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RESUMO 
 

Johnson é a principal variedade de gipsita explorada no Polo do Araripe (PE) 
empregada na produção do gesso tipo alfa. O objetivo deste estudo foi caracterizar 
as alterações dimensionais e morfológicas nas partículas dessa gipsita cominuídas a 
seco até 960 minutos em moinho planetário de bolas. Após 1 minuto a redução do 
diâmetro d50 foi de 50% e, depois de 15 minutos, o d50 reduziu 98%. Após alcançar o 
limite aparente de moagem (d50 = 9,9 ± 0,6 µm após 15 minutos), foi observado 
aumento no d50. As micrografias eletrônicas confirmaram a formação de 
aglomerados, constituídos de partículas parcialmente quebradas cobertas por 
partículas ultrafinas. As medidas de BET mostraram que a área superficial específica 
aumentou com a presença dos aglomerados; indicando que os mesmos são 
porosos. A moagem a seco da gipsita Johnson em moinho planetário a 300 rpm 
deixa de ser eficiente a partir de 15 minutos devido à intensa formação de 
aglomerados porosos. A escolha das melhores condições de processamento para 
obtenção da gipsita ultrafina deve ser realizada não só considerando a redução 
granulométrica, mas também o aumento da área superficial específica. Destaca-se a 
possível relação do expoente da função de Rosin-Rammler com a formação dos 
aglomerados e com o limite aparente de moagem.  
 

PALAVRAS-CHAVE: minerais industriais; distribuição granulométrica; limite 
aparente de moagem; aglomeração. 
 

ABSTRACT 
 

Johnson is the main variety of gypsum mined in the Polo do Araripe (PE) that is used 
in plaster manufacturing process. The aim of this study was to characterize the 
dimensional and morphological changes in the Johnson gypsum particles ground in 
dry to 960 minutes in a planetary ball mill. After 1 minute the size reduction d50 was 
50% and after 15 minutes was by 98% in relationship the feed size. The d50 
increased again after reaching the apparent grinding limit (d50=9.9±0.6 μm). Electron 
micrographs confirmed the formation of agglomerates, consisting of partially broken 
particles covered by ultrafine particles. BET measurements showed that the specific 
surface area increased with the presence of agglomerates. Dry grinding of the 
Johnson gypsum in planetary ball mill at 300 rpm was no longer effective after 15 
minutes because of the intense formation of porous agglomerates. Thus, the choice 
of the suitable conditions to obtain gypsum with ultrafine size should be done not only 
considering the size reduction, but also the increase of the specific surface area. It 
was noticed a possible relationship between the exponent of the Rosin-Rammler 
function with the formation of the agglomerates. 
 

KEYWORDS: industrial minerals; particle size distribution; apparent grinding limit; 

agglomeration. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O) encontrado em rochas 
sedimentares formadas pela precipitação de sais, provocado pela evaporação da 
água salgada do mar em bacias com afluxo sazonal. Sua principal característica é a 
capacidade de desidratação e reidratação. A gipsita perde ¾ da água de 
cristalização durante o processo de desidratação, convertendo-se em um sulfato 
hemi-hidratado de cálcio (CaSO4.1/2H2O); comercialmente denominado gesso. 
Quando misturado com água o gesso pode ser moldado e trabalhado antes de 
endurecer e adquirir a consistência mecânica da forma estável reidratada (DANA e 
HURLBUT, 1976). Após britagem e moagem, o processo industrial de obtenção do 
hemi-hidratado é realizado em diferentes tipos de fornos em temperaturas inferiores 
a 200°C. Após a desidratação parcial, o material é novamente moído e, dependendo 
da rota de processamento, são obtidos os gessos tipos beta e alfa. A maior 
produção nacional de gipsita está localizada no extremo oeste do estado de 
Pernambuco. As minas desta região compõem o arranjo econômico do Polo 
Gesseiro do Araripe (PGA) responsável por 87,6% da produção de gipsita e por 80% 
da produção de gesso no Brasil. Dentre as variedades encontradas na região do 
Araripe, destaca-se a gipsita Johnson de hábito granular, empregada na produção 
de gesso tipo alfa, um gesso de alta pureza e com maior valor agregado do que o 
gesso tipo beta usado na construção civil (BALTAR et al, 2008). 
 
Até o presente, a gipsita com granulometria fina (<100 µm) e ultrafina (<10 µm) tem 
sido empregada como carga na produção de papel, tintas e inseticidas, na produção 
de pólvora e botões de fósforos (LYRA SOBRINHO e DANTAS, 2009). Deve-se 
ressaltar que estudos relacionados à moagem ultrafina das variedades de gipsita do 
PGA foram realizados por e Tino et al. (2015), Tino et al. (2016) e Tino (2016). Tino 
et al. (2015) caracterizaram de forma preliminar as alterações dimensionais, 
morfológicas e estruturais nas partículas de gipsita alabastro e Johnson moídas em 
moinho planetário de bolas. Tino et al. (2016) estudaram o efeito da moagem em 
moinho planetário de bolas sobre a temperatura de desidratação parcial e total da 
gipsita Johnson. Tino (2016) utilizou granulometria a laser, BET e BJH, difratometria 
de raios X, análises térmicas e MEV para caracterizar possíveis modificações 
dimensionais, morfológicas e estruturais provocadas pelo processamento das 
gipsitas alabastro e Johnson em moinho planetário de bolas.  
 
Considerando a importância socioeconômica do PGA para a região Nordeste do 
Brasil, pesquisas sobre a moagem ultrafina poderão fornecer informações sobre a 
distribuição granulométrica e a morfologia das partículas em função dos parâmetros 
de moagem empregados e evidenciar as diferenças entre os estados particulados no 
que diz respeito ao grau de aglomeração na granulometria ultrafina. E, desta forma, 
contribuindo para expandir suas aplicações nas áreas de nanocompósitos e 
fármacos. Neste contexto, os objetivos deste trabalho foi investigar os mecanismos 
de fragmentação e aglomeração associados à moagem ultrafina, da gipsita Johnson 
do PGA em moinho planetário de bolas.  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
As amostras de gipsita Johnson foram fornecidas pela Mineradora São Jorge 
(Ouricuri, PE) na forma de blocos, provenientes da frente de lavra, medindo entre 10 
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e 30 cm. Alguns blocos foram escolhidos e passaram por limpeza, fragmentação 
manual e britagem. Os ensaios de moagem ultrafina foram realizados, com alíquotas 
de 40 ml (60g) e granulometria entre 417 x 813 µm, em moinho planetário de bolas 
da Fritsch, modelo Pulverisette 5, com vasos (250 ml) e esferas (25 un. de 10 mm) 
de zircônia (ZrO2). As alíquotas foram moídas entre 1 e 960 minutos (1, 2, 4, 8, 15, 
30, 60, 120, 240, 480 e 960 minutos) e mantendo fixa a velocidade de revolução do 
disco (300 rpm).  
 
O material analisado foi a fração passante, de cada alíquota moída, em peneira de 
600 µm. Essa classificação foi necessária devido a formação de agregados 
macroscópicos nos ensaios de moagem com duração maior que 8 minutos. As 
análises granulométricas foram realizadas a seco em granulômetro a laser Malvern, 
modelo Mastersizer 2000, usando o acessório Sirocco. A partir das curvas de 
distribuição granulométrica foram determinados os diâmetros nominais d10 d50 e d90. 
Os diâmetros d10, d50 e d90 correspondem, respectivamente, às aberturas da peneira 
onde passa 10, 50 e 90% de material. A área superficial especifica (S) foi estimada 
pela técnica BET e a quantidade e tamanho dos poros foram calculadas pelo método 
BJH, usando o analisador de área superficial e tamanho de poros Micromeritics 
ASAP 2420. A morfologia das partículas foi observada por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) usando o microscópio FEI Quanta 200, equipado com detector de 
elétrons secundários (ES). As análises de MEV foram realizadas em alto vácuo, com 
tensão de 20 kV. As alíquotas foram recobertas com filme de ouro. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta curvas de distribuição granulométrica da alimentação e das 
alíquotas moídas por 2, 4, 30, 120 e 960 minutos. Observa-se que até 30 minutos 
houve redução significativa no tamanho das partículas. Por outro lado, para as 
alíquotas moídas por mais de 30 minutos, o aumento do tempo de moagem 
provocou o deslocamento das curvas da fração passante para a direita, indicando 
aumento no tamanho das partículas. 

 
Figura 1. Curvas de distribuição granulométrica da alimentação e das alíquotas moídas por 2, 4 

30 minutos (a) e por 30, 120 e 960 minutos (b) de gipsita Johnson. 

A Figura 2 mostra a variação do diâmetro d50 em função do tempo de moagem. Até 
15 minutos, observa-se progressiva redução no d50. Após apenas 1 minuto essa 
redução foi de 50%. O limite aparente de moagem (d50 = 9,9 ± 0,6 µm) foi alcançado 
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após 15 minutos, correspondendo a redução de 97,9%. O limite aparente de 
moagem é o tamanho mínimo que o d50 pode atingir e depende do tipo de moinho 
usado e pode ser explicado pelo início da competição entre a redução de tamanho e 
a aglomeração das partículas (KNIEKE et al., 2009). Entre 15 e 240 minutos, 
observa-se que não há significativa variação no d50 com o aumento do tempo de 
moagem. Acima de 240 minutos, o d50 aumenta com o aumento do tempo de 
moagem.  

 
Figura 2. Diâmetro d50 (a) e detalhe para as alíquotas moídas entre 15 e 960 minutos (b) em 

função do tempo de moagem. 

A Figura 3 mostra micrografias eletrônicas de partículas de gipsita Johnson 
extraídas das alíquotas moídas. Observa-se que, além da redução de tamanho, 
ocorre redução no grau de definição da morfologia das partículas com o aumento do 
tempo de moagem. Comparado as micrografias, observa-se, após 15 minutos, o 
completo desaparecimento do hábito característico desta variedade. As imagens das 
alíquotas moídas durante 15 e 120 minutos sugere que partículas finas tendem a 
recobrir partículas parcialmente quebradas de maior tamanho formando 
aglomerados arredondados.  
 

 
Figura 3. Micrografias eletrônicas da alimentação (a) e das alíquotas moídas por 15 (b) e 120 (c) 

minutos de gipsita Johnson. 

Considerando a análise dimensional mostrada nas Figuras 1 e 2 e a morfologia das 
partículas apresentada na Figura 3 é possível propor a ocorrência de três fases de 
moagem, quais sejam: (I) 1 - 15 minutos; (II) 15 - 240 minutos; (III) > 240 minutos. 
Na fase I predomina a redução de tamanho; na fase II a estabilização do valor do d50 
curva sugere uma competição entre os mecanismos responsáveis pela 
fragmentação e aglomeração; na fase III predominam os mecanismos de 
aglomeração das partículas. 
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Algumas dessas fases de moagem foram recentemente observadas por Guzzo, 
Santos e David (2014) e anteriormente por Aglietti, Lopez e Pereira (1986). Guzzo, 
Santos e David (2014) observaram, na moagem de calcário em moinho planetário de 
bolas, comportamento semelhante ao observado nas fases I e II para a gipsita. Os 
autores afirmaram que a redução dos diâmetros nominais observados na fase I é 
decorrente da quebra das partículas pela ação da moagem. Na fase II, a 
fragmentação deixa de ser eficiente, o limite de moagem aparente é atingido e os 
mecanismos antagônicos de fragmentação e aglomeração atuam conjuntamente. Os 
autores não realizaram longos ensaios de moagem por isso não observaram o 
surgimento da fase III. Por sua vez, Aglietti, Lopez e Pereira (1986) realizaram a 
moagem de caulinita e observaram que os diâmetros nominais aumentaram para as 
alíquotas intensamente moídas. Os autores propuseram que o aumento dos 
diâmetros nominais na moagem de caulinita, semelhante ao que observamos na 
fase III para a gipsita, está relacionado ao aumento da energia livre do sistema 
induzido pelo aumento da área superficial específica provocado pela moagem. A 
formação dos aglomerados seria uma forma de reduzir a energia livre deste sistema 
para condições mais estáveis. 
 
A Figura 4 mostra a variação relativa dos diâmetros d10, d50 e d90 em relação aos 
tamanhos na alimentação e na alíquota moída por 15 minutos, ambos em função do 
tempo de moagem. A separação da fase I das fases II e III e a adoção de alíquotas 
de referência diferentes foi realizado por que na fase I, a variação percentual é 
relativa ao tamanho da alimentação; para as fases II e III a quantificação da 
aglomeração pode ser relacionada com o aumento dos diâmetros nominais 
observado após o limite aparente de moagem. Observa-se na fase I semelhante 
redução nos diâmetros d10, d50 e d90, que após 15 minutos foi 99, 98 e 91%, 
respectivamente. Na fase II observa-se pouca variação nos diâmetros nominais em 
relação a alíquota moída por 15 minutos. Na fase III destaca-se o maior aumento no 
diâmetro d50. Após 960 minutos o d10, d50 e d90 aumentaram 170, 322, 258%, 
respectivamente. Este comportamento confirma que as partículas ultrafinas 
produzidas na fase I formam aglomerados que se tornam maiores com o aumento 
do tempo de moagem, evidenciado na fase III.  
 

 
Figura 4. Variação relativa dos diâmetros nominais (d10, d50, d90) em relação a alimentação (a) e 

em relação a alíquota moída por 15 minutos (b), ambos em função do tempo de moagem. 

Neste trabalho a heterogeneidade da distribuição foi estimada pelo ajuste da função 
de Rosin-Rammler às curvas de distribuição granulométrica. Diferente dos métodos 
tradicionais, que usam apenas alguns pontos da curva de distribuição 
granulométrica, através da função de Rosin-Rammler todos os pontos da curva 
contribuem, dessa forma obtém-se com menor nível de incerteza o grau de 
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dispersão do tamanho das partículas (ALLEN, 2003). O ajuste da função aos pontos 
experimentais foi realizado no software OriginPro 9 e o parâmetro analisado foi o 
expoente da função (n). A Figura 5 mostra a heterogeneidade da distribuição de 
tamanhos, obtida através do parâmetro WPSD e do n da função de Rosin-Rammler, 
ambos em função do tempo de moagem. Observa-se que WPSD  aumenta na fase I e 
nas fases II e III não apresenta variação significativa; o que indica o aumento da 
heterogeneirade até 15 minutos. Para n, observa-se progressiva redução na fase I, 
indicando o aumento da dispersão dos tamanhos. Entre 15 e 30 minutos n aumenta, 
indicando redução da dispersão. Nas fases II e III, observa-se pequena variação de 
n indicando pouca alteração no grau de dispersão dos tamanhos de partícula. 
Comparando as duas técnicas, destaca-se que por ambas foi possível identificar a 
fase I de moagem, pelo aumento da heterogeneidade e as fases II e III não foram 
claramente distinguidas. A vantagem do expoente n reside no fato de que é possível 
evidenciar a transição entre o limite aparente de moagem, neste caso o ponto de 
maior heterogeneidade e o início da aglomeração das partículas. O que pode ser 
uma ferramenta para identificar a transição entre as fases I e II. 
 

 
Figura 5. Heterogeneidade da distribuição de tamanhos, obtida através relação WPSD (a) e do 

expoente (n) da função de Rosin-Rammler (b), em função do tempo de moagem. 

A Figura 6 mostra a área superficial especifica (S), o tamanho médio e o volume 
total de poros das partículas em função do tempo de moagem. Observa-se que S 
aumenta com o aumento do tempo de moagem. O aumento é menor nas fases I e II 
do que na fase III. Em relação a alimentação, o S aumentou 60%, após 30 minutos e 
200% depois de 960 minutos. 
 

 
Figura 6. Área superficial especifica (a) e diâmetro médio e volume total dos poros (b) da 

alimentação e das alíquotas moídas em função do tempo de moagem. 
 

Observa-se, também, que o aumento do tempo de moagem provoca a redução do 
diâmetro médio e aumento do volume total de poros. A redução do tamanho dos 
poros é maior na fase III do que nas fases I e II. O menor tamanho dos poros 
observados na fase III ocorre devido a maior compactação dos aglomerados. Em 
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relação à alimentação, a redução do diâmetro médio dos poros foi de 35%, após 960 
minutos. O aumento do volume total dos poros foi maior na fase III do que nas fases 
I e II. O aumento do volume total dos poros na fase III está associado à maior 
quantidade de poros que, mesmo sendo de menor tamanho somam um maior 
volume. O volume total dos poros aumentou 33% após 960 minutos. Portanto, pode-
se afirmar que o aumento do tempo de moagem causa o aumento no número total 
de poros e, consequentemente, contribui para o aumento da área superficial 
específica. 
 
Recentemente, Chen et al (2015) utilizaram a técnica BET para caracterizar o 
produto da moagem de CaCO3 em moinho planetário de bolas. Eles observaram que 
o aumento de S está inicialmente relacionado a redução do tamanho das partículas 
e, posteriormente com a formação de aglomerados. Após um determinado tempo de 
moagem S passa a diminuir devido ao aumento da compactação entre as partículas 
que compõem os aglomerados. A maior compactação provoca mudança das forças 
atuantes na interação entre as partículas. Que deixam de ser predominantemente 
eletrostáticas (Van der Waals) e formam-se ligações químicas mais fortes.  
 
4. CONCLUSÃO 
 

Os resultados desse estudo mostraram que após 1 minuto de moagem a redução do 
diâmetro d50 foi de 50% e, depois de 15 minutos, d50 reduziu 95% em relação ao 
tamanho da alimentação. Após o limite aparente de moagem (d50 = 9,9 ± 0,6 µm) 
que foi alcançado após 15 minutos, foi observado aumento do d50. Após 960 
minutos, os diâmetros nominais d10, d50 e d90 das alíquotas de gipsita Johnson 
aumentaram 170, 322, 258%, respectivamente, em relação a alíquota moída por 15 
minutos. O aumento dos diâmetros nominais evidenciou a formação de 
aglomerados. Como este aumento foi acompanhado pelo aumento da área 
superficial especifica e pelo aumento na quantidade de poros, concluiu-se que, os 
aglomerados são porosos. As micrografias eletrônicas confirmaram a formação de 
aglomerados, constituídos de partículas parcialmente quebradas cobertas por 
partículas ultrafinas. A escolha das melhores condições de processamento para 
obtenção da gipsita com granulometria ultrafina deve ser realizada não só 
considerando a redução granulométrica, mas também o aumento da área superficial, 
que pode ser uma característica importante no processamento desse insumo. As 
melhores condições de processamento de gipsita Johnson no moinho planetário de 
bolas para se obter boa redução granulométrica e baixa aglomeração, são: moagem 
por 15 minutos a 300 rpm. Constatou-se que o expoente (n) da função de Rosin-
Rammler decresce até ser atingido o limite de moagem. A partir daí, ocorre o 
aumento e posterior estabilização deste parâmetro, o que sugere uma relação com a 
formação dos aglomerados e com o limite aparente de moagem.  
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