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RESUMO 

A pmiir da rcação de desidratação da gipsita (CaS0,1.2Hp) pode-se obter o Gesso (CaSO" 112Hp) do tipo alfa c do tipo 
beta. dependendo das condições nas quais ocorre a rcação. A produção do gesso alfa é mais complexa, por trat ar-se de 
um processo que envolve um número maior de variáveis significativas. O presente trabalho visa o estudo dos aspectos 
tcnnocinélicos da reação de desidratação da gipsita para obtenção do gesso alfa cm meio aquoso. 

Estudos preliminares referentes a caracteri;.ação da matéria-prima (gipsita) c as condições ideais de uso dos equipamentos 
utilizados fi zeram-se necessários na condução posterior dos ensaios de avaliação cinética de obtenção das partículas de 
gesso alfa . 

Para melhor entender os mecanismos de formação dos cristais do gesso alfa c permitir a elaboração do modelo cinético do 
processo, foram realizados ensaios experimentais analisando-se as seguintes variáveis: temperatura da mistura rcacional 
/pressão de vapor correspondente: velocidade de agitação: tamanho dos grãos de gipsita c sua conccntraç<lo inicial na 
suspensão aquosa: bem como a natureza c a concentração dos aditivos (anidrido maléico c ácido cítrico). O modelo 
c inético proposto. baseado em hipóteses simplificadoras. pcnnitiu ajustar adequadamente os resultados c:xpcrimcntais 
obtidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Gipsita . Gesso Alfa. An{Jiisc Térmica Diferencial. Cinética 

1. INTRODUÇÃO 

O Sulfato de cálcio e:xiste na natureza sob duas formas estáveis, uma anidra (anidrita natural-CaSO). c outra. di hidratada 
(gipsita-CaS0,.2Hp) que é a matéria-prima da produção de gesso. A desidratação da gipsita conduz a formação do 
hcmidrato (CaS0,

1
.
1/, H

2
0). o gesso. que poderá se apresentar sob duas formas . o hcmidrato-a. ou gesso-a. c o hcmidrato

[) ou gcsso-B. que se distinguem pela estmtura cristalina e por sua reatividadc . Os hemidratos a c [) são obtidos cm 
condições de temperatura c de pressão de vapor de água bem determinadas. 

A tecnologia de produção do gesso-a. é sofisticada c as infonnaçõcs disponíveis raras. A natureza dos aditivos especiais . 
incorporados para a melhoria das propriedades mecânicas do gesso-a, c o mecanismo de ação deles no processo 
reacional da desidratação da gipsita são de pouca divulgação . Estudos fundamentais de tcnnocinética c dos fenômenos 
de aditivação cm processo de produção do gesso-a por via úmida . são imprescindíveis no alcance dessa tecnologia que. 
hoje. é do domínio de um círculo reduzido de países. Uma tecnologia dominada c um processo de aditivação controlado 
podem garantir um aumento da produção c da produtividade com redução do custo do gesso-a.. lhe conferindo uma alta 
competitiv idade no contc:xto de um mercado globalizado. 

O presente trabalho trata do estudo do processo de produção de gesso-a., cm escala de laboratório , com análise dos 
aspectos tennocinéticos da reação de desidratação da gipsita em meio aquoso pressurizado. Foram qualificados os efeitos 
dos panlmetros considerados significativos no processo reacional c analisados a inlluência de determinados aditivos na 
cinética da reação. Os parâmetros considerados significativos que foram avaliados. são os seguintes temperatura do 
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meio rcacional/prcss;lo do vapor correspondente: velocidade de agitação: concentração inicial de gipsita: tamanho c 
distribuição granulométrica das partículas de gipsita na suspensão: natureza c concentração dos aditivos. 
O trabalho é concluído com a proposiç;lo de um modelo cinético do processo rcacional da desidratação da gipsita cm 
gesso-a. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Caracterização 

Para início da fase c:-.:pcrimcntal deste trabalho foi realizada a caracterização da gipsita a ser utiliY.ada. os seguintes ensaios 
de caracterização foram cfctuados: anúlisc química. análise granulométrica c análise térmica diferencial. 

Em nosso estudo de tcrmocinética. a análise química da gipsita é de fundamental impo11ilncia. uma vcY. que com base na 
composição química da gipsita . cm seu teor de úgua combinada c no teor de água combinada do hcmidrato formado a 
partir da desidratação da gipsita c com o uso do software PQA- Plastcr Quality-Analisador (SANTOS. 1907) podemos 
determinar a conversão da gipsita cm hcmidrato. 

A anillisc granulométrica da gipsita foi rcaliY.ada de acordo com a NBR 7217 (Determinação Granulométrica de 
Agregados). 

Para caractcriY.ação da gipsita, do gesso-a c do gesso-[{ que são utilizados/produzidos no Pólo Gcssciro do Araripc foram 
realizados ensaios de Amílisc Termo Diferencial c Gravimétrica ATD-TG usando um equipamento modelo Rigaku. onde 
a melhor condição de operação do equipamento seria: cadinho com tampa. velocidade de aquecimento de 5 K/min. c 
granulomctria de O. l 05 mm. Estas condições de operação ideais poderão ser dctcnninadas cfctuando-sc um Plancjamcnto 
Fatorial de E:-.:pcrimcntos (BARROS NETO ct aL 1995) com as variáveis envolvidas. 

2.2 Estudo Termocinético 

Os ensaios tcrmocinéticos foram realizados cm um reato r do tipo batclada, mecanicamente agitado. de capacidade de I L 
(um litro) com controle simultftnco da pressão. da temperatura c da velocidade de agitação. Reator PARR (constmído cm 
aço i no:-.: possuindo um copo de altura = 50 cm - Fit,'l.ml I). 

-
\_ - · •.-' · . j~ 

Figura 1 - Rcator PARR 

Perfis de conversão da gipsita cm função do tempo foram obtidos com três (03) velocidades de agitação: 350RPM. 
500RPM c 700RPM (as faixas de velocidade foram definidas com base nas limitações técnicas do reator): duas (02) 
temperaturas IJ5•'C c 130•'C de pressão de vapor respectivamente de 23psi c 35psi: as concentrações iniciais da gipsita : 
150g/L, 200g/L c 250g/L: as faixas granulométricas: <0,074mm. 0.074-0, 15mm c 0,15-0.25mm: dois (02) tipos de 
aditivos: ácido cítrico c anidrido maléico. c duas razões mássicas de ácido cítrico: 0.2% c I .6% (massa de aditivo/massa 
do líquido rcacionah I 00) 

De cada experimento foram colctadas 06 (seis) amostras nos tempos de 5. lO, 15. 25 e 35 minutos, sendo que cada amostra 
toi lavada com álcool etílico anidro (para evitar que o gesso formado reaja com a água livre c volte a fonna di hidratada), 
filtrdda a vácuo c postcrionncntc secada no forno de microondas, na potência baixa por 3 minutos. 
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3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

São apresentados c discutidos. a seguir. os principais resultados obtidos variando-se os parilmctros ci tados. a saber: 
temperatura do meio rcacional/prcssão de vapor correspondente. velocidade de agitaçiio. granulomctria da g ipsita. 
concentração inicial do dihidrato. assim como a natureza c concentração dos aditivos. 
Efeito da Temperatura do Meio Rcacional/Prcssão de Vapor Correspondente: E:-;pcrimcntos foram rcali;.ados visando 
analisar o efeito da temperatura da mistura rcacional/prcssiio de vapor correspondente sobre a desidratação da gipsita cm 
meio aquoso para formação do gesso alfa. Isto foi quantificado cfctuando-sc ensaios a tcmpc ratura/prcssiio de 115"C/2Jpsi 
c de I JO"C/35psi. sendo a conccntraçiio inicial da gipsita c a velocidade de agitação fl:-;a s nos valores respectiva mente de 
IOOg/L c 700 RPM. O tamanho das partículas de gipsita usada foi mantido no intervalo de 0.074-0.ISmm. Os resultados 
estão aprese ntados na Figura 2. 

Observando-se as curvas de variação da conversão da gipista (X) cm função do tempo (t). constata-se que a rcação de 
dcsidrataçfío do di hidrato cm meio aquoso ocorre na temperatura de 130"C (pressfío de va por correspondente de J5psi). 
enquanto que na temperatura de 115''C (pressão de vapor correspondente de 2Jpsi) não se ev idencia a transfonnação da 
gipsita cm gesso (X,\ =O) ao longo do tempo total do c:-;pcrimcnto (35min) . confirmando. assim. as observações de Satava 
(1971. 1974) 

A partir destes resultados. o cor~junto dos e:-;pcrimcntos realizados posteriormente na avaliaçiio dos efeitos de outros 
parilmctros foi cfctuado na temperatura/pressão de vapor do meio rcaciona l de 130"C/J5psi. 
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Figunt 2 - Efeito da Temperatura do Meio Rcacional sobre a conversão da gipsita 

d = 0,074-0, 15mm; C(. = 1 OOg/L; G=700RPM 
p I 

Efeito da Velocidade de Agitação: O efeito da velocidade de agitação sobre o processo de desidratação da gipsita cm meio 
aquoso foi delimitado variando-se a velocidade de agitação no intervalo de 350 a 700RPM, sendo a temperatura/pressão 
de vapor da mistura mantida a 130''CI:l5psi, a concentração inicial da gipsita de 150g/L c a faixa de variação do tamanho 
das partículas de gipsita de O, 15-0.25mm. Os resultados estão apresentados na Figura 3. 

A Figura 3 apresenta a variação da conversão da gipsita cm função do tempo para 03 (três) velocidades de agitaçfío 
respectivamente igual a 350, 500 c 700RPM c pode-se evidenciar que uma velocidade de agitação do móvel igual ou 
inferior a 500 RPM, não pennitc a obtençfío de conversões de gipsita apreciáveis, enquanto que na velocidade de 700 
RPM a conversão de 17,24% da gipsita jú é obtida aos 5 minutos de rcação . com aumento linear ao longo do tempo. 
alcançando apro:-;imadamcnte 70% de conversão aos 25 minutos. 

Isto pode ser explicado, provavelmente. pela velocidade de agitação que se encontra elevada a 700RPM pcnnitindo 
a redução total da duração do período de latência devido aos efeitos difusionais suficientemente elevados na etapa de 
indução, enquanto que a agitação de 350 e 500 RPM, os efeitos difusionais são menos importantes c os tempos de 
incubação dos núcleos de gesso alcançando então valores maiores que 35 mim. Também, a velocidade de 700RPM 
pennite obter suspensões completas das partículas de gipsita com crescente efeito do aumento da superfície de contato 
líquido/sólido e de redução da espessura da ca mada ao redor das partícu las com. então. obtenção de altas conversões do 
dihidrato , considerando que o processo de desidratação da gipsita. nestas condições operacionais (tamanho da partícula 
de gipsita de 150 a 250 ~un) , é controlado pela rcação topoquímica, ou sc:ja, a frente rcacional ocorre da superfície da 
gipsita para seu interior. Evidentemente, altos valores de velocidade de agitação assegmam altas superfícies de contato 
líquido/sólido com conseqüentes efeitos favor<ívcis para uma reação topoquímica . A rcação cm solução da gipsita se 
encontra muito limitada devido aos tamanhos das partículas da gipsita cm estudo, 150 a 250 ~un. que apresentam baixas 
solubilidades do dihidrato em água. 

Efeito da Concentração Inicial da Gipsita no Meio Aquoso: O efeito da concentração inicial da gipsita na mistura 
aquosa foi verificado num intervalo de 150-250g!L c a temperatura de 130"C correspondendo a uma pressão de 35psi . a 
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velocidade de agitaçilo de 700RPM c para diferentes faixas gra nulométricas do di hidrato . respectivamente 0.15-0.25mm. 
0.074-0.15mm c tamanho inferior a 0,074mm. Os resultados cslilo apresentados nas Figuras 4. 5 c 6 . 
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Figura 3- Efeito da Velocidade de Agitaçilo na convcrsilo da gipsita 
dp=O. l5-0,25mm : Cu = 150g/L: T = IJO•'C: P = J5psi 

Com base nessa observação C.\pcrimcntal. a quantificação posterior do efeito de outros par<! metros ser{! feita na velocidade 
do móvel de agitação de 700 RPM . 
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Figura 4- Efeito da Conccntraçilo inicial da Gipsita sobre a conversão do dihidrato 
d =0.15-0,25mm: T= I ]0°C: P = 35psi : G=700RPM 
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Figura 5- Efeito da Concentração inicial da Gipsita sobre a conversão do dihidrato 
d =0.074-0.!Smm: T= I ]0°C: P = J5 psi : G=700RPM 
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Figura 6- Efeito da Concentração inicial da Gipsita sobre a conversão do dihidrato 
d < 0,074nun; T= l30°C; P = 35psi ; G=700RPM 
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Evidencia-se que para concentração de gipsita igual a 250g/L. não se observa transformação do di hidrato cm hcmidrato. 
sendo T= 130°C/P=35psi. G=700RPM. independentemente da fai:xa granulo métrica da gipsita estudada (0.25-0.15mm: 
0.15-0.(l74mm: <0,074mm) (Figuras 4. 5. c ó). para um tempo de rcaç;1o de 35 minutos. 

A rcduçilo da concentração da gipsita no meio aquoso a 200g/L permite obter um valor de convc rs<lo do dihidrato de 
25,88'% para um tempo de rcaçilo de 35 minutos c partículas de tamanho de inferior a 0.074 mm. Para partícu las nas 
fni:xas granulométricas de 0.(l74-0, 15mm c de 0. 15-0.25mm as conversões foram respectivamente 14.85'% c 0.00%, para o 
mesmo tempo de rcação de 35 minutos (Figuras 4. 5 c ó). Os resultados c:xpcrimcntais mostram. também. que a redução 
da conccntraçilo inicial da gipsita para 150g/L permite atingir conversões de gipsita a va lores significa tivos ele acordo com 
as fai:xas granulométricas: ó<J.OO% para partículas de 0.15-0.25mm: 83 . 17'X, para partículas de 0.074-0.15mm c 25.88% 
para partículas de tamanho inferior a 0.074mm, para um tempo de rcaçilo de 25 minutos. 
A C.\plicação desses resultados se encontra provavelmente no efeito da conccntraçilo da supcrsaturaçilo da substúncia 
cristalizantc (gipsita) sobre o tempo do período de induçilo ou latência de formaçilo elos núcleos. com crescimento por 
difusilo para atingir um dctcnninaelo tamanho qualificado de crítico tal que pode ocorrer o início ela formaç;1o de uma nova 
fase com velocidade met1Sur:n•cl. Aparentemente. estamos cm presença de um siste ma onde a redução da supcrsaturaçilo 
da solução condu;. a uma diminuição da duraçilo do período de indução. A concentração da gipsi ta de 250g/L. a dur:.lç<1o 
do período de indução é certamente bem maior que o tempo de rcaç;1o de 35 minutos. usado nos c:xpcrimcntos. 

Efeito da Granulomctria da Gipsita A quantificaçilo do efeito da granulomctria dos grilos de gipsita usada é feita 
analisando as fai:x(ls de tamanho das partículas de dihidrato citadas a seguir: 0. 15-0.25mm: 0.074-0. 15mm: c inferiores 
a 0,074nun. sendo T= 130°C/P=35psi c G=700RPM c concentração inicial da gipsita variando de 150 a 250g/L. Os 
resultados estão aprcscnt(ldos na Figum 7. 
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Figura 7- Efeito da Granulomctria d(l Gipista sobre a conversão da gipsita 
C0 = 150g/L : T = 130"C: P = 35psi: G=700 RPM 

Observa-se que para a concentração de 150 a 250g/L a convcrsilo elo dihidrato aumenta , de acordo com as fai:xas 
grmllllométricas a SCf:,'Uir: partículas inferiores a 0,074mm. partículas de O, 15-0,25mm c partículas de 0.074-0.15mm. 
A concentração inicial de gipsita de 150g/L, os valores da conversão após 25 minutos de rcação foram respect ivamente 
de 25.88% p(lra grãos de tamanho inferior a 0,074mm, 69,00% para grilos de 0,15-0,25mm c 83.17% para grilos de 
0.074-0.15mm. O munento da conversão da gipsita quando se reduz o tamanho das partículas de 0.15-0.25mm a 0,074-
0.ISnun pode ter sua interpretação no aumento da superfície dos grãos de gipsita que afcta favoravelmente a desidratação 
do di hidrato já que a reação foi identificada por Satava c Baldrian (I %7): Satava (I %7. I <J7 1. I <J74) como sendo 
topoquímica, ou s~ja de superficie. 

Partículas de gipsita finas, tamanho inferior a 0,074mm, poderiam ter proporcionado conversões maiores que das p(lrtículas 
de 0,074-0.15mm, c mais ainda de O, 15-0,25nun, todavia isso nilo ocorreu. Este fato se deve talvez ao efeito possível de 
aglomeração das partículas finas de gipsita dentro do re(ltor que resulta na fonnação de gmmos de gipsita. considerando 
a elev(lda intcração sólido/sólido, de tamanho bem maior que (IS partículas iniciais de gipsita experimentadas com 
conseqüentes efeitos difusionais desfavoráveis para obtenção de altas conversões do dihidrato. Contudo. c:xperimcntos 
complementares são necessários na confirmação ou nilo desta hipótese. 

Efeito dos Aditivos: A natureza dos aditivos utilizados poderá ter uma importância fundamental na dcfmição da qu(llidade 
dos cristais de hcmidrato alfa formados, ressaltando que as características do gesso dependem. também. da concentraçilo 
do aditivo presente inicialmente na mistura aquosa da suspet1São da gipsita. 

Par(l avaliar o efeito da natureza do aditivo sobre a conversão da gipsita, foram testados dois aditivos. comumcntc usados 
na indústria do gesso, que são: ácido cítrico c anidrido maléico. Os ensaios e:xperimcntais foram realizados nas condições 
opcraciomis seguintes: tcmperatum da mistura reacional!pressão de vapor correspondente 130°C/35psi, concentração 
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inicial da gipsita 1.50g/L. velocidade ele agitaçfio ele 700RPM c tamanho elas partículas de gipsita situado no intervalo ele 
0.1.5-0.2.5mm. 

A Figura 8 mostra um efeito do anidrido maléico muito mais importante que elo úciclo cítrico na convcrsfio da gipsita cm 
gesso cm meio aquoso. Além. uma comparaçfio com a convcrs<lo ele dihidrato obtida na ausência de aditivos mostra um 
efeito inibidor do úcido cítrico (j;í evidenciado) sobre a rcaçfio de dcsidrataçfio da gipsita e/ou velocidade de fonnaçfio 
elos núcleos enquanto o anidrido maléico. ao contrúrio. apresenta um efeito acelerador na calcinaçfio úmida do di hidrato. 
O efeito favonívcl do anidrido maléico na transformaç:lo ela gipsita cm gesso cm meio aquoso deve sua intcrprctaçilo na 
rccluçfio da energia ele ativaç;Jo da vclociclaclc de fonnaç;1o dos núcleos e/ou ela velocidade de crescimento dos cristais de 
gesso . 
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Figura 8- Efeito ela Naturc;.a do Aditivo sobre a convcrsfio elo dihidrato 
T= L\0°C. P=:l.5psi: G=700RPM :C.= 1.50g/L: d =O, 1.5-0.2.5mm 

(, p 

3.4 Modelagem Cinética 

Uma anúlisc qualitativa do processo de dcsidrataçfio da gipsita cm meio aquoso para fonnaçfio do gesso alfa é cfctuado 
visando descrever os resultados experimentais obtidos. Para isso. foi proposto um modelo cinético rcacional considerando 
as hipótese simplificadoras seguintes : 

a. O processo rcacional é isoténnico: 
b. O volume da soluçfio rcacional é constante: 
c. As partículas de gipsita apresentam-se de tamanho c forma idênticas: 
d. Os cristais de gesso sfio formados nas superfícies de dircçiio nfio paralelas ao eixo normal da scçfio das partículas de 
gipsita: 
c. A dcsidrataçiio da gipsita cm soluçfio é controlada pela rcaçfio topoquímica desprezando-se os efeitos da rcaçfio cm 
soluçfio: 
f. A cinética de formaçfio dos núcleos é tuna funçiio exponencial do tempo: 
g. Os cristais de gesso formados crescem segundo a dircçfio nonnal da scção das partículas de gipsita com uma 
velocidade de crescimento constante. 

Considerando-se a hipótese (f) . tem-se a c:-.:prcssão da velocidade de fonnaçfio dos núcleos: 
Se V, é o volume total dos cristais de gesso formados no instante 1 . ele pode ser avaliado. considerando que a reaçfio é 
topoquímica (hipótese c). do modo seguinte: 

sendo: r~.= velocidade de crescimento linear dos cristais (constante. hipótese g) 
q= scçfio de corte normal dos cristais de hcmidrato. 

(l) 

(2) 

Se V, é o volume dos cristais de gesso após convcrsiio total da gipsita, tem-se a conversfio da gipsita: 
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Se V11 c VI) silo os volumes molares respectivos de hcmidrato c de dihidrato c considerando a cstcquiomctria da rcaçJo 
de dcsidrataçJo da gipsita cm gesso. tem-se: 

v v _,J Ç/j 

(4) 

sendo VI' o volume total das partículas de gipsita. 

Levando cm considcraçJo as equações (I) c (4) c substituindo na cquaçJo (]) . obtém-se: 
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A cquaçJo (5) toma-se: 

X., =K(t + :, ~xp · (·' -l)J 
(6) 

Dois casos limites podem ser apresentados~ 
Se k, é muito grande (-> ex)) ou seja. velocidade de formação dos cristais é instantilnca. a cquaç;1o (6) toma-se: 

X =Kt .·1 (7) 

Encontra-se uma conversão da gipsita linear cm função do tempo onde K representa a constante de velocidade aparente da 
rcaç;1o de desidratação da gipsita. função da velocidade de crescimento dos núcleos (r,) . da temperatura c das dimensões 
dos grãos de gipsita. 

Se k, é muito pequeno. tem-se então : 
!.: I {, ) exp ' ::::: \1 - k 1 t (8) 

A equação (6) conduz a um valor da conversão da gipsita igual a zero. Não há. segundo a elaboração deste modelo. 
conversão da gipsita. nestas condições. Os resultados experimentais mostram claramente que após um determinado 
tempo. caracteri zado de tempo de incubação ou de indução. ocorre um aumento linear da conve rsão da gipsita cm função 
do tempo. O tempo de incubação se reduz a valores não mensuráveis com uso da temperatura de rcação de I JO"C. está 
última assegura . também, as condições termodinâmicas longe do estado de equilíbrio entre os doi s sólidos (gesso c gipsita) 
cm meio aquoso. O modelo cinético proposto aponta para uma rcação de desidratação de gipsita do tipo topoquímica . • 
controladora do processo global de formação do gesso alfa . confirmando. assim. as conclusões dos trabalhos deSatava c 
Baldrian ( 1967) ~ Satava ( 1967.197 U 974). 

Um alto valor da constante de velocidade de formação dos núcleos (k,) permite uma satisfatória apresentação do modelo 
elaborado das conversões lineares da gipsita obtida experimentalmente ao longo do tempo. Um baixo va lor de k

1 
tradu; 

segundo o modelo apresentado. uma redução dr:1stica da conversão do dihidrato. Entende-se para uma concentração 
de gipsita de 250g!L, a velocidade de fonnação dos núcleos é muito pequena ou talvc; .. ainda . altas supcrsaturaçõcs 
das soluções usadas aumentam o tempo de indução. A verificação destas duas hipóteses pode ser feita com tempos de 
experimentos bem maiores que J5minutos. Satava ( 1971) realizou estudos com tempos de ensaios superiores a 250 
minutos. 

A apresentação dos resultados dos experimentos obtidos no caso de uma concentração da gipsita de 150g/L. T= I JO·'C/ 
P=35psi. sem a presença de aditivo. velocidade de agitação 700RPM c tamanho dos grãos de 0.074-0. 15mm. pelo modelo 
cinético proposto identifica um valor de K de 0.051miJr 1 (Figura 9). Os valores de K avaliados por Satava (I 971) para 
desidratação úmida de partículas de gipsita de fonna prismática c de dimensões de 0.6xO.h0.2cm c de partículas de 
forma de agulha de comprimento médio 50~tm c largura média IO~tm. a temperatura de I JO"C c de conccntraç;1o inicial de 
dihidrato de 667g/L (I parte mássica de sólido por 1.5 parte m<lssica de úgua). são respectivamente iguais a 0.0 l8mi1r 1 c 
O,JOmiir'. Constata-se que o valor de K obtido cm nossos experimentos se encontra entre os valores da constante cinética 
determinados por Satava ( 1971 ). sendo as variações observadas provavelmente relacionadas a diferença de forma c de 
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tamanho das partículas de gipsita experimentadas c da velocidade de crescimento dos cristais de gesso que pode variar 
de acordo com o grau da supcrsaturaçilo da suspcnsilo de hcmidrato c da naturc;.a das impurezas eventualmente presentes 
no meio aquoso. 
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Figura 9- Comparaç<lo dos valores experimentais da convcrsilo da gips ita por dcsidrataç<lo úmida com os va lores 
previstos pela cquaçilo (7) deco rrente do modelo c inético (T= l10"C P=15psL d = 0.074-0. l:lmm. C .= l50g/L c 

p {. , 

G=700RPM) 

4. CONCLUSÃO 

Dispensando a dev ida atcnçfío da falta de infonnação inerente a produção de gesso alfa pelo processo de desidratação da 
gipsita cm meio aquoso. conduziu-se no presente trabalho uma pesquisa de carútcr fundamental usando os conceitos c 
as metodologias da Engenharia das Rcaçõcs Químicas, procurando-se recolher dados tcnnocinéticos imprescindíveis no 
desenvolvimento da tecnologia de hcmidrato alfa. produto de alto valor agregado c de matéria-prima (gipsita) largamente 
disponível no estado de Pernambuco. 

O modelo cinético elaborado consiclcranclo que a rcação de desidratação da gipsita cm meio aquoso é de tipo topoquimica 
c é a etapa co ntroladora elo processo global de formação de gesso alfa. a velocidade de crescimento dos núcleos é 
instantánca c a velocidade de crescimento dos cristais de hcmidrato ocorre na dircçilo paralelo ao eixo normal das 
partículas de dihidrato com um valor constante se ajuste adequadamente ao pcrftllincar da conversão da gipsita cm função 
de tempo evidenciado nos ensaios experimentais. 
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