando submetidas a
diferentes condições de pressão e temperatura.
A gipsita também pode ser encontrada em regiões vulcânicas, especialmente,
onde o calcário sofreu ação dos vapores de enxofre. Nesse tipo de ocorrência, a gipsita
aparece como mineral de ganga, nos veios metálicos, podendo estar associado a
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diversos minerais, sendo os mais comuns a halita, anidrita, dolomita, calcita, enxofre,
pirita e o quartzo ( Baltar et al., 2004b).
Em salinas a gipsita se deposita como impureza que, após ser submetida a
processo de tratamento, pode ter viabilizada a sua aplicação na indústria cimenteira
( Lyra et al.2001 ).
De acordo com o beneficiamento aplicado na gipsita a sua estrutura sofrerá
modificações. A Tabela 2.3 ilustra a composição teórica destes sulfatos. Estão
destacados os teores de SO3, CaO e H2O. O teor de água combinada diferencia as
massas moleculares e os teores respectivos de cada um desses constituintes,
permanecendo constante a relação CaO/SO3. Esse dado é útil em cálculos
estequiométricos de composição do produto comercial.
Tabela 2.3 – Composição teórica dos sulfatos. (Ibracon, 2007)

As diferentes fases sulfato apresentam as caracteristicas descritas a seguir:
a)

hemidratos de fórmulas CaSO4.0,5H2O ou hemidrato – β
É a fase mais comum em gessos de construção.Dependendo da temperatura e

pressão do processo (e até armazenamento) a que cada particula individual foi sujeita, o
numero de moleculas de água de cristalização varia de 0,15 a 0,66, com valor tipico de
0,5- de onde vem o nome hemidrato. Na hidratação, vai consumir 0,85 e 0,33 moléculas
de água.
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b)

anidrita III ou anidrita solúvel, de fórmula CaSO4.ɛH2O
É a fase intermediária ao hemidrato e à anidrita II insolúvel. Sua fórmula indica

que esse produto pode conter um teor de água de cristalização variável entre 0,06 e 0,11
móleculas. Por ser muito reativo, age como acelerador de pega; transforma-se no
hemidrato com a umidade do ar. Portanto uma parcela pequena dessa fase pode estar
presente nessa fase no gesso por ocasião do consumo.
c) anidrita II ou anidrita insolúvel, de fórmula CaSO4
Quando produzida a 350°C, é chamada de anidrita supercalcinada e reage
lentamente com a água, podendo levar sete dias para se hidratar completamente. Já a
fração calcinada a temperaturas entre 700°C e 800ºC é denominada anidrita calcinada à
morte e hidrata-se apenas após alguns meses. A hidratação da anidrita consome duas
móleculas de água, acarretando uma diminuição da porosidade do gesso e, em
consequência, um aumento da resistência mecânica, inclusive dureza.
d) anidrita I, de fórmula CaSO4
É também chamada de anidrita de alta temperatura ou anidrita α, obtida por
calcinação da gipsita em temperatura entre 1.100°C e 1.200°C. Trata-se de fase de pega
e endurecimentos lentos, resultando numa massa dura e tenaz. É uma fase definida
como não pura, pois contém óxido de cálcio consequente ao início da dissociação
témica do CaSO4, possível já acima de 800°C.
e) gipsita, de fórmula CaSO4
É o constituinte da matéria prima. Pode estar presente no produto, ou por tempo
de calcinação insuficiente ou por moagem grossa da matéria prima.na hidratação do
gesso os cristais de gipsita agem como nucleos de cristalização da gipsita que resulta da
hidratação do hemidrato ou da anidrita solúvel, agindo assim como um acelerador de
reação. Participa de formulação do gesso,num teor desejado para controle da evolução
da reação, ajustando o efeito dos aditivos retardatores de pega, normalmente presentes.
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2.4- Gesso
Dana (1976) considera o gesso como mineral mais comum amplamente
distribuído em rochas sedimentares, muitas vezes, em camadas espessas, e, que ocorre
frequentemente, interestratificado como calcários e folhelhos. Com frequência é
encontrado como uma camada subjacente a outros sais gema. Isso se explica, porque o
gesso ali se deposita como um dos primeiros minerais a se cristalizar, por ocasião da
evaporação das águas salgadas.
O gesso de construção é um material produzido por calcinação do mineral gipso,
do sulfato de cálcio hidratado residual, constituido essencialmente de sulfatos de cálcio
– hemidrato residual, anidritas solúvel e insolúvel – e a gipsita procedente da matéria
prima. A proporção dessas diferentes fases é controlada por condições de processo que,
junto com o eventual presença de inertes e sua finura vai determinar as propriedades do
gesso no estado fresco e endurecido,incluindo o tempo de pega e resistência mecânica.
Assim,

a

composição

do

produto

comercializado

vai

depender

da

sua

aplicação,constando da formulação teores controlados de cada um desses sulfatos e da
finura (Ibracon, 2007).
O gesso cristalino é de dureza baixa, possui três clivagens perfeitas desiguais,
muito solúveis em água, atingindo o Maximo entre 37°C e 38°C. A solubilidade mínima
ocorre a temperaturas superiores a 107°C, em virtude da formação do gesso semihidratado CaSO4 ½ H2O. Atingindo a pressão atmosférica, o gesso começa a perder
água e entre 80°C e 90°C e 120°C e 140°C, transforma-se totalmente em semi –
hidratado, recebendo a denominação gesso de modelar ou alabrasto (Betejtin, 1977;
Dana (1976).
A Tabela 2.4 ilustra a composição típica de diferentes gessos brasileiros. O
anidrito sulfúrico e o oxido de cálcio são os óxidos predominantes, representando um
teor de sulfato de cálcio, respectivamente, de 100,0%, 93,78%, 91,96% e 79,07% do
total. Dos minerais acessórios, a calcita ou a dolomita, facilmente identificadas por
difração de raio- X ou termogravimetria, contribuem com o anidrito carbônico e o oxido
de magnésio; os agilos-minerais e o quartzo com o resíduo insolúvel mais o anidrito
silícico. As matérias primas nacionais são muito puras, apresentando um teor de
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impurezas (RI + SiO2 +Fe2O3 + Al2O3) inferior a 2,0%. (Cincotto,Agopyan e
Florindo, 1988)
Tabela 2.4 - Composição típica de diferentes gessos brasileiros

2.5- Processamento
2.5.1- Calcinação

O beneficiamento da gipsita, em geral, resume-se a uma seleção manual, seguida
de britagem, moagem e peneiramento. É comum o uso de britadores de mandíbula e
moinhos de martelo. Em alguns casos, a britagem é realizada em dois estágios, em
circuito fechado com peneiras vibratórias a seco. O produto resultante das operações de
cominuição deve apresentar uma distribuição granulométrica uniforme, a fim de evitar
uma desidratação desigual para as partículas de gipsita.
A gipsita moída pode passar por uma secagem em secadores rotatórios, a uma
o

temperatura de, no máximo 49 C, com o objetivo de remover o excesso de umidade e
facilitar o manuseio da gipsita (Velho et al., 1998).
Para produção de gesso, quando há necessidade de um produto final de melhor
qualidade, é possível remover minerais de ganga, descartando-se a fração
granulométrica com maior concentração de contaminantes, em geral, as argilas ou areia.
Em alguns casos, usa-se uma operação de lavagem (Baltar et al., 2004b).
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A gipsita tem a propriedade de perder e recuperar a água de cristalização. No
processo de calcinação, a uma temperatura entre 125 °C e 180 °C, a gipsita perde parte
da água de cristalização e assume a forma de hemidrato (gesso), verifica-se na Equação
2.1 abaixo:

(2. 1)

A desidratação total da gipsita ocorre em temperaturas acima de 180°C e resulta
nas diferentes formas de anidrita (CaSO4) ( Calvo, 2003):
- Entre 180 e 250°C forma-se a anidrita III, também conhecida como anidrita ativa, um
produto solúvel, instável e ávido por água, que pode absorver umidade atmosférica e
passar à forma de hemidrato. Essa propriedade torna a anidrita III um produto com
características apropriadas para uso como acelerador de tempo de presa (tempo de
pega);
- Na faixa de temperatura entre 300 e 700°C obtém-se a anidrita II, um produto
totalmente desidratado, insolúvel, com natureza mineralógica semelhante à anidrita
natural;
- Entre as temperaturas de 700 e 900°C forma-se um produto inerte, sem aplicação
industrial;
- A partir dos 900°C ocorre a dissociação do sulfato de cálcio com formação do CaO
livre.
As reações de desidratação da gipsita podem ser melhor observadas nas
equações (Equação 2.2 a Equação 2.5):
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O processo de calcinação produz mudanças físicas e químicas nas matérias
primas (Callister, 2008). O processo de calcinação pode ser realizado em diferentes
tipos de fornos, os quais devem assegurar uma distribuição e desidratação regular do
material. A calcinação pode ser obtida por via seca ou por via úmida. O processo pode
ser direto (quando os gases de combustão entram em contato com a gipsita) ou indireto
(em fornos tubulares dotados de cilindros concêntricos, onde os gases quentes circulam
no cilindro interno e o minério no cilindro externo). O funcionamento pode ser
intermitente (batelada) ou contínuo.
A decomposição ou calcinação da gipsita é um processo típico de transporte com
difusão de calor e massa. A qualidade do gesso depende fundamentalmente do modo de
desidratação da gipsita (Silva, I.A 2002, 2003).
Um dos principais problemas da calcinação em reatores industriais é a falta de
homogeneidade do produto calcinado. (Silva, I.A, 2002,Marinho, I.A et al 1997) Este
problema é causado pela não uniformidade do aporte térmico ao volume de gipsita em
decomposição. É natural, portanto, que se tenha, como produto final, uma mistura de
hemidrato e gipsita. É preciso considera-se ainda as diferentes geometrias dos reatores
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industriais. O fluxo de calor aportado durante o processo de calcinação, em reatores de
diferentes geometrias, gera diferentes condições para homogeneização da temperatura
no volume de gipsita em decomposição (V.Satava, 1873).
A falta de conhecimento das variáveis que controlam o processo de calcinação
tem gerado um produto (gesso), desprovido de qualquer padronização, dificultando o
trabalho de especificações de produtos derivados de gesso.
A calcinação da gipsita pode ocorrer em fornos sob pressão atmosférica ou em
autoclaves, obtendo-se os tipos conhecidos como gesso β e gesso α, respectivamente,
ambos com uma ampla variedade de aplicações industriais. O preço de hemidrato α é
cerca de 6 vezes maior do que o do hemidrato beta (Regueiro e Lombardero, 1997).
O gesso alfa passa por uma modificação na estrutura cristalina do gesso
resultando em um produto mais homogêneo. Consequentemente, após a mistura com
água, obtém-se um produto com maior resistência mecânica e menor consistência,
apresentando uma menor demanda de água para formação da pasta. São principalmente
utilizados na odontologia.
O gesso beta é utilizado na indústria da construção civil, indústria cerâmica e
indústria de modelagem. Ele se caracteriza pelos seus cristais mal formados e
heterogêneos, têm mais tendência a formar produtos de menor tempo de pega e menor
resistência.
Nessas condições, a água de cristalização é liberada, rapidamente, formando
cristais mal formados e porosos, resultando em um produto que se caracteriza pela
forma irregular e natureza esponjosa dos seus cristais. Dentre os tipos de gesso β,
destacam-se os de fundição (tipo A) e os de revestimento manual (tipo B), sendo ambos
produzidos no Brasil sem a adição de aditivos químicos (Baltar et al. 2004a). Os
produtos dos tipos A e B são diferenciados pelo tempo de pega, definido como o tempo
necessário para que o gesso (ao ser misturado com a água) complete seu ciclo de
endurecimento. O tempo de pega que se deseja para o produto é controlado através do
processo de calcinação (Baltar, et al., 2005 p. 449).
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2.5.2- Mecanismos de hidratação

A hidratação é um fenômeno químico no qual o material anidro em pó é
transformado em dihidrato, resultado da reação química do pó com a água. O gesso
misturado com a água suficiente forma uma pasta homogênea que, após poucos
minutos, torna-se consistente e trabalhável. A consistência aumenta até o
endurecimento, quando ganha resistência, fenômeno consequente à hidratação das
espécies químicas presentes. As reações de hidratação são inversas às da formação dos
produtos, isto é, o hemidrato e as anidritas regeneram a gipsita.
O gesso foi o primeiro dos aglomerantes a receber um estudo cientifico da
hidratação por Lavosier (1798), seguido por Le Chantelier (1887), os quais já
distiguiram três etapas no mecanismo de hidratação: fenômeno químico da dissolução,
fenômeno físico da cristalização e fenômeno mecânico de endurecimento (teoria da
cristalização).
Segundo essa teoria, o hemidrato, por ser mais solúvel do que o di-hidrato,
dissolve-se em água liberando íons Ca+2 e SO4 -2. Atingida a concentração de saturação,
forma-se microcristais de dihidrato de baixa solubilidade.
Estes se constituem em núcleos de cristalização sobre os quais vão se
depositando os íons, propiciando o crescimento dos cristais que se entrelaçam em forma
de agulha e precipitam a partir de uma solução supersaturada. A baixa solubilidade do
dihidrato permite a cristalização antes da dissolução total do hemidrato. Esse
mecanismo é exotérmico, liberando calor.
O conhecimento do calor de hidratação e sua evolução em função do tempo é de
interesse do ponto de vista cientifico e também tecnológico. Do ponto de vista
tecnológico, o calor de hidratação permite um controle rápido da qualidade e velocidade
de reação dos gessos.
A hidratação do hemidrato ocorre em quatro etapas, visualizadas facilmente nos
resultados de microcalorimetria, na figura 2.8 (Magnam, 1973).
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Figura 2.8- Microcalorimetria de um hemidrato (Magnan, 1973)

A Etapa 1 consiste em como em todos os aglomerantes, num primeiro pico de
molhagem. Inicia-se no momento na introdução do pó na água. Nesse período, que dura
30 segundos, a água molha as superfícies, ocorre uma reação física sólido- água, e
inicia-se a dissolução. Nesta fase, observam-se por microscopia eletrônica de varredura
os primeiros hidratos pouco estáveis física e quimicamente, difíceis de serem detectados
por difração de raios-X.
A Etapa 2 corresponde a um período de duração variável, denominado período
de indução. Nessa etapa, depois de 2 ou 3 minutos, os hidratos existentes se estabilizam
química e fisicamente e começam a organizar-se formando um arranjo cristalino. A
medida que a hidratação evolui lentamente a concentração de íons, assim como a
formação de novos núcleos, diminui. Fatores como a relação água/ gesso, grau de
agitação da pasta, tempo de mistura, temperatura da água de amassamento ou presença
de impurezas ou aditivos afetam o período de indução.
A Etapa 3 inicia-se no final do período de indução, coincidindo com o inicio da
pega. A solução torna-se supersaturada, e os hidratos preciitam formando cristais.
Ocorre um forte aumento da temperatura que indica o aumento da velocidade de reação.
Nessa etapa, a fixação progressiva da água de hidratação vai reduzindo a água
disponível e, simultaneamente, aumentando o volume de sólidos. Os cristais começam
a ficar próximos, a porosidade diminui, e a resistência aumenta.
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Na Etapa 4, há uma diminuição da velocidade de reação; depois de a curva
passar por um máximo, a velocidade decresce progressivamente, observando-se o fim
da hidratação. Ainda nessa etapa, tem-se crescimento dos cristais; depois de um tempo a
reação termina, pois a concentração de íons atingiu um valor mínimo. O crescimento
dos cristais nessa etapa vai influenciar diretamente as propriedades mecânicas.

2.5.3- Hidratação, pega e endurecimento

Na hidratação, o hemidrato e a anidrita retornam a quantidade de água perdida
na calcinação, regenerando o sulfato de cálcio dihidratado. A velocidade das reações, no
entanto, são diferentes, em ordem decrescente anidrita III, hemidrato, anidrita II,
anidrita I. O inicio de pega depende do constituinte de pega mais rápida, e o
endurecimento, do mais lento. Sendo a hidratação da anidrita II mais lenta que a do
hemidrato, a sua hidratação preenche os vazios e impede a retração de secagem e a
consequente fissuração (Le Covec, 1978).
Em condições ambientais normais e na ausência de aditivos retardadores, a
maior parte da hidratação é completada em até duas horas, mas a reação de hidratação
das anidritas pode levar meses. Portanto, do ponto de vista prático, a pega do gesso se
encerra em cerca de duas horas. No entanto, o material continua a ganhar resistência até
vinte horas. A partir dessa idade, exceto quando existe teor elevado de anidrita, o ganho
de resistência se deve, predominantemente, aos ganhos devido a secagem pela
evaporação do excesso de água de amassamento não consumida na reação de
hidratação. Esse excesso de água, entre 0,6 g/g a 0,8 g/g, deve-se a necessidade de
garantirem-se condições de trabalho, enquanto que a hidratação do hemidrato consome
apenas 0,186 g/g.
O fenômeno de pega e o ganho de resistência são os resultados da redução do
volume de água liquida que se combina com os anidros, formando o sulfato de cálcio
hidratado em volume superior ao volume de sólidos originais. As partículas ficam
progressivamente mais próximas e se aglomeram, fazendo com que a viscosidade
aparente da pasta aumente. O prosseguimento da hidratação leva a formação de um
solido

continuo

com

porosidade

progressivamente

menor

(e

resistência

progressivamente maior) pelo aumento do grau de hidratação.
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A pega e o endurecimento são afetados por diferentes fatores, como: origem
geológica da matéria prima e impurezas, finura e forma dos grãos, relação a/g,
temperatura da água, velocidade e tempo de mistura e aditivos (Karni, 1995).
O teor de impurezas presente na matéria prima pode afetar as propriedades do
gesso. As diferentes formas macrocristalinas do sulfato de cálcio dihidratado, como
selenita, alabrasto e gipso fibroso, alteram as características do hemidrato.
O teor de gipsita (não calcinado) no produto final é também importante, pois
atua como núcleo de cristalização, aumentando a taxa de dissolução do hemidrato e a
formação de núcleos de cristalização/precipitação. É, na pratica, um acelerador de pega.
Adicionalmente, ele reduz a porosidade do sistema para uma dada relação água/gesso
(incluindo a massa da gipsita), pois essa fase não colabora para a expansão.
A anidrita II, de hidratação lenta, age como retardador. O tempo de pega e o
desempenho mecânico dependem, assim, dos teores relativos dos sulfatos presentes no
produto formulado.
A quantidade de água requerida pelo gesso para dar uma consistência desejada é
chamada de relação água/gesso (a/g). Quanto menor essa relação, mais rápida é a pega,
pois os produtos hidratados rapidamente ficam próximos, fechando a estrutura
tridimensional. No limite, um excesso de água pode impedir a aglomeração dos cristais,
e o gesso endurecido torna-se pulverulento. Na prática, a quantidade de água vai
depender da área especifica e distribuição de tamanho de partículas, quanto maior a área
superficial, maior a área de reação do pó, mais rápida é a dissolução e menor o período
de indução (Karmazsin e Murat, 1977).
Os aditivos adiconados em pequenas quantidades aceleram ou retardam a pega e
o endurecimento: os aceleradores aumentam a velocidade de hidratação, e os
retardadores atrasam a reação. È preciso diferenciar entre a ação no tempo de indução e
o consequente retardo ou aceleração no tempo de pega ou ainda, da evolução da reação
logo após esse período (Lewry e Williamson, 1994). A comparação entre resultados de
pega e endurecimento de amostras da mesma matéria prima pode não trazer conclusões
consistentes devido as condições de fabricação, ou seja, da temperatura de desidratação
da gipsita, do tipo de forno e da umidade na atmosferado forno, por influírem na
reatividade do hemidrato (Ridge e Surkevicius, 1966; Amathieu, 1991).
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A temperatura de preparo da pasta também modifica o tempo de pega. Um
incremento na temperatura da água de amassamento aumenta a solubilidade do
hemidrato até temperaturas próximas a 45 °C, quando a velocidade de hidratação é
máxima.
O procedimento de mistura influencia também a pega e o endurecimento de
amostras provenientes da mesma matéria prima, produzidas nas mesmas condições de
calcinação.

2.5.4- Expansão do gesso

Quando é misturado com a agua, o hemidrato (densidade de 2,63 g/cm³)
transforma-se em dihidrato (densidade de 2,31g/cm³). Essa diferença de densidades
mostra que se devia esperar uma ligeira contração (a densidade média ponderada entre a
água e o hemidrato é 2,33 g/cm³). Porém, depois de uma fase inicial de contração
(Figura 2.4), observa-se um incremento de volume, devido ao arranjo geométrico dos
cristais que resulta na formação de poros (Vekinis et al., 2003). Essa variação é
chamada de expansão dimensional.
Valores tipicos de expansão linear atingem cerca de 0,2%. Após endurecimento
e evaporação da agua de amassamento, dá-se uma ligeira retração, resultando em uma
expansão liquida em torno de 0,1% (Figura 2.9 e 2.10). O valor exato descresce com o
aumento da água de amassamento e da composição mineral do produto (Gmouth et al.,
2003). Esta caracteristicas , única dos gessos, praticamente, elimina o risco de
fissuração de revestimentos; também auxilia na moldagem de componentes, pois
preenche todos os vazios e detalhes do molde, gerando excelente acabamento
superficial.

41
Mayara Feliciano Gomes

junho/2012/PPGEQ/UFRN

Revisão Bibliográfica

Figura 2.9- Representação esquemática da contração e expansão do gesso.(Casparet al 1996; Gmouth et
al.,2003).

Figura 2.10- Evolução da pressão de expansão do gesso (esquerda). Quando uma pressão de compressão é
aplicada de forma a impedir a expansão, a porosidade é reduzida, e a resistência mecânica cresce
significamente (Gmouth et al.,2003).
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2.6 - Usos e Funções
Devido às suas características peculiares, a gipsita, nas formas naturais e
calcinadas, encontra aplicação em uma série de atividades industriais.
O gesso empregado na construção civil é obtido a partir de um minério com grau
de pureza superior a 75% (Dominguez & Santos, 2001). A calcinação produz um
hemidrato β que, dependendo do processo, pode ser do tipo A (gesso de fundição) ou do
tipo B (gesso de revestimento). A partir desses tipos de gesso são obtidos diferentes
produtos:
(1) gesso de fundição utilizado para a confecção de pré-moldados (fabricados
simplesmente com gesso ou como placas de gesso acartonado);
(2) placas para rebaixamento de tetos, com produção artesanal ou em plantas modernas
com máquinas automáticas com sistemas de alimentação de pasta;
(3) blocos para paredes divisórias;
(4) gesso para isolamento térmico e acústico (produto misturado com vermiculita ou
perlita);
(5) gesso para portas corta fogo;
(6) gesso de revestimento de aplicação manual, utilizado para paredes e tetos,
geralmente em substituição de rebocos e/ou massas para acabamento;
(7) gesso de projeção, para aplicação mecanizada de revestimento de parede;
(8) gesso com pega retardada, para aplicação de revestimento manual;
(9) gesso cola, para rejunte de pré-moldados em gesso;
A obtenção de cada uma dessas variedades de produto requer condições
específicas com relação ao tipo de gipsita, tipo de forno, condições de calcinação e
tratamento posterior. Na indústria cimenteira, o gesso é adicionado ao clinquer durante a
moagem, na proporção de 2 a 5%, para retardar o tempo de pega do cimento. Este reage
com o aluminato tricálcico para formar sulfo-aluminato de cálcio, que retarda a pega e
diminui a retração.
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No pólo gesseiro da região do Araripe, o gesso de fundição (tipo A) e de
revestimento (tipo B) são produzidos sem a adição de produtos químicos. A partir do
gesso β dos tipos A e B, considerados gessos básicos, são produzidos outros tipos de
gessos para aplicações específicas: gesso cola; gesso projetado; gesso com pega
retardada; gesso cerâmico; argamassa auto nivelante; giz. Além dos gessos cerâmico,
ortopédico e dental, obtidos a partir do gesso α (Baltar et al., 2004a). Em cada caso, o
processo envolve o uso de aditivos (agregados, produtos químicos, corantes etc.).

2.7- Especificações
2.7.1- Prescrições Normativas Brasileiras
A utilização do gesso na construção civil é regulada pela norma NBR – 13207:
Gesso para Construção Civil, de outubro de 2004. Para a aplicação dessa norma é
necessário consultar:
- NBR 12127 – Gesso para construção – Determinação das propriedades físicas do pó –
Método de ensaio.
- NBR 12128 – Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas da pasta
– Método de Ensaio.
- NBR 12129 – Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas da pasta
– Método de Ensaio.
- NBR 12130 – Gesso para construção - Determinação de água livre e de cristalização e
teores de óxido de cálcio e anidro sulfúrico – Método de ensaio.
A norma define gesso para construção como: “Material moído em forma de pó,
obtido da calcinação da gipsita, constituído predominantemente de sulfato de cálcio,
podendo conter aditivos controladores de tempo de pega”. A Tabela 2.5 apresenta as
exigências da NBR – 13207, com relação às propriedades químicas do gesso para uso
em construção. As Tabelas 2.6 e 2.7 apresentam as especificações relacionadas às
propriedades físicas e mecânicas.
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Tabela 2.5: Especificações químicas para uso de gesso na construção de acordo com a NBR-13207.

Tabela 2.6: Exigências com relação às propriedades físicas e mecânicas do gesso para uso em construção.

Tabela 2.7: Exigências com relação às propriedades granulométricas do gesso para uso em construção
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2.7.2- Propriedades da pasta
2.7.2.1- Tempo de pega

A medida dos temos de inicio e fim de pega é considerada uma das propriedades
mais importantes na tecnologia do gesso, pois a velocidade de reação do produto é, em
muitos casos, um limitante de uso.
O tempo de pega de NBR 12128 (ABNT, 1991) é determinado com a pasta na
consistência normal, sem o retardador, em aparelho de Vicat provido de haste de (300 +
0,5)g e de agulha com diâmetro de (1,13 + 0,02)mm. O inicio de tempo de pega é
considerado quando a agulha estaciona a 1 mm da base, e o final, quando a agulha não
mais penetra na pasta, deixando uma leve impressão.
Porém, outros métodos são empregados em diferentes países como medida fácil
e mais prática para avaliar o tempo de inicio e fim de pega. O método da norma DIN
1168 (DIN, 1975) consiste em colocar uma bolacha de pasta de gesso sobre a superfície
de um vidro; a bolacha é cortada com uma lâmina de aço. O inicio de pega é definido
como o momento em que o corte não mais se fecha quando a lâmina deixa impressão de
corte na pasta. O fim de pega é definido como o momento em que não aparece
impressão digital na pasta por pressão do dedo indicador.
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2.7.2.2- Resistência á Compressão
Os ensaios são realizados em corpos de prova cúbicos de 50 mm de aresta,
moldados em moldes de três compartimentos. Determinada em uma prensa de ensaio
com capacidade de carga superior a 2000 N, exatidão mínima de 200N. Como em
muitos materiais, a resistência mecânica tem boa correlação com a dureza do material.
A resistência mecânica dos materiais é controlada pela presença de defeitos.
Uma das fontes de defeito importante são os vazios de moldagem devido a insuficiência
da energia de compactação para a reologia do produto empregado e complexidade da
moldagem.
A resistência à compressão do gesso é muito sensível a variações de umidade.
Ela se reduz em 50% quando o produto sai do estado seco em estufa (50°C) para o
estado úmido, em virtude da exposição a água. No entanto, a variação da umidade de
equilíbrio do gesso devido as variações da umidade relativa do ar não afeta
significamente a resistência mecânica.

2.7.3- Prescrições Normativas Americanas

O exame detalhado das normas Americanas, e em especial a ASTM (American
Society for Testing and Materials) relativas as prescrições e exigências físicomecânicas
aplicáveis ao gesso utilizado na construção, permite concluir que são em maior
quantidade e contém exigências muito mais detalhadas do que as em vigor no Brasil.
Dentre as normas, destacam se:
- ASTM C 28 - Standard specification for gypsum plasters (ASTM, 2005b) que define a
existência de quatro diferentes tipos de gesso para se utilizar no revestimento de tetos e
paredes, a saber: gesso moído; gesso com fibras de madeira; gesso fino e gesso especial.
A norma referencia as principais propriedades que o gesso a ser utilizado em
revestimentos deve possuir:
a) pelo menos 66% de CaSO4.0,5 H2O (bassanita),
b) passar totalmente na peneira ASTM nº 14 (abertura da malha de 1,41mm) e pelo
menos 60% na peneira ASTM nº 100 (abertura da malha de 0,149 mm),
c) resistência à compressão igual ou superior a 84 kgf/cm² (8,4 MPa),
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d) inicio de pega entre 20 a 40 minutos, quando não adicionado o retardador;
- ASTM C 471M - Test methods for chemical analysis of gypsum and gypsum products
(ASTM, 2001), especifica como deve ser realizada a análise química do gesso;
- ASTM C 1396 - Specification for gypsum board (ASTM, 2004a) que contempla
exigências para o uso do gesso em placas de vedação.
A seguir, são apresentadas outras prescrições normativas propostas pela ASTM e
que fazem referência a outras importantes propriedades do gesso a ser utilizado como
material de construção, e que curiosamente são pouco utilizadas e consultadas no Brasil,
a saber:
- ASTM C 35 - Specification for inorganic aggregates for use in gypsum plaster
(ASTM, 2005c);
- ASTM C 11 - Terminology relating to gypsum and related building materials and
systems (ASTM, 2005a);
- ASTM C 842 - Specification for application of interior gypsum plaster (ASTM,
2005d);
- ASTM E11 - Specification for wire cloth and sieves for testing purposes (ASTM,
2004c);
- ASTM C 472 - Test methods for physical testing of gypsum, gypsum plasters, and
gypsum concrete (ASTM, 2004b).
Pela revisão bibliográfica realizada pode-se observar que a normalização e os
requisitos de qualidade impostos ao gesso pelas normas em uso nos Estados Unidos é
mais completo, abrangente e zeloso, do que as contidas nas normas brasileiras, e em
especial àquelas propostas pela ABNT.
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2.8- Procedimento experimental
2.8.1- Planejamento e otimização de experimentos
As pessoas normalmente se lembram da estatística quando se veem diante de
grandes quantidades de informação. Na percepção do chamado senso comum, o
emprego de métodos estatísticos seria algo semelhante à prática da mineração. Um
estatístico seria um tipo de minerador bem sucedido, capaz de explorar e processar
montanhas de números e delas extraírem valiosas conclusões. Com tanta coisa
associada ao senso comum, essa também é uma impressão falsa ou no mínimo parcial.
A atividade estatística mais importante não é a análise de dados, e sim o planejamento
dos experimentos em que esses dados devem ser obtidos. A essência de um bom
planejamento consiste em projetar um experimento de forma que ele seja capaz de
fornecer exatamente o tipo de informação que procuramos (Barros Neto, 2007).
Um dos problemas mais comuns, para quem faz experimentos, é determinar a
influência de uma ou mais variáveis sobre outra variável de interesse.
No planejamento de qualquer experimento, a primeira coisa que devemos fazer é
decidir quais são os fatores e as respostas de interesse, vide a Figura 2.6. Os fatores, em
geral, são as variáveis que o experimentador tem condições de controlar, temos a
explanação que muitos engenheiros chamam as alterações nos fatores de “manipulação”
porque controle é o que você quer fazer com a variável dependente (isto é, a resposta)
quando manipulam os fatores, os autores preferem utilizar essa terminologia que é a
tradicional na literatura de planejamento de experimentos) (Barros Neto, 2007). Podem
ser qualitativos, como o tipo de catalisador, ou quantitativos, como a temperatura. Às
vezes, num determinado experimento, sabemos que existem fatores que podem afetar as
respostas, mas que não temos condições de, ou não estamos interessados em, controlar.
Um exemplo é a procedência do vinagre, na comparação entre Arrhenius e
Berzelius. Precisamos tomar muito cuidado com fatores desse tipo, para que o seu efeito
não seja confundido com os efeitos de interesse. Uma das técnicas que podemos usar
para evitar o confundimento é a blocagem. Outra muito importante é a aleatorização.
As respostas são as variáveis de saída do sistema, nas quais estamos
interessados, e que serão- ou não- afetadas por modificações provocadas nos fatores (as
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tais manipulações). Também podem ser qualitativas ou quantitativas. Dependendo do
problema, podemos ter várias respostas de interesse, que talvez precisem ser
consideradas simultaneamente.

Figura 2.11- Um sistema pode ser representado por uma função (em principio desconhecida) ligando os
fatores (variáveis de entrada) às respostas (variáveis de saída). (Barros, Neto, 2007)

Tendo identificado todos os fatores e respostas, nosso próximo passo é definir,
com o máximo de clareza, o objetivo que pretendemos alcançar com os experimentos,
para que então possamos escolher o planejamento mais apropriado.
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2.8.2- Planejamento fatorial 3²
Para executar um planejamento fatorial, começamos especificando os níveis em
que cada fator deve ser estudado, isto é, os valores dos fatores (ou as classes, nos casos
qualitativos), que vamos usar para fazer experimentos.
Neste tipo de planejamento, têm-se k fatores avaliados em três níveis denotados
por baixo (-1), médio (0) e alto (+1). Ele é usado quando se está interessado em detectar
curvatura na função de resposta, uma vez que o modelo de regressão é dado pela
Equação 2.6:

Y= β0 + β1x1+ β2x2 + β12x1x2 + β11x1² + β22x2² + ɛ

(2.6)

Entretanto, alguns pontos precisam ser considerados:
1-

planejamento 3² não é a maneira mais eficiente de modelar uma relação

quadrática; as superfícies de respostas são alternativas superiores.
2-

planejamento 2k com pontos centrais é uma excelente maneira de se obter uma

indicação de curvatura.
O planejamento 3k mais simples é o 3², necessitando-se de um mínimo de nove
pontos experimentais (Montgomery, 2001).
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2.8.3- Superfície de Resposta

A metodologia de resposta (ou RSM, de response Surface Methodology) é
uma técnica de otimização baseada em planejamento fatoriais, que foi
introduzida pó G.E.P. Box nos anos 1950, e que desde então tem sido usado com
grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais (Barros Neto,
2007).
A metodologia de superfície de resposta tem duas etapas distintas – modelagem
e deslocamento, que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o
objetivo de atingir uma região ótima da superfície investida. A modelagem
normalmente é feita ajustando-se modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) as
respostas obtidas com planejamento fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados.
O deslocamento se dá sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um
determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia de forma mais
pronunciada (Barros Neto, 2007). Adotando o seguinte procedimento:
1)

Fazer o planejamento usando critérios estatísticos.

2)

Fazer uma regressão linear multivariada usando um modelo linear.

3)

Terminar o procedimento quando o sistema está otimizado.
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3. Materiais e Métodos
3.1 – Materiais
Na primeira etapa foram coletados na salina localizada em Mossoró/RN, os
cristais de gipsita (carago), sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4. 2H2O) que se
depositam nos cristalizadores, e o do gesso salino (CaSO4. ½ H2O) não moído e moído,
que foi processado pela própria indústria salineira.

3.2 – Métodos
O fluxograma representativo na Figura 3.1, representa o processo de
caracterização dos materiais e do planejamento fatorial para a calcinação da gipsita
(carago) e ensaios tecnológicos dos gessos.

Figura 3.1- Fluxograma do procedimento experimental utilizado nesta dissertação.
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3.2.1- Moagem
Para a realização da caracterização e da calcinação, foram necessários a
moagem da gipsita (carago) e do gesso salino produzido na salina não moído, o
processo foi realizado no moinho de roletes da marca TECNAL, numa rotação de 200
rpm em dois cilindros de capacidade de 500g cada um, no tempo de moagem de duas
horas.

3.2.2- Peneiramento
Foram selecionados grãos de gipsita (carago) e do gesso salino produzido na
indústria salina com diâmetro de 100 mesh para a sua caracterização química e
mineralógica.

3.2.3- Caracterização das amostras
Podemos afirmar que, “A caracterização descreve os aspectos de composição e
estrutura (incluindo defeitos) dos materiais, dentro de um contexto de relevância para
um processo, produto ou propriedade em particular” (Materials Advisory Board of
National Research Council – USA). As amostras foram objeto de uma detalhada
caracterização, utilizando as seguintes técnicas:

3.2.3.1-Difração de Raios-X (DRX)
As análises de difração de raios-X foram realizadas no Centro de Tecnologia do
Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER) - LABEMAT na cidade de Natal, estado do
Rio Grande do Norte (RN), obtidas utilizando um difratômetro XRD-6000 da marca
Shimadzu operando em modo de varredura, com radiação de Cu-Kα , e filtro de níquel
com voltagem de 40 KV e corrente de 30mA, velocidade de varredura 2º/mim em 2Ө (2
-80º).
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3.2.3.2 – Espectrometria por fluorescência de raios-X (FRX)
As analises foram realizados no Núcleo de Processamento Primário e Reuso de
Água Produzida e Resíduo – NUPPRAR, na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), no laboratório de fluorescência de raios X (FRX), no equipamento da
marca Shimadzu modelo EDX-720.

3.2.3.3- Análise Termogravimétrica (TGA)
As análises foram realizadas no Núcleo de Processamento Primário e Reuso de
Água Produzida e Resíduo – NUPPRAR, na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), no laboratório de análises Térmicas e Materiais no equipamento de
marca Shimadzu no modelo TGA Q500, a uma taxa de aquecimento de 20°C/min até
950°C, em atmosfera de N2, com vazão de 100 mL/min.

3.2.3.4-Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Composição química e
mapeamento químico (EDS)
As análises de MEV/EDS foram realizadas no Centro de Tecnologia do Gás e
Energias Renováveis (CTGÁS-ER) - LABEMAT na cidade de Natal, estado do Rio
Grande do Norte (RN), as micrografias foram obtidas utilizando um microscópio
eletrônico de varredura Superscan modelo SSX – 550. As amostras foram presas com
fita de carbono e metalizadas com ouro.
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3.3- Procedimentos Experimentais para produção do gesso β (carago)
3.3.1- Peneiramento
Segundo a norma 12129- 1991, de Gesso para construção- Determinação das
propriedades mecânicas, para as propriedades mecânicas é necessário passar as
amostras de gipsita moída na peneira de 2,0 mm, correspondente a 10 mesh com o
auxilio de um pincel.

3.3.2- Secagem
A secagem é necessária para remover o excesso da umidade, a uma temperatura
de 49°C, e assim facilitar o manuseio da gipsita (carago). A secagem foi realizada
durante 1 hora na mufla em que seria realizada a calcinação da gipsita (carago) moída.

3.3.3- Pesagem
A pesagem foi realizada em uma balança de precisão com 4 casas decimais, para
saber a massa da gipsita inicial (minicial), antes do processo de calcinação e após o
processo da massa de gipsita calcinada (mfinal), para saber o valor da massa de água
perdida no processo de desidratação.

3.3.4- Calcinação
O processo de calcinação da gipsita (carago) consiste na desidratação da gipsita
di-hidrato de sulfato de cálcio (CaSO4.2H2O), para obter gesso (CaSO4. ½ H2O).
Por se tratar de um processo típico de transporte com difusão de calor e massa, o
tempo de calcinação do gesso beta, na faixa de temperatura ideal, pode variar em função
da granulometria, do teor de impurezas, da umidade da matéria prima e, principalmente,
da distribuição de temperatura no interior da massa de gipsita. Neste particular, até as
grandes empresas ressentem-se desta falta de informação.
As condições de calcinação variam de empresa para empresa. As diferenças se
justificam pela forma na qual fluxo de calor é direcionado no processo de calcinação
para promover a homogeneização da temperatura na massa em calcinação.
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Em Silva, I.A. et al, 2002, a gipsita da região da Chapada do Araripe foram
estudadas a influência da temperatura e da granulometria sobre a reação de desidratação
do sulfato de cálcio di-hidratado e conclui-se que o parâmetro de maior importância
para velocidade de reação de desidratação da gipsita (calcinação); é independentemente
do tipo de minério e do fator granulométrico.Então, para este trabalho a reação de
desidratação da gipsita (carago) ,foi levado como fatores determinantes o tempo e a
temperatura do processo.
Nessa condição granulométrica, a gipsita (carago) é peneirada a 8 mesh, sofre
uma secagem a temperatura de 49°C por 1 hora, onde foi decomposta a temperatura de
120, 140 e 160°C, em tempos de 90, 150 e 210 minutos, com a taxa de aquecimento de
5°C/min.
A calcinação foi realizada no laboratório de cimentos (LABCIM- UFRN), no
forno mufla da marca EDG 7000, na pressão atmosférica.
Para a calcinação, foi utilizado um recipiente de porcelana que possui uma área
maior para a troca térmica possibilitando um aquecimento por igual entre todas as
partículas de gipsita, e ainda foram feitas pequenas elevações no material para favorecer
a troca térmica. A seguir desagregam-se completamente os pequenos torrões de gesso
(carago) no almofariz, de maneira a reduzir o tamanho dos grãos e sua homogeneidade.

3.4- Ensaios mecânicos
3.4.1- Resistência à compressão
A partir dos gessos produzidos nos experimentos de calcinação, foram
confeccionadas corpos de prova cúbicos (50 x 50) mm de acordo com a norma NBR
12129, que prescreve o método para determinação das propriedades mecânicas do gesso
para construção. A parte dos ensaios mecânicos que corresponde a confecção dos
moldes de gesso foram realizados no Laboratório de Materias (LABCIM- UFRN) e os
ensaios de resistência a compressão foram realizados no CTGÁS-ER, no Laboratório de
Tecnologia de Materiais, localizado em Natal, RN.
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Para a moldagem dos corpos de prova cúbicos com 50 mm de lado moldes,
seguindo o procedimento descrito na norma NBR 12129, utilizou-se água de sabão
como desmoldante, os moldes foram preenchidos de modo a evitar o aprisionamento de
ar na pasta, e depois rasados, nivelados e identificados. Antes dos ensaios de resistência
a compressão, os corpos de prova foram colocados em um dessecador contendo sílica
gel por 24 horas. O ensaio deve ser realizado em ambiente com temperatura igual a (24
± 4º)C e umidade relativa do ar de 65 ± 5%. A água destilada foi utilizada nos ensaios,
conforme critérios exigidos pelas prescrições normativas brasileiras.

Os resultados são expressos através da média da resistência à compressão dos
corpos de prova, sendo que cada resultado individual não deve diferir mais que 15% da
média calculada, com o intuito de se obter resultados com confiabilidade.

3.4.2 - Tempo de Pega
O tempo de pega da NBR 12128 (ABNT,1991) é determinado com a pasta na
consistência normal, sem o retardador, em aparelho de Vicat provido de haste de (300 +
0,5) g e de agulha com diâmetro de (1,13 + 0,02) mm. O inicio de pega é considerado
quando a agulha estaciona a 1 mm da base, e o final, quando, e o final, quando a agulha
não mais penetra na pasta, deixando uma leve impressão.
Porem, outros métodos são empregados em diferentes países como medida para
avaliar o tempo de inicio e fim de pega. O método da norma DIN 1168 (DIN, 1975)
consiste em colocar uma bolacha de pasta de gesso sobre a superfície de um vidro; a
bolacha é cortada com uma lâmina de aço. O inicio de pega é definido como o momento
em que o corte não mais se fecha quando a lâmina deixa impressão de corte na pasta. O
fim de pega foi determinado quando não aparece impressão digital na pasta por pressão
do dedo indicador.
Os experimentos para a realização do tempo de pega inicial e final foram
determinados pela norma alemã DIN 1168, devido a sua praticidade e facilidade, onde
foram confeccionados doze bolachas de gesso (carago) e uma do gesso salino já
fabricado na indústria salina, os ensaios foram realizados no Laboratório de Materias
(LABCIM- UFRN).
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3.5 - Planejamento fatorial para Calcinação

Na indústria salineira de Mossoró produzem o gesso derivado da gipsita (carago)
oriunda dos cristalizadores em temperaturas e tempo não definidos no processo de
calcinação realizado. A indústria salineira tem a necessidade de controlar os valores da
temperatura e tempo da calcinação da gipsita (carago), para a obtenção de um gesso
(carago) beta de boa qualidade, na literatura temos que a faixa de temperatura para a
formação do gesso beta é de 120°C a 160°C. Foi utilizado o planejamento fatorial de
três níveis 3² para a modelagem matemática para a otimização do tempo e da
temperatura, na faixa de temperatura de 120°C a 160°C e o tempo na faixa de 90 a 210
minutos para a formação do gesso beta. Foram especificados como variáveis de entrada
a temperatura e tempo, e as variáveis de respostas foram à resistência a compressão e o
tempo de pega. Representado pelo fluxograma na Figura 3.2 das variáveis de entrada e
respostas no processo de gesso (carago).

Figura 3.2- Fluxograma do processo de gesso (carago) representado por uma função ligando os fatores
(variáveis de entrada) da temperatura e tempo, e às respostas (variáveis de saída) que são a resistência à
compressão e o tempo de pega.
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Para o planejamento fatorial as variáveis de entrada serão: a temperatura de
desidratação da gipsita (carago) e o tempo de calcinação. A temperatura apresenta três
níveis denotados 120°C, 140°C e 160 °C e o tempo apresentam 3 níveis denotados por
90 min, 150 min e 210 min e três pontos centrais.
Na Tabela 3.1, encontram-se os níveis das variáveis de entrada reais e
codificadas (temperatura e tempo). Na Tabela 3.2, está a matriz de planejamento,
utilizando-se o software Statistica, versão 7.0, para tratamento dos dados.

Tabela 3.1- Código dos níveis reais e codificados das variáveis de entrada

Tabela 3.2- Matriz do planejamento fatorial 3².
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Durante o processo de calcinação a taxa de aquecimento de aquecimento
utilizada no processo foi de 5°C/min, que é um valor pequeno, já que a mufla suporta
temperaturas elevadas e assim garantimos um aquecimento estável, durante o processo
de aquecimento, que é ilustrado na Figura 3.3.

Figura 3.3- Planejamento fatorial 3², utilizado na calcinação da gipsita (carago).

Desta forma foram realizados os ensaios de calcinações para doze experimentos,
sendo nove distintos e três no ponto central e em seguida, os gessos (caragos) e
inclusive o do gesso (salino) produzido na industrial salineira, foram submetidos a
ensaios mecânicos do tempo de pega e da resistência a compressão para obter as
superfícies de respostas do planejamento fatorial de acordo com a norma NBR-13207:
Gesso para Construção civil para obter um gesso β de boa qualidade, com tempo e
temperatura otimizados para o processo de calcinação.

.
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4-Resultados e discussões
Serão apresentados os resultados referentes ao todos os processos para a
caracterização química e mineralógica das amostras de gipsita (carago) e do gesso
salino fabricado na indústria salineira.
E em seguida, os resultados da otimização do tempo e da temperatura no
processo de calcinação da gipsita (carago) utilizando o planejamento fatorial 3² e
apresentação gráfica desses resultados em superfície de respostas dos ensaios mecânicos
(tempo de pega e resistência a compressão), através do software Statistica, versão 7.0, e
por último as caracterizações pela técnica de difração de raios-X dos gessos (carago)
obtidos no processo de calcinação.

4.1- Moagem
Para a realização da caracterização química e mineralógica e da calcinação,
foram necessários a moagem de 14 kg de gipsita (carago) e 500 gramas de gesso salino
não moído produzido na salina, foi necessário a repetição do procedimento 14 vezes em
dois cilindros de capacidade de 500g cada um, no tempo de moagem de 2 horas.
Na Figura 4.1(a) e (b), temos a gipsita (carago) coletada na indústria salina antes
e depois do processo de moagem, respectivamente.
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a)

b)

Figura 4.1- (a) Gipsita (carago) coletada na indústria salineira. (b) gispita (carago) moída.
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4.2- Peneiramento
Foram selecionados grãos de gipsita (carago) e do gesso salino produzido na
indústria salineira com diâmetro de 100 mesh para a caracterização química e
mineralógica.
Segundo a norma 12129- 1991, de Gesso para construção- Determinação das
propriedades mecânicas, para as propriedades mecânicas é necessário passar as
amostras de gipsita (carago) moída na peneira de 2,0 mm, correspondente a 10 mesh.
Como não tinha disponível essa peneira foi substituída pela de 8 mesh, de 2,36 mm.

Os torrões que não foram desfeitos na moagem e as demais impurezas existentes
no material como, conchas, pedregulhos, areia, galhos pequenos., os torrões que ñ
foram desfeitos com o pincel e na moagem, bem como as demais impurezas, retidos na
peneira devem ser descartados. Porém, antes disso, é necessário que sejam identificados
e pesados, fazendo constar na tabela Segue a Tabela 4.1 com os valores da massa
passante e do material retido após a moagem dos 14 kg de material moído da gipsita
(carago).

Tabela 4.1- Tabela da massa de gipsita (carago) peneirada a 8 mesh.
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4.3- Caracterizações das química e mineralógica
4.3.1- Difração de raios-X
A partir da difração de raio-X foi possível efetuar uma analise mineralógica das
amostras de gipsita (carago) precipitada nos cristalizadores, e do gesso salino
produzido na indústria salineira, cujo resultado pode ser observado na Figura 4.2 e 4.3,
respectivamente:
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Figura 4.2- Espectro da difração das amostras de gipsita (carago).
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1- Gipsita CaSO4 . 2 H2O
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Figura 4.3- Espectro da difração das amostras de gesso salino.

No difratograma da Figura 4.2, do espectro da gipsita (carago) CaSO4.2H2O.,
indicam a fase cristalina gipsita muito bem cristalizada. As fases presentes na gipsita
(carago) caracterizada é confirmada em Cunha Filho et al (2008) e em Oliveira et al
(2002).
No difratograma da Figura 4.3, do espectro do gesso salino podemos observar a
fase CaSO4.0,5H2O e ainda a presença da fase gipsita CaSO4.2H2O, porém, os picos
referentes a esta fase possuem menor intensidade do que os mesmos picos no difratograma
da amostra antes da calcinação. Confirmando a predominância dos picos característicos

do mineral bassanita, que verifica-se em Canut (2006).
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4.3.2- Fluorescência de Raios-X
Através de fluorescência de raios-X, determinaram-se os principais elementos
químicos que compõem as amostras, na forma de óxidos, cujo resultado pode ser
observado nas tabelas 4.2 e 4.3.

Tabela 4.2- Análise química dos óxidos por FRX da gipsita (carago).

A composição química da gipsita na Tabela 4.2, indica a presença de outros
componentes além do sulfato de cálcio (presença de Si, Al, Fe, Ti e K), que é
confirmada em Oliveira et al (2002).

Tabela 4.3- Análise química dos óxidos por FRX do gesso salino.

A composição química do gesso salino fabricado na salina, da Tabela 4.3,
podemos comparar com a composição típica do gesso já apresentada em seções
anteriores, tendo como óxido predominante o anidrito sulfúrico (SO3) e o óxido de
cálcio, respectivamente, de 52,306% e 43,502%.
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4.3.3- Análise Termogravimétrica

Os resultados das análises termogravimétricas realizadas em condições não
isotérmicas são apresentados na Figura 4.4 para a gipsita (carago) e na Figura 4.5 para
o gesso salino.

Figura 4.4- Curvas termogravimétricas TG/DTG da gipsita (carago).
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Figura 4.5- Curvas termogravimétricas TG/DTG do gesso salino.

O gráfico na Figura 4.4 representa os dados relativos à curva da variação de
massa em condições não isotérmicas que mostra a decomposição deste tipo de gipsita
(carago), a curva DTG, em ar sintético, apresenta a perda de massa que se inicia a
114,48°C e termina a 200,01°C, com seu máximo ocorrendo em 162,32°C, com
aproximadamente 20% da perda de massa. Confirmando a possibilidade do processo de
calcinação da gipsita (carago), entre as temperaturas de 120°C e 160°C para a formação
do gesso β (hemidrato beta), que é o objetivo deste trabalho.
A partir dos resultados das análises térmicas para as amostras de gesso salino, o
gráfico da Figura 4.5, é possível detectar a presença de dois picos que evidenciam perca
de água de cristalização, atribuídos a decomposição do gesso salino, o primeiro pico
pequeno entre as temperaturas de 30,32°C e 81,97 °C, com seu máximo ocorrendo em
46,68°C. E o segundo pico de maior intensidade entre as temperaturas de 81,97°C e
177,69,com seu máximo ocorrendo em 144,89°C.
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Esses picos evidenciam a perda de massa em aproximadamente caracterizando
um comportamento parecido com o da gipsita (carago) antes da calcinação,
evidenciando que o gesso produzido na indústria salineira é composto de bassanita e
gispita em sua composição, como é mostrado nas análises do difratograma do gesso
salino.

4.3.4- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Composição química e
mapeamento químico (EDS).
A partir da análise da microscopia eletrônica de varredura (MEV) é possível
observar a morfologia das partículas da gipsita (carago) e do gesso salino, através das
fotomicrografias das Figuras 4.6 (a)(b) e 4.9 (a)(b). Pelas análises da microscopia de
varredura das amostras em pó da gipsita (carago) da Figura 4.6, podemos verificar a
morfologia dos grãos que indica a presença cristais prismáticos característicos da
morfologia da gipsita.
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(A)

(B)
Figura 4.6- (a) Microscopia eletrônica de varredura do pó da composição da gipsita (carago) aumento de
100 X; (b) Microscopia eletrônica de varredura do pó da composição da gipsita (carago) com aumento de
1000 X com pontos escolhidos aleatórios para a análise de EDS.
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Os resultados da analise de EDS, nas Figuras 4.7 (a)(b) e 4.8 (c)(d) para os
pontos na amostra de gipsita (carago) aleatórios na Figura 4.6 b) indicam a presença
dos elementos S, Si, Ca, Fe, Al, Na e F , confirmando os resultados da análise química
por FRX já realizada na amostra.
(A)

(B)

Figura 4.7- Análise de EDS de pontos aleatórios da Figura 4.5.a) da amostra de gispita (carago)
representando os pontos A e B.
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( C)

(D)

Figura 4.8- Análise de EDS de pontos aleatórios da Figura 4.5.a) da amostra de gispita (carago)
representando os pontos C e D.

75
Mayara Feliciano Gomes

junho/2012/PPGEQ/UFRN

Resultados e discussões
A microscopia eletrônica do gesso salino na Figura 4.9(a)(b), apresentaram sob
a forma de cristais lamelares e em formas de agulhas característicos dos gessos. As
análises de EDS na Figura 4.10 e 4.11 evidenciaram os picos correspondentes aos
elementos S, Si e Ca, confirmando os resultados da análise química por FRX já
realizada na amostra.

a)

b)

Figura 4.9- Microscopia eletrônica de varredura do pó da composição; a) gesso salino produzido na
indústria salineira com aumento de 100 X; b) gesso salino produzido na industria salineira com aumento
de 1000 X com pontos escolhidos aleatórios para a analise de EDS.
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( A)

( B)

Figura 4.10- Análise de EDS de pontos aleatórios da Figura 4.7.b) da amostra de gesso produzido na
indústria salineira dos pontos A e B.
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( C)

Figura 4.11- Análise de EDS de pontos aleatórios da Figura 4.7.b) da amostra de gesso salino produzido
na industria salineira do ponto C.
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4.4- Calcinação da gipsita (carago)
Foi possível após os processos de moagem, peneiramento, secagem na
temperatura de 49°C por 1 hora, e pesagem antes e depois do processo de calcinação,
foram realizados doze experimentos, sendo nove distintos e três no ponto central para a
otimização do processo de calcinação da gipsita (carago) para a obtenção do gesso
(carago) beta.

4.4.1- Pesagem
No processo de calcinação todas as amostras foram pesadas antes e depois do
processo, para saber a variação da massa de água que é liberada no processo de
desidratação, cada amostra tem aproximadamente setecentos gramas, e em seguida
foram confeccionados três corpos de prova de cada grupo para os ensaio de resistência a
compressão e das doze bolachas para o ensaio de tempo de pega inicial e final para
cada grupo, que definem as superfícies de resposta.

A seguir na Tabela 4.4 das quantidades de variação da perda de massa de água e
alguns ensaios tiveram que ser repetidos, pois ao se fazer os corpos de prova alguns se
romperam ao serem retirados dos moldes, tendo que repetir o procedimento da
calcinação.
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Tabela 4.4- Variação da perda de massa de água da calcinação da gipsita (carago).

Analisando os resultados da variação da perda de massa da água, temos que as
maiores variações de massa ocorre no tempo de 210 minutos, nos grupos 3,6, e 9 nas
temperatura de 120°C,140°C e 160°C, respectivamente. A perda mais acentuada é no
tempo de 210 minutos a 160°C, a variação é de cerca de 102 gramas, garantindo assim
um resultado satisfatório na reação de desidratação da gipsita (carago).

80
Mayara Feliciano Gomes

junho/2012/PPGEQ/UFRN

Resultados e discussões

4.4.2- Calcinação da gipsita (carago) para obtenção do gesso (carago) beta

A gipsita pode ser calcinada em fornos sob pressão atmosférica ou em
autoclaves, obtendo-se os tipos conhecidos como gesso β e gesso α, respectivamente,
ambos com uma ampla variedade de aplicações industriais. A Figura 4.12 mostra o
fluxograma para a obtenção dos hemidratos alfa e beta na indústria de beneficiamento
da gipsita.

Figura 4.12 - Fluxograma do processo para obtenção do hemidrato alfa e beta.(autor)

81
Mayara Feliciano Gomes

junho/2012/PPGEQ/UFRN

Resultados e discussões

Como o processo para produção de gesso β, empregado na construção civil, é o
objetivo deste trabalho, a calcinação foram realizadas no forno mufla representado na
Figura 4.13, na pressão atmosférica.

Figura 4.13- a) mufla EDG 7000; b) mufla com gipsita no recipiente de porcelana para calcinação.

A mufla operou nas temperaturas de 120, 140 e 160°C, em tempos de 90, 150 e
210 minutos, com a taxa de aquecimento de 5°C/min, seguindo o procedimento do
planejamento fatorial que será descrito nas próximas seções. Para a calcinação, foi
utilizado um recipiente de porcelana, representado na Figura 4.14 (a), que possui uma
área maior para a troca térmica possibilitando um aquecimento por igual entre todas as
partículas de gipsita, e ainda foram feitas pequenas elevações no material para favorecer
a troca térmica.
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A seguir desagregam-se completamente os pequenos torrões de gesso (carago)
no almofariz, representado na Figura 4.14 (b), de maneira a reduzir o tamanho dos
grãos.

(a)

(b)

Figura 4.14 - (a) Recipiente utilizado para calcinação da gipsita. (b) Almofariz para maceração dos gessos
calcinados
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4.5- Ensaios mecânicos
Para o gesso salino fabricado na indústria salina e na conclusão da calcinação da
gipsita (carago) para obtenção do gesso (carago) beta, foram realizados os ensaios
mecânicos do tempo de pega e da resistência à compressão, que são a superfície de
resposta do planejamento fatorial de três níveis proposto.

4.5.1- Tempo de pega
Na determinação do tempo de pega das pastas de gesso foram confeccionadas
doze bolachas do gesso (carago), como mostra a Figura 4.15, calcinadas a partir da
gipsita (carago) e uma bolacha para a o gesso salino fabricado na industria salineira de
acordo com a norma alemã DIN 1168 (DIN, 1975).
A mistura da pasta obedeceu às recomendações da MB 3469 (ABNT, 1991). A
relação água/gesso para a bolacha foi 50 gramas de gesso para 100 gramas de água (0,1
ml) ou seja relação água/gesso 50 /100 = 0,5.

Figura 4.15- Método de determinação do tempo de pega da DIN 1168, realizados nas amostras do gesso
(carago) calcinados.
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4.5.2- Resistência à compressão
Os ensaios de resistência à compressão são a superfície de resposta de acordo
com o planejamento fatorial de três níveis proposto. De acordo com a norma NBR
12129 foram confeccionadas doze corpos de prova cúbicos (50 x 50) mm, a partir dos
gessos (carago) produzidos no processo de calcinação e para o gesso salino produzido
na industria salineira. Na Figura 4.16 podemos verificar à prensa de ensaio onde foram
realizadas os ensaios de resistência a compressão, conforme estabelecido pela norma
descrita em NBR 12129.

Figura 4.16- Máquina utilizada para ensaio de compressão Shimadzu Autograph.
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Na Figura 4.17 temos a apresentação dos corpos de prova confeccionados
divididos com seus respectivos grupos, os ensaios foram feitos em triplicata.

(A)

(B)

(C)

Figura 4.17- (A) corpos de prova dos grupos 4,6 e 8; (B) corpos de prova dos grupos 5, 7 e 9; (C) corpos
de prova do gesso salino fabricado pela indústria salina.

86
Mayara Feliciano Gomes

junho/2012/PPGEQ/UFRN

Resultados e discussões

4.5.3- Análise estatística da calcinação da gipsita (carago)
Aplicando o planejamento fatorial de três níveis, sendo nove distintos e três no
ponto central, verificou-se a influência das variáveis de entrada (temperatura e tempo)
sobre os valores das variáveis de resposta (resistência a compressão e o tempo de pega)
do processo de calcinação, buscando definir um modelo matemático para representar
operação do processo de acordo com as normas brasileiras da construção civil.
Os ensaios foram realizados em triplicata nos ensaios de resistência a
compressão calculando-se a média entre os resultados obtidos, e os ensaios de tempo
de pega tanto para o gesso (carago) obtidos na calcinação seguindo o planejamento,
como para o gesso salino fabricado na salina.

Devido a falta de consistência de se formar os corpos de prova nos grupos 1 e 2,
não foram possíveis realizar os ensaios de resistência a compressão. Na Tabela 4.5, está
a matriz de planejamento com as respostas dos ensaios da resistência a compressão e do
tempo de pega inicial e final, obtidos a partir dos ensaios mecânicos realizados nos
gesso (carago) obtidos nas calcinações, e também os resultados dos ensaios mecânicos
do gesso salino produzido na salina.

87
Mayara Feliciano Gomes

junho/2012/PPGEQ/UFRN

Resultados e discussões

Tabela 4.5- Matriz do planejamento fatorial 3² e dados experimentais da resistência a compressão e os
tempos de pega inicial e final dos gessos (carago) produzidos nas calcinações e para o gesso salino.

O modelo utilizado para representar a otimização da temperatura e do tempo no
processo de calcinação da gipsita (carago) para a obtenção do gesso (carago) beta, foi o
quadrático, a escolha teve como base os valores de R² sempre superiores a 95%.
As Equações 4.1, 4.2 e 4.3 que representam o modelo quadrático, para a
resistência a compressão e o tempo de pega inicial e final, são respectivamente:
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Onde: T e t representam respectivamente a temperatura e o tempo de calcinação.

Os parâmetros são estatisticamente significativos ao nível de 95% de confiança.
Os valores do R² foram: 0,975 0,992 e 0,997 respectivamente para a resistência a
compressão, o tempo de pega inicial e final.
Com esse modelo é possível prever resultados para a calcinação da gipsita
(carago) na faixa de temperatura e do tempo e no procedimento para obtenção do gesso
(carago) desenvolvidos nessa dissertação, que seja de acordo com norma NBR-13207:
Gessos para Construção civil.
Portanto, essas equações podem prever os valores de Rcompressão, tpega inicial e tpega
final

para a obtenção do gesso (carago) beta de acordo com as necessidade da empresa,

como exemplo podemos calcinar a gipsita (carago), a uma temperatura de 145°C em
200 minutos, quais os resultados sejam satisfatórios para seguir as normas brasileiras da
construção civil?
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Substituindo os valores da temperatura e do tempo, na equação 4.1, determina-se
a resistência à compressão:

E para a determinação do tempo de pega inicial e final foram utilizadas as
equações 4.2 e 4.3, respectivamente:

Com base nesses resultados podemos afirmar que na temperatura de 145ºC e no
tempo de 200 minutos temos uma resistência à compressão satisfatória no valor de: 8,67
MPa superior a norma estabelecida na construção civil (> 8,40) e que os valores
obtidos pelos tempos de pega inicial e final são 1,97 min. e 9,36 min., respectivamente,
que estão abaixo da norma da construção civil, mas requer saber para qual uso será o
gesso e assim adicionar um retardador de pega pois nessas condições ele está apto a ser
usado no clínquer do cimento.

A partir dos dados dos ensaios foram feitos a análise fatorial do planejamento da
calcinação, obtendo a superfície de resposta para os ensaios de resistência à compressão
realizados nos gessos (carago) obtidos, representado na Figura 4.18.
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Figura 4.18-Superfície de resposta para a Resistência à Compressão (MPa).

Conforme podemos observar na Figura 4.18 podemos obter gesso para a
construção civil seguindo a norma NBR 13207- Gesso para construção civil (ABNT,
1994), entre 90 e 210 minutos variando a temperatura. No gráfico da Figura 4.18, temos
uma curva de

iso-respostas que apresentam mesmo valor para a resistência a

compressão igual a 9 MPa, existindo várias possibilidades de tempo de calcinação,
como por exemplo, podemos realizar a calcinação da gipsita (carago) a 90 minutos para
temperaturas próximas a 160°C e no tempo de calcinação de 210 minutos para
temperaturas próximas a 140°C.
Através do gráfico da Figura 4.18, podemos observar que com o aumento da
temperatura e do tempo no processo de calcinação, temos uma maior resistência de
compressão, na temperatura de 160°C, nos tempos de 150 e 210 minutos, com valores
acima de 10 MPa.
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Comparando o maior valor da resistência a compressão do gesso (carago)
calcinado, que seria do grupo 9 (160°C, 210 min), de 12,33 MPa com o do gesso
(carago) produzido na indústria salineira de 15,29 MPa, temos

que considerar as

diferenças na geometria dos reatores industriais, pois o fluxo de calor aportado durante
o processo de

calcinação em reatores de diferentes geometrias, gera diferentes

resultados nos ensaios.
A partir dos dados dos ensaios do tempo de pega inicial e final de acordo com a
norma alemã DIN 1168 (DIN, 1975), obtemos as superfícies de resposta na Figura 4.19
(a) e (b), para os tempos de pega inicial e final, respectivamente.
Observa-se no gráfico da Figura 4.19 (a), que os tempos de pega inicial estão
entre 4 a 8 minutos para temperatura e que na Figura 4.19 (b), temos que o tempo de
pega final está acima do valor máximo recomendado pela norma NBR-13207, cujo
valor atingiu acima de 3000 minutos, bem acima do tempo proposto pela norma citada.
E que nos outros grupos os valores foram inferiores ao valor máximo recomendado pela
norma proposta.
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10
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(A)

(B)

Figura 4.19-(a) Superfície de resposta do tempo de pega inicial. (b) Superfície de resposta do tempo de
pega final.
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No gráfico de pareto da Figura 4.20, podemos observar que os efeitos
estatisticamente mais importantes, é o da temperatura que apresenta uma maior
influência no valor de 8,269, e apresenta como segunda maior contribuição o tempo
6,18 no ensaio de resistência a compressão.

(1)Temperatura (ºC)(L)

8,269429

(2)tempo (min)(L)

6,176425

Temperatura (ºC)(Q)

-2,34078

1Lby2Q

2,271752

1Qby2Q

1Qby2L

1,236336

,5431492

1Lby2L

-,141781

tempo (min)(Q)

,0565686

p=,05
Efeito Estimado (Valor Absoluto)

Figura 4.20- Pareto da Resistência à compressão.

No gráfico do pareto na Figura 4.21 (a) para os ensaios de tempo de pega inicial,
temos que no sentido contrário a temperatura tem maior significância no valor de 2,714, contribuindo assim para a redução do tempo de pega inicial. No gráfico do pareto
na Figura 4.21 (b) para os ensaios de tempo de pega final, temos a relação entre a
temperatura e o tempo de calcinação como maior contribuição no valor de 821,85.
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(1)Temperatura (ºC)(L)

-2,71498

(2)tempo (min)(L)

-2,03623

Temperatura (ºC)(Q)

tempo (min)(Q)

-1,69686

-,339372

p=,05
Efeito Estimado (Valor Absoluto)

(A)

(1)Temperatura (ºC)(L)

-1346,78

(2)tempo (min)(L)

-1124,97

1Lby2L

821,8577

-747,629

1Qby2Q

1Lby2Q

-483,987

Temperatura (ºC)(Q)

-243,952

176,9181

tempo (min)(Q)

1Qby2L

-170,289

p=,05

(B)

Efeito Estimado (Valor Absoluto)

Figura 4.21- (a) Pareto do efeito do tempo de pega inicial. (b) Pareto do efeito do tempo de pega final.
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Na Figura 4.22, 4.23 (a) e (b), temos o gráfico dos valores previstos versus
valores observados para a resistência a compressão, tempo de pega inicial e final,
respectivamente.
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Figura 4.22- Gráfico de valores observados versus valores previstos para a resistência à compressão.
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Figura 4.23- (a) Gráfico de valores observados versus valores previstos para o tempo de pega inicial. (b)
Gráfico de valores observados versus valores previstos para o tempo de pega final.
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Na Figura 4.22, confirmamos que nos ensaios de resistência à compressão o
modelo proposto descreve bem os dados experimentais, visto que os pontos caem
próximos à linha reta.
Na figura 4.23 (a) e (b), que representam os ensaios de tempo de pega inicial e
final, respectivamente, nota-se que os pontos estão na linha reta confirmando o uso do
modelo proposto.

4.6- Difração de raios-X correspondentes ao gessos (carago) calcinados
Foram realizadas análises de difratometria de raio-x para os doze grupos dos
gessos (carago) obtidos no processo de calcinação. O picos da difratometria do raios-X
nos gesso (carago) realizados teve como objetivo determinar os grupos que apresentam a
maior fase do gesso, CaSO4.0,5H2O, e também estão identificados a fase do quartzo (SiO2),
que é um contaminante presente no gesso.

A seguir temos a difratometria das Figuras 4.24, 4.25 e 4.26, correspondentes ao
grupo 1 (120°C, 90 min), grupo 2 (120°C, 150 min) e o grupo 3 (120°C, 210 min).
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Figura 4.24- Difratometria de raio-X dos gesso do grupo 1 (120°C, 90min).
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Figura 4.25- Difratometria de Raio X dos gesso do grupo 2 (120°C, 150min).
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Figura 4.26- Difratometria de raio-X dos gesso do grupo 3 (120°C, 210min).

Nas Figuras 4.24 e 4.25 pertencem ao grupo 1 (120°C,90 min) e 2 (120°C, 150
min), respectivamente, temos ainda a presença predominante da fase gipsita (carago)
(CaSO4. 2 H2O) e de picos pouca intensidade da fase do gesso (carago) (CaSO4. 0,5

H2O). Devido a essa predominância fica justificado a dificuldade no endurecimento das
amostras para a formação dos corpos de prova para os ensaios de resistência a
compressão e também da pequena perda da massa de água que fora constatado na
pesagem após o processo de calcinação.
Na Figura 4.26 pertence ao grupo 3 (120°C, 210 min), temos as fases gipsita
(carago) e um número maior de picos de gesso (carago) de pequenas intensidades, que
caracteriza o melhor resultado dentre os grupos da

temperatura de 120°C. Este

resultado ratifica os resultados obtidos na pesagem, apresentando os índices de maiores
perdas de água no grupo da temperatura de 120°C, e também um bom resultado embora
abaixo do recomendado pela norma NBR-13207.
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A seguir temos a difratometria nas Figuras 4.27, 4.28 e 4.29, correspondentes
aos grupo 4 (140°C, 90 min), grupo 5 (140°C, 150 min) e o grupo 6 (140°C, 210 min).
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Figura 4.27- Difratometria de raio-X dos gesso do grupo 4 (140°C, 90min).
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Figura 4.28- Difratometria de raio-X dos gesso do grupo 5 (140°C, 150min).

Figura 4.29- Difratometria de raio-X dos gesso do grupo 6 (140°C, 210min).
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Nas Figuras 4.27e 4.28 pertencem ao grupo 4 (140°C,90 min) e o grupo 5 (140°C,
150 min) correspodentes aos pontos centrais

por isso não

foi necessário realizar a

difratometria de raio x pois estão nas mesmas condições de processo, temos ainda a
presença predominante da fase gipsita (carago) (CaSO4. 2 H2O) e de poucos picos de baixa

intensidade da fase do gesso (carago) (CaSO4. 0,5 H2O).
Na Figura 4.29 pertence ao grupo 6 (140°C, 210 min), temos as fases gipsita
(carago) em menor número, e um número maior de picos de gesso (carago) de pequenas
e média intensidades caracterizam o melhores resultados dentre a temperatura de 140°C.
O grupo 4 apresentou na pesagem, os índices de maiores perdas de água no grupo da
temperatura de 140°C, e também um bom resultado embora abaixo do recomendado
pela norma NBR-13207.
A seguir temos a difratometria nas Figuras 4.30, 4.31 e 4.32, correspondentes ao
grupo 7 (160°C, 90 min), grupo 8 (160°C, 150 min) e o grupo 9 (160°C, 210 min).

Figura 4.30- Difratometria de Raio X dos gesso do grupo 7 (160°C, 90min).
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Figura 4.31- Difratometria de Raio X dos gesso do grupo 8 (160°C, 150min).

Figura 4.32- Difratometria de Raio X dos gesso do grupo 9 (160°C, 210 min)
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Podemos observar que os picos relativos a fase gesso (carago) calcinado nos
grupos da temperatura de 160°C apresentam picos mais intensos do hemidrato beta,
CaSO4.0,5H2O, e no grupo 9 (160°C, 210 min) que corresponde a Figura 4.32, temos a
predominância do picos intensos do gesso em relação aos outros grupos do planejamento
fatorial e também é verificado a diminuição da fase do quartzo que é um contaminante no
gesso.
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5- Conclusão
A caracterização química e mineralógica da gipsita (carago), que é subproduto
dos cristalizadores da indústria salineira, através da difração de raios-X (DRX),
fluorescência de raios X (FRX) e análise da termogravimétrica (TG/DTG) confirmam a
presença da fase gipsita nos difratogramas, a composição satisfatória do teor de sulfato
de cálcio e a possibilidade do processo de calcinação para a formação do hemidrato beta
que é o objetivo deste trabalho, na faixa de temperatura de 120 a 160°C para a formação
do gesso beta para a construção civil.
A análise feita por microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS podese confirmar a presença de cristais e dos contaminantes que justificam as análises
químicas e térmicas realizadas, a necessidade do processo de moagem para a
diminuição dos grãos, que adequa o tamanho de suas partículas para processo de
calcinação seguindo as normas NBR-13207: Gesso para Construção civil.
Os resultados da caracterização química e mineralógica do gesso salino
fabricado pela indústria salineira através da difração de raios-X e da fluorescência de
raios-X (FRX) foram importantes para definir as fases de hemidrato beta e garantindo
ainda a presença da fase gipsita em sua composição, e análises feitas por microscópio
eletrônico de varredura (MEV) com EDS confirmam a análise química e térmica de
acordo com o FRX realizado e a análise da termogravimétrica (TG/DTG) mostra um
comportamento semelhante a gipsita (carago) antes de ser calcinado, que pode ser
justificado pela presença da gipsita (carago) na sua composição mesmo após ser
calcinado.
Após as caracterizações químicas e mineralógicas da gipsita (carago) comprovar
que a estrutura é suficiente para ser calcinada e obter o gesso beta nas temperaturas de
processo de calcinação na faixa de 120 a 160 °C, e que as análises químicas são
correspondentes à composição típica das gipsitas brasileiras, conforme a sua
composição e contaminantes e a constatação do que é necessário o planejamento da
otimização do processo de calcinação, pois evidenciamos a presença da fase gipsita no
gesso salino fabricado na indústria salineira.
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A utilização do planejamento fatorial de três níveis, com nove (nove) pontos
distintos e três no ponto central para a calcinação da gipsita (carago), evidenciam no
processo de otimização a influencia da temperatura e do tempo para entender os
comportamentos das superfícies de respostas da resistência a compressão e do tempo de
pega inicial e final dos gessos (carago) obtidos, desta forma podemos chegar as
seguintes conclusões:
- analisando os resultados da perda de massa de água ocorrem na temperatura e
nos tempos maiores de calcinação que são 160°C e 210 minutos, nesses maiores perdas
de água temos os valores dos ensaios de resistência a compressão (MPa) que foram de
10 MPa que são maiores do que exigido pela norma da construção civil (>8,40).
- os tempos de pega inicial estão entre 4 a 8 minutos que são valores inferiores
ao valor máximo recomendado pela norma proposta e também temos o que estão acima
do valor máximo recomendado pela norma NBR-13207, cujo valor atingiu acima de
3000 minutos, bem acima do tempo proposto pela norma citada.
- é desejável controlar a relação água e gesso (a/g) dos revestimentos porque
relações a/g elevadas ou muito, se ele for aplicado no clínquer do cimento portland, em
3% de sua composição, as baixas exercem forte influência sobre o tempo de pega e,
potencialmente, afetam a aderência e a introdução de retardadores de pega é
praticamente imprescindível para a execução do revestimento quando se trata de
empregar argamassas, uma vez que os tempos de início e fim de pega são
significativamente reduzidos. Esta, certamente, é uma etapa que necessita de pesquisas
futuras. O tempo de pega inicial e final vai ser de acordo com o emprego do gesso
(carago) fabricado, como por exemplosuas propriedades aqui neste trabalho obtida para
o grupo 9 (160°C, 210 minutos) são satisfatórias.

- os valores de R² determinados para os ensaios de resistência a compressão,
tempo de pega inicial e final são satisfatórios vistos que são valores próximos de 1
(um). O modelo matemático apresentado para as calcinações tem validade para os
processos realizados nas mesmas condições propostas neste trabalho, nos diagramas de
pareto quadráticos mostram que os fatores mais importantes que influenciam na
calcinação são o tempo e a temperatura da calcinação, como já era esperado, e os
gráficos dos valores previstos pelos valores observados descrevem bem os dados
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experimentais, vistos que os pontos caem próximos à linha reta, garantindo que o
modelo fatorial utilizado na otimização do processo de calcinação é satisfatório.

- as análises de difração de raios-X realizadas nas nove amostras do planejamento
fatorial dos gessos obtidos na calcinação, evidenciam a presença ainda da fase gipsita na
maioria dos grupos, a partir do aumento da temperatura e do tempo de calcinação a fase
de gipsita diminuía, evidenciado na amostra do grupo nove (160°C, 210 minutos) onde
predomina a fase hemidrato beta em sua composição.
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