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RESUMO 
 
 
O uso do gesso no Brasil está crescendo como material de construção civil através da 

substituição da alvenaria e argamassas por blocos pré-moldados e emboços de gesso; 
respectivamente, porque é uma opção prática, com excelente estética, de baixo custo e 
tecnicamente atende às necessidades do mercado. Para rebaixar o forro, placas pré-moldadas 
de gesso vêm sendo largamente empregadas. Para melhorar o acabamento, a pintura é muito 
utilizada. Entretanto, sabe-se que, eventualmente, surgem patologias pós-pintura. O mais 
comum é o aparecimento de manchas amareladas logo após a aplicação dos sistemas 
convencionais de pintura. 

Atualmente, existem várias hipóteses sobre as causas que levam ao aparecimento das 
manchas amareladas após a pintura, mas que ainda não estão comprovadas cientificamente. 
Na prática, sabe-se que a técnica da aplicação da tinta e o produto exigem cuidados e 
procedimentos específicos para se obter qualidade desejada e desempenho da área pintada. 
Entretanto, para contornar esta patologia, a indústria de tinta desenvolveu sistemas mais 
complexos e mais caros tais como a aplicação de isolantes sobre o amarelamento, 
normalmente alquídicos com alto percentual de cargas, que formam um filme menos 
permeável entre o emboço ou placas pré-moldadas de gesso e o sistema de pintura. A 
aplicação desse filme além de aumentar o custo de pintura e se portar de forma paliativa, traz 
o inconveniente de ser à base de solvente orgânico provocando odores fortes durante sua 
aplicação. Existe no mercado o gesso acartonado, fabricado industrialmente, que, devido ao 
cartão que reveste o gesso, isolando-o do sistema de pintura, permite evitar o problema do 
amarelamento que se apresenta na placa pré-moldada de gesso, mas o custo do gesso 
acartonado ainda é elevado em comparação com o da placa pré-moldada de gesso. Por outro 
lado, a fabricação das placas pré-moldadas de gesso ainda é artesanal, e se caracteriza por 
baixa produtividade, baixo controle de qualidade do gesso utilizado, água de hidratação 
empregada e tipos de desmoldantes de base orgânica utilizados nas formas de fabricação das 
mesmas. Mesmo desta forma, representa uma atividade economicamente viável para grande 
parte das empresas do Pólo Gesseiro do Araripe de Pernambuco no Nordeste do Brasil, 
localizado na região do Semi-Árido. Atualmente existe no Pólo Gesseiro mais de 400 fábricas 
de placas de pré-moldadas de gesso. Portanto, o entendimento das causas e mecanismos que 
levam ao surgimento de manchas amareladas pós-pintura das placas pré-moldadas de gesso é 
de fundamental importância para o desenvolvimento de procedimentos e novas metodologias 
visando minimizar o surgimento de tais manchas. 

Dentro deste contexto, na presente dissertação foram realizados trabalhos para o 
entendimento do surgimento das manchas amareladas em placas pré-moldadas de gesso, 
produzidas por diferentes fabricantes do Pólo Gesseiro do Araripe, pós-pintura, empregando o 
sistema de pintura indicado pelos fabricantes de tintas. Dentre placas de gesso de 10 
fabricantes analisadas, placas de quatro fabricantes apresentaram manchas amareladas. As 
placas com e sem manchas foram caracterizadas por fluorescência de Raios X. E o processo 
de aparecimento das manchas foi baseado no mecanismo de eflorescência. Os resultados do 
presente trabalho sugerem que alguns tipos de desmoldantes líquidos largamente empregados 
na fabricação de pré-moldados de gesso são as principais causas de surgimento do 
amarelamento pós-pintura. Portanto, para minimizar o aparecimento dessas manchas 
amareladas pós-pintura nas placas de pré-moldadas de gesso, foi testado com sucesso na 
presente dissertação o uso de revestimento de Teflon® no molde de teste, que poderá trazer 
vários benefícios para o setor do ponto de vista econômico e de saúde dos trabalhadores, uma 
vez que a fabricação de pré-moldados de gesso é um das principais atividades do Pólo 
Gesseiro do Araripe. 
 
Palavras-Chave: gesso; pré-moldados; manchas amareladas  
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ABSTRACT 
 
 

The use of gypsum in Brazil is increasing as material of civil construction through the 
substitution of the masonry and mortars for blocks daily pay-molded and roughcasts of 
gypsum; respectively, because it is a practical option, with excellent aesthetic, of low cost and 
technical it takes care of the necessities of the market. To lower the lining, daily pay-molded 
gypsum plates come wide being employed. To improve the finishing, the painting very is 
used. However, one knows that, eventually, pathologies appear after-painting. Most common 
the application of the conventional painting systems is appearance of yellowish spots soon 
after. 

Currently, some hypotheses exist on the causes that take the appearance of the yellowish 
spots after the painting, but that not yet they are proven the way scientific. In the practical 
one, one knows that the technique of the application of the ink and the product demand 
specific cares and procedures to get desired quality and performance of the spotted area. 
However, to skirt this pathology, the industries of ink developed more complex systems and 
more expensive such as the application of insulators on the yellowing, normally alkyd with 
high percentage of loads, that form a less permeable film between it gypsum or daily pay-
molded gypsum plates and the painting system. The application of this film beyond increasing 
the painting cost and if carrying of palliative form, brings the organic inconvenience of being 
the solvent base provoking strong odors during its application. Dry-wall exists in the market, 
manufactured industrially, that had to the card coating gypsum, isolating it of the painting 
system, it allows to prevent the problem of the yellowing that presents in the daily pay-
molded gypsum plate, but the cost of dry-wall still is raised in comparison with the daily pay-
molded gypsum plate. On the other hand, the manufacture of the daily pay-molded gypsum 
plates still is artisan, that if it characterizes for low productivity, low quality control of used 
plaster, water of employed hieratical and types of used no-adherent liquid of organic base in 
the forms of manufacture of the same ones. Exactly in such a way, it economically represents 
a viable activity for great part of the companies of the gypsum industry of Araripe of 
Pernambuco in the Northeast of Brazil, located in the area of Half-Barren. Currently exists in 
the gypsum industry of Araripe more than 400 plants of daily pay-molded plates of gypsum. 
Therefore, the agreement of the causes and mechanisms that take to the sprouting of yellowish 
spots after-painting of the daily pay-molded gypsum plates are of basic importance for the 
development of procedures and new methodologies aiming at to minimize the sprouting of 
such spots. 

Inside of this context, in the present manuscript works for the agreement of the 
sprouting of the yellowish spots in daily pay-molded gypsum plates had been carried through, 
produced for different manufacturers of the gypsum industry of Araripe, after-painting using 
the painting system indicated for the manufacturers of inks. Amongst gypsum plates of 10 
analyzed manufacturers, plates of four manufacturers had presented yellowish spots. The 
plates with and without spots had been characterized by fluorescence of rays-x. And the 
process of appearance of the spots was based on the efflorescence mechanism. The results of 
the present work suggest that some types of no-adherent liquid wide used in the manufacture 
of daily pay-molded of gypsum are the main causes for the sprouting of the yellowing after-
painting. Therefore, to minimize the sprouting of the yellowish spots after-painting in the 
daily pay-molded plates of gypsum, was successfully tested in the present in the test mold, 
that will be able to Teflon® manuscript the covering use of Teflon® bring some benefits for 
the sector of the economic point of view and health of the workers, a daily pay-molded time 
that the manufacture of gypsum is one of the main activities of the gypsum industry of 
Araripe.  
 
Key-words: gypsum; pay-molded; yellowish spots 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Panorama do Gesso 
 
1.1.1 Considerações sobre Gipsita e Gesso 

 
 A gipsita (Figura 1.1) é um mineral abundante na natureza e como tal existem jazidas 
espalhadas por muitos países do mundo. Sua composição química é um sulfato de cálcio 
hidratado cuja fórmula é CaSO4 * 2H2O. Dentre as suas propriedades físicas vale destacar: a 
dureza 2 na escala de Mohs; a densidade 2,35; o índice de refração 1,53; a elevada 
solubilidade; e a cor que, a depender das impurezas contidas nos cristais, varia entre incolor, 
branca, cinza e amarronzada. 
 Industrialmente, a gipsita é moída e desidrata-se parcialmente quando calcinada a 
temperaturas entre 120oC e 180oC (PINHO, 2003), originando um hemi-hidrato conhecido 
comercialmente como gesso (CaSO4 * 0,5H2O). Os termos “gipsita”, “gipso” e “gesso” são 
usados como sinônimos. A denominação gipsita é reconhecidamente a mais adequada ao 
mineral em estado natural, enquanto gesso é o termo mais apropriado para designar o produto 
calcinado. 
 A gipsita é utilizada no seu estado natural pela indústria cimenteira e pela agricultura. 
Na agricultura é utilizada como corretivo de solos alcalinos e também para suprir a 
deficiência de enxofre. Na fabricação de cimento portland a gipsita é adicionada ao clinquer, 
na proporção de 3% a 5% em peso, com a finalidade de retardar o tempo de pega.  
 A indústria cimenteira ainda é a maior consumidora mundialmente, embora nos países 
desenvolvidos a indústria de gesso e seus derivados absorva a maior parte da gipsita 
produzida. Considerando a expansão da capacidade de produção de painéis em todo o mundo, 
alguns estudiosos prevêem que este segmento da indústria tornar-se-á o maior consumidor. 
 O gesso encontra a sua maior aplicação na indústria da construção civil (revestimento de 
paredes, placas, blocos, painéis, etc.). É muito utilizado na confecção de moldes para as 
indústrias cerâmica, metalúrgica e de plásticos; em moldes artísticos, ortopédicos e dentários; 
como agente desidratante; como aglomerante do giz e na briquetagem do carvão. É 
empregado na mineração de carvão para vedar lâmpadas, na confecção de portas corta fogo; 
engrenagens e áreas onde há perigo de explosão de gases, devido a sua resistência ao fogo.  

 

 
Figura 1.1 – Pedra de gipsita. 
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1.1.2 Gipsita e Gesso no Mundo 
 

O Anexo (Tabela 1) apresenta os principais países produtores, dentre os quais se 
destacam os Estados Unidos que além de ser o maior produtor e consumidor mundial, é 
também o maior importador de gipsita em face da inexistência de jazidas em algumas partes 
do seu território como a costa leste, cuja demanda é atendida, principalmente, através da 
importação do Canadá e da Espanha; e a costa oeste cujos consumidores são atendidos por 
minas situadas no México. 

No mercado internacional de gipsita, gesso e derivados há um domínio por um pequeno 
número de grandes grupos empresariais. Assim, na América do Norte existem quatro grandes 
produtores: US Gypsum Co; Georgia-Pacific Corp.; National Gypsum Co.; e Harrison 
Gypsum Inc. Na Europa os grupos produtores dominantes são o BPB-British Plaster Board, 
da Grã-Bretanha, o Platre Lafarge, da França, e o Knauf da Alemanha. 

O Irã e a Tailândia, com produções crescentes, são países que só recentemente 
começaram a assumir posição destacada no mercado internacional. 

Em alguns países, como o Japão, as estatísticas incluem a gipsita secundária, fato que 
não ocorre nas estatísticas brasileiras. 

A China na década de 1980 ampliou bastante suas produções internas, que se destinam, 
em sua maioria, à fabricação de cimento. No entanto, as fábricas de gesso e derivados em 
implantação permitem prever que a curto/médio prazo o País se tornará um dos maiores 
produtores do mundo. 

Um dos mais antigos e tradicionais produtores de gipsita e gesso da Europa e do mundo 
é a França, onde existem minas a céu aberto, e subterrâneas, e a principal região produtora é 
Bacia de Paris. 

 
1.1.3 Gipsita e Gesso no Brasil 
 
1.1.3.1 Histórico 
 

O Estado de Pernambuco (Brasil) representa 94% da produção nacional de gipsita e 
96% de gesso, segundo dados coletados no período de 1987-2000 pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM). Esta condição foi alcançada pela quantidade de 
minas e instalações de calcinação construídas no estado, e pelo fato de estas minas 
apresentarem melhores condições de lavra (menor razão de mineração e maior pureza do 
minério); infra-estrutura mais adequada (fácil acesso, vias de escoamento asfaltadas e 
disponibilidade de energia elétrica); e ainda, uma maior proximidade do mercado consumidor 
comprado à maioria dos outros Estados produtores. Dando assim ao Estado de Pernambuco a 
condição de maior produtor nacional de gipsita e gesso a partir da década de 1960. 

As regiões produtoras, que receberam a denominação de Pólo Gesseiro do Araripe, 
situam-se no extremo oeste do Estado de Pernambuco, a cerca de 700 quilômetros da capital, 
Recife, e abrange os Municípios de Araripina, Bodocó, Exu, Ipubi, Ouricuri e Trindade, que 
representam 8,69% do território do Estado e 2,98% da população. Anexo (Tabela 2). 

A cadeia produtiva composta por 28 minas de gipsita em atividade; 80 calcinadoras, 
cerca de 50% das quais integradas verticalmente com fábricas de artefatos de gesso; e 230 
unidades autônomas produtoras desses artefatos gerou um conjunto de atividades empresariais 
que exerce forte reflexo na economia local e estadual, haja vista que é o maior pólo produtor 
desses materiais no País. O crescimento do número de calcinadoras foi rápido, como também 
em curto espaço de tempo os empresários perceberam a conveniência e as vantagens 
econômicas de não se restringirem à produção e comercialização do gesso, mas de buscarem a 
verticalização dos seus empreendimentos passando a produzir os pré-moldados, e outros 
derivados do gesso. Dentre estes produtos, as popularmente denominadas “placas de forro” 
constituem hoje o que se pode chamar de a mais viável oportunidade de investimento da 
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região, haja vista a grande proliferação de unidades produtoras, diante do pequeno volume de 
capital necessário para sua instalação. 

O Estado pioneiro no Brasil na produção de gipsita e gesso foi o Rio Grande do Norte 
que durante cerca de 20 anos, a partir de 1938, ocupou a posição de maior produtor nacional, 
sendo as atividades conduzidas pelo Grupo Rosado. O elevado capeamento, da ordem de 20 
m, e a pequena espessura da camada de gipsita, de apenas 5 m, inviabilizaram a continuidade 
da atividade mineradora, especialmente após a descoberta das jazidas de Pernambuco, 
(DNPM, 1980).  

 
1.1.3.2 Reservas de Gipsita no Brasil 
 

Existem minas de gipsita em oito Estados no Brasil, porém do ponto de vista econômico 
as principais jazidas estão localizadas na Bacia Sedimentar do Araripe, região de fronteira dos 
Estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A gipsita ocorre sob a forma de duas camadas não 
contíguas, das quais a superior é de maior potencial, o que ocorre em Pernambuco, onde 
apenas ela tem sido explorada. No Ceará elas são de menor potencial, porém a exploração se 
estende a ambas. Estas camadas constituem o Membro Ipubi da Formação Santana, de idade 
cretácea. O detalhamento das reservas por Estado, que consta no Anexo (Tabela 3), mostra 
que o Pólo tem uma participação da ordem de 20% no total das reservas nacionais (LYRA et 
al., 2002). 

O minério gipsífero do Pólo classifica-se, a grosso modo, como de excelente qualidade 
industrial, em face de uma consistente concentração de sulfatos, da ordem de 90% a 95%, 
enquanto as impurezas de origem terrígena se apresentam em quantidades desprezíveis, raras 
vezes ultrapassando a 0,5% da rocha total. Mesmo que nesse minério a gipsita seja 
predominante, também se fazem presentes quantidades subordinadas de anidrita (4% a 7%), 
podendo, às vezes, chegar a 14% (MENOR, 1995). 

O Sindusgesso estima o potencial dos recursos/reservas do Pólo como superior a um 
bilhão de toneladas. 

 
1.1.3.3 Consumo de Gipsita e Gesso 
 

O maior consumo de gipsita na produção de gesso ocorre nos países desenvolvidos 
enquanto naqueles em desenvolvimento a indústria cimenteira é que utiliza as maiores 
quantidades. No Brasil a fase atual é de transição entre o modelo histórico de predomínio da 
indústria cimenteira e o desenvolvimento da produção de gesso. A partir de 1994, começou a 
se delinear um cenário em que as indústrias produtoras de gesso passaram a consumir mais 
gipsita do que as cimenteiras. A Figura 1.2 ilustra o consumo setorial no ano 2000 no Brasil e 
nos Estados Unidos. 

O consumo aparente (produção mais importação menos exportação) apresenta uma 
oscilação constante, Anexo (Tabela 7), e seu comportamento é bastante similar ao da 
produção, tendo em vista as ainda reduzidas quantidades envolvidas nas transações do 
comércio exterior. Entre 1988 e 2000, o consumo aparente mais que dobrou de valor, visto 
que cresceu 101,8% (LYRA, 2006). 
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BRASIL 

43% 
55% 

2% 

CIMENTO GESSO G. AGRÍCOLA 

 
 
 

USA 

15% 

   74%

11% 

CIMENTO GESSO G. AGRÍCOLA 

Figura 1.2 – Consumo Setorial de Gipsita, 2000. 
 

 
Ainda não existem avaliações consistentes sobre o consumo setorial de gesso no País, 

baseadas em estudos mais detalhados e aprofundados. Levantamento superficial realizado por 
Santos & Sardou (1996) indicou que o gesso do Pólo teria o seu consumo distribuído na 
proporção de 60% para fundição (predominantemente placas), 36% para revestimento, 3% 
para moldes cerâmicos e 1% para outros usos. Estudo realizado por um especialista no 
mercado industrial brasileiro de gesso levou à seguinte distribuição: 40.000 t/ano para uso 
como moldes cerâmicos, 35.000 t/ano para decoração, 18.000 t/ano para uso odontológico, 
7.000 t/ano para aplicações na medicina e 500 t/ano em joalheria. 

O baixo consumo per capita de gesso no Brasil, da ordem de 4kg/habitante/ano, serve 
como indicador da potencialidade do mercado interno, capaz de atrair a atenção dos grandes 
players do mercado internacional. 
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2. PROCESSO PRODUTIVO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO 
 
2.1 Produção de Gipsita e Gesso 
 
2.1.1 Histórico 
 

No Anexo (Tabela 4) há evidência de uma tendência contínua de crescimento da 
produção de gipsita, muito embora apresentando a característica peculiar de alternar períodos 
de expansão com outros de retração, especialmente entre 1988 e 1994. 

O período compreendido entre 1994 e 1997 apresentou um crescimento anômalo da 
produção de gipsita, mesmo quando examinada uma série mais longa. A anomalia 
caracterizou-se pelos níveis de crescimento alcançados, haja vista ter passado de cerca de 
800.000 t em 1994, para 1.500.000 t em 1997, apresentando um aumento de 87,5% em apenas 
três anos. Esse crescimento se deveu tanto à ampliação da produção de cimento quanto à de 
gesso. 

Ao final de 2000 existia no País um total de 65 minas, sendo 36 ativas e 29 paralisadas, 
assim distribuídas: Pernambuco – 47 minas, das quais 28 ativas, ver Anexo (Tabela 5); Ceará 
– 4 minas (2 ativas); Maranhão – 8 minas (apenas 1 ativa); Amazonas – 1 mina (ativa); 
Tocantins – 1 mina (ativa); Bahia – 3 minas (ativas); Piauí – 1 mina (paralisada). O número 
relativamente elevado (45%) de minas paralisadas se deve, sobretudo, à existência de dois 
grupamentos mineiros em Pernambuco, os quais possuem, apesar de “agruparem” um total de 
13 minas, somente duas produtivas, e também ao grande número de concessões paralisadas no 
Maranhão (LYRA et al., 2002). 

Informações levantadas por censo realizado pelo Sindusgesso no ano de 2001 relativo ao 
universo empresarial dos três segmentos da cadeia produtiva, bem como à produção de gipsita 
e gesso, estão resumidas no Anexo (Tabela 5) e apresentam quantitativos discrepantes das 
estatísticas oficiais. 

As minas de Pernambuco apresentam um condicionamento geológico bastante 
semelhante, daí porque em todas elas o método de lavra é a céu aberto, em cava open pit, 
desenvolvida segundo bancadas com altura variando entre 5 e 10 m e frentes de lavra em 
forma de anfiteatro (LYRA et al., 2002). No Anexo (Quadro 1) é possível visualizar as minas 
existentes em Pernambuco. 

Historicamente a produção nacional de gesso ocorre em cinco Estados, sendo que nos 
últimos anos esteve, praticamente, restrita a Pernambuco e Ceará, conforme se pode constatar 
ao examinar o Anexo (Tabela 6). Ao longo do período em análise, o Pólo Gesseiro do 
Araripe, especialmente os municípios de Trindade, Ipubi, Araripina e Ouricuri, consolidou-se 
como principal produtor de gesso do País. Levantamento realizado pelo DNPM em 2002 
identificou a existência de cerca de 80 calcinadoras, Anexo (Quadro 2), que produzem cerca 
de 90% da produção nacional de gesso, complementada pelas empresas Chaves S.A. 
Mineração e Indústria através de sua coligada Stargesso Ltda. (Ceará), Gesso Mossoró (São 
Paulo) e Gessonorte (Tocantins). 

A produção nacional de gesso deverá sofrer grande ampliação como reflexo da entrada 
das multinacionais. A Lafarge adquiriu uma unidade de mineração e calcinação situada em 
Araripina (PE) e outra de calcinação e produção de gesso acartonado localizada em Petrolina 
(PE), que operam sob a razão social de Gipsita S.A. Mineração Indústria e Comércio. A 
British Plaster Board (BPB), além de estar negociando a compra de uma mina em Araripina 
(PE), através da sua associada Placo do Brasil S/A, investiu cerca de US$ 20 a 30 milhões na 
implantação de uma unidade de calcinação e produção de gesso acartonado (10 milhões de 
m2/ano) em Mogi das Cruzes (SP). A Knauf adquiriu seis minas, sendo uma em Araripina 
(PE) e cinco em Camamu (BA), e com investimentos também da ordem de US$ 20 a 30 
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milhões implantou uma unidade de calcinação e produção de gesso acartonado (12 milhões de 
m2/ano) no Pólo Industrial de Queimados (RJ) (LYRA et al., 2002). 

2.1.2 Processo de Fabricação do Gesso 
 

Conforme o tipo de forno utilizado, o processo de calcinação varia basicamente entre 
quatro tipos: panela, marmita, rotativo tubular e marmita rotativo. Os do tipo panela são os 
mais rudimentares, e estão em extinção. Usam a lenha como combustível e pás agitadoras 
homogeneízam a calcinação, os controles de temperatura e do tempo de residência do material 
são realizados de forma empírica, dependendo da experiência do trabalhador conhecido como 
“forneiro”. Os do tipo marmita assemelham-se a panelões fechados; a temperatura geralmente 
é controlada por meio de pirômetros, e um sistema de palhetas internas faz a homogeneização 
do material, o combustível pode ser a lenha ou o óleo BPF. Os do tipo rotativo tubular são de 
aço e material refratário, possuem grande extensão e pequena inclinação. O minério moído 
entra em contato direto com a chama de um maçarico, a calcinação ocorre à proporção que o 
material se desloca, por gravidade, ao longo de toda a extensão do forno e o tempo de 
residência é controlado pela velocidade de rotação do tubo. Os do tipo marmita rotativo são 
também tubulares e fabricados de aço e material refratário, sua extensão depende do volume 
de produção. Em alguns casos seus controles são automatizados com auxílio de 
computadores, enquanto em outros a operação é realizada empiricamente. O minério não 
entra em contato direto com a chama, em alguns casos o forno tem controle de tempo de 
residência, de temperatura e de perda de massa, como também da pressão interna. O material 
permanece na cuba e a descarga é intermitente (SENAI, 1998). 
 Na calcinação realizada à pressão atmosférica, o gesso obtido é o beta, e quando é 
realizado em equipamentos fechados, sob pressão, o gesso obtido é o alfa, que é um produto 
destinado a aplicações mais nobres e alcança preços mais elevados. No primeiro caso, o 
processo é realizado nos diferentes tipos de forno acima mencionados e, no segundo, a 
calcinação se dá numa autoclave, com injeção de vapor, ou por desidratação da gipsita em 
meio aquoso. Nesse último processo, a tecnologia empregada é mais sofisticada e o controle 
de qualidade, tanto da matéria-prima quanto do produto final, é bem mais rígido. 

Dependendo da variação da temperatura de calcinação pode-se obter gesso beta com 
diferentes características diretamente relacionadas à sua utilização: o gesso rápido ou de 
fundição e o gesso lento ou de revestimento. Este, quando destinado à aplicação manual não 
recebe nenhum aditivo, no entanto para ser aplicado por máquinas de projetar é preparada 
uma argamassa à base de gesso, com calcário e cal. Existem ainda, os gessos cerâmicos, que 
são uma variedade mais nobre do de fundição, e o gesso filler, que corresponde à fração de 
finos que se recupera dos vapores que são lançados na atmosfera, durante a etapa de 
calcinação. 

O gesso tem algumas propriedades intrínsecas que viabilizam a sua aplicação como um 
material de construção: a pega, o tempo de pega, a expansão. 

Com o emprego de aditivos, são elaborados tipos especiais de gesso com propriedades 
físicas e químicas preestabelecidas, como, por exemplo, características hidrofugantes, a 
redução ou dilatação do tempo de “pega”, e a impermeabilização. 

Os principais tipos de pré-moldados de gesso são as placas (600x600 mm2 e 650x650 
mm2), nas quais alguns fabricantes agregam características diferenciadas como reforçadas 
com fibra de vidro, texturizadas, e como isolante térmico e acústico (LYRA, 2006). 

Os blocos são elementos de vedações verticais, empregados na construção de paredes e 
divisórias internas, não portantes (que não recebem cargas) e utilizados em todos tipos de 
construção: residenciais, comerciais e industriais. 

As chapas, ou painéis, acartonados consistem, em linhas gerais, de uma camada de 
gesso entre duas lâminas de papel cartão, onde as chapas standard (ST), preparadas apenas 
com gesso, aditivos e cartão, as chapas resistentes à umidade (RU), que recebem um 
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tratamento com hidrofugantes e as chapas reforçadas (RF), nas quais o gesso recebe o reforço 
de fibra de vidro. Outros produtos de gesso para construção civil são a massa corrida; massa 
texturizada; a cola; e o contrapiso autonivelante (PERES, et al., 2001). 

De menor importância econômica, porém muito fabricados no Pólo Gesseiro do Araripe, 
são os denominados bloquetes ou “tijolos” de gesso, com os quais estão construindo muitas 
residências e galpões industriais. Com aplicação fora da construção civil, podem ser citados 
os gizes (escolar, sinuca, alfaiate, etc.). 

No processo de fabricação das placas de gesso, logo após as etapas de calcinação e 
moagem, tem-se a etapa de hidratação da pasta em que ocorre uma reação química entre o 
material anidro e a água, regenerando o dihidrato (equação (1.1)) e ocasionando a 
solidificação da pasta para formação da placa em fôrma. 
 

CaSO4 * 0,5H2O + 1,5H2O = CaSO4 * 2H2O + CALOR  (equação 1.1) 
 

Le Chatelier, em 1887, explicou o mecanismo de hidratação através da teoria da 
cristalização passando por três etapas (KARNI; KARNI, 1995): 

• fenômeno químico da dissolução – ao ser misturado com a água de amassamento, os 
cristais do hemidrato (CaSO4 * 0,5H2O) se dissolvem dando origem a uma solução 
saturada de íons Ca2+ e SO4

2-; 
• fenômeno físico da cristalização – quando a solução fica supersaturada, os cristais de 

dihidrato (CaSO4 * 2H2O) precipitam em forma da agulhas; 
• fenômeno mecânico do endurecimento – com o aumento da concentração dos cristais, há 

o endurecimento da pasta.  
Clifton (1973) constatou que o mecanismo de hidratação do gesso é de dissolução-

precipitação (teoria da cristalização), isto é, dissolução do hemidrato e precipitação do 
dihidrato. Em seu trabalho o autor estudou as etapas da reação de hidratação do gesso e 
analisou a influência de diversos aditivos controladores de pega na reação. Através da análise 
térmica e da microscopia, o autor registrou as diferentes fases da reação de hidratação. Ele 
explicou também o fenômeno da pega das pastas de gesso a partir das curvas de calor de 
hidratação obtidas através da calorimetria adiabática (Figura 2.1). As etapas descritas por ele 
para o mecanismo são: 

1) Ocorre uma pequena hidratação seguida do período de indução. Esta etapa é finalizada 
pelo início da pega que é o instante em que a faixa de elevação da temperatura 
ultrapassa 0,1oC/min (RIDGE, 1959); 

2) O que caracteriza esta etapa é a elevação rápida da temperatura, ou seja, a evolução 
rápida da reação de hidratação; 

3) A reação atinge o ponto máximo de incremento de temperatura que, segundo o autor, 
corresponde à conclusão da hidratação, isto é, ao final da pega. 

Thole (1994) menciona que o final da reação de hidratação pode ser determinado como 
sendo o último ponto de inflexão da curva de tempo x temperatura obtida através da 
calorimetria adiabática. 
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Figura 2.1 – Curva típica de calor de hidratação de pastas de gesso. 

 
  

A pega também pode ser descrita segundo um fenômeno físico. O início da reação 
corresponde à formação de núcleos de cristais de gipsita que crescem durante o período de 
indução. Após esse período, os cristais de dihidrato começam a precipitar ocasionando um 
aumento na consistência da pasta conhecido como início da pega. Com o aumento da taxa da 
reação de hidratação, a pasta vai adquirindo cada vez mais resistência mecânica até o seu 
completo endurecimento, diz-se então que se deu o fim da pega. 
 A relação a/g é o parâmetro de maior influência na cinética da reação de hidratação e, 
conseqüentemente, na pega do gesso. Quanto maior a quantidade de água do amassamento 
maior o intervalo de tempo necessário para saturar a solução. Isso causa a ampliação do 
período de indução retardando o início da precipitação dos cristais de dihidrato e, por 
conseguinte, aumenta o tempo de pega. Assim, quanto maior a relação a/g menor a taxa da 
reação e maior o tempo de pega (NOLHIER, 1986). 
 A temperatura da água de amassamento influencia a solubilidade do gesso. Até 45oC a 
solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, acelerando a hidratação. Acima de 45oC 
o efeito é inverso (CLIFTON, 1973). 
 A matéria-prima e as condições de produção do gesso influenciam seu tempo de pega. O 
gesso natural pode conter gipsita, calcita, dolomita, argilo-minerais, etc. Enquanto o 
fosfogesso contém fósforo em forma de íons HPO4

2- em sua composição (MURAT et al., 
1979). Essas impurezas contidas na matéria-prima podem afetar o tempo de pega e gessos 
produzidos sob diferentes processos apresentam reatividade diferente (SANTOS, 1998). 
 O incremento na energia de mistura acelera a hidratação das pastas de gesso por facilitar 
a dispersão do pó na água de amassamento (MAGNAN, 1973. BLAINE, 1997) e possibilitar a 
formação de mais núcleos de cristalização. 
 Durante o preparo das pastas, as impurezas presentes que podem ser incorporadas 
acidentalmente através da água de amassamento e de resíduos de outras misturas ou 
propositadamente como parte da mistura, aceleram a pega por atuarem como núcleo de 
cristalização (CLIFTON, 1973. LEWRY; WILLIAMSON, 1994b. JOHN; ANTUNES et al., 
1999). 
 O tamanho das partículas influencia a cinética da reação. A taxa de hidratação aumenta 
com a diminuição do tamanho das partículas e conseqüentemente aumento da área específica 
do material (RIDGE, 1959. MAGNAN, 1973. KARNI; KARNI, 1995). 
 Os aditivos controladores de pega interferem na velocidade de reação de hidratação 
(acelerando-a ou retardando-a) e, conseqüentemente, no tempo de pega. De maneira geral, os 
aceleradores aumentam a solubilidade do hemidrato acelerando a hidratação. Os retardadores 
dividem-se em dois grupos básicos, os que ampliam o período de indução causando o 
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deslocamento da curva de calor de hidratação e os que interferem na cinética da formação da 
microestrutura do dihidrato (HINCAPIÉ, 1997). 
 Tem-se a estrutura cristalina composta da seguinte maneira: Gesso - CaSO4 
ortorrômbico e Anidrite - CaSO4 * 2H2O monoclínico, que é o sulfato de maior importância 
no meio sedimentar. Formam-se somente em meio sedimentar por evaporação da água. 
 A Figura 2.2 mostra o fluxograma de um esquema de processo artesanal típicos de 
fabricação de placas autoportantes de gesso. 
 
 

 
Figura 2.2 – Esquema de fabricação artesanal das placas de gesso para forro. Da esquerda para direita: masseira 
em madeira, homogeneizador motorizado, mesas com tampo liso, carrinhos para transporte de placas e estantes 
de secagem (PERES, 2001). 
 

A confecção de pré-moldados tem ainda uma baixa produtividade, pois praticamente 
todo o processo é manual (Figuras, 2.3a, 2.3b, 2.3c, 2.3d, 2.3e, 2.3f), valendo-se apenas de 
alguns equipamentos rústicos como mesa, réguas e misturadores de água e gesso. Para 
contornar essa situação, a Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco (ITEP) 
vem há alguns anos pesquisando o desenvolvimento de um equipamento que está sendo 
denominado de “carrossel” destinado a automatizar a fabricação de placas.  

A tradicional criatividade brasileira, aliada à capacidade empreendedora, encontra 
terreno fértil no Pólo Gesseiro no segmento de confecção e manutenção de fornos e outros 
equipamentos para a calcinação de gipsita. Ao longo dos anos, somando aspectos como 
estudos realizados pelo ITEP, as necessidades de adaptação dos equipamentos desenvolvidos 
por indústrias do sul do País (Furlan), ou mesmo do estrangeiro (Grelbex, Babcock), às 
peculiaridades da matéria-prima e da economia local, fizeram com que se desenvolvesse na 
região uma geração de experientes mecânicos e metalúrgicos capazes de fabricar e reparar 
fornos. 

 
 

      
     Figura 2.3a – Mesas.                                              Figura 2.3b – Misturadores de água e gesso. 
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              Figura 2.3c – Réguas manuais.                               Figura 2.3d – Tampa das réguas. 
 
 

               
             Figura 2.3e – Secagem do pré-moldado.                          Figura 2.3f – Armazenagem do pré-moldado.  
 
2.1.3 Questões Tecnológicas 
 

A grande dificuldade na cadeia produtiva do gesso é agregar tecnologia a seus processos 
e aos produtos. 

O conhecimento qualitativo do minério não é no nível do conhecimento quantitativo das 
reservas, o que tem sérias implicações na sua utilização industrial. Principalmente quando esta 
exige o emprego de tecnologias mais avançadas, de grande importância para a elaboração de 
produtos finais mais sofisticados, isentos de impurezas que possam provocar o amarelamento, 
e também com maior valor agregado. No entanto, os desafios tecnológicos têm como ponto 
inicial a necessidade de controle de qualidade dos insumos, o qual poderá ser alcançado com 
o conhecimento qualitativo e o aprimoramento da caracterização do minério de gipsita. Isso é 
fundamental para agregar um maior conteúdo tecnológico ao processo de calcinação, 
juntamente com o controle das suas variáveis, para possibilitar a obtenção de um produto 
final, gesso, com as características físicas, químicas e tecnológicas exigidas para as suas 
variadas aplicações industriais. 
 
2.2 Problemática de Amarelamento 
 

No Brasil, essencialmente, a matéria-prima gipsita utilizada na produção de pré-
moldados de gesso, primeiramente é extraída das jazidas, que é rocha sedimentar com a 
pureza em torno de 98%. As impurezas são minerais tais como pirita (FeS), halita (NaCl), 
anidrita (CaSO4), calcita (CaCO3), dolomita [CaMg(CO3)2], enxofre (S), e quartzo (SiO2), os 
quais foram incorporados durante o processo geológico de formação (PINHO, 2003).  

Em seguida a gipsita é transformada em gesso pelo processo da calcinação. Com a 
adição de água, o gesso vira uma pasta que será vertida em moldes. A fim de lubrificar as 
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paredes dos moldes e facilitar a retirada do pré-moldado depois da primeira secagem, faz-se 
necessário o uso de desmoldantes. Depois da retirada dos pré-moldados, eles são secados ao 
ar livre e usados na construção civil, em forros e divisórias. As placas são pintadas para 
chegar no produto final, em alguns casos esse produto pode amarelar. 

As fontes potenciais das causas do amarelamento das placas ao longo do processo da 
cadeia produtiva podem ser: a impureza na própria matéria-prima, a natureza da água 
aplicada, os desmoldantes, o processo de secagem ao ar livre, a umidade relativa na etapa de 
pintura entre outras. 

O mecanismo do amarelamento do gesso se dá pela solubilização de impurezas 
pertinentes à matéria-prima ou adicionadas em processos tais como: fornos de calcinação, 
blocos de alvenaria nos embolsos de gesso, desmoldante, bucha de agave e arame de 
sustentação nas placas de gesso, conduzido pelo diluente da tinta, o qual ao evaporar traz 
consigo até superfície. 

O processo de aplicação e pintura, recomendado pelos fabricantes para a placa de gesso, 
é: 

• Nivelar a superfície das paredes e tetos com pré-moldados de gesso. Unir com filetes de 
cola duas placas que apresentem desencontros das partes, as quais precisam ser raspadas 
com desempeno de aço. 

• Aplicar um vedante e esperar a secagem completa do mesmo, e verificar se a umidade 
da placa é inferior a 4%. 

• Lixar toda a parede ou teto levemente até torná-la fosca e uniforme, a fim de se obter 
uma impregnação por igual. 

• Limpar com um pano úmido, fortemente, de cima para baixo, para retirar todo o pó ou 
outro tipo de elemento solto na superfície. 

• Aplicar um fundo aglutinador de partículas, com rolo, pincel ou sistema airless, 
conforme indicação do fabricante, em uma demão, para aglutinar partículas soltas e 
propiciar uma boa aderência entre o substrato e o sistema de pintura. 

• Quando o aglutinador de partículas soltas estiver totalmente seco, deve-se aplicar a 
massa corrida, em finas camadas e sucessivas, com intervalos de 2 horas, até a 
regularização da superfície. 

• Passadas 4 horas da aplicação, a superfície já deverá estar seca para ser levemente lixada 
até ficar plana, fosca e uniforme. O líquido selador deve ser aplicado logo em seguida e 
então a superfície está pronta para ser pintada com a tinta e a cor desejadas. 

• Quando se apresenta o amarelamento após a pintura, deve-se aplicar fundo sintético 
nivelador ou esmalte sintético fosco, por serem ricos em determinado tipo de carga que 
propicia dificuldade na migração de contaminantes para a superfície da tinta, lixar, 
remover o pó e pintar toda a superfície novamente. 
Portanto, diante das várias etapas requeridas pelo sistema de pintura no gesso, quando 

apresenta o amarelamento, seu custo torna-se bastante elevado comparado a outros sistemas, e 
ainda pode-se precisar repetir esta operação outras vezes até bloquear o fenômeno, de maneira 
aleatória. 
 Schwartz at al. (2001), quando se referem à formação do filme, tinta de emulsão à base 
de água, apontam que, durante a operação de secagem, as partículas do polímero em 
movimento de dispersão tornam-se mais próximas (Figuras 2.4), com a água em evaporação, 
até que eles contatam um ao outro (primeira fase de formação de filme, veja b). Como a 
evaporação da água é contínua, o vaso capilar e a tensão de superfície pressionam as 
partículas umas contra as outras e intensamente as deforma sobre uma característica de 
temperatura para todo polímero, a temperatura de formação de filme mínima (MFFT). Até 
esse ponto, porém, os limites de partícula anteriores são ainda visíveis (segunda fase de 
formação de filme, veja c). Em um último passo, essa interdifusão de cadeias de polímero 
ultrapassa os limites das partículas. Como resultado, as partículas de polímero fundem-se 
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umas às outras nos pontos de contato, formando um filme contínuo (terceira fase de formação 
de filme, veja d). 

Schwartz at al. (2001) cita como conseqüência do fato que, são depostos os 
componentes solúveis em água, como emulsificadores e sais, aos limites de partícula 
anteriores como uma fase intersticial denominada de formação do filme, até mesmo a 
temperaturas longe do MFFT. Por conseguinte, em micrógrafos de elétron, é normalmente 
ainda possível discernir umas redes hexagonais, que se assemelha a um favo de mel e é 
formado das partículas (Figura 2.5). Os componentes hidrófilos na fase intersticial são a 
razões dos filmes de dispersão em pinturas com emulsão serem mais sensíveis à água, que 
filmes ou camadas baseado em polímeros de solução.  
 Como as tintas decorativas não são impermeáveis, não retêm substâncias solúveis 
quando da evaporação do diluente (Figura 2.6). 
 

 
Figura 2.4 (a, b, c, d) – Esquema formação filme (SCHWARTZ, M.; BAUMSTARK, R., 2001). 

 
 
 

 
Figura 2.5 – Microscopia de elétron da estrutura de filme de dispersão acrílica. (Preparação de monocamada, 

ampliação 40 000 : 1) (SCHWARTZ, M.; BAUMSTARK, R., 2001). 
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Figura 2.6 – Esquema do fenômeno de eflorescência em pré-moldado de gesso (solubilização de solúveis). 

 
 
2.3 Objetivos 
 
 Este trabalho tem como objetivo compreender o mecanismo de amarelamento da placa 
de gesso por meio de ensaios e análises, e desenvolver tecnologia na fabricação das placas 
que evite tal mecanismo, tal como: utilizar revestimento antiaderente como “Teflon®” nas 
formas de fabricação das placas, para substituir os desmoldantes líquidos evitando uma das 
possíveis causa do amarelamento no gesso. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 Material 
 
Os materiais usados nos experimentos foram: 
 

• placas de pré-moldados de gesso (600 x 600 mm2) 
• tinta: Coralgesso Coral Dulux 
• rolo de lã de pêlo baixo 
• lixa 
• furadeira com broca serra copo 
• talhadeira 
• backer 
• giz 
• espectrômetro de fluorescência de Raios X (RIX-3000 Rigaku), equipado com tubo de 

Rh, instalado no Departamento de Geociência da UFPE 
• microscópio eletrônico de varredura JEOL, modelo JSM 5600 LV 

 
3.2 Pintura dos Pré-moldados de Gesso 
 
3.2.1 Coleta 
 
 A coleta das amostras para ensaios foi realizada por intermédio do SENAI – 
ARARIPINA (PE), em 10 empresas gesseiras do Pólo do Araripe, que realizam a fabricação 
das placas usando diferentes processos, sem controle de qualidade principalmente da água e 
desmoldante, conforme Quadro 3.1, abaixo: 
 

Quadro 3.1 – Relação das amostras enviadas pelo SENAI (PE) 
Empresa Água Desmoldante 

Código: 055 caminhão-pipa querosene+água+detergente de cor 
branca 

Código: 061 caminhão-pipa querosene+estearina 
Código: 062 caminhão-pipa querosene+estearina 
Código: 063 caminhão-pipa querosene+estearina 
Código: 067 barreiro querosene+estearina 
Código: 068 caminhão-pipa querosene+estearina 
Código: 069 poço próprio querosene+estearina (tampão 

diesel+vela) 
Código: 071 poço próprio querosene+estearina 
Código: 072 poço próprio querosene+estearina 
Código: 074 poço próprio querosene+estearina 

 
3.2.2 Sistema de Pintura 
 
 As placas coletadas foram pintadas em uma sala a temperatura ambiente, em torno de 
29ºC, e umidade relativa do ar em torno de 85%, com duas demãos de Coralgesso Coral 
Dulux, produto especificado por Tintas Coral Ltda. para provocar ancoragem em superfície de 
gesso, a qual é bastante pulverulenta, além de exercer a função de revestimento, necessária à 
pintura.  
 
 



 

 

15

Coralgesso Coral Dulux, como descrito na embalagem do produto: 
“Coralgesso é uma tinta látex especialmente desenvolvida para aplicação diretamente sobre o 
gesso. Sua formulação age como fixadora de partículas soltas, proporcionando um excelente 
poder de aderência e penetração sobre os mais diversos tipos de gesso, sem a necessidade do 
uso de um fundo específico”. 
“Composição básica – emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, 
espessantes, microbicidas não-metálicos, outros aditivos e água”. 
 
O processo realizado foi o seguinte (Figuras 3.1): 

• lixou-se a placa, para promover ancoragem; 
• removeu-se o pó; 
• aplicou-se a primeira demão do Coralgesso Coral Dulux diluído em água a 50%, para 

atuar como aglutinador de partículas soltas e propiciar tanto a selagem como a 
aderência para a camada de acabamento; 

• 24 horas depois, aplicou-se a segunda demão de Coralgesso Coral Dulux diluído em 
água a 20%, como tinta de acabamento. 

 Foram retiradas amostras das quatro placas citadas abaixo, que amarelaram depois de 
pintadas, tanto de partes amareladas quanto de partes não amareladas. E foram enviadas para 
análise química de Fluorescência de Raios X, tais quais: 
 
Placa Código 068 (Figuras 4.1) 
Placa Código 069 (Figuras 4.2) 
Placa Código 071 (Figuras 4.3) 
Placa Código 072.(Figuras 4.4) 
 

 

      
Figuras 3.1 – Pintura das placas de gesso com Coralgesso branco neve. 

 
3.3 Análises de Amostras através de Técnica Avançada de Caracterização de Materiais 
 
3.3.1 Fluorescência de Raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

As amostras das regiões amareladas e não amareladas foram finamente pulverizadas, e 
separadas em três alíquotas. Uma alíquota de cada amostra foi levada à mufla a 800ºC por 2 
horas para a determinação de perda ao fogo. Uma outra alíquota foi usada para determinação 
de Fe2+ via úmida e a terceira alíquota foi prensada a 25 ton de pressão. As amostras 
prensadas foram analisadas qualitativamente para todos os elementos pesados e alguns 
elementos leves, e então, semiquantitativamente, para os elementos encontrados na varredura 
qualitativa. Foi utilizado um espectrômetro de fluorescência de Raios X (RIX-3000 Rigaku), 
equipado com tubo de Rh, instalado no Departamento de Geociência da UFPE. Para a 
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determinação de Fe2+ levou-se em consideração o valor de Fe2O3 total obtido na análise 
semiquantitativa por FXR. 

Paralelamente foram feitas análises da microestrutura de amostra da placa pré-moldada 
de gesso utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura JEOL, modelo JSM 5600 LV. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 Resultados Pós-pintura das Placas Pré-moldadas de Gesso 
 

Durante o processo de pintura das placas, observou-se a condição de amarelamento das 
mesmas. Das dez placas que não apresentavam amarelamento antes do processo de pintura, 
quatro amarelaram e seis não sofreram alteração após o processo de pintura. Como as 
amostras escolhidas eram provenientes de empresas sem qualquer controle de qualidade e que 
faziam uso de desmoldantes inadequados, contávamos que houvesse o amarelamento de 
maneira aleatória, o que de fato ocorreu. 

O amarelamento aconteceu logo após a primeira demão de tinta com menos de 24 horas, 
e novamente amarelou após 48 horas da segunda demão de tinta. 

Observou-se também que o amarelamento nas placas foram aparentemente aleatórios 
entre os fabricantes participantes, visto que a placa referente ao Código 069, que tem 
querosene + estearina (tampão diesel + vela) como desmoldante, foi a que amarelou com mais 
intensidade em toda a sua superfície, levando à interpretação de que o tipo do desmoldante é 
um dos contaminantes responsáveis pelo amarelamento. Observou-se também que este 
mecanismo é de difícil dedução devido às inúmeras variáveis de causas que se apresentam 
neste material, tais como impurezas na matéria-prima ou adicionadas ao processo, através de 
absorção e capilaridade de maneira não homogênea, em razão de o material ser bastante 
higroscópico. 
 

   
Figuras 4.1 – Placa 068 pós-pintura e detalhe do amarelamento (retiradas amostras).  

 

        
Figuras 4.2 – Placa 069 pós-pintura e detalhe do amarelamento (retiradas amostras). 

 



 

 

18

            
Figuras 4.3 – Placa 071 pós-pintura e detalhe do amarelamento (retiradas amostras). 

 
 

        
Figuras 4.4 – Placa 072 pós-pintura e detalhe do amarelamento (retiradas amostras). 

 
4.2 Análises da Técnica de Caracterização Utilizadas nas Regiões Amareladas e Não 
Amareladas 
 
 Pôde-se acompanhar os resultados obtidos pela técnica de caracterização de 
fluorescência de Raios X. 
 Pela coloração amarelada, a pirita pode ser um dos contaminantes no surgimento do 
amarelamento, pois a presença de sais de ferro ao oxidar podem formar compostos como 
goetita (α-FeOOH) e hematita (Fe2O3) (RITSEMA; GROENENBERG, 1973). Pesquisas 
feitas em construções históricas caracterizadas por uma coloração amarelada em Parma 
(Itália), revelaram a presença de goetita (α-FeOOH) e hematita (Fe2O3) (SCARDOVA et al., 
2006). 
 Os resultados da técnica de fluorescência de Raios X estão apresentados na Tabela 4.1 
de maneira qualitativa indicando tanto os elementos pesados como os leves, já informados no 
item 3.3.1 e de maneira semiquantitativa para os revelados na análise qualitativa. Na 
comparação dos resultados, é importante salientar as concentrações baixas do FeO tanto nas 
regiões amareladas quanto nas não amareladas, embora em estudos realizados em obras de 
arte confeccionadas em gesso (ZAFIROPULOS et al., 2002) e em construções históricas 
italianas (SCARDOVA et al., 2003) já tenham sido encontrados registros da influência da 
contaminação do ferro, o que pode resultar tanto no aparecimento da goetita (α-FeOOH) 
quanto na da hematita (Fe2O3). 
 Outro fator relevante na análise da técnica de fluorescência de Raios X é a presença 
tanto do Mg quanto do Na nas regiões amareladas, embora esses sais não se repitam na 
amostra não amarelada, no entanto a origem do aparecimento desses sais na cadeia produtiva 
dos forros de pré-moldados de gesso pode ser revelada ainda na etapa da mineração, pois os 
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dois sais são considerados como impurezas contidas no minério da gipsita. Assim, a presença 
de tais sais na região amarelada não pode ser facilmente explicada. Na região em que apenas 
existem o pré-moldado e a tinta (em outras palavras uma região não amalerada) não foram 
encontrados magnésio (Mg) e sódio (Na). Na região em que se tem o fenômeno do 
amarelamento, uma região onde a tinta foi aplicada no pré-moldado, há a presença desses sais, 
o que poderia levar à interpretação de que seja a presença de Mg e Na a causadora do 
fenômeno do amarelamento, no entanto esse cenário é quimicamente difícil, visto que os sais 
raramente possuem coloração amarelada. Porém, mesmo assim estes sais podem agregar 
impurezas ou reações que levem a esta coloração. Uemoto (1988) cita que o termo 
eflorescência significa “a formação de depósito salino na superfície”, composta 
principalmente por sais de metais alcalinos e alcalino-terrosos que podem ser solúveis ou 
parcialmente solúveis em água. Assim cabe uma investigação mais detalhada sobre estes sais, 
como também possíveis contaminantes causadores do amarelamento. 

 
Tabela 4.1 – Análise química por fluorescência de Raios X 

 
4.3 Mecanismo do Amarelamento do Gesso 
 
4.3.1 Extração de Solúveis / Eflorescência 
 

O mecanismo de eflorescência já é tratado na nomenclatura em superfícies revestidas 
com argamassa, que facilita compreender esse comportamento no gesso. Assim, far-se-á uma 
descrição desses mecanismos em argamassa para se compreender, por analogia, no gesso. 

A argamassa é constituída por diferentes tipos de compostos hidratados do cimento. Os 
mais importantes são os silicatos hidratados C-S-H que podem aparecer como estruturas 
fibrosas, hidróxido de cálcio Ca(OH)2 que cristaliza em grandes placas hexagonais 
superpostas, e a etringita (sulfoaluminato de cálcio), que cristaliza no início da pega na forma 
de agulhas, semelhante ao que ocorre no concreto (Figura 4.5). A porosidade total da pasta de 
cimento Portland fica entre 25% e 30% em volume para uma relação água/cimento de 0,5.  

Esta porosidade é decomposta em dois tipos de cavidades ou vazios: poros entre os 
cristais C-S-H, de alguns nanômetros de comprimento, poros capilares entre os compostos 

Região Amarelada 1 Região Amarelada 2 Região Não Amarelada
CaO 33,63 32,61 31,99
SO3 32,05 36,08 42,05
SiO2 2,84 2,11 1,1
Al2O3 2,21 1,68 0,53
TiO2 2,08 1,68 2,56
MgO 1,41 0,58 ND
K2O 0,28 0,24 0,1
Na2O 0,25 0,22 ND
SrO 0,12 0,12 0,15
FeO 0,1 0,09 0,09
P2O5 0,02 0,02 0,02
NiO 0,01 0,00 0,00
Nb2O5 0,00 0,01 0,01
MnO 0,00 0,00 0,01
perda ao fogo 24,82 24,51 21,4
Total 100,07 100,07 100,07

Concentrações [%]Elementos Encontrados
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hidratados, bolhas e fissuras com tamanho variando entre 100 nm e alguns mm 
(MORANVILLE-REGOURD, 1992). 
 

 
Figura 4.5 – Microestrutura do concreto (MORANVILLE-REGOURD, 1992). 

 
Segundo Angeleri et al. (1983), quando o gesso é hidratado uma cadeia de cristais 

aciculares é formada. 
O tamanho e o formato dos cristais exercem grande influência nas propriedades 

mecânicas do gesso. 
A morfologia dos cristais depende das condições de hidratação. Com a variação dos 

parâmetros em cada etapa (dissolução, nucleação, crescimento), diferentes microestruturas 
podem ser obtidas. A variação das condições de hidratação muda o tamanho e a forma dos 
cristais (SOARES, 2005). 

Cristais grandes e irregulares reduzem a densidade do gesso por apresentarem maior 
porosidade. Cristais pequenos e com morfologia prismática permitem maior compactação, 
aumentando a densidade. 

Segundo Angeleri et al (1983), as características do gesso são fortemente influenciadas 
pela presença de partículas de sulfato de cálcio dihidratado (gipsita), que agem como germes 
cristalinos, nucleando e aumentando a velocidade de re-hidratação. 

Ainda segundo Angeleri et al (1983), quanto maior for a quantidade de pontos de 
nucleação, o crescimento se dá de forma rápida, havendo assim uma maior quantidade de 
pequenos cristais por volume. 

A presença de porosidade na microestrutura das placas de gesso está relacionada em 
geral com a natureza da cristalização, uma vez que quanto maior for a quantidade de água, 
maior será a quantidade de vazios (poros) deixados pela água evaporada na secagem, 
propiciando maiores vasos capilares. 

Para que se procedesse ao estudo da presença de umidade em fachadas, segundo SATO 
(1997), vem se realizando a simulação de uma chuva típica intensa, sobre parede exposta, à 
temperatura constante e sem a ação do vento. Segundo essa autora, o resultado da análise 
qualitativa dos resultados dessa simulação aponta que a presença de vazios nos elementos de 
alvenaria resulta em maior acúmulo de água na face exposta à umidade. Nesse caso, a 
dissipação de água deverá ser feita por evaporação, processo mais difícil e lento que a 
umidificação no interior do componente. Nas regiões onde a parede é maciça a continuidade 
de massa serve como canal de difusão, permitindo a remoção da água da superfície. Assim 
essa difusão também ocorre por capilaridade em superfícies de gesso conforme a experiência 
realizada com um giz de base imersa em água com corante, conforme fotos abaixo (Figuras 
4.6a, 4.6b, 4.6c, 4.6d, 4.6e, 4.6f). 
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Figura 4.6a – Giz.                                                        Figura 4.6b – Giz em contato com a água. 

 

      
Figura 4.6c – Giz com 20 min. na água.                        Figura 4.6d – Vista superior do giz na água. 
 

      
   Figura 4.6e – Vista do giz depois de imerso.        Figura 4.6f – Vista superior do giz cortado.  

 
 

Na experiência acima, observa-se que a umidade percorre as extremidades e se eleva por 
capilaridade até uma determinada altura, levando consigo o corante que é solúvel em água. 
Confirmando a tendência de uma solubilização direcionada às extremidades. Esse fenômeno 
também pode ser visto nas fotos a seguir (Figuras 4.7a, 4.7b, 4.7c, 4.7d, 4.7e, 4.7f), 
demonstrando a oxidação de um componente ferroso pré-existente em uma laje de concreto 
que foi revestida com emboço de gesso, onde a própria água da pasta de gesso solubiliza o 
óxido de ferro proveniente desse componente, levando por evaporação para a superfície do 
mesmo. 

 
 



 

 

22

            
Figura 4.7a – Óxido de ferro no gesso.                            Figura 4.7b – Óxido de ferro no gesso. 

 

             
   Figura 4.7c – Coleta da amostra.                                       Figura 4.7d – Componente ferroso oxidado. 

 

                 
Figura 4.7e – Óxido na superfície amostra.                            Figura 4.7f – Óxido na face interna amostra. 

 
Cincotto et al. (1986) apontam alguns fatores causadores de umidade na superfície dos 

revestimentos: a umidade de condensação; a ventilação insuficiente num ambiente e a 
permeabilidade da alvenaria à umidade exterior. 

Shirakawa et al. (1995) também descrevem algumas causas extrínsecas ao material, que 
podem aumentar o teor de água disponível, conforme as condições do substrato: 

• umidade ascendente por capilaridade, visto na experiência acima; 
• umidade de infiltração por fachada ou telhado; 
• umidade acidental (vazamento de águas potáveis e servidas); 
• umidade relativa do ar em torno de 80%, ou superior a esse valor; 
• umidade de condensação de vapores em ambientes fechados. 

Acrescentar-se-ia também que a umidade levada pelo diluente da tinta é uma das causas 
desse mecanismo no gesso. 

Fiorito (1994) descreve que, para ocorrer a eflorescência, é determinante haver a 
presença e a ação dissolvente da água. 
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O fenômeno ocorre porque tanto a argamassa como o gesso apresentam vazios e canais em 
seu interior, devido, principalmente, à presença da água destinada a promover a 
trabalhabilidade desejada aos materiais e necessária às reações de hidratação do cimento e do 
gesso. Em função desses vazios no interior da argamassa ou do gesso, pode ocorrer o fluxo da 
água por capilaridade como visto nas Figuras 4.6 ou por pressão, podendo introduzir 
substâncias agressivas, presentes no substrato, na rede capilar ou dissolver e transportar sais 
solúveis presentes no material. O fluxo descrito está intimamente relacionado às propriedades 
absorção e permeabilidade das argamassas e do gesso. Pode-se ainda observar através da 
microscopia eletrônica de varredura (Figura 4.8) que a gipsita é constituída de cristais largos e 
com formato irregular, facilitando o fenômeno acima. 

Segundo Uemoto (1988), nas edificações, o termo eflorescência significa “a formação 
de depósito salino na superfície de alvenaria, como resultado da exposição a intempéries”. 
Quimicamente, a eflorescência é composta principalmente por sais de metais-alcalinos e 
alcalinos-terrosos, que podem ser solúveis ou parcialmente solúveis em água. 

Ainda segundo Uemoto (1988), na eflorescência, denominada por depósito, os sais 
podem ser provenientes de tijolos, de cimentos, da reação química entre os compostos do 
tijolo com o cimento, da água utilizada no amassamento, dos agregados, e de substâncias 
contidas em solos adensados ou contaminados por produtos químicos e da poluição 
atmosférica. 

No gesso acrescentam-se impurezas em sua composição química e substâncias solúveis 
de desmoldantes. 

Uemoto (1988) ressalta ainda que apesar da eflorescência, de uma maneira geral, 
constituir-se num fenômeno em que os danos são apenas estéticos, ela é resultado de um 
problema mais grave e freqüente das edificações, que é a umidade. 

Para o caso dos revestimentos cerâmicos, segundo Sabbatini e Barros (1990), as 
possíveis fontes de sais solúveis durante a fabricação de componentes cerâmicos são: 
matérias-primas cerâmicas; água usada na fabricação; reação de componentes da massa com 
óxidos de enxofre do combustível, durante a secagem e início da queima; defloculantes, além 
de outras substâncias solúveis adicionadas à massa. Essas causas podem ser atribuídas a 
patologia no gesso. 

Existem tratamentos especiais que podem ser empregados na eliminação desses sais na 
fase de produção do componente cerâmico, como, por exemplo, o tratamento com carbonato 
ou hidróxido de bário que é introduzido na massa de fabricação do biscoito. Porém, seu alto 
custo o inviabiliza, sendo raramente empregado. Outra solução é a queima dos componentes a 
temperaturas sempre superiores a 1100ºC que permite a dissociação dos sais fazendo com que 
sua parte leve seja queimada e a pesada seja incorporada à malha cristalina, estabilizando-se. 

Tendo em vista que os atuais processos de produção dos componentes cerâmicos 
envolvem sempre temperaturas superiores a esta, a probabilidade da presença de sais solúveis 
nesses componentes fica reduzida, no entanto a gipsita é calcinada a temperatura bem abaixo, 
na ordem de 140ºC à 160ºC, podendo elevar a probabilidade da presença de sais solúveis na 
própria matéria-prima. Entretanto, quando o gesso é fabricado e aplicado, existem outras 
fontes contaminantes como: os componentes de alvenaria; a argamassa da camada de 
regularização e de fixação; a pasta ou argamassa empregadas no rejuntamento; os arames de 
fixação das placas de gesso; a bucha de agave utilizada junto da pasta de gesso para fixação 
das placas; a água (utilizada na construção, proveniente dos vários tipos de umidade, ou 
empregada na massa de rejunte) e o desmoldante usado na fabricação das placas. 
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Figura 4.8 – Microestrutura do gesso-alfa com 10% (a) e 70% (b) de gipsita, e do gesso-beta com 10% (c) e 50% 
(d) de gipsita adicionada. 

 
Segundo Uemoto (1988), a eflorescência é causada por três fatores: o teor de sais 

solúveis presentes nos materiais ou componentes; a presença de água e a pressão hidrostática 
para propiciar a migração da solução para a superfície. Todas essas três condições devem 
existir e, se uma delas for eliminada, não haverá a ocorrência de eflorescência. 

Beichel (1997) ressalta ainda que, quando os sais estão dissolvidos não há problemas. 
Somente quando a água evapora e os sais se cristalizam, é que ocorre a eflorescência. 

Para Bauer (1996), as eflorescências podem alterar a aparência da superfície sobre a 
qual se depositam, e em determinados casos seus sais constituintes podem ser agressivos, 
causando desagregação profunda como visto na Figura 4.9a, como no caso de compostos 
expansivos. No caso do gesso quando se comporta apenas de maneira a alterar a aparência da 
superfície apresenta o amarelamento como na Figura 4.9b. Já quando uma parede de blocos 
de cimento é revestida com gesso e de alguma maneira há infiltração, esses blocos são 
revelados no gesso através da extração de solúveis pré-existentes nos mesmos como visto nas 
Figuras 4.9c e 4.9d. 
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  Figura 4.9a – Teto de argamassa degradada.                         Figura 4.9b – Parede de gesso amarelada. 
 

 
   Figura 4.9c – Parede revestida com gesso.                             Figura 4.9d – Parede revestida com gesso, pintada. 
 

Uemoto (1988) distingue três tipos de eflorescência, as quais serão denominadas neste 
trabalho de Tipo I, II e III. O Tipo I é o mais comum e caracteriza-se por um depósito de sais 
brancos, pulverulentos, muito solúveis em água. Podem ocorrer em superfícies de alvenaria 
aparente, revestimentos de argamassa, juntas de assentamentos, regiões próximas a esquadrias 
mal vedadas, ladrilhos cerâmicos, juntas de ladrilhos cerâmicos e azulejos. Esse tipo de 
patologia somente modifica o aspecto estético, não sendo prejudicial ao substrato. Aplica-se 
perfeitamente ao amarelamento do gesso. 

A patologia Tipo II caracteriza-se pela formação de um depósito de cor branca com 
aspecto de escorrimento, muito aderente e pouco solúvel em água. Esse depósito, quando em 
contato com o ácido clorídrico, apresenta efervescência. Esses sais formam-se em regiões 
próximas a elementos de concreto ou sobre sua superfície e, às vezes, sobre superfícies de 
alvenaria. 

Nesta eflorescência, o sal formado é basicamente o carbonato de cálcio no caso da 
alvenaria, formado com a reação da cal livre, que pode ser liberada na hidratação do cimento, 
com a água proveniente da chuva ou de infiltração. A cal dissolve-se e deposita-se na 
superfície. Na evaporação da água, esta cal se transforma em carbonato de cálcio, reagindo 
com o anidrido carbônico do ar. 

A eflorescência do Tipo III manifesta-se como um depósito de sal branco entre juntas de 
alvenaria aparente, que se apresentam fissuradas devido à expansão decorrente da hidratação 
do sulfato de cálcio existente no tijolo ou da reação tijolo-cimento. Como essa patologia não é 
de interesse deste trabalho, não serão descritos maiores detalhes.  
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4.4 Estudo de Eliminação de Desmoldante Líquido 
 
4.4.1 Utilização do Teflon® como Antiaderente 
 

Teflon® é a designação corrente de um polímero, que são compostos químicos de 
elevada massa molecular relativa, resultantes de reações químicas de polimerização. Estes 
contêm os mesmos elementos nas mesmas proporções relativas, mas em maior quantidade 
absoluta. Os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores 
(os monômeros). O número de unidades estruturais repetidas numa macromolécula é chamado 
grau de polimerização. Este polímero, chamado de Politetrafluoretileno (PTFE) e descoberto 
acidentalmente por Roy J. Plunkett (1910–1994) para a empresa DuPont, em 1938, foi 
apresentado comercialmente em 1946. O PTFE é um polímero similar ao polietileno, no qual 
os átomos de hidrogênio estão substituídos por flúor. 

A fórmula química do monômero é CF2=CF2, e a do polímero é -(CF2-CF2)n-. Às vezes, 
utiliza-se o nome Teflon® para denominar a resina PFA (perfluoroalcóxido). A principal 
qualidade desse material é ser uma substância praticamente inerte, que não reage com outras 
substâncias químicas exceto em situações muito especiais. Isso se deve basicamente pela 
proteção dos átomos de flúor sobre a cadeia carbônica. Essa carência de reatividade permite 
que sua toxidade seja praticamente nula, sendo, também, o material de mais baixo coeficiente 
de atrito conhecido. O coeficiente de atrito é um valor adimensional que expressa a oposição 
existente entre superfícies de dois corpos em contato ao deslizar um em relação ao outro. 
Usualmente é representado com a letra grega μ. O valor do coeficiente de atrito é 
característico para cada par de materiais, e não é uma propriedade intrínseca do material. Ele 
depende de muitos fatores tais como o acabamento das superfícies em contato, a velocidade 
relativa entre as superfícies, etc. 

Usualmente se distinguem dois valores: 
• Coeficiente de atrito estático ( μe ): É medido quando ambas as superfícies estão em 

repouso (sem se mover). 
• Coeficiente de atrito dinâmico ( μd ): É medido quando uma ou ambas as superfícies 

estão em movimento (pode mover-se apenas uma ou as duas). 
Outra qualidade característica do Teflon® é sua impermeabilidade, a qual mantém, 

portanto, suas qualidades em ambientes úmidos. 
Ele é usado como uma fina camada que reveste panelas e outros utensílios. Seu ponto de 

fusão é 327°C, mas suas propriedades degradam acima de 260°C. 
Entre muitas outras aplicações industriais, o PTFE é usado para revestir determinados 

tipos de superfícies duras como as balas de perfuração para reduzir a quantidade de desgaste 
no cano da arma de fogo. 

O PTFE tem propriedades dielétricas excelentes. Isso é especialmente verdadeiro nas 
elevadas radiofreqüências, fazendo-se eminentemente apropriado para o uso como isolador de 
cabos, nos conjuntos dos conectores e como material para as placas de circuito impresso, 
usadas em freqüências de microonda. Combinado com sua alta temperatura de fusão o torna o 
material de escolha como substituto de desempenho elevado para o polietileno que é usado 
geralmente nas aplicações de baixo custo. 

Devido a seu baixo coeficiente de fricção, é usado para as aplicações onde a ação de 
deslizamento das peças é necessária: rolamentos, buchas, engrenagens, etc. Nessas aplicações 
seu desempenho é significativamente melhor do que o nylon e a resina do acetal; é 
comparável com o polietileno de alto peso molecular (UHMWPE), embora o UHMWPE seja 
mais resistente ao desgaste do que o Teflon®. Para tais aplicações, as versões do Teflon® 
com o óleo mineral ou com o bissulfeto de molibdênio embebido com lubrificantes 
adicionais, estão sendo usados em suas matrizes de fabricação. 

Dessas propriedades do Teflon®, a que traz maior importância para este trabalho é a sua 
alta antiaderência. Que ao revestir as réguas de alumínio e as tampas existentes hoje na 
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fabricação das placas de gesso, não permitem sua aderência às mesmas, dispensando, 
portanto, o uso de desmoldantes hoje utilizados na indústria gesseira, conforme experiência 
mostrada a seguir (Figuras 4.11a e b). 

Foi aplicada a pasta de gesso em uma fôrma de alumínio, revestida com Teflon® em 
condições normais de fabricação. Após a secagem, o gesso foi removido sem apresentar 
qualquer aderência. Observe-se o acabamento liso da superfície que esteve em contato com o 
Teflon®. 

 

 
Figura 4.11a – Pasta de gesso em recipiente de alumínio revestido com Teflon®. 

 
 

 
Figura 4.11b – Placa de gesso retirada do molde após sua secagem. 

 
5. CONCLUSÕES 
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O mecanismo do surgimento de manchas amareladas pós-pintura em placas de gesso, 
uma das patologias do sistema de pintura, ainda é de difícil compreensão devido a sua 
ocorrência ser eventual e ao envolvimento de vários parâmetros desde a sua fabricação até a 
aplicação da tinta. Do ponto de vista da utilização das placas de gesso na construção civil, o 
aparecimento de manchas de cor amarelada causa um impacto visual e estético. A solução do 
problema eleva o custo e há um consumo de tempo devido à necessidade de se realizar uma 
nova pintura com procedimento mais sofisticado. Além do aumento do custo final, afeta a 
credibilidade no uso dos produtos de gesso nas edificações. 

Na presente dissertação, exaustivamente, buscas por trabalhos sobre o mecanismo de 
aparecimento de manchas de cor amareladas pós-pintura em placas de gesso foram feitas, 
entretanto, as informações disponíveis sobre o assunto em questão estão limitadas em 
recomendações dos fabricantes de tintas para tentar evitar o aparecimento das manchas 
amareladas, mas sem entrar em detalhes sobre o seu mecanismo. As indústrias fabricantes de 
tinta recomendam a aplicação de uma tinta intermediária de resina alquídica, com elevado 
teor de carga composta de finas partículas sólidas, insolúveis nas resinas e nos solventes da 
composição da mesma, que permanecem em suspensão em sua formulação, chamados de 
pigmentos inertes. Estas tintas intermediárias são aplicadas sobre as superfícies das placas de 
gesso com o objetivo de dificultar a migração das impurezas causadoras do amarelamento. 
Portanto, visou-se estudar, de forma sistemática, o mecanismo que causa o surgimento das 
manchas amareladas pós-pintura em placas de gesso fabricadas no Pólo Gesseiro do Araripe, 
na atualidade o maior Pólo para a produção de gesso e de produtos de gesso do País. Estudou-
se dois casos sobre aparecimento de manchas amareladas em: (i) revestimento de argamassa 
de gesso sobre ferro oxidado e (ii) pós-pintura nas placas de gesso desmoldadas do molde de 
placa padronizado com a utilização de diferentes tipos de desmoldantes, que são formulados 
pelo fabricante das placas. O presente trabalho ainda está longe de ser completo, entretanto, a 
partir de resultados obtidos, as seguintes conclusões foram obtidas: 

• Através de imagens de microscopia eletrônica de varredura, observou-se claramente 
que a estrutura das placas de gesso é formada por cristais de gipsita de formato acicular 
com diâmetros de alguns micrômetros e com comprimento de dezenas de micrômetros. 
Observou-se também que há uma grande quantidade de vazios entre os cristais, que faz 
com que a densidade resultante do material seja substancialmente baixa tornando-as 
bastante leves, razão pela qual é largamente empregada essencialmente no 
rebaixamento do forro. Quanto à resistência mecânica das placas de gesso, ela é 
alcançada devido aos entrelaçamentos desses cristais aciculares.  

• Em função da existência de uma alta porosidade nas placas de gesso observada por 
microscopia eletrônica de varredura e tipo de estrutura, o ensaio sobre a capacidade de 
percolação da tinta numa amostra de giz de gesso, mostrou que, não somente a parte 
líquida da tinta percola para o interior da estrutura do material por fenômeno de 
capilaridade, mas também há também o transporte simultânea da parte sólida da tinta, 
inclusive os pigmentos que determinam a coloração da tinta.  

• Das dez placas de gesso de tonalidade branca, as quais foram provenientes de dez 
fabricantes distintos de placa de gesso do Pólo Gesseiro do Araripe, que utilizam os 
mais variados tipos de desmoldantes, quatro placas apresentaram manchas amareladas 
pós-pintura. Comparando-se a tonalidade das cores amareladas das manchas nas placas 
com a mancha de cor amarelada que surgiu após o revestimento da argamassa de gesso 
sobre ferro oxidado, observou-se que a tonalidade de amarelo é bem distinta. Enquanto 
que a cor das manchas amareladas pós-pintura é mais tênue, tendendo para amarelo 
claro, a cor da mancha amarelada devido ao óxido de ferro é tonalidade de amarelo 
escuro para laranja escuro, e no ponto de contato com o óxido de ferro é praticamente 
de cor negra devido à alta concentração de óxido de ferro. Ademais, a mancha 
amarelada pós-pintura limita-se somente sobre a camada externa do revestimento da 
tinta, enquanto que o óxido de ferro propaga-se de geometria cônica a partir do ponto 
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de contato com o óxido de ferro até o lado oposto da camada do emboço de gesso. A 
análise química das manchas amareladas pós-pintura por espectrofotômetro de 
fluorescência de Raios X, embora tenha detectado uma diferença na concentração de 
elementos de magnésio e sódio,  não detectou diferença significativa na concentração 
de ferro quando comparado com amostras da região não amarelada. Portanto, a 
substância causadora da coloração amarelada das manchas pós-pintura é distinta do 
óxido de ferro. Assim, as substâncias causadoras de manchas amarelas são atribuídas 
aos desmoldantes orgânicos líquidos à base de querosene, estearina, diesel, vela, 
aplicados nos moldes de fabricação das placas de gesso. 

• Sobre o detalhamento do mecanismo de aparecimento de manchas amareladas em 
placas de gesso, uma explicação  pode ser da seguinte forma. Quando a argamassa de 
gesso é vertida para o molde, que recebeu um revestimento de desmoldante líquido, 
uma parte do desmoldante passa a integrar-se à argamassa de gesso hidratado, que se 
encontra ainda na fase fluída. Sabe-se também que após um determinado tempo de 
hidratação do gesso, inicia-se uma reação química exotérmica e, na seqüência, dá-se o 
processo de crescimento de cristais aciculares de gipsita em alta velocidade, o qual é 
concluído em alguns minutos. Do ponto de vista de crescimento de cristais, sabe-se que 
geralmente impurezas, tais como as substâncias orgânicas que compõem o 
desmoldante, são expulsas dos cristais de gipsita, possivelmente ficando aderidas na 
superfície externa dos microcristais aciculares de gipsita. No processo de secagem, uma 
parte do desmoldante que ficou aderida na superfície do cristal evapora-se devido a sua 
alta taxa de volatização. Com a aplicação da tinta sobre a superfície da placa de gesso, 
uma fração da tinta, incluindo a parte líquida e sólida, é absorvida por capilaridade para 
o interior da placa de gesso em razão da alta porosidade. No processo de secagem da 
tinta, à medida que a evaporação da parte líquida se processa pela superfície externa, 
suspeita-se que as substâncias orgânicas do desmoldante remanescentes na superfície 
do cristal dissolvem-se para a parte líquida da tinta e são transportadas para a superfície 
da placa, que entra em contato com o filme da tinta, denominada tinta imobiliária, que 
são emulsões à base de substância acrílica e/ou vinílica, em fase de secagem. Pelo fato 
do filme ser composta de substâncias orgânicas, deve ocorrer uma interação físico-
química causando o amarelamento quando as placas de gesso são pintadas com tinta 
branca.  

• Considerando que o desmoldante seja um dos principais fatores causador de manchas 
amareladas pós-pintura das placas de gesso, desenvolvimento de um processo de 
fabricação de placas de gesso que possa eliminar o uso total do desmoldante líquido, 
por exemplo, o uso de revestimento de materiais como Teflon®, poderá contribuir para 
a redução do aparecimento de manchas amareladas pós-pintura nas placas de gesso. 
Como conseqüência, além de eliminar o consumo dos desmoldante líquido à base de 
substâncias orgânicas de alta volatilidade reduzindo o custo de fabricação de placas de 
gesso, reduzirá também substancialmente a insalubridade dos fabricantes de placas de 
gesso, uma vez que, na atualidade, a fabricação de placas de gesso ainda é 
essencialmente manual. 
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TRABALHOS FUTUROS 
 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho, foram detectados, pelo menos, dois 
processos distintos sobre o aparecimento de manchas amareladas nos produtos de gesso. Para 
cada caso, devido ao envolvimento de vários parâmetros, um entendimento correto sobre o 
mecanismo do aparecimento das manchas amareladas torna-se um assunto de alta 
complexidade e experimentos laborioso. Do ponto de vista científico e tecnológico, um estudo 
sistemático sobre  mecanismo de aparecimento destas manchas amareladas é de fundamental 
importância. Neste sentido, seguintes trabalhos são sugeridos para melhor compreensão dos 
mecanismos de aparecimentos de manchas amareladas.  

• Realizar um estudo com maior número de placas de gesso e de fabricantes para 
melhorar a estatística sobre o efeito dos tipos de desmoldante no aparecimento de 
manchas amareladas. 

• Caracterizar as substâncias do desmoldante causadoras de manchas amareladas pós-
pintura com técnicas avançadas de caracterização tais como técnicas espectroscópicas 
de infravermelho, ultravioleta, ressonância nuclear magnética, análise química por 
fluorescência de raios-X.  

• Realizar um estudo sistemático sobre desenvolvimento de diferentes tipos de sistema 
de pintura e de tintas para cada tipo de desmoldante empregado na fabricação de 
gesso.  

• Estudar sistematicamente a possibilidade de substituir o desmoldante líquido nas 
fábricas de placas de gesso por desmoldante sólido do ponto de vista técnico e 
econômico. 
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ANEXO 
 

Tabela 1 - Produção Mundial 
País                         Ranking         P R O D U Ç Ã O ( 1 0 [3] t ) 
 EM 2000 1999 % 2000 % 
Estados Unidos 1o 22.400 20,93 19.500 18,40 
Irã 2o 9.750 9,12 11.000 10,38 
Canadá 3o 9.470 8,85 8.550 8,07 
Espanha 4o 7.500 7,00 7.500 7,08 
México 5o 7.000 6,54 7.000 6,60 
China 6o 9.000 8,42 6.800 6,42 
Japão 7o 5.500 5,14 5.600 5,28 
Tailândia 8o 5.000 4,68 5.830 5,50 
França 9o 4.500 4,20 4.500 4,24 
Brasil  1.456 1,36 1.498 1,41 
Outros Países  25.424 23,76 28.222 26,62 
TOTAL  107.000 100,0 106.000 100,0 
Fonte: Mineral Commodity Summaries (USGS) e Sumário Mineral (DNPM), 2001 e 2002. 
 

Tabela 2 - Pólo Gesseiro do Araripe - Extensão Territorial e População 
Município Extensão Territorial (km2) População (Censo 2000) 
Araripina 1.906,3 70.898 
Bodocó 1.598,1 31.731 
Exu 1.493,9 32.423 
Ipubi 968,0 23.042 
Ouricuri 2.373,9 56.733 
Trindade 228,3 21.930 
Total 8.568,5 238.757 
Pernambuco 98.525,7 7.918.344 
Fonte: IBGE in Condepe - Base de Dados do Estado (BDE). 

 
Tabela 3 - Reservas Brasileiras de Gipsita em 2000 

                            Unidade: t 
UF Medida Indicada Inferida Total % 
Amazonas 357.273 1.395.720 1.752.993 0,1 
Bahia 461.343.861 93.997.000 166.280.000 721.620.861 41,7 
Ceará 9.944.432 39.000 9.983.432 0,6 
Maranhão 46.904.580 6.520.355 100.000 53.524.935 3,1 
Pará 189.619.891 204.119.355 186.739.654 580.478.900 33,5 
Pernambuco 177.910.574 72.836.751 96.912.061 347.659.386 20,1 
Piauí 1.817.650 522.000 1.243.000 3.582.650 0,2 
Tocantins 740.652 4.443.011 5.372.813 10.556.476 0,6 
Total 888.638.913 383.873.192 456.647.528 1.729.159.633 100,0 
Fonte: DNPM - Anuário Mineral Brasileiro 2001. 
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Tabela 4 - Produção Brasileira de Gipsita, por Estado, 1987-2000 
Unid: t                  

ESTADO 
Ano           

 AM MA PI CE RN BA TO PE Brasil (PE/BR)
x100 

1987        0 39.019      900 47.619      0      0 2.248    711.881    801.667 88,80
1988        0 28.243          0 45.792      0      0 1.253    713.385    788.673 90,45
1989        0 27.022 11.500 60.159  134      0 2.700    759.105    860.620 88,20
1990        0 23.176          0 37.985      0      0 2.300    760.127    823.688 92,28
1991        0 18.341   6.420 23.742      0      0 2.050    919.261    969.814 94,79
1992   8.369 13.316   3.210 29.490      0      0        0    842.540    896.925 93,94
1993   7.500 21.507   3.800 34.682      0      0    440    838.206    906.135 92,50
1994   7.350 28.742      240 42.090      0      0    843    754.922    834.187 90,50
1995   5.252 23.640      345 41.460      0      0 2.094    880.325    953.116 92,36
1996 24.921 29.804      320 41.024      0      0 5.525 1.024.512 1.126.106 90,98
1997 23.386 32.317          0 47.899      0      0 5.000 1.287.062 1.395.664 92,22
1998 25.950 53.476 0 66.408 0 100.000 9.831 1.376.292 1.631.957 84,33
1999 24.165 60.612          0 74.603       0 20.000 11.698 1.336.512 1.527.599 87,49
2000 30.600 56.074          0 54.325     0     0  14.642 1.342.132 1.497.790 89,61
Fonte: DNPM - Anuário Mineral Brasileiro 1988–2001. 
 

Tabela 5 - Empresas do Pólo Gesseiro / Produção 
Segmento da cadeia produtiva                            Quantidade de empresas 
Mineração                                                                                          28 
Calcinação           87 
Fabricação de Pré-moldados           234 
Total           349 
PRODUÇÃO – 2001 
GIPSITA           2.300.000 / ton 
GESSO           1.500.000 / ton 
Fonte: CENSO – SINDUSGESSO – 2001. 
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Quadro 1 - Minas Existentes em Pernambuco, em dezembro 2001 
Mun/Localidade Empresa Gr. Empresarial Atividade 
 1. Araripina/Faz Ponta da Serra Mineradora Ponta da Serra Ltda Votorantim Paralisada 
 2. Araripina/Faz Pta da Serra Mineradora Ponta da Serra Ltda Votorantim Paralisada 
 3. Araripina/ Faz Rancharia Mineradora Ponta da Serra Ltda Votorantim Paralisada 
 4. Araripina/Sítio Flamengo Mineradora Ponta da Serra Ltda Votorantim Paralisada 
 5. Araripina/ Faz Pta da Serra Mineradora Campo Belo Ltda Edson Sodré Em produção 
 6. Araripina/Ponta da Serra Mineradora Rancharia Ltda Josias Inojosa Em produção 
 7. Araripina/Faz Rancharia Supergesso S/A Min. Indústria Josias Inojosa Paralisada 
 8. Araripina/Lagoa Dentro Gipsita S/A Min Ind Comércio Lafarge Gypsum Paralisada 
 9.Araripina/Lagoa Dentro Calmisa-Cia Int Min Calc. Piauí Valmir Simeão Em produção 
10.Araripina/Cocos Knauf do Brasil S/A Knauf Em produção 
11.Araripina/Faz Pta da Serra Mineradora Campevi Ltda Geroncio  Em produção 
12.Araripina/Faz Varão Mineração Serra Suposta Ltda  Em produção 
13.Araripina/Sítio Sangradouro Mineradora Sombra da Serra Ltda  Em produção 
14.Araripina/Fazenda Minador Gesso Fênix Min Ind Comércio Ltda João Carvalho Em produção 
15.Araripina/Lagoa dos 
Gregórios 

Mineração Lagoa dos Gregórios Ltda Humberto Bertino Em produção 

16.Bodocó/Lagoa Massapê Matsulfur Cia Mat Sulfurosos S/A Lafarge Cimento Paralisada 
17.Bodocó/Lagoa de Dentro Matsulfur Cia Mat Sulfurosos S/A Lafarge Cimento Paralisada 
18.Bodocó/ Mineradora Ponta da Serra Ltda Votorantim Paralisada 
19.Bodocó/Lagoa de Dentro  Nelson de Luna Neto - ME  Nelson de Luna 

Neto 
Paralisada 

20.Bodocó/Sítio Sombrio  S/A Mineração Jerônimo Rosado Rosado Paralisada 
21.Exu/Sítio Queim.Grande Mineração Ponta da Serra Ltda Votorantim Paralisada 
22.Ipubi/Sítio Barbosa Min Pernambucana de Gipsita Ltda 

(1) 
Adriano Sampaio Em produção 

23.Ipubi/Sítio Barbosa 2 Aimberê Sociedade de Mineração 
Ltda 

Matarazzo Paralisada 

24.Ipubi/São Severino Holcim Brasil S/A. Holderbank Em produção 
25.Ipubi/Faz Alto Bonito Mineração Alto Bonito Ltda Geraldo Lins  Em produção
26.Ipubi/Baixas ou Ausentes CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Em produção 
27.Ipubi/ Baixas ou Ausentes CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Em produção 
28.Ipubi/Fazenda Alegre CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Paralisada 
29.Ipubi/ Baixas ou Ausentes CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Paralisada 
30.Ipubi/ Baixas ou Ausentes CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Paralisada 
31.Ipubi/Ausentes CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Paralisada 
32.Ipubi/Ausentes CBE Cia Brasileira de Equipamento Nassau Paralisada 
33.Ipubi/Sítio Baixas Calmina Cia Int de Calc Mineração Duarte Em produção 
34.Ipubi/Sítio Alto Bonito Duarte e Cia Ltda Duarte Em produção 
35.Ipubi/Alto Alegre Com Ind Rurais F Bezerra S/A Coelho Em produção 
36.Ipubi/Sítio Baixas Mineração Araújo Ltda Claro Araújo Paralisada 
37.Ipubi/Sítio Alto Bonito Minegel Min Gesso Bonito Ltda Lairton G. Lins Em produção 
38.Ipubi/Buracão Rocha Nobre Mineração Ltda Eduardo Farias Em produção 
39.Ipubi/ Sítio Escorrego Emitol Empr de Min Torres Ltda Arnaldo Torres Em produção 
40.Ouricuri/ Fazenda Baixas Alexandre F. Ferraz & Cia Ltda Marcos Ferraz Paralisada 
41.Ouricuri/Faz. Pajeú Matsulfur Cia de Mat Sulfurosos Lafarge Cimento Paralisada 
42.Ouricuri/Faz Alto Bonito Empr de Min Serrolândia Ltda Valdemar de Souza Em produção 
43.Ouricuri/Casa de Pedra Mineradora Ponta da Serra Ltda Votorantim Em produção 
44.Ouricuri/São Jorge Mineradora São Jorge S/A Laudenor Lins Em produção 
45.Trindade/Sítio Tomás Mineração Trevo Ltda (2) Alencar Em produção 
46.Trindade/ Faz Papa Mel Min de Gipsita Santana Ltda (3) Nac-Natura Em produção 
47.Trindade/Pretão Mineradora Rancharia Ltda Josias Inojosa Em produção 
Fonte: DNPM 
(1) Empresa arrendatária da concessão pertencente à Aimberê Sociedade de Mineração Ltda, do grupo 
Matarazzo. 
(2) Empresa arrendatária da concessão pertencente à Kehrle Mineração Ltda. 
(3) Empresa arrendatária da concessão pertencente à Getomisa Gesso Tamoyo Mineração S/A. 
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Tabela 6 - Produção Brasileira de Gesso, por Estado, 1987-2000 
Unid: t 

ESTADO 
Ano        

     MA       PI TO CE  PE Brasil (PE/BR)x100
1987 2.200 0  23.824 219.866 245.890 89,42 
1988 3.000 0  23.684 248.547    275.231 90,30 
1989 950 0  26.866 285.920    313.736 91,13 
1990 0 0  31.958 256.179    288.137 88,91 
1991 0 0  46.306 296.754    343.060 86,50 
1992 0 0  28.917 343.315    372.232 92,23 
1993 0 0  28.177 277.503    305.680 90,78 
1994 0 0  26.571 292.651    319.222 91,68 
1995 0 0  32.694 394.302    426.996 92,34 
1996 0 256  34.374 421.345    457.654 92,07 
1997 0 0 1.680 40.922 481.718    522.640 92,17 
1998 0 0 7.865 49.418 608.500    665.783 91,40 
1999 0 0 8.000 43.759 546.927    598.686 91,35 
2000 0 0 9.600 57.920 602.750    670.270 89,92 
Fonte: DNPM - Sumário Mineral 1988–2001. 
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Quadro 2- Calcinadoras do Pólo Gesseiro do Araripe - 2002 
Nº Município Razão Social Tipo de Gesso 
  1 Araripina Gessoplac Conquista Ltda. Beta – Rápido 
  2 Gesso Timóteo Delmondes Ltda. Beta – Rápido 
  3 Gesso Medeiros Ltda. Beta – Rápido 
  4 Gesso Forte Ltda. (Unidade I) Beta – Rápido 
  5 Gesso Forte Ltda. (Unidade II) Beta – Rápido 
  6 Magil Gesso Industrial Ltda. Beta – Rápido 
  7 Gesso Itajaí Ltda. Beta – Rápido 
  8 Gesso Inajá Ltda. Beta – Rápido 
  9 Indústria de Gesso Bernardo Ltda. Beta – Rápido 
10 Ingeplac - Gesso Santos Ltda. Beta – Rápido 
11 A.M. Gesso Ltda. Beta – Rápido 
12 Calmisa - Cia Integr. de Calc. e Mineração do Piauí Beta – Rápido 
13 Gesso Bom Jardim Ltda. Beta – Rápido 
14 Gesso Ouro Branco Ltda. Beta – Rápido 
15 Usigesso - Usina de Beneficiamento de Gipsita Ltda. Beta – Rápido 
16 Ingesel - Mineração, Calcinação e Premoldados Ltda. Beta; Rápido e lento, 

cerâmico 
17 João Adoésio Cunha M.E. (Unidade I) Beta – Rápido 
18 João Adoésio Cunha M.E. (Unidade II) Beta – Rápido 
19 Ingebrás - Indústria de Gesso do Brasil Ltda. Beta – Rápido 
20 Morena - Mineração Indústria e Comércio Beta – Rápido 
21 Gesso Moderno Ltda. Beta – Rápido 
22 Gesso Padrão Ltda. Beta – Rápido 
23 Kigesso - Araripina Gesso Ltda. Beta – Rápido 
24 Incagesso Ltda. Beta – Rápido 
25 Gesso Aricanduva Ltda. Beta – Rápido 
26 Supergesso S/A Indústria e Comércio Alfa, Beta; Rápido, lento 

aditivados e cerâmico 
27 Calmina - Cia Integ.  Min. e Calcinação S/A (Unid. I) Beta – Rápido 
28 Gipsita S/A Min. Ind. e Comércio (Lafarge Gypsum) Beta - Rápido, lento 

aditivados e cerâmico 
29 Bodocó Gessaldo Ltda. Beta – Rápido 
30 Ipubi Gesso Progresso (G. F. dos Santos & Cia Ltda.) Beta – Rápido 
31 Gesso Amércia do Sul Ltda. Beta – Rápido 
32 Indústria de Gesso Serra Branca Ltda. Beta – Rápido 
33 Gesso Antares Ltda. Beta – Rápido 
34 Indústria e Comércio de Gesso Poço Verde Ltda. Beta – Rápido 
35 Gesso Rio Verde Ltda. Beta – Rápido 
36 Indústria e Comércio de Gesso Serrolândia Ltda. Beta – Rápido 
37 Indústria de Gesso Ideal Ltda. Beta – Rápido 
38 Gesso Grande Serra Ltda. Beta – Rápido 
39 Mineradora São Jorge S/A Alfa 
40 Gesso Solaris Ltda. Beta – Rápido 
41 Gesso Vitória (Miguel D. de Oliveira Jr. M.E.) Beta – Rápido 
42 Gesso Cruzeiro do Sul Ltda. Beta – Rápido 
43 Gypsomay Ltda. Beta – Rápido 
44 Calmina - Cia Integ. Min. e Calcinação S/A (Unid. II) Beta – Rápido 
45 Ouricuri Calcigenação de Gesso Luna Ltda. Beta – Rápido 
46 Gesso Santa Terezinha Ltda. Beta – Rápido 
47 Gesso Branco Ltda. Beta – Rápido 
48 Gesso Asa Branca Ltda. Beta – Rápido 
49 Gesso São José Ltda. Beta – Rápido 
50 Trindade Gessabra - Gesso Asa Branca Ltda. Beta – Rápido e 

cerâmico 
51 Indústria de Gesso Morais (J. Z. da Silva Neto M.E.) Beta – Rápido 
52 Ingenor - Indústria de Gesso Nordeste Ltda. Beta – Rápido 
53 Gesso União Ltda. Beta – Rápido 
54 Prolar Gesso Indústria e Comércio Ltda. Beta – Rápido 
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55 Icanorte - Indústria de Calcinação do Norte Ltda. Beta – Rápido 
56 Agaci Gesso (Antônio Pereira Feitosa M.E.) Beta – Rápido 
57 Gesso Mundo Novo Ltda. Beta – Rápido 
58 Terra Nobre Indústria e Comércio Ltda. Beta – Rápido 
59 Gesso Novo Horizonte Ltda. Beta – Rápido 
60 Gesso Trevo Ltda. Beta – Rápido 
61 Gesso Ceará Indústria e Comércio Ltda. Beta – Rápido 
62 Ingel - Indústria de Gesso Ltda. Beta – Rápido 
63 Indústria de Gesso e Placas São Geraldo Ltda. Beta – Rápido 
64 Cagel - Calcinação de Gesso Bonito Ltda. (Unid. I) Beta – Rápido 
65 Cagel - Calcinação de Gesso Bonito Ltda. (Unid. II) Beta – Rápido 
66 Gesso Natura Indústria e Comércio Ltda. Beta – Rápido 
67 Calcinação de Gesso Sublime Ltda. Beta – Rápido 
68 Calcinação de Gesso Carvalho Ltda. Beta – Rápido 
69 Calcinação de Gesso Araripe Ltda. Beta – Rápido 
70 Ind. e Com. de Gesso e Placas Renascer Ltda. Beta – Rápido 
71 Incagepe - Ind. Com. e Calc. de Gesso PE Ltda. Beta – Rápido 
72 Clinigesso Ltda. Beta – Rápido 
73 Real Gesso Ltda. Beta – Rápido 
74 Necal - Nordeste Calcinação Ltda. Beta – Rápido 
75 Icageplaminas - Ind. Com. Calc. de Gesso e Placas Ltda. Beta – Rápido 
76 Paulo Sérgio da Silva Gesso e Decorações Ltda. Beta – Rápido 
77 Sertão Gesso Indústria e Comércio Ltda. Beta – Rápido 
78 Calcinadora de Gesso Comal Ltda. Beta – Rápido 
79 Ana Cristina Gesso Ltda. Beta – Rápido 
80 Ind. e Com. de Gesso e Placas Trindade Ltda. Beta – Rápido 
Fonte: DNPM. 
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Tabela 7 - Evolução do Consumo Aparente de Gipsita e Gesso, 1988-2000 
Unidade: t 

Anos Produção Exportação Importação Consumo Aparente 
1988 788.673 31 1.026 789.668 
1989 860.620 7 1.709 862.322 
1990 823.688 10 1.121 824.799 
1991 969.814 53 1.544 971.305 
1992 896.925 58 564 897.431 
1993 906.135 368 715 906.482 
1994 834.187 738 32.058 865.507 
1995 953.116 999 9.787 961.904 
1996 1.126.106 1.686 11.731 1.136.151 
1997 1.507.114 1.745 15.287 1.520.656 
1998 1.531.957 2.249 33.192 1.562.900 
1999 1.527.599 7.143 22.528 1.542.984 
2000 1.497.790 14.386 66.836 1.550.240 

Fonte: DNPM – Balanço Mineral Brasileiro 2001 (no prelo). 
Anuário Mineral Brasileiro 2001. 




