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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DE MINÉRIOS BRASILEIROS DE
GIPSITA
RESUMO
Foram realizados estudos de caractcri;.ação tecnológica cm minérios de gipsita. diidrato do sulfato de c{! leio (CaS01.2Hp).
de Trindadc-PE visando a avaliação de sua pureza c a identificação dos contaminantes presentes.
Estes minérios são utilizados como: insumo na constmção civil (gesso) , aditivo na indústria cimenteira. condicionadores
de solos, carga mineral c cstabili;.antc de fluidos de perfuração.
O trabalho consistiu na utilização de microscopia clctrônica de varredura associada a cspcctrômetro de dispersão de
energia (MEV/EDS) de amostras cm pó c prensada, análise tennogravimétrica (ATG), análise tcnnodifcrencial (ATD),
microscopia óptica (MO), difração de raios X (DRX) c fluorescência de raios X (FRX) para a caracterização das
amostras.
Os resultados, além de denotar os elevados teores de gipsita nas amostras estudadas (Gipsita Cocada c Gipsita
Disseminada) confirmando a excelente qualidade destes produtos, caracterizaram os contaminantes presentes (sulfatos de
outros metais alcalino-tcrrosos. argilomincrais c úcidos orgünicos).
PALAVRAS-CHAVE: gipsita ; caracterização: sulfato de cMcio.

L INTRODUÇÃO
A gipsita, diidrato do sulfato de c~ílcio (CaS0~.2Hp), e a anidrita , fonna anidra (CaS0 1 ) , são os dois principais minerais
de sulfato de cálcio c são frcqücntcmcntc encontrados associados. Podem apresentar impurezas tais como carbonatos de
cálcio c de magnésio. cloretos, outros sulfatos. argilominerais c sílica. A maior parte dos minérios gipsíticos e.\ plorados
apresenta pureza entre 80 c 95%. A principal aplicação da gipsita decorre da facilidade de o sulfato de cálcio perder ou
recuperar água de cristalização. Desta forma, sob a aplicação de uma moderada quantidade de calor(::::: 160°C), a gipsita é
convertida cm gesso, hcmiidrato do sulfato de cálcio (CaS0 4 • Y2Hp), que quando misturado com água endurece à medida
que o sulfato de c{ticio volta <I sua fonna mais cstúvcl de diidrato. Por isso , é largamente utili zada na manufatura de placas
pré-moldadas (constmção civil). Costuma ser utilizada também em tluidos de perfuração como estabilizante. (Jorgensen,
1994)
A gipsita quando aquecida sofre sucessivas perdas de úgua de cristalii}IÇão. Se a taxa de aquecimento for próxima a I t)''C/
min, apresenta duas transformações cndoténnicas entre I 00 e 200"C (na primeira perde 75% da sua água de cristalização
transformando-se no hcmiidrato, c na segunda perde os 25% restantes de água de cristalização. transfonnando-sc cm
anidrita). Entre 200 c I 20t)''C, só se registra uma cxotenna entre 380 e 450"C (transformação polimórfica), entretanto
muitas amostras de minérios de gipsita apresentam efeitos térmicos acima de 450-'C, causados pela presença de impurezas,
tais como argilomincrais c carbonatos (Todo r, 1976 ).
Os Estados Unidos da América são o maior produtor c consumidor mundial de gipsita , com uma produção da ordem
de 25 milhões de toneladas cm 2000. Em termos mundiais, a indústria cimenteira é a maior consumidora, e nos países
desenvolvidos, a indústria de gesso c seus derivados absorve a maior parte da gipsita produzida. Cerca de 94,3% das
reservas brasileiras estão concentradas na Bahia (44,4%), Pará (3 I ,5'%) e Pernambuco ( 18,4%), ficando o restante
distribuído , em ordem decrescente, entre o Maranhão , Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins e Amazonas (DNPM ,
Sumário Mineral 2001).

2. OBJETIVO
Avaliação da pureza dos minérios de gipsita estudados c identificação dos contaminantes presentes.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram amostrados cm Trindadc-PE (Mineração São Jorge) minérios de gipsita denominada na lavra de "pedra cocada" e
"pedra disseminada", que serão chamados de gipsita cocada e gipsita disseminada, respectivamente.
Ambas as amostras foram recebidas previamente britadas e classificadas. Realizou-se operações de quarteamento
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por método de pilha cônic:1 visando :\ homogcnci;.aç::lo c obtenção final de aliquotas de I00 g. Para a rcali;.aç:lo ela
caractcri;.aç::lo. um alíquota de cada amostra foi moída (moinho IK A modelo lO) abai:-;o ele IO:'i ~lllL
Rcali1.0u-sc ani1liscs por Jluorcscência de raios X (FRX). após fu são com tctraborato de lítio. para a clctcrminaç:lo do
teor de Atp,. CaO. Fc 2 0 3 • Kp, MgO. MnO. Nap. Pp 5 • Si0 2 c Ti0 2 • c an:íliscs gra,·imétricas para avaliação de perda
de massa a 110 "C das amostras enviadas (clctcrminaç5o ele umidade). c a 1000 "C elas amostras previamente secas
(clctcnninaç:lo de perda ao fogo).

•

Submeteu-se as amostras :1 anúlisc tcrmogravimétrica (ATG) c tcnnodifcrcncial (ATO) cm um equipamento TA !nstrwnenl
SDT 2%0 cm cadinhos de platina. a lllll:l ta:-;a de aquecimento de l O"C/ min até 1200"C. cm atmosfera de N,. com va1.ão
de I00 mL!min c alumina calcinada como referência.

"

An{lliscs por difração de raios X (DRX) foram rea lizadas pelo método elo pó cm cquip:uncnto /?ignku ;\/ini(lex, co m
racliaçJo Cu Kcx (]O k V/15 mA) : velocidade do goniômctro de()_())" por passo. tempo de co nta gem de 1.0 segundo por
passo c intc1valo de 2 a 70" (20). A intcrprctaç:1o foi cfctuada por comparaç:1o com padrões co ntidos no PDF 02 (ICDD.
19%) cm sof!\\'arc ,'-,'iemens Utffi·ac J>Jus.

~

Amostras cm pó. acondicionadas cm porta-amostra por intermédio de fita dupla face c recobertas co m ouro (Au). c
amostras prensa das. compactadas cm molde cilíndrico ele aço ele I] mm de di:ímctro interno sub metido a prcss5o de 7..J.
Mpa (:::: 750 kgf/cm 2) cm prensa hidri1ulica. foram analisadas cm MEV LEO S4..J.O. utili;anclo-sc dctctor de clétrons rctrocspalhados. Rcali1.0u-sc também anúlisc química scmi-quantitativa cm espectrómetro ele dispcrs:1o ele energia (EDS) cm
pontos ele i1rca ele apro:-;imadamcntc 2 ftm de raio. sclccionaclos na imagem. O EDS é um Link IS IS UOO co m clctctor ele
SiLi Pcntafct.jancla ultrafina ATW IL de resolução de I]] cV para 5.9 kcY.

..

~

~

As amostras prensadas foram também analisadas cm Microscópio Estereoscópico Olympus SZ II..J.5 acoplado a
Vidcocflmara Digital JVC TK-1280E conectada a microcomputador munido ele placa de aquisiçJo de imagens.
As amostras de gipsita foram diluídas a I tY% cm KBr seco, homogcnci1.adas cm almofariz. sendo cm seguida rcali;.adas
as anúliscs de espectrometria na fai:-;a do infravcnnclho (IV) cm um aparelho Bomcm Hartmann & Braun Série MB por
rcllct fl ncia difusa a I00 scans co m rcsoluçJo 4 cm'.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A composiçJo química das gipsitas (Tabela 1). indica a presença de outros componentes além do sulfato de cúlcio (presença
de Si. AI, Fc c K). Os maiores valores ele perda ao fogo. os maiores teores de Si. AL Fc c K. c o menor teor de Ca da gipsita
disseminada cm relação à cocada indicam uma maior quantidade ele contaminante (provavchncntc um aluminossilicato
de ferro c potússio). Os valores de umidade (IIO''C até peso constante) apresentam-se bastante pró:-;imos. Não é possível
corrclacionfl-los com a perda ele cígua da gipsita porque esta só acontece cm sua totalidade a temperaturas maiores.

GiEsita
cocada
disseminada

Tabela
Umid.
15,1
15.2

I- Anúlisc química dos ó:-;idos por FRX. Umidade c Perda ao Fogo ('X.).
Na ,O
MnO
P. F.
Si02 Al,0 3 Fe"0 3 MgO CaO K,O
()_]
<
0,0
I
<
O.
I
0.02
0.1
0,04
41.9
< O. I
7.0
(),3
0,2
< O. I ..J.O.X 0.08
0.02
< O. I
8,6
0.8

)

P"Os
< 0,01
< 0,01

TiO,
0.02
0.02

O ATG da gipsita cocada (Figura I) apresenta perda acentuada de massa até 200"C (concli;.cntc com o comportamento
do CaS0,, .2Hp). confirmada pelo único pico apresentado na curva da sua derivada (DTG). O ATO desta apresenta
manifestações cndoténnicas muito pró.ximas (dois mínimos) nesta mesma fai:-;a ele temperatura. confmnando o
comportamento da gipsita, que perde suas úguas ele cristalizaçJo cm duas etapas quando aquecida a IO"C/min (vai ao
hcmiidrato c depois ;I aniclrita). c uma pequena cxotcnna pró:-;ima a ]50"C. resultante de transfonnaçJo cristalina.
Os tcrmogramas (TGA. DTG c ATO) da gipsita disseminada (Figura I) apresentam as mesmas ocorrências daqueles ela
gi psita cocada além ele uma perda de massa pró:-; ima a úúO"C acompanhada de absorçJo ele ca lor. indicando a dccomposiçJo
de uma possível impurc1.a. Em funçJo dos resultados da anf1lisc química . que indica que o(s) co ntaminantc(s) prcscnte(s)
contcria(m) Si. AI. Fc c K. c desta perda de massa cndoténnica nesta temperatura. admite-se que o contaminante pode ser
um argilomincral (costuma ser encontrado cm depósitos de sulfato de dlcio)
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Figura 1 - ATG-DTG-ATD das gipsitas: I) cocada e 2) disseminada.

Assumindo-se que a perda de massa na faixa de 25 a 20t1'' C seja originada somente por desidratação de diidrato de sulfato
de cúlcio (valor teórico de perda de massa relativa à {Jgua de cristalização de 20,9%), pode-se calcular os teores de purc;.a
apresentados na Tabela II. Tais valores são bastante elevados, ressaltando a grande qualidade destes minérios.

Tabela II - Perdas de massa (ATG) das gipsitas c teor de CaSOr2Hp
Perdas de Massa (%)
Gipsita cocada Gipsita disseminada
25 a 200"C
20 ,2
19,6
550a70WC
1, 1
Teor de CaSO .2H O (%)
96,6
93,8
Os difratogramas indicam a fase cristalina gipsita muito bem cristalizada c um peque1ússimo pico de anidrita (Figura 2).
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Figura 2- Difratogramas de raios X das gipsitas: I) cocada e 2) disseminada. G- gipsita; A- anidrita.
Pelas análises de MEY/EDS de amostras em pó (Figura 3), a morfologia dos grãos indica uma grande semelhança entre
as amostras. A composição química dos grãos (espectro de ctispersão de energia) indica a presença qlülse exclusiva de
sulfato de cálcio. Para melhor examinar a natureza dos contanúnantes presentes , indicados pelas diferenças encontradas
nas análises química e témúca , indetectáveis pela preparação de amostra usada, procedeu-se à confecção de pastilhas
prensadas.
As imagens de microscopia óptica contidas na Figura 4 (pastilhas prensadas de gipsitas) pennitem uma melhor
visualização de impurezas presentes e incticam uma maior presença de contanúnantes (partículas mais escuras) na gipsita
disseminada, coerentemente com os resultados das análises ténnica c química.
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Figura 3- Imagens de elétrons retro-espalhados obtidas em MEV e espectro de dispersão de energia (EDS) de amostras
em pó das gipsitas: I) cocada e 2) disseminada.

Figura 4- Imagens de luz refleti da obtida em microscópio estereoscópico de amostras prensadas de gipsitas: ·(I)
cocada e 2) disseminada.
Da mesma forma que para a microscopia óptica, a avaliação ao MEV da superfície de uma pastilha prensada de pó
(recoberta com C) permite uma melhor distinção entre a fase majoritária presente e seus contaminantes (diferentemente
da análise feita com o pó). A Figura 5 mostra imagens com aumentos pequenos que objetivam avaliar a maior ou menor
presença de contaminantes nas amostras. A inspeção visual delas indica uma maior presença de contaminantes na gipsita
disseminada (tanto as mais claras quanto as mais escuras), confirmando os resultados prévios de análise química, análise
térmica e microscopia óptica.
2

Figura 5 - Imagens de elétrons retro-espalhados obtidas em MEV de amostras prensadas das gipsitas: I) cocada e 2)
disseminada.
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A matriz predominante (cinza) da gipsita cocada compõe-se de sulfato de cálcio, e os contaminantes presentes,
basicamente de: claras- sulfato de estrôncio, e escuras - aluminossilicato contendo magnésio, ferro e indícios de potássio
(Figura 6). É importante notar que o sinal de C nos espectros das partículas mais escuras apresenta contagens bem mais
elevadas do que nas demais, podendo ser indicativo da presença de substâncias ricas em carbono em associação com o
aluminossilicato.

Figura 6- Imagens de elétrons retro-espalhados obtidas em MEV e espectros de dispersão de energia (EDS) de
contaminantes presentes em pastilha prensada de gipsita cocada.

A fase predominante na gipsita disseminada consiste de sulfato de cálcio. Seus contaminantes, além de presentes em maior
quantidade, são também mais variados do que os detectados para a gipsita cocada. Os contaminantes claros compõem-se
de sulfatos de estrôncio e de bário e os escuros, analogamente aos da gipsita cocada, compõem-se de aluminossilicato (é
novamente visível maior contagem para o C). Encontra-se também contaminante com cor mais aproximada à da matri z
(ligeiramente mais escura), composto de óxido de silício (provavelmente quartzo) (Figura 7).

Figura 7- Imagens de elétrons retro-espalhados obtidas em MEV e espectros de dispersão de energia (EDS) de
contaminantes presentes em pastilha prensada de gipsita disseminada.
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Especulou-se que os altos teores de carbono presentes nas inclusões escuras de ambas as amostras de gipsita poderiam ser
oriundos de carbonatos ou substâncias orgimicas eventualmente presentes. É importante ressa ltar que nJo foi encontrado
nenhum indício de ocorrência de substfmc ias contendo carbono cm outras estruturas presentes nas amostras. Se fossem
compostos orgânicos. poderiam estar associados ao aluminossilicato se este fosse um filossilicato que permitisse
acomodação entre as suas lamelas (poderia ser uma csmcctita. que é c:-;pansívcl c cuja dcsidro:-;ilação estaria numa fai:-;a
de temperatura compatível com a perda de massa assinalada no tcrmograma da gipsita disseminada) Entretanto. se fosse
um carbonato. porque estaria sistematicamente presente somente associado ao aluminossilicato? Para que se tentasse
investigar a causa deste fato . procedeu-se à rcali;.ação de análises de espectroscopia na fai:-;a do infravermelho.
O espectro de IV da gi psita cocada aprese ntou somente os picos relativos;) fase gipsita (Van der Marcl . l<J 7ú). enquanto
que o da gipsita disseminada apresentou também outros picos. provavelmente relativos a algum contaminante (Figura
X) .
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Figura 8- Espectros na fai:-;a do infravermelho (IV) das gipsitas: I) cocada c 2) disseminada:
G -gipsita (CaS0,.2Hp): I- impure;.as.

Admitindo-se que o contaminante presente no espectro de IV da gipsita disseminada (Figura 8) fosse um carbonato. a
banda cm 14 71 cm· 1 poderia ser atribuída à aragonita - CaCO, (a da calei ta - CaCO, seria pró:-;ima a 1420). a banda cm
X7C> cm· 1 poderia ser atribuída à calcita (a da aragonita seria pró:-; ima a 860) (Van der Marcl. I <J7ô). c as bandas a 1045.
17% c 3208 cm 1 ficaria sem atribuição. Além disso. um carbonato presente cm quantidade suficientemente grande para
aparecer no espectro de IV. provavelmente também seria acusado nas anilliscs de DRX.
Entret anto. admitindo-se que o contaminante presente fosse orgânico. o formato largo c "scni lhado" da banda com
m<himo pró:-;imo a 3208 cm 1 serin característico de ácidos carbo:-;ilicos orgfmicos (Silvcrstcin. l <J<J4) Este fato. associado
él atribuição de todas as outras bandas de contaminantes (Tabela III), indicou que o contaminante deve ser um ácido
carbo:-;ílico com anéis aromáticos cm sua estrutura. Um ácido carbo:-;ílico desta naturCI.a poderia ser um componente
comum de solos (ácido húmico) e poderia muito bem cstnr intercalado entre as lamelas de um filossilicato (não estando
cristalino e. portanto, não apresentando dcllcxõcs no DRX), c:-;plicando então a sua origem c porque estaria sempre
associado ao aluminossilicato.
Tabela III - Bandas de contaminante do espectro de IV da Figura 8
Número de onda (cm-1)
Vibmção associada
a:-;ial de 0-H de carbo:-;ilas dimcrizadas
:nos
a:-;ial de C=O
1796
1471
a:-;ial de C=C aromático
1045
angular de C-H aromático no plano do anel
876
angular de C-H aromático fora do plano do anel

Para evitar qualquer tipo de dúvida quanto à natureza do contaminante indicado pelos espectros de IV foi realizado
tratamento térmico a l60"C co m as gipsitas cocada e disseminada . O resultado (Figura <J) roi a completa transformação
dn gipsita presente cm hcmiiclrato (Van der Marcl. l97ú) c a total eliminação elos picos de contaminantes. Como a
decomposição de carbonatos ele ccllcio (não foi detectada a presença de outros dtions cm teores apreciáveis nas amíliscs
de EDS dos contaminantes escuros) só ocorre cm temperaturas muito mais altas. com os m<í:-;imos situados pró:-;imos
a 90t1''C (Todor. 197ô), fica confinnada a presença de um ;\ciclo carboxílico orgânico. que poderia decompor-se e/ou
volntilizar-sc com tal tratamento térmico.
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Figura 9 - Espectros na fai:-;a do infravermelho (IV) das gipsitas aquecidas a IúO''C: I) cocada c 2) di sse minada
H - hcmiidrato (CaSO, . Y2Hp)

5. CONCLUSÕES
Vcriticou-sc a adequação das técnicas analíticas para a caracterização química c mineralógica de gipsitas c seus
contaminantes. A anMisc térmica. o IV. a microscopia óptica c o MEV /E DS de amostra prensada utili1.ados cm coiüunto
co nfi gura m-se numa ferramenta importante de dctcnninaçiio dos co ntaminantes presentes. invisíveis ao DRX. Por
sua vez. o DRX é a ferramenta ideal para a determinação da fase cristalina majorit{lria . principalmente se dispuser da
confmnaç<1o fornecida pelos espectros de IV. Além de indicar a presença de contaminantes. as anúli scs térmicas pcnnitcm
a confirmaç<1o da s fa ses c ristalinas m;üoritúrias presentes (identificadas por DRX c IV).
A gipsita cocada é mais •·ica <JUC a gipsita disseminada. Os resultados obtidos indicaram que a gipsita cocada possui
menos contaminaçiio que a gipsita di sseminada. tomando a primeira mais adequada a aplicações onde uma alta pu reza
seja necessá ria.
Ambas os minérios apresentam altos teores de gipsita. Apesar de os resultados indicarem diferença de teor nas dua s
gipsitas. cl <JS apresentam teores situados pró.'l: imos do m:í :-; imo reportado na literatura (os teores da Tabela II podem ser
um pouco menores. uma vez que a eliminaçiio do contaminante org<1nico situa-se dentro da fai:-;a de temperatura de
dcsidrat açiio do gipsita).
A contaminação pode ser tanto orgânica como inorgânica. As análises de IV indicaram que parte da contaminaçiio era
de natureza org<'inica .
Os contaminantes orgânicos são facilmente eliminados. Os tratamentos térmicos de secagem a 160''C eliminaram
completamente a contaminaç;1o orgi\nica c demonstraram que o processo larga mente usado JXI!(J manufatura de gesso
(hcmiiclrato) é suficiente para climin<í-la.

6. AGRADECIMENTOS
Apoio financeiro do Projeto CTPETRO 03-2000 - FADE/UFPE-GTM/DEMINAS-GTMUFPE "Ca ractcri;.ação
Tecno lógica de Insumos Minerais para a Perfuração ele Poços ele Petróleo".

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
lntcrnational Centre for Diffraction Data. Software: Diffrac plus. 2000. Banco de Dados: 1996.
Jorgenscn. D. B. Gypsum anel anhydritc. ln: Industrial Minerais anel Rocks. Carr. D. D. (editor). Society for Mining.
Mctallurgy. anel Exploration. lnc .. Littlcton. Colorado. 6' 11 cdition. 1994.
Van der Marcl. H. W. anel Beutclspachcr. H .. Atlas of lnfrarcd Spcctroscopv of Clay Minerais anel thcir Admixturcs.
Elsevicr. Amstcrdam. 1976. 396 p.
Silvcrstcin. R. M. et ai. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro.
1994. 387 p.
Todo r. O. N .. Thcrmal Analysis of Minerais. Abacus Prcss, Romania, 1976. 256 p.

609

