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RESUMO
O gesso é um aglomerante aéreo obtido pela calcinação da gipsita natural. A forma natural da gipsita é
amplamente utilizada na fabricação de cimento portland e na agricultura, já a forma calcinada, o hernihidrato
CaS0 4 .1/2H 20 (gesso) é amplamente utilizado na indústria (cerâmica, vidreira, automotiva, refratária e
cimenteira) e na construção civil.
O pré-moldado de gesso é um material frágil, possui uma boa resistência à compressão, mas baixa resistência
à flexão e ao impacto. Devido essas duas últimas características a construção civil gera uma quantidade
razoável de rejeitas de gesso. Este trabalho teve corno meta o reaproveitamento desse material, agregando um
maior valor comercial, através de sua utilização como matéria prima para produção de anidrita (CaS0 4).
Tendo como base os rejeitas de gesso gerado nas obras de construções civis e nas indústrias locais, passamos
a verificar as condições para produção da anidrita, após moagem e classificado do material, seguindo da
queima em diversas temperaturas. A partir da realização dos ensaios de queima e sua caracterização Termo
Modulada, estabelecemos uma faixa térmica para obtenção da anidrita a partir do gesso amostrado. O trabalho
ainda aborda uma nova concepção de forno de chama indireta que pode ser utilizada para a produção da
anidrita a partir do gesso reciclado e queima de minerais indústrias.
PALAVRAS-CHAVE: gipsita, reciclagem; gesso; anidrita, forno .

ABSTRACT
The gypsum is an aero agglomerate obtained by calcinations of natural gypsum. The natural form is used in
the production of Portland cement and in the agriculture, however, the calcinated form, CaS0 4 • I/2H 20
(gypsum), can be used at the industry (cerarnics, glass, car, refratary and cement) and in the civil construction,
whcre it has large application. The large amount of reject is produced in the civil construction that can be
rccycled with high value, such as the production of anidrita (CaS0 4 ).
Molded gypsum is a weak material, having a high resistance to compression, but it shows lower resistance to
flexion and impact. These last two proprieties generate a reasonable amount of gipsum rejects in the civil
construction. This work aimed to reutilize these materiais, which could aggregate a higher commercial value
by using the gypsum waste to produce anhydrite (CaS04).
Having as base the gypsum waste incivil construction and the local industry, we analyzed the conditions of
anhydrite production, after grinding and classification of the sampled material followed by burning at various
temperatures. Based on the gypsum burning tests and characterization the best temperature to obtain anhydrite
was established. This work shows also the new conception of a furnace that can be used to produce the
anhydrite from gypsum, as well as to dry and burn industrial minerais.
KEY-WORDS: gypsum, recycle; gesso, anhydrite, furnace
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L INTRODUÇÃO
A gipsita natural quando calcinada, a temperatura da ordem de 150°C, desidrata-se parcialmente, originando
um hemihidrato conhecido comercialmente como gesso (CaS0 4 . VzH 20) que se apresenta em duas formas ,
"u" e "P" com características físicas e micro-estruturais diferentes. O gesso-a é produzido sob pressão
(autoclave, acima de I bar) e caracteriza-se por apresentar seus cristais compactos, já o hemi-hidratado "P" é
concebido na pressão atmosférica, utilizando fornos rotativas ou marmita, e possui suas formações cristalinas
mais fragmentadas .
A indústria da construção civil e cerâmica utiliza o gesso em grades quantidades c apresentam perdas
significativas antes e após sua utilização, isto é, perdas devido a fragilidade das peças de gesso e após sua
utilização como moldes de peças cerâmicas.
Este trabalho aborda a reutilização do gesso gerado nas grandes cidades e apresenta-se em consonância com
os projetos de desenvolvimento do mercado limpo DML e resgate de carbono. Em síntese o artigo aborda a
sinterização dos rejeitos de gesso gerado na construção civil e indústrias que se utilizam deste material tendo
como meta a produção de anidrita.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE DA ANIDRITA, GESSO E GIPSITA
O sulfato de cálcio ocorre na natureza basicamente em duas formas estáveis, segundo Lopes ( 1982), uma é o
anidro, chamado de anidrita natural (CaS0 4 ), e a outra é um di-hidratado conhecido como gipsita
(CaS0 4 .2H 20), esta por sua vez, como afirma Lyra (2002) , possui composição estequiométrica de 32% de
CaO, 46,6% de S03 e 20,9% de H 20. Dentre suas propriedades físicas, vale destacar: dureza 2 na escala Mohs
e a densidade 2,35g/cm3 .

2.1 Anidrita
De acordo com Lopes (1982) na faixa de !80°C a 300oC o sulfato de cálcio perde mais meia molécula de
água, virando anidro, a anidrita III, de fórmula CaS0 4 , solúvel em água. A solubilidade em água indica que
este produto pode conter ainda pequena quantidade de água de cristalização, embora em baixo teor, variável
entre O, II a 0,06 suas propriedades mecânicas, devido às condições adversas em que é formado no processo
(excesso de temperatura). A equação abaixo mostra a perda de água da gipsita a 160oC formando a Anidrita

lU
160°C
CaS04.2H20(s)
Gipsita

-->

CaS04.nH20(s)+(2-n)H20
Anidrita III

(I)

Este tipo de anidrita confere ao gesso uma redução em suas propriedades mecânicas, devido às condições
adversas em que é formado no processo a exemplo do excesso da temperatura na sua queima. Ao alcançar
cerca de 500°C, a anidrita III é transformada em anidrita II. Esta desidratação que completa o processo da
retirada de água é lenta. O processo de transformação da anidrita III para a anidrita II é exotérmico e
irreversível conforme se observa na equação abaixo:
300-500°C
-->
CaS04
CaS04.nH20<s>
Anidrita II
Anidrita III

(2)

2.2 Propriedades Físico-Químicas das Fases do Sulfato de Cálcio - Gipsita
Segundo Dominguez (200 I) a gipsita também conhecida por di-hidrato, cuja fórmula química é CaS0 4 2H 20,
apresenta uma microestrutura cristalina monoclínica folheada, na qual alternam uma camada de água e duas
de sulfato de cálcio. Geralmente, a gipsita natural é acompanhada por certa proporção de impurezas, como
sílica, alumina, óxido de ferro (Fe 20), carbonatos de cálcio (CaC0 3 ) e magnésio.
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O gesso é um aglomerante aéreo obtido pela calcinação da gipsita natural. Aglomerantes são materiais de
construção geralmente pulverulentos, que quando misturados com a água, formam urna pasta capaz de
endurecer por processos físico-químicos, fazendo aderir entre si os componentes de uma argamassa ou
concreto. E, aglomerante aéreo, o caso do gesso, é uma classificação que se faz ao aglomerante quimicamente
ativo , que endurecem pela ação química do col·
Os serni-hidratados são também denominados com hemi-hidratados. Obtidos atravéz da desidratação parcial
do sulfato de cálcio di-hidrato por volta de 150° C, cuja fórmula química é expressa por:
(3)

O trabalho de Dourado (2003) mostrou que os hemi-hidrtados podem apresentar-se, também, da seguinte
fórmula:

(4)
Onde, X é o teor de água absorvida e varia de 0,5 a 0,66. A forma do semi-hidrato "a" se produz sob pressão
(autoclave) e caracteriza-se por apresentar os seus cristais compactos, já a forma do serni-hidrato "P" é
produzida cm atmosfera normal e suas formações cristalinas são mais fragmentadas.
Na prática, segundo o trabalho realizado por Dourado (2003), o semi-hidrato a, com sua estrutura compacta:
permite taxas de amassamcnto (consistência) muito mais baixas do que aquelas permitidas com a variedade
"P", por isso, os primeiros semi-hidratros possuem resistências mecânicas mais elevadas.

É possível obter a anidrita solúvel em laboratório a uma temperatura bastante baixa (100°C) no vácuo, porém,
como afirma Dominguez (200 I), do ponto de vista industrial, as temperaturas do material devem atingir a
ordem dos 180°C a pressão normal. Ainda, acima desse patamar conseguem-se misturas nas proporções
importantes desta fase, essas variações de temperatura de queima em escala industrial são devido à repartição
granulométrica do pó e a tensão do vapor ambiente.
Acima dos 300° C e até aproximadamente 500° C , produz-se, atravéz de transformação exotérmica, o sulfato
de cálcio anidro II ou anidrita II, também denominada anidrita insolúvel. Essa fase cristalina no sistema
ortorrômbico caracteriza-se por apresentar uma solubilidade em água de 3,0 g/1 a 20°C e por ser mais estável
do que a anidrita Ill, segundo Dantas e outros (2007) .

2.3 Propriedades Mecânicas do Gesso
A maioria dos compostos de gesso é fabricada na forma de placas, adesivos, colas. Por apresentar um baixo
custo e para conquistar novos mercados, o ramo da construção civil tem realizado um grande investimento em
termos de pesquisa, no sentido de aumentar as propriedades mecânicas atravéz da introdução de reforços nas
placas de pré-moldados. Devido suas características e manuseio destas placas há uma perda considerável de
peças de gesso na indústria da construção civil.
Os pré-moldados de gesso compreendem os blocos de vedação, as placas para forros e os painéis. Estes
componentes são produzidos a partir do gesso de fundição e água. As operações envolvidas no processo de
produção destes pré-moldados consistem basicamente em: preparação da pasta, fundição, secagem, seleção e
embalagem.
Pesquisas recente dão ênfase aos estudos de pré-moldados de gesso endurecido e no comportamento
mecânico dos produtos resultantes. Sabe-se que o pré-moldado é um material frágil, possui uma boa força da
compressão, mais baixas resistências à tlexão e ao impacto. Antunes ( 1999) mostra que as características de
pré-moldados dependem de fatores que inlluenciam suas morfologias e propriedades micro-estrutural. Esses
fatores são relacionados notavelmente it natureza dos materiais iniciais (hemidratos do tipo " a" ou do tipo
"[r') e do processo de fabricação : condições de modelagem, consistência (relação água/gesso) e presença dos
aditivos.
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2.4 Técnicas de queima do gesso e fabricação de peças
Existem vários tipos de fornos empregados pelas indústrias gesseiras que são utilizados na calcinação da
gipsita, entre eles o de marmita giratória e rotativa tubulares. Comumente é realizada a sinterização através de
fomos de chama direta. O processo de fabricação, de uma forma geral, consiste nas seguintes etapas:

Explotação
da Gipsita

_.

Cominuição:
Britagem e
Moagem

I_.
'-

Calcinação
150 a 300°C

Desagregação

~

Figura 1 - Etapas de produção do gesso

Historicamente a principal fonte de energia calorífica para os fornos de calcinação tem sido a lenha. Com o
progressivo fortalecimento dos princípios conservacionistas, as indústrias passaram a enfrentar obstáculos
cada vez mais consistentes para continuarem a utilizar a lenha como fonte energética.

Fonte de Calor
(chama indireta)

,.

Figura 2A- Forno de chama indireta (Lira, 2007)

Isolante
natural

energética

Área de
queima

Cilindros
concêntricos

Figura 2B - Ilustração de uma seção transversal do forno de chama indireta (Lira 2007)
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É crescente a procura de novas saídas para a questão de preservação ambiental. Este trabalho apresenta um
fomo de chama indireta que pode utilizar fontes energéticas alternativas e renováveis. Este forno foi utilizado
para testes de produção de anidrita em escala de laboratório. EntrctmllO, este forno ainda está em fase de
aprimorrunento. A Figura 2A ilustra o forno e a Figura 2B apresenta um corte transversal (esquemático) do
equipmnento, ressaltando seus componentes.

3. MA TE RIAIS E MÉTODOS
Foram mnostrados resíduos oriundos de obras da construção civil e indústrias de placas de gesso locais. O
gesso obtido foi cominuído a uma granulometria inferior de 28 mesh, uma vez que, esta granulometria é
adequada para confecção de placas de gesso. A pulverização do gesso foi realizada num moinho de bolas da
marca Marconi MA-500 com uma cru·ga de 1,9 kg de bolas de sílex para evitar a contanúnação do material
confom1e observamos na Figura 3.
A amostra pulverizada foi submetida a ensaios de sinterização a temperaturas de 300°C, 400°C, SOO"C e
6000C, sempre usando como padrão uma quantidade de IOg do gesso aquecidas durante um intervalo de
tempo de 1 hora. Durante tal processo, observamos em escala laboratorial que a perda ao fogo foi de 18.9%,
19.25%, 19.85% e 20.03% respectivrunente para as diferentes temperaturas. Foi utilizanda uma mufla da
marca Quilmis, seguindo-se a análise Tenno Modulada (TMDSC) das amostras sinterizadas.
•

Figura 3 - Moinho de bolas de sílex

O difratograma de uma amostra de gesso utilizado na construção civil pode ser visto na Figura 4. Pode-se
observar que sua mineralogia consiste predominantemente de sulfato de cálcio hemi-bidratados, dominado
pela bassanita. Nota-se também a ausência do di-hidratado gipsita, o que demonstra que a temperatura de
calcinação da amostra foi suficiente parct a desidratação deste mineral. A presença de traços de müdrita pode
ser um indicativo de que a temperatura de queima possa ser ligeirrunente superior àquela onde a bassanita é
estáveL

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES
As diferenças entre gesso alfa e o beta dá-se na forma de produção, resultando em tamanhos de ctistais
diferentes e não de estruturas de cristalinas diferentes. Então, padrões de difração de Raios "X" podem não
conduzir ao esclarecimento completo das fases do presente gesso amostrado. A análise Termo Modulada é de
vital importância nesse caso, elucidando de fom1a mais contundente a fom1ação de gesso-a ou do tipo p e
ainda a formação de anidrita.
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Gesso
CaS04 10.62 H20 - Sulfato de cálcio hidratado
Ca$04 - Sulfato de cálcio - Anidrita
CaS04 10.5 H20- Sulfato de cálcio lúdratado- Bassanita
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Figura 4 - Difratograma do gesso
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Figura 5 - Difratograma de três amostras diferentes de gesso:
Antes c após o seu aquecimento a 170 e 400°C

Padrões de difratograma na Figura 5 mostram o gesso antes de ser aquecido (primeira curva) indjcaodo a
presença de gesso di-hidratado e na fonna-B com estrutura hexagonal. Depois de aquecido (segunda curva) à
170°C, a quantidade da fase di-hidrato, diminuiu enquanto a quantidade de gesso-B aumentou. Urna
quantidade pequena de anidritajá é observada.
Depois de calcinação à 400°C (terceira curva), desaparece a fase di-hidratada. Corno esperado, a quantidade
de anidrit.a aumentou. Em relação a herni-hidratado, o difratograma mostra uma superposição de duas fases:
gesso-B (CaS04·0.5H 20 ) e outra fase hidratada, com 0.67 moléculas de HzO, (CaS04·0.67Hz0) com urna
estrutura monoclínica.
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O gr:ílico ahaixo mostra a comparação do comport:uncnto do gesso-a . gcsso-13 e anidrita. As curvas inversas
do gesso-a são diferentes. presentes dois cumes cndOlénnicos com intensidades semelhantes. enquanto gcssoG apresenta um cume endotérmico pequeno seguido por um cume de intensidade mais alta. As curvas nãoreversíveis de amhos os gessos. fonnam um presente cume endotérmico. mas só gesso-a apresenta um cume
de cxoténnico logo após o cume de endotérmico.
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Figura- G: Curvas de gesso- "a" e "13" c Anidrila: a- Reversível, b- não Reversível e c- Anidrita

Este resultado indica que o gcsso-13 é formado depois de aquecido a 170°C. Depois de calcinada 400°C,
padrões de XRD itH.lic;un que é formada a anidrita cm l~lsc hemi-hidratada. O TMDSC mostra que o perfil
não-reversível é bem parecido ao da fase, como presente no gesso-a um pico exotérmico depois do cume
cndoténnico. Por outro lado. a curva reversível mostra um pequeno pico cndotémlico a l78°C e um cume
maior à 19ú C. O cume cndoténnico pequeno devido ao supcrposicion:unento cxotérnlico, que é uma
característica da anidrita, assim a análise Tcnno Modulada mostra que o gesso-13 é fonnado no intervalo de
170°C à 400°C.
0

5. CONCLUSÕES
É perfeitamente possível reaproveitar os resíduos de gesso que são gerados em especial pela construção civil.
Mostramos que a produção de anidrita cm fase henli-hidratada é realizada depois de calcinada a 400°C e
temperaturas intermediária temos uma nústura de gesso-a e 13, este último obtido num intervalo de
temperatura que vai de 170°C a 400°C.

A re-ohtcnção de gesso a partir dos resíduos é rclativ:unente simples, apenas necessário a conscientização das
partes envolvidas no sentido de processar e annazenar os resíduos de gesso separad:unente dos outros
componentes como restos de argamassas, de alvenarias etc.
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Um dos gargalos nos processos industriais para sinterização da gipsita são os tipo de fomos utilizados pelas
indústrias de produção de gesso da Região do Araripc PE. São fornos obsoletos de chama dirct.a que na sua
maioria utiliz;un a lenha com fonte energética. O fomo ilustrado neste trahalho é de chama indircLa c pode
operar com as diversas fonLes alLemativas de energia. Ü mais eficicnLc. uma vez que. permite o controle da
temperaLura c apresenta isolante Lénnico entre os cilindros concênLricos. Ainda rcssalLmnos a vcrsaLilidadc do
controle das variáveis operacionais no fomo apresentado.
Finalmente é "mister" ressalLar a o decréscimo do impacto ambiental com a rcuLilização do gesso gerado pelas
indústrias que usmn este material c ainda como impacLo dircLo aumcnLo da vida útil de nossos dcpósiLos
minerais de gipsita.
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