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O gesso é um material aglomerante obtido a partir da calcinação da gipsita, um mineral com reservas 

abundantes na região do Araripe no sertão de Pernambuco. O pólo gesseiro do Araripe é fonnado por 47 

minas e 80 unidades industriais de calcinação. Dependendo do processo de calcinação pode-se obter o gesso 

alfa ou o gesso beta, ambos com variadas opções de utilização industrial. No Araripe são comercializados, 

entre outros, os seguintes produtos: gesso de fundição, gesso de revestimento; gesso projetado; gesso cola; 

gesso cerâmico; giz; gesso contra-piso autonivelante; gesso ortopédico e o gesso dental. A fabricação de cada 

uma dessas variedades de gesso requer condições específicas com relação ao tipo de gipsita, tipo de forno, 

condições de calcinação e tratamento posterior. O trabalho apresenta as principais variedades de gipsita 

encontradas na região c discute os processos de calcinação e tratamento posterior adotados em função do tipo 

de gesso que se deseja produzir. 
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INTRODUÇÃO 

A gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO~. 2H 20) que tem a propriedade de perder c 

recuperar a água de cristalização. Quando submetida a um processo de calcinação, a uma temperatura entre 

125 o c c 180 °C, a gipsita perde parte da água de cristalização c assume a forma de hcmidrato (gesso). 

Posteriormente, o gesso em contato com água sofre uma re-hidratação c retorna ú forma de di-hidrato que lhe 

confere estabilidade c resistência mecânica. 

A desidratação total da gipsita ocorre em temperaturas acima de 180"C e resulta nas diferentes 

fom1as de anidrita (CaS04). Entre 180"C e 250"C forma-se a anidrita lll, um produto solúvel, instável e ávido 

por água, que pode absorver umidade atmosférica e passar à forma de hemidrato. Essa propriedade torna a 

anidrita lllum produto com característica apropriadas para uso como acelerador de tempo de presa (tempo de 

pega). Na faixa de temperatura entre 300"C e 700 "C obtém-se a anidrita II , um produto insolúvel , de 

natureza mineralógica semelhante à anidrita natural. A partir dos 900"C ocorre a dissociação do sulfato de 

cálcio com fonnação do CaO livre (Calvo, 2003). 

A região do Ara ripe, sertão do estado de Pernambuco, contribui com a produção de I ,8 milhões de 

toneladas anuais de gipsita (cerca de 90 % da produção brasileira). Desse total, I ,3 milhões de toneladas são 

usadas na fabricação de gesso (Luz, et ai., 200 I). O chamado pólo gesseiro do Araripe é formado, atualmente, 

por 4 7 minas de gipsita em atividade e 80 calcinadoras. 

Nas calcinadoras são encontrados cerca de 400 fornos em atividades (Bastos e Baltar, 2003). Os tipos 

mats usados são os denominados: panela, mannita vertical, marmita horizontal e o rotativo de queima 

indireta. A literatura cita outros tipos de fornos usados para a produção de gesso beta: forno vertical tiro 

Claudius-Peters, com operações contínuas de moagem e calcinação; forno vertical para calcinação Flash, com 

queima dircta e o forno Parrilla, tipo Knauf, com queima direta (Fernández, I 997). Além desses fornos, que 

proporcionam uma calcinação sob pressão atmosférica, há fornos do tipo autoclavc que são usados na 

produção do gesso alfa. 

O minério das jazidas do Araripe é considerado o de melhor qualidade no mundo, apresentando um 

teor que varia de 88% a 98 % de pureza, maior do que o máximo de 78'% observado no minério da França, 

considerado o segundo em qualidade. Nas jazidas do Araripe 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. 

O trabalho tem por objetivo apresentar os principais tipos de gesso produzidos na região do Araripe, 

relacionando cada produto ao processo de fabricação e à variedade mineralógica utilizada. 

VARIEDADES MINERALÓGICAS DA GIPSITA 

As variedades mais conhecidas de gipsita são: (I) Espato Acetinado, com aspecto fibroso c brilho 

sedoso; (2) Alabastro, variedade maciça e transparente, muito usado em esculturas e (3) Selcnita, variedade 

placosa, incolor e transparente (Dana, I 976 ). 
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No Ara ripe, ocorrem variedades que são conhecidas na região como: (J) cocadinlla (Figura 1-A), 

gipsita estratificada com raros filmes de argila verde; (2) rapadura, variedade estratificada que apresenta 

filmes milimétricos de argila verde; (3) a variedade estrelinha que apresenta cristais radiados em forma de 

estTela; (4) a gipsita conhecida como Joltnson (Figura 1-B), variedade mais pura, com a coloração variando de 

branco a creme e que caracteriza-se por apresentar uma estrutura com "nódulos" e "estrelas"; (6) o alabastro 

(Figura I -C). Esse tipo apresenta problemas na calcinação devido ao seu caráter fibroso que promove 

anisotropia; (7) a selenita em forma de placas (Figura 1-D), além da anidrita (Figura 2). Há ainda um material 

que ocorre formando uma mistura de alabastro e argila, conhecido com a denominação de boró (Borges, et ai., 

2003). 

Figura 01 -Variedades de gipsita encontradas no pólo gesseiro de Pernambuco, A (cocadinha); B (Jolmson 

+estrelinha); C (alabastro) e D (selenita). 

As variedades cocadinha, rapadura e estrelinha são utilizadas na produção do gesso beta. A pedra 

Jonhson, mais pura, é usada na produção do gesso alfa. Enquanto os tipos alabastro, boró e anidrita são 

utilizados na fabricação de cimento ou na agricultura. A selenita é usada em polarizadores. 

PRODUTOS 

A calcinação da gipsita pode ocorrer em fomos sob pressão atmosférica ou em autoclaves, obtendo

se as variedades de hemidrato conhecidas como gesso beta c gesso alfa, rcspecüvamenle, ambas com uma 
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ampla variedade de aplicações industriais. O gesso alfa apresenta uma menor demanda de água para formação 

da pasta, resultando em produtos de melhor qualidade. O preço de hemidrato alfa é cerca de 6 vezes maior do 

que o do hemidrato beta (González-Barros e Barccló, 1997). 

Gesso Beta 

O gesso beta é produzido quando a calcinação é realizada com agitação da massa em fornos sob 

pressão atmosférica,. Esses fornos operam a uma temperatura que varia de l40°C a J 60°C. 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 (Figura 02). 

Para a produção do hemidrato beta, utilizam-se as variedades de gipsita conhecidas com cocadinha, 

rapadura e estrelinha, todas com teores de pureza acima de 90%. A calcinação é realizada nos tipos de 

fomos conhecidos como panelinha, marmita horizontal, marmita vertical e fornos rotativos. 

Dentre os tipos de gesso beta, destacam-se os de fundição (tipo A) e os de revestimento manual (tipo 

B), sendo ambos produzidos no BrasiJ sem a adição de aditivos químicos. 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. No pólo gesseiro do Araripe, o tempo de pega do produto é 

manipulado através do processo de calcinação. 

O hemidrato beta é utilizado na indústria da construção civil, industria cerâmica e industria de 

modelagem. 

Figura 02 - Micrografia do hemidrato beta. 

O gesso de fundição é utilizado para a confecção de pré-moldados de gesso, estando compreendido 

nesse &,1fllpo as placas para execução de forros suspensos e os blocos para divisórias, destinados à construção 

civil ou para confecção de elementos decorativos como sancas, estatuetas e imagens. O gesso de revestimento 

de aplicação manual é utilizado para paredes c tetos, geralmente em substituição de rebocos e/ou massas para 

acabamento. Devido ao fato de ser aplicado manualmente, em toda a extensão da parede ou teto, o tempo de 

pega é uma característica importante, devendo ser suficiente para que o aplicador possa concluir o serviço 

antes que o produto complete o seu ciclo de endurecimento. 
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A Tabela O I mostra às especificações, quanto ao tempo de pega, para os produtos do tipos A e B de 

acordo com a Norma Técnica NBR-13207 (Gesso para Construção Civil- Especificação). 

Tabela O I -- Especificações quanto ao tempo de pega para os gessos de fundição c revestimento de 

acordo com a Norma Técnica NBR-13207. 

TIPO DE GESSO INÍCIO DE PEGA, min. FIM DE PEGA, min . 

Gesso de Fundição 4 alO 20 a 45 

Gesso de Revestimento acima de lO acima de 45 

O gesso de revestimento necessita atingir um grau de calcinação maior do que o gesso de fundição. 

A maior desidratação da gipsita reduz a velocidade de rehidratação do gesso, segundo estágio do ciclo de 

endurecimento, aumentando o seu tempo de pega. 

A partir dos gessos beta dos tipos A c B, considerados gessos básicos, as empresas do Pólo Gesseiro 

do Araripe produzem outros tipos de gessos para aplicações específicas: (a) Gesso Cola - para rejunte de 

premoldados em gesso; (b) Gesso Projetado - para aplicação mecanizada de revestimento de parede; (c) 

Gesso com pega retardada - para aplicação de revestimento manual; (d) Gesso Cerâmico - fabricação de 

moldes para a indústria cerâmica; (e) Giz-- utilizado nas salas de aulas em escolas. Em cada caso, o processo 

envolve o uso de aditivos (agregado, produtos químicos , corantes, etc.). 

Gesso Alfa 

O hemidrato também pode ser obtido por calcinação em autoclave, ou sep, em equipamentos 

fechados a uma pressão maior que a atmosférica. Nessas condições, a modificação da estrutura cristalina do 

gesso resulta em um produto mais homogêneo. Como conseqüência, após a mistura com água, obtém-se um 

produto com maior resistência mecânica e menor consistência. Essa última característica possibilita a 

trabalhabilidadc da mistura com uma menor relação água/gesso . O gesso alfa é caracterizado por apresentar 

cristais compactos, regulares e resistentes (Figura 03). 

Dentre as principais utilizações do gesso alfa estão: (I) bandagens de alta resistência; (2) matrizes 

para indústria cerâmica; (3) indústria de modelagem (usados por artistas plásticos); (4) ortopedia; (5) 

odontologia e (6) indústria automobilística. O gesso odontológico pode ser do tipo III ou do tipo IV. Esse 

último, um produto mais nobre, obtido a partir de aditivos e que se caracteriza por uma menor consistência, 

maior resistência mecânica c menor expansão. 

O hemidrato alfa, sendo um produto de melhor qualidade, tem maior valor comercial e é utilizado cm 

aplicações mais nobres se compa_rado ao hemidrato beta. Para obtenção do gesso alfa utiliza-se a gipsita 

Jonhson ("pedra Jonhson"), a variedade com maior pureza. 
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Figura 03- Microfotografia do hemidrato alfa. 

PROCESSOS 

Calcinando-se a gipsita, a temperaturas próximas de 140°C, se obtém o gesso de fundição. Enquanto 

que se realizando a calcinação em temperaturas mais elevadas, em tomo de 160 °C, produz-se o gesso de 

revestimento. Esse detalhe operacional faz com que os equipamentos tenham uma maior produtividade 

quando postos para produzir gesso de fundição. 

No Pólo Gesseiro do Araripe predomina o uso dos fomos intermitentes (Panelinha, Marmita 

horizontal e marmita vertical) sobre os fomos Rotativos contínuos. Esse último, quando bem controlado em 

termos de suas variáveis operacionais (temperatura, tempo de residência, velocidade de rotação) possibilita a 

obtenção de um produto mais uniforme. Nos fomos intermitentes, a heterogeneidade do produto resulta do 

fato de que cada batelada envolve de 4 a 8 toneladas de gesso que são descarregados em um tempo de 3 a 20 

minutos. Isso significa que o produto que sai no início da operação tem características diferentes daquele que 

é descarregado no final da operação de calcinação. A heterogeneidade implica em uma ligeira variação no 

tempo de pega do produto. O problema da variação do tempo de pega é mais crítico no caso do gesso de 

fundição, considerando-se que esse tipo de gesso é utilizado em um sistema produtivo em série, o que pode 

provocar um descompasso na linha de produção. 

A operação de descarga dos fomos intermitentes é uma característica detenninante na qualidade do 

gesso de fundição. Para se conseguir o gesso com tempo de pega ótimo para fundição o processo de descarga 

necessitaria ser iniciado um pouco antes da temperatura ideal, gerando a ocorrência dos chamados "crus" no 

produto que, apesar de acelerar o tempo de pega, reduz sensivelmente a resistência mecânica do produto fmal. 

Portanto, para a produção de um gesso de fundição de melhor qualidade deve-se proceder à calcinação em 

fomos contínuos. 

Os processos para a obtenção dos gessos especiais envolvem o emprego de aditivos aos gessos 

básicos. A Tabela 02 mostra os tipos de aditivos usados na fabricação dos diversos lipos de gesso. 
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Tabela 02- Matéria prima e aditivos utilizados na produção dos principais tipos de gesso comercializados 

pdas empresas do pólo gesseiro. 

PRODUTO GESSO BÁSICO ADITIVOS 

Gesso Cola Mistura de gessos~ dos retardantes de pega; retentores de água; reforçadores 

tipos A e B. de aderência e aerantes . 

Gesso Projetado Gesso ~ do tipo B retardantes de pega; retentores de água; plastificantes; 

aerantes e cargas minerais. 

Gesso de pega retardada Gesso 0 do tipo B retardantes de pega. 

Gessos Cerilmicos Misturas de gessos p cu 

Giz Gesso p do tipo A corantes, redutores de tensão superficial. 

Contra-piso autonivclante Gessou calcário e outros aditivos. 

Gesso Ortopédico Gesso a aceleradores, retardadores. 

Gesso Dental Gesso a aceleradores, retardadores. 

Os agregados utilizados no processo de produção de alguns tipos de gesso são: areia selccionada; 

calcúrio moído; perfila expandida; venniculita (Domingucz e Santos, 2001). O tipo de produto químico 

utili zado como aditivo depende da função que vai exercer como agente modificador do gesso. Alguns dos 

produtos químicos mais utili zados são: (I) Retardadores de pega - aditivos usados para aumentar a 

trabalhabilidade do gesso. Com essa finalidade são usados ácido cítrico, ácido tartárico, fosfato sódico, 

acetato de cálcio c bórax, entre outros; (2) Aceleradores de pega - esse tipo de aditivo é usado para diminuir o 

tempo necessúrio para o endurecimento da peça. Os reagentes utilizados com essa finalidade siio o ácido 

sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, sulfatos (exceto o de ferro), bicromato de potásio e cloretos, entre 

outros; (3) Espessantes --têm a função de aumentar a consistência da pasta, permitindo apressar o início da 

aplicação do gesso. O espessantc mais comum é o amido; (4) Rctentores de água- usados com a finalidade de 

evitar a evaporação da água c assegurar urna cristalizaçiio mais homogênea da pasta de gesso. Ncsst: caso são 

usados ésteres de celulose; (5) Aerantes: esse tipo de aditivo é usados quando se deseja introduZir ar nas 

pastas; (6) Umectantcs: esse tipo de aditivo é usado nos casos de surgimento de grumos indesejáveis na pasta 

durante a preparação; (7) Reforçadores de aderência: os aditivos usados com essa função aumentam a 

resistência ao arrancamento do revestimento após a aplicação e secagem. Com essa função são usados 

polímeros sintéticos solúveis em água; (8) Fluidificantes: têm a função de aumentar a fluidez, permitindo a 

trabalhabilidade da pasta com uma menor relaçilo úgua/gesso. Com essa funç<io usam-se carbonato tk c'dcJo c 

produtos comerciais, alguns ú base de melamina-fomaldeido (Peres, et. ai. 200 I) : c (9) lmpermeabili;ante., 

esses aditivos aluam obstruindo os poros do gesso de modo a pruporcwn~1r um certo grau de 

impermcabil izaçiio. 

CONCLUSÜES 
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O trabalho relaciona as variedades mineralógicas da gipsita e os diferentes processos de calcinação c 

modificação ao tipo de gesso que se deseja produzir. 

Os produtos mais nobres são obtidos a pa1iir da variedade conhecida como pedra Jonhson com 

calcinação realizada em autoclaves e posterior mistura com aditivos . Os produtos intermediários, utilizados 

principalmente na construção civil, são obtidos a partir das variedades conhecidas como cocadinha, rapadura 

e estrelinha, em fornos que operam sob pressão atmosférica. Enquanto as formas mais Impuras como 

alabastro, boro (além da anidrita) são utilizadas na fabricação de cimento ou na agricultura. 

Além da escolha adequada da variedade mineralógica, há a necessidade de controle de parâmetros 

operacionais importantes, tais como: tipo de forno; temperatura de calcinação; tempo de cozimento; tipo e 

concentração de aditivos, entre outros, todos exercendo considerável influência no tipo c qualidade do gesso 

produzido. 
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