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RESUMO 

 

 

O tratamento dos resíduos da construção e demolição (RCD) no Brasil é uma 
questão ambiental pouco explorada, refletindo numa evolução lenta no quesito 
sustentabilidade. O presente trabalho tem por objetivo estudar a calcinação dos 
resíduos de bloco de gesso utilizando o gás natural (GN) como combustível em 
forno rotativo piloto contínuo, para a produção de gesso beta reciclado. Para atingir 
estes objetivos foi realizado um planejamento de experimentos, uma técnica 
utilizada para combinar todas as variáveis do processo em todos os níveis. Nessa 
metodologia foram avaliados os efeitos de três fatores: velocidade de rotação do 
cilindro, temperatura de controle da combustão e vazão de alimentação de sólidos. 
Cada um foi estudado em três níveis: baixo, médio e alto. Para determinar a 
significância de cada fator e de suas interações foi utilizado o modelo estatístico de 
Análise de Variância (ANOVA) utilizando o software Statistica®. Foram obtidos 
coeficientes de regressão significativos, originando um modelo matemático para a 
variável resposta (teor de hidratação). Esta equação determina em que condições de 
calcinação obtem-se maior grau de conversão de gipsita em hemidrato no interior do 
forno. Uma vez identificada às condições ótimas de calcinação, foram realizados 
experimentos adicionando-se frações de gipsita aos resíduos de bloco de gesso nos 
seguintes valores: 0 (resíduo puro), 50, 70, 80 e 88%. A gipsita utilizada possui 
partículas com diâmetro médio de 0,158 mm. Os resíduos de bloco de gesso tiveram 
sua granulometria máxima limitada pelo peneiramento através de peneira com 
abertura de dois milímetros, antes de serem utilizados como matéria-prima para 
calcinação. Em cada ensaio foram avaliadas as propriedades físico-químicas e 
mecânicas do material produzido, e os resultados obtidos foram comparados com as 
especificações exigidas pela norma NBR 13207, para o recebimento do gesso a ser 
utilizado na fundição ou revestimento. O processo de calcinação dos resíduos de 
bloco de gesso apresentou resultados promissores, produzindo um gesso beta 
reciclado que cumpre parcialmente as exigências normativas, utilizando uma fração 
igual ou maior do que 80% de gipsita. Desta forma, conclui-se que é possivel 
reutilizar e comercializar os resíduos de gesso gerado pela construção civil após o 
devido tratamento, passando a representar uma alternativa economicamente 
interessante para os geradores deste tipo de resíduo, evitando sua disposição nos 
aterros sanitários e lixões. 

 
Palavras chaves : Hemhidratado, Gipsita, Planejamento de Experimentos, Forno 
Rotativo, Resíduos da Construção e Demolição. 
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ABSTRACT 

 

 

The treatment of waste from construction and demolition waste in Brazil is an 
environmental issue little explored, reflecting a slow evolution in the question 
sustainability. This paper aims to study the calcination of the waste block of plaster 
using natural gas (NG) as fuel in rotary kiln pilot continued, for the production of 
recycled gypsum beta. To reach these goals was realized a design of experiments, a 
technique used to combine all the variables of the process at all levels. In this 
methodology we evaluated the effects of three factors: speed of rotation of the 
cylinder, the combustion temperature control and feed flow rate of solids. Each was 
studied at three levels: low, medium and high. To determine the significance of each 
factor and their interactions we used the statistical model analysis of variance 
(ANOVA) using the software Statistica®. Was obtained significant regression 
coefficients, leading to a mathematical model for the response variable (degree of 
hydration). This equation determines that the firing conditions were obtaining higher 
conversion of gypsum hemydrate inside the oven. Once identified the optimum 
conditions of calcination, experiments were performed by adding fractions of waste 
gypsum plaster block in the following values: 0 (pure waste), 50, 70, 80 and 
88%.Gypsum has used particles with an average diameter of 0.158 mm. Waste 
gypsum block had their maximum size limited by sieving through a sieve with 
opening of two millimeters, before being used as raw material for calcination. In each 
experiment we evaluate the physico-chemical and mechanical properties of the 
material produced, and the results were compared with the specifications required by 
the NBR 13 207, for receiving the plaster to be used in the casting or coating. The 
calcination process of waste gypsum block showed promising results, producing a 
beta recycled gypsum partially satisfying regulatory requirements, using a fraction 
equal to or greater than 80% of gypsum. Thus, we conclude that it is possible to 
reuse and market the gypsum waste generated by construction after appropriate 
treatment, and now represents an economically attractive to generators of this type of 
waste, avoiding its disposal in landfills and dumps. 

 

Keywords: hemihydrate, Gypsum, Design of Experiments, Rotary Kiln, waste from 
construction and demolition. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mineral gipsita é o sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4∙2H2O), que ocorre 

em diversas regiões do mundo apresentando um amplo e diversificado campo de 

utilizações. O grande interesse pela gipsita é atribuído a uma característica peculiar 

que consiste na facilidade de desidratação e reidratação. A gipsita perde 3/4 da 

água de cristalização durante o processo de calcinação, convertendo-se a um 

sulfato de cálcio hemidrato (CaSO4∙1/2H2O), e quando misturado com água, pode 

ser moldado e trabalhado antes de endurecer e adquirir a consistência mecânica da 

forma rehidratada e estável (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2008). 

O Pólo Gesseiro do Araripe (PGA), principal região produtora de gesso no 

Brasil, situa-se no extremo oeste do Estado de Pernambuco, a cerca de 680 km da 

capital Recife, fazendo fronteira com os estados do Ceará e Piauí, e sendo 

demarcados pela Chapada do Araripe (PERES; BENACHOUR; SANTOS, 2008). 

Nela são instaladas 37 minas em produção, cerca de 100 calcinadoras e 

aproximadamente 300 pequenas unidades produtoras de artefatos que são 

responsáveis pela maior parte da produção nacional de gesso, participando com 

770.864 toneladas (85% da produção), seguido de São Paulo (54.595 toneladas, 

6%), do Rio de Janeiro (41.562 toneladas, 5%), do Ceará (34.513 toneladas, 4%) e 

de Tocantins (5.643 toneladas, 1%) (LYRA, 2007). O PGA é responsável por 89,4% 

da produção de gipsita, e 81% da produção brasileira de gesso. Em 2005, a 

produção brasileira de gipsita bruta foi de 1,58 milhões de toneladas (LYRA, 2006, 

apud BALTAR; BASTOS; LUZ, 2008). 

O beneficiamento da gipsita para a produção de gesso, na região do Araripe, 

envolve as seguintes operações: (1) catação manual; (2) britagem; (3) rebritagem; 

(4) peneiramento (usado apenas em algumas empresas); (5) ensilamento: (6) 

calcinação; (7) estabilização térmica em silos; (8) moagem (de acordo com as 

especificações de mercado para o produto); (9) ensilamento e (10) ensacamento. O 

produto resultante das operações de cominuição deve apresentar uma distribuição 

granulométrica uniforme a fim de possibilitar uma desidratação por igual para as 

partículas de gipsita (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2004). Dependendo do processo de 

calcinação da gipsita obtêm-se as variedades de hemhidratado conhecidas como 

gesso beta e gesso alfa. Nos fornos que proporcionam uma calcinação sob pressão 
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atmosférica, produz-se o gesso beta, enquanto que nos fornos do tipo autoclave, 

serão utilizados na produção do gesso alfa. O gesso beta é utilizado na indústria da 

construção civil, cimenteira e de modelagem, enquanto que o gesso alfa apresenta 

uma menor demanda de água para formação da pasta, resultando em produtos de 

melhor qualidade, com aplicações na indústria cerâmica (moldes), na medicina 

(gesso ortopédico) e na odontologia (produção de próteses dentárias). 

Na indústria da construção civil o controle de rejeitos e resíduos tem se 

tornado de fundamental importância na execução de uma obra, tendo em vista que a 

quantidade de entulho gerado pode provocar sérios problemas ambientais, uma vez 

que grande parte dos resíduos é depositada de forma irregular, como em lixões 

clandestinos, margens de rios e córregos, ou em terrenos baldios, sendo um dos 

principais responsáveis pelo esgotamento de áreas de aterros em cidades de médio 

e grande porte (SILVA et al., 2006). 

A preservação ambiental é hoje uma preocupação mundial. A humanidade, 

através dos séculos, vem conquistando espaços quase sempre em detrimento de 

uma contínua e crescente pressão sobre os recursos naturais. Na construção civil 

não é diferente. Apesar de seus reconhecidos impactos socioeconômicos para o 

país, como alta geração de empregos, renda, viabilização de moradias, infra-

estrutura, estradas e outros, ela ainda carece de uma firme política para a 

destinação de seus resíduos sólidos, principalmente nos centros urbanos 

(SINDUSCON-MG, 2005).  

Neste contexto, a união entre o empresariado, a sociedade civil e a gestão 

pública é extremamente relevante para a minimização dos problemas relativos ao 

meio ambiente. Com a entrada em vigor da Resolução n.º 307/2002 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o setor da construção civil começa a 

participar das discussões a respeito do controle e da responsabilidade pela 

destinação de seus resíduos sólidos. Nesta resolução, estão estabelecidas 

responsabilidades e deveres, inclusive a necessidade de cada município licenciar as 

áreas para disposição final, fiscalizar o setor em todo o processo e implementar o 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Com isso, ela 

abre caminho para que os setores públicos e privados possam juntos, prover os 

meios adequados para o manejo e a disposição desses resíduos (SINDUSCON-MG, 

2005). 



3 
 

 Uma grande parte dos resíduos da construção civil está classificada na 

categoria C, resíduos que possuem pouca ou nenhuma tecnologia para serem 

reaproveitados, e quando inadequadamente armazenados podem provocar danos 

ao meio ambiente, tais como: contaminação de solo e meios aquáticos, geração de 

gases maléficos à saúde humana e prejuízos turísticos, dentre outros.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Geral 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo principal determinar as 

condições ótimas de operação do forno rotativo piloto para calcinação dos resíduos 

de bloco de gesso, produzindo um gesso beta reciclado com propriedades físico-

químicas e mecânicas conforme as especificações das normas vigentes brasileiras 

(NBR’s), procurando propor uma alternativa viável para os geradores destes 

resíduos, desenvolvendo uma tecnologia de reciclagem para estes, e atendendo ao 

mesmo tempo a Resolução n.º 307/2002 (CONAMA). 

 

1.1.2 Específicos 

• Aplicar para a calcinação da gipsita a metodologia de planejamento 

experimental fatorial com adição de pontos intermediários, combinando os 

principais fatores: vazão de alimentação de sólidos, temperatura de 

controle da combustão e velocidade de rotação do forno, em todos os 

níveis (baixo, médio e alto); 

• Determinar a significância de cada fator, e de suas interações sobre a 

variável resposta: teor de hidratação; 

• Determinar os coeficientes de regressão significativos, gerando um 

modelo matemático para a variável dependente (resposta): teor de 

hidratação; 

• Identificar as condições ótimas de calcinação de gipsita, correspondentes 

a maior conversão de dihidrato em hemidrato no interior do forno; 

• Realizar experimentos adicionando-se frações de gipsita aos resíduos de 

bloco de gesso nos seguintes valores: 0 (resíduo puro), 50, 70, 80 e 88%, 
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e determinar qual a menor fração produz um gesso reciclado conforme as 

exigências normativas (NBR 13207), adotando como condições de 

operação, aquelas que foram consideradas ótimas para a calcinação da 

gipsita pura;  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O Minério Gipsita 

2.1.1 Generalidades 

 O sulfato de cálcio dihidratado natural, cuja fórmula química é CaSO4·2H2O, é 

denominado gipsita. Este mineral também é conhecido como gipso, sendo este 

termo, no entanto, mais usado como sinônimo de gipsita calcinada. Geralmente, a 

gipsita é encontrada sob a forma de material compacto, de granulação fina a média, 

sendo esta a variedade de maior importância econômica. Outras variedades são: o 

alabastro, que é compacto, translúcido e de granulação fina; a selenita, que é uma 

forma cristalina transparente; e o espato cetim, constituído por cristais fibrosos de 

brilho sedoso. Também ocorre na natureza o sulfato de cálcio anidro (CaSO4), 

denominado anidrita, sendo os dois minerais comumente associados (PEREIRA, 

1973). 

 

2.1.2 Histórico 

 O mais antigo emprego da gipsita foi em obras artísticas. O alabastro era 

utilizado pelas civilizações antigas em esculturas e ornamentação. Os egípcios 

usaram gipsita como argamassa na construção de pirâmides cerca de 3000 a.C. e 

os romanos a utilizaram, em pequenas quantidades, no acabamento de construções. 

Durante a Idade Média não foram descobertos novos usos e somente no fim do 

século XVIII teve início, na Europa, seu emprego como corretivo de solos. O 

desenvolvimento da indústria de cimento, cuja fabricação requer a adição de gipsita 

ao clinquer, na proporção de 2% a 5%, para retardar o tempo de pega, possibilitou 

um grande aumento no consumo deste mineral. A indústria de construção civil é a 

maior consumidora de produtos onde a gipsita é utilizada (PEREIRA, 1973). Nos 

Estados Unidos a calcinação da gipsita para emprego na construção civil começou 

em 1835, mas esta aplicação só se desenvolveu por volta de 1885, com a 

descoberta de um método comercial para retardar o tempo de pega do gesso. A 

produção dos Estados Unidos representa cerca de 17,3% da produção mundial, 

enquanto que o Brasil, representa apenas 1,5%  (LYRA; AMARAL; DANTAS, 2007). 
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2.1.3 Aplicações da gipsita 

 A gipsita pode ser utilizada na forma natural ou calcinada. A forma natural é 

bastante usada na agricultura e na indústria de cimento (BALTAR; BASTOS; LUZ, 

2008). A gipsita e a anidrita podem ser empregadas para obtenção de ácido 

sulfúrico, sulfato de amônio e sulfato de magnésio. Emprega-se gipsita moída como 

carga para papel, na fabricação de tintas, discos, pólvora, botões e fósforos, e no 

acabamento de tecidos de algodão. Ela é utilizada como distribuidor e carga em 

inseticidas, é adicionada à água empregada na fabricação de cerveja, quando se 

deseja aumentar sua "dureza", e é usada no polimento de chapas estanhadas. 

Também pode ser empregada para obtenção de enxofre elementar, e na construção 

de estradas asfaltadas (PEREIRA, 1973). 

 A gipsita calcinada é intensamente utilizada pela indústria de construção civil. 

Quando calcinada em temperatura adequada, obtém-se industrialmente o hemidrato 

beta, ou gesso beta, desidratando-se parcialmente o minério de gipsita a pressões 

próximas à pressão atmosférica (SANTOS, 1996). Durante a hidratação do 

hemidrato forma-se uma pasta que em seguida endurece, recompondo o sulfato de 

cálcio dihidratado. Para acelerar ou retardar a pega, podem ser utilizados aditivos 

especiais, dependendo da finalidade desejada (PERES, BENACHOUR e SANTOS, 

2008). 

A principal aplicação do gesso nos países industrializados é na produção de 

pré-fabricados, tais como bloquetes, e chapas divisórias e de revestimento. Também 

é bastante utilizado em estuque. Além dessas aplicações, usa-se o gesso: na 

confecção de moldes para as indústrias metalúrgicas e de plásticos; em moldes 

artísticos, ortopédicos e dentários; como agente desidratante, como aglomerante do 

giz e na briquetagem de carvão. O gesso não é combustível e resiste ao fogo por 

longo tempo. Por este motivo, ele é bastante utilizado no isolamento de áreas que 

oferecem riscos a explosão (RIBEIRO, 2006). 

 

2.1.4 A lavra da gipsita 

 A gipsita é obtida a partir de lavra subterrânea ou a céu aberto. No Pólo 

Gesseiro do Araripe, a lavra ocorre a céu aberto em pequenas profundidades, 

facilitando a retirada do minério. Em alguns casos, porém, existem situações em que 

é vantajoso realizar a lavra da gipsita subterrânea. Alguns fatores devem ser levados 
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em consideração para que a lavra da gipsita realizada a céu aberto (Figura 1) seja 

viável. Esse tipo de extração bastante recomendado para minerar corpos com 

conformações horizontais que permitam altas taxas de produção e baixos custos 

unitários de produção (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2008). 

 A lavra da gipsita consiste, basicamente, na remoção da camada de estéril 

(material argiloso com cobertura vegetal), expondo o corpo mineral. Obedecendo a 

um "plano de fogo" são feitos alguns furos no corpo mineral exposto, carregando-os 

com explosivos, e executando a detonação (operação conhecida como desmonte). 

Em seguida, os blocos de minério com cerca de 1m3 são reduzidos a pedaços 

menores (matações) e embarcados para ser enviados a planta de calcinação ou 

para outras plantas, como por exemplo: fabricantes de cimento. Algumas minas 

possuem instalações de britagem, moagem e separação granulométrica, o que 

permite maior redução e controle das dimensões e distribuição granulométrica do 

minério (PERES, BENACHOUR; SANTOS, 2008).  

 

 
 

Figura 1 – Frente de lavra de gipsita da Mineração Campo Belo em Araripina-PE.                                          

Fonte: Baltar, Bastos e Luz (2008). 
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2.1.5 Variedades mineralógicas da gipsita nas jazid as do Araripe 

 O pólo gesseiro de Pernambuco é formado por 47 minas, 80 unidades 

industriais de calcinação e 234 indústrias de pré-moldado, constituindo-se no 

principal centro produtor de gesso e gipsita bruta do país. A região do Araripe dispõe 

de uma razoável rede de rodovias (a maioria pavimentada) e um elevado índice de 

eletrificação rural (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2004). 

As variedades mineralógicas encontradas no Pólo Gesseiro do Araripe são 

conhecidas na região como: 

• Cocadinha: a Figura 2(a) apresenta um tipo de gipsita estratificada com raros 

filmes de argila verde; 

• Pedra Johnson: a Figura 2(b) apresenta uma variedade mais pura, com a 

coloração variando de branco a creme, e caracteriza-se por apresentar uma 

estrutura com “nódulos” e “estrelas”; 

• Estrelinha: a Figura 2(b) apresenta um tipo de gipsita que possui cristais 

radiados em forma de estrela; 

• Rapadura: é uma variedade estratificada que apresenta filmes milimétricos de 

argila verde;  

• Selenita: a Figura 2(c) apresenta uma variedade placosa, incolor e 

transparente; 

• Alabastro: a Figura 2(d) apresenta uma variedade maciça e transparente, 

muito usado em esculturas. Tipo que se caracteriza por apresentar problemas 

na calcinação devido ao seu caráter fibroso que promove anisotropia; 

 

Segundo Baltar, Bastos e Luz (2004), a utilização desses tipos de gipsita 

depende do produto a que se destina. As variedades cocadinha, rapadura e 

estrelinha são utilizadas na produção do gesso beta. A pedra Johnson, mais pura, é 

usada para produzir o gesso alfa. Os tipos: alabastro, boró e anidrita são utilizados 

na fabricação de cimento ou na agricultura, enquanto que a selenita é utilizada em 

polarizadores. A Figura 3 apresenta uma amostra do minério de anidrita encontrado 

nas jazidas do Araripe. 
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a) b) 

  
c) d) 

 

Figura 2 – Variedades de gipsita utilizadas na fabricação dos diferentes tipos de 

gesso: a) cocadinha; b) Johnson+estrelinha; c) selenita; d) alabastro                 

Fonte: adaptada de Baltar, Bastos e Luz (2004). 

 

  
Figura 3 – Amostra de anidrita encontrada nas jazidas de gipsita da região do 

Araripe. Fonte: adaptada de Baltar, Bastos e Luz (2004). 
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2.2 Hemidrato do Sulfato de Cálcio (gesso) 

2.2.1 Produção de gesso no Brasil  

O Brasil possui a sexta posição na produção de cimento, o que indica que nós 

construímos muito, enquanto que a produção de gesso ainda é bastante reduzida 

com relação ao potencial de nossas reservas de Gipsita (SANTOS,1996). A 

produção mundial de gipsita chega a 127 milhões de toneladas/ano, enquanto que a 

produção brasileira chega a 1,92 milhões de toneladas/ano, sendo que 89,4% desta 

produção ocorre na Região do Araripe, localizada entre os estados do Ceará, Piauí e 

Pernambuco. Três Estados concentram as maiores reservas de gipsita brasileira 

(97,6%, 866 milhões de toneladas): Camuru/Bahia (53,3%, 461 milhões de 

toneladas); Araripe/Pernambuco (22,4%, 194 milhões de toneladas) e Aveiro/Pará 

(21,9%, 189,6 milhões de toneladas). O Pólo Gesseiro do Araripe é constituído pelas 

seguintes cidades: Araripina, Trindade, Ipubi, Bodocó, Ouricuri. 

De acordo com o Diagnóstico das Atividades Econômicas do Pólo Gesseiro 

do Araripe realizado pelo Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP), e outros 

órgãos como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) e Banco do Estado 

de Pernambuco (BANDEPE), em 1995 para atender uma solicitação do governo do 

estado às seguintes conclusões foram efetuadas (PEREIRA, 1973): 

• O município de Araripina é o que possui uma maior atividade econômica, 

principalmente quanto ao número de fábricas de pré-moldados (59%), 

ocupando o segundo lugar (38%) quanto ao número de calcinadoras 

(Trindade detém 43%); 

• De acordo com a medida das reservas de gipsita existentes no Pólo Gesseiro 

(146 milhões de toneladas) e com o nível de produção de 800.000 

toneladas/ano, teríamos produção por aproximadamente 182 anos; 

• A produção de gipsita ainda não apresenta valores significativos de acordo 

com a capacidade de produção instalada de mineração 2,3 milhões 

toneladas/ano, esta poderia ser triplicada sem que houvesse necessidade de 

investimentos adicionais; 

• O consumo setorial das 772.373 toneladas de gipsita produzidas em 1995 

(projeção) foi distribuído entre a indústria cimenteira (41%) e a de calcinação 
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(59%), tendo o uso agrícola uma participação inexpressiva, da ordem de 

0,1%; 

• A produção efetiva de gesso em 1995 foi estimada em 547.113 toneladas, e a 

potencial, se a capacidade de produção fosse integralmente utilizada, em 

629.548 toneladas (foi calculada uma ociosidade média da ordem de 13%). A 

distribuição da produção efetiva entre os diversos tipos de gesso foi de 

335.636 toneladas de fundição (61%), 194.295 toneladas para revestimento 

(35%), molde cerâmico 14.014 toneladas (3%), e gesso alfa 2.365 toneladas 

(0,4%); 

 

2.2.2 Obtenção do gesso por desidratação térmica 

Segundo Santos (1996) e Daligand (1985) quando se aquece o minério de 

gipsita, de 20 a 1250⁰C, podemos obter cinco fases do sulfato de cálcio: 

a) Na temperatura ambiente tem-se o minério de gipsita (sulfato de cálcio 

dihidratado); 

b) Em temperaturas de 100⁰C tem-se início a desidratação da gipsita para formação 

dos hemidratos alfa ou beta, a formação de um ou do outro irá depender das 

condições de operação. A esta temperatura a cinética da reação é muito lenta, 

sendo assim em processos industriais a velocidade requerida de produção é 

conseguida trabalhando-se em uma faixa de temperatura entre 140 e 160⁰C 

(SANTOS, 1996); 

 

CaSO4∙2H2O               CaSO4∙ 1/2H2O + 1,5 H2O                     (01) 

 

c) Quando a temperatura de 200⁰C é alcançada o hemidrato perde quase toda a sua 

água de cristalização e obtém-se uma anidrita solúvel (instável), denominada 

anidrita III. A anidrita solúvel, de fórmula CaSO4∙εH2O, indica que este produto pode 

conter água de cristalização, embora em baixo teor (CINCOTTO; AGOPYAN; 

FLORINDO, 1988), ε variando entre 0,11 a 0,06. Este tipo de anidrita confere ao 

gesso uma redução em suas propriedades mecânicas, devido às condições 
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adversas em que é formada no processo (excesso de temperatura). Sendo muito 

reativa, transforma-se em hemidrato com a umidade do ar; 

 

CaSO4.1/2H2O              CaSO4.εH2O + (1-ε)∙1/2H2O              (02) 

(DALIGAND, 1985) 

 

Sendo a produção de anidrita, às vezes, possível diretamente da gipsita: 

 

CaSO4∙2H2O                CaSO4∙εH2O + (1-ε)∙2H2O               (03) 

(SANTOS, 1996) 

 

d) A transformação de Anidrita III em II ocorre para o beta-hemidrato, quando a 

temperatura alcança 350⁰C (SANTOS, 1996), e para o alfa-hemidrato, quando a 

temperatura do sólido calcinado atinge 220⁰C (DALIGAND, 1985); 

.  

       CaSO4. εH2O                CaSO4  +  ε∙H2O                             (04) 

                                    HEXAGONAL               ORTORRÔMBICA 

 

 A anidrita II, ou anidrita insolúvel, pode ser obtida de 350 a 800⁰C. Entre 700 e 

800⁰C, é denominada de gesso calcinado até a morte. Sua calcinação entre 400 e 

500⁰C, produz uma anidrita utilizada como um dos constituintes dos gessos de 

construção, principalmente o gesso de revestimento de parede, por conferir 

resistências especiais à erosão e à compressão para a mistura final (SANTOS, 

1996). 

 

e) Quando se calcina o minério de gipsita acima de 800⁰C (SANTOS, 1996) ou à 

1230⁰C, a anidrita II transforma-se em anidrita I, que é bastante similar a anidrita 
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natural encontrada no minério de gipsita, com hidratação extremamente difícil 

(DALIGAND, 1985); 

 

CaSO4 II                                CaSO4 I                                 (05)                 

ORTORRÔMBICA               CÚBICA DE FACES 

                                                                                CENTRADAS 

 

f) Quando se atinge temperaturas de calcinação acima de 1250⁰C, tem-se a 

decomposição da anidrita I em óxido de cálcio e anidrido sulfúrico (DALIGAND, 1985); 

 

CaSO4 I                 CaO + SO2 + 1/2O2                               (06) 

 

2.2.3 Diferenciação entre o gesso alfa e o gesso be ta 

 Dependendo do processo de produção, o hemidrato a ser produzido poderá 

possuir duas formas diferentes: alfa e beta. Normalmente, a forma alfa é produzida 

por métodos úmidos, enquanto que a forma beta é produzida por via seca, utilizando 

para as duas formas, o sulfato de cálcio dihidratado como matéria prima (SINGH; 

MIDDENDORF, 2007). 

 As formas alfa e beta do hemidrato reagem de modos diferentes quando 

misturados com a água, assim como os produtos obtidos a partir destas duas formas 

apresentam diferenças em relação as suas características mecânicas. Quando a 

mesma razão água/gesso é utilizada na hidratação das formas alfa e beta-

hemidratos, os produtos obtidos a partir da forma alfa irão apresentar maiores 

resistências. Segundo Singh e Middendorf (2007), a formação dos cristais destas 

duas formas difere apenas no tamanho, e no arranjo dos cristais.  

 As Figuras 4 e 5 apresentam a microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

realizada em pastas (alfa e beta), mostrando que a forma alfa-hemidrato apresenta 

cristais com melhor formação (maiores, mais afiados e mais transparentes), 

absorvem menos água do que a forma beta-hemidrato, pois possui menor área 

superficial. Na forma beta-hemihidrato os cristais apresentam-se menores, com 
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partículas semelhantes a escamas, sem formação pré-definida, apresentando maior 

absorção de água para atingir uma pasta com consistência igual à forma alfa-

hemihidrato, pois possui maior área superficial (SINGH; MIDDENDORF, 2007).  

 

 
Figura 4 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) em pastas de                                  

alfa-hemidrato. Fonte: adaptado de Singh e Middendorf (2007). 

 
 

 
Figura 5 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) em pastas de                                

beta-hemidrato. Fonte: adaptado de Singh e Middendorf (2007). 
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A hidratação dos hemidratos alfa e beta possuem comportamentos 

semelhantes, porém com algumas diferenças: o período de indução do alfa-

hemidrato é mais curto quando comparado ao beta-hemidrato, que 

subseqüentemente se hidrata mais rápido devido a sua área superficial (SINGH; 

MIDDENDORF, 2007). A Figura 6 apresenta a variação de temperatura em função 

do tempo, para a hidratação de dois hemihidratos (alfa e beta), utilizando a mesma 

razão água/gesso (w/p = 0,6). 

 

 

 

Figura 6 – Estudo da hidratação do alfa e beta-hemidrato, com variação da 

temperatura ao longo do tempo; razão água/gesso (w/p = 0,6).                               

Fonte: adaptado de Singh e Middendorf (2007). 
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Singh e Middendorf (2007) ressaltaram que, o sulfato de cálcio constitui 

grupos de ligações inorgânicas que tem sido utilizado pelo homem desde os tempos 

ancestrais. A reação mais comum deste tipo de grupo trata-se da adição de água 

(líquido) ao sulfato de cálcio hemidrato (CaSO4∙0,5H2O) para a formação do 

dihidratado (CaSO4·2H2O).  

A Figura 7 apresenta uma forma geral da cinética de reação do tipo sigmoidal 

que identifica três regiões: um período de indução, um período de aceleração e um 

período de reação lenta ou conclusão da hidratação. 

 

 

Figura 7 – Hidratação do hemidrato em função do tempo.                                            

Fonte: Adaptado de Singh e Middendorf  (2007). 

 

2.2.4 Processos produtivos do gesso 

 A calcinação da gipsita irá produzir o gesso, segundo a seguinte a reação de 

desidratação térmica: 

 

CaSO4.2H2O              CaSO4∙½H2O + 3/2H2O                       (07) 

 

O sulfato de cálcio hemidrato, comercialmente denominado de gesso, tem a 

propriedade de se tornar plástico e endurecer rapidamente quando misturado com 
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água, podendo ser moldado da forma desejada e dando rigidez e dureza ao produto 

final, pela recuperação de sua estrutura primitiva.  

As condições da calcinação irão determinar o tipo de hemhidratado produzido 

(gesso alfa ou gesso beta) ou ainda a produção de anidrita. A produção do gesso 

por desidratação térmica da gipsita compreende as seguintes operações: 

a) Extração da gipsita: a extração da gipsita é efetuada em minas a céu aberto, 

através de explosões, obtendo o minério com diâmetros relativamente grandes que 

recebem a denominação de matacão; 

b) Britagem da gipsita: consiste na fragmentação dos blocos (grandes) de gipsita 

oriundos da mineração e processados em britadores e rebritadores, até atingir a 

granulometria desejada;  

c) Calcinação ou Desidratação Térmica: a etapa de calcinação da gipsita é a mais 

importante etapa do processo produtivo do gesso, possuindo variáveis 

termodinâmicas e cinéticas bem definidas para cada tipo de produto desejado. A 

temperatura estabelecida para que a reação de desidratação da gipsita ocorra é de 

106⁰C, porém a velocidade da reação só será razoável para temperaturas superiores 

(SANTOS,1996). A produção de hemidrato beta se dá a uma temperatura de 

operação de 160⁰C com uma pressão de 1atm, sendo este processo conhecido 

como processo de produção por via "seca". Os processos mais utilizados para 

produção de gesso alfa é através do aquecimento direto com um fluido térmico 

(água ou vapor), sob pressões maiores que a atmosférica. Neste caso, a produção 

de gesso alfa é chamado "via-úmida", que por sua vez é um processo 

razoavelmente lento, podendo ser concluído em até 5 horas, tendo em vista que o 

seu processo de desidratação é lento, resultando em cristais formados com maior 

regularidade; 

d) Mistura: operação na qual é assegurada uma homogeneidade adequada ao 

produto final após dosagem, dentro de proporções adequadas de hemhidratado e 

anidrita II ou eventuais dosagens de aditivos; 

e) Ensilagem (Armazenagem). 

g) Embalagem. 
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2.2.5 Plantas para fabricação de gesso 

 A Figura 8 apresenta um fluxograma resumindo as principais etapas de 

produção de pré-moldados de gesso partindo da matéria-prima (gipsita), 

destacando-se as diferentes operações unitárias envolvidas no processo (PERES; 

BENACHOUR; SANTOS, 2008). 

O processo de calcinação pode ser realizado em diferentes tipos de fornos, os 

quais devem assegurar uma distribuição e desidratação regular do material. O 

processo pode ser direto (quando os gases de combustão entram em contato com a 

gipsita) ou indireto (em fornos tubulares dotados de cilindros concêntricos, onde os 

gases quentes circulam no cilindro interno e o minério no cilindro externo). O 

funcionamento pode ser intermitente (batelada) ou contínuo (BALTAR; BASTOS; 

LUZ, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma do processo de produção do gesso.                                          

Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008). 
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2.2.5.1 Plantas para fabricação do gesso beta 

 O hemihidrato (gesso) beta é utilizado na indústria da construção civil, 

indústria cerâmica e de modelagem. Dentre os tipos de gesso beta destacam-se os 

de fundição, e os de revestimento manual, sendo ambos produzidos no Brasil sem a 

adição de aditivos químicos. Esses produtos são diferenciados pelo tempo de pega, 

definido como o tempo necessário para que o gesso (ao ser misturado com a água) 

complete seu ciclo de endurecimento. Estas características do gesso dependem 

fundamente das condições de calcinação da gipsita. O gesso de fundição é utilizado 

para a confecção de pré-moldados de gesso, estando compreendidas nesse grupo 

as placas para execução de forros suspensos e os blocos para divisórias, 

destinados à construção civil ou para confecção de elementos decorativos como 

estatuetas e imagens (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2004). 

 Conforme ainda os mesmos autores, o gesso de revestimento de aplicação 

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

massas para acabamento. O gesso de revestimento necessita atingir um grau de 

calcinação maior do que o gesso de fundição.  

Encontram-se no Pólo Gesseiro do Araripe, vários tipos de plantas que são 

caracterizadas pelo tipo de forno (equipamento principal do processo). A seguir, uma 

descrição sucinta desses fornos: panela, marmita vertical, rotativo tubular e marmita 

rotativo (PERES; BENACHOUR; SANTOS, 2008):  

a) Forno tipo panela: este tipo de forno existia em grande quantidade no Araripe até 

o final da década de 90 do século passado. Atualmente, existem apenas em 

algumas empresas, que em sua maioria utilizam a lenha como combustível. Este 

forno, quando comparado com os outros tipos existentes na região apresenta como 

vantagens: 

• Possibilidade de operações sem instrumento para controle de temperatura; 

• Possibilidade de obtenção de praticamente todos os tipos do gesso beta; 

• Simplicidade de manutenção 

• Baixo custo de reposição 

 Os fornos do tipo panela eram produzidos inicialmente pelos fabricantes de 

gesso em suas próprias fábricas, e ainda são produzidos na região por algumas 
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empresas e oficinas localizadas nos municípios de Araripina e Trindade. A Figura 9 

apresenta um fluxograma de produção de gesso beta utilizando o forno tipo panela. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma típico de uma fábrica de gesso que utiliza fornos tipo panela 

Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008). 

 

Suas características e os seus coeficientes técnicos de consumo são 

mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características do forno tipo panela na produção do gesso. 

Características  Unidade  Lenha  

Consumo de combustível (kg lenha / ton de gesso) kg/t 350 

Poder calorífico dos combustíveis kcal/kg 3.131 

Consumo de energia por tonelada de gesso kcal/t 10.095.950 

Consumo teórico de energia por tonelada de gesso kcal/t 154.000 

Capacidade de produção média t/h 0,6 

Eficiência térmica % 14,0 

            Fonte: Peres, Benachour e Santos (2008). 
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b) Forno tipo marmita vertical: este tipo de forno foi introduzido na região do Araripe 

na década de 80 do século passado, com o apoio do Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (ITEP). Alguns ainda operam consumindo óleo BPF (preto) ou lenha 

como combustível. Comparando este tipo com os demais modelos, o forno tipo 

marmita apresenta as seguintes vantagens: 

• Aumenta a produtividade, pois utiliza menos operários por tonelada de gesso; 

• Proporciona maior uniformidade ao material produzido, e sua capacidade 

equivale a cinco vezes a de um forno do tipo panela (bateladas maiores); 

• Permite a utilização de combustível alternativo (lenha ou óleo preto BPF) sem 

grandes modificações nas suas fornalhas; 

• Possui maior rendimento do combustível, uma vez que consome uma 

quantidade menor de lenha por tonelada de gesso produzida; 

• Diminui a poluição no ambiente de trabalho, tendo em vista que este tipo de 

forno possui instalado de um aerociclone para reter o pó liberado durante a 

calcinação do sólido 

 

 Este equipamento é fabricado na região do Araripe pela metalúrgica 

Menkaura (Araripina), e produz cerca de 700 kg/h de gesso com ciclo de calcinação 

em torno de três horas. As suas características quando operado com lenha ou óleo 

BPF, estão apresentadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Características do forno tipo marmita (vertical) na produção do gesso. 

Características  Unidade  Lenha  Óleo  

Consumo de combustível kg/t 350 45 

Poder calorífico dos combustíveis kcal/kg 3.131 9.770 

Consumo de energia por tonelada de gesso kcal/t 10.095.950 439.650 

Consumo teórico de energia/tonelada de gesso kcal/t 154.000 154.000 

Capacidade de produção média t/h 0,6 0,8 

Eficiência térmica % 14,0 35,0 

    Fonte: Peres, Benachour e Santos (2008). 
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A Figura 10 apresenta um fluxograma de produção de gesso beta utilizando o 

forno tipo marmita vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Fluxograma típico de uma fábrica de gesso que utiliza                              

fornos tipo marmita. Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008). 

 

c) Forno rotativo tubular: Os fornos rotativos possuem formato cilíndrico que 

aquecem o sólido transportado em seu interior, fornecendo as condições ideais para 

que uma ou mais reações químicas possam ocorrer. Estes geralmente são 

empregados nas indústrias de cimento, mineração, químicas, além de outras. Este 

tipo de equipamento possui um cilindro inclinado, que é rotacionado lentamente em 

torno de seu eixo por um motor. O material é alimentado na região mais alta do 

cilindro, e devido à inclinação, transportam o material até a região mais baixa. 

Geralmente eles possuem aletas, que facilitam a troca térmica entre os gases da 

combustão e o material transportado. A distribuição do tempo de residência no 

interior destes fornos é um parâmetro de fundamental importância, pois sabe-se que 

na medida em que o tempo avança, o material se aquece, e transfere uma 

quantidade de massa para os gases (produzidos pela combustão) transportados no 

interior do forno. Existem dois tipos de fornos rotativos: os de chama direta e os de 

chama indireta. Com o passar do tempo, outras empresas começaram a utilizar 
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fornos rotativos acoplados a gaseificadores de lenha e carvão. Vários fornos 

similares foram utilizados na década de 80 do século passado, e começaram a 

perder sua importância dez anos depois, tendo em vista que muitas empresas 

passaram a optar por fornos com aquecimento, quando este tipo de forno trabalha 

com minério moído (fino), faz-se necessário a utilização de mecanismos para 

retenção da poeira, tais como: labirintos, ciclones ou filtros de manga. 

Os fornos rotativos tubulares, quando comparados aos outros modelos, 

apresentam as seguintes vantagens: 

• Produção contínua facilitando a obtenção de um gesso com características 

uniformes; 

• Maior rendimento térmico por utilizar o aquecimento direto (contato da chama 

com o minério), facilmente isolável; 

• Fornalha independente permitindo realizar as manutenções necessárias com 

pequenas paradas; 

• Facilidade de automação por ser um processo contínuo com ganhos de 

qualidade e diminuição de custos; 

 

Os fornos rotativos tubulares apresentam as seguintes características 

operacionais: 

• Dificuldades para controlar a tempo de pega do gesso produzido, devido a 

distribuição granulométrica do material utilizado na alimentação;  

• Tendência à produzir sólido supercalcinado no interior do forno; 

• O consumo de combustível de cada fomo está associado ao seu projeto 

construtivo;  

A Figura 11 apresenta um fluxograma de produção de gesso beta utilizando o 

forno tipo rotativo tubular. 
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Figura 11 – Fluxograma típico de uma fábrica de gesso que utiliza fornos tipo 

rotativo tubular. Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008). 

 

Um resumo das características mais importantes dos diversos tipos de fornos 

rotativos tubulares em operação no Araripe é apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Características do forno rotativo tubular para produção de gesso. 

Características  Unidade  Óleo  

Consumo de óleo kg/t 35 

Poder calorífico do óleo kcal/kg 9.495 

Consumo de caloria por tonelada de gesso kcal/t 332.320 

Consumo teórico de energia por tonelada de gesso kcal/t 154.000 

Capacidade de produção t/h 2,5 – 3,5 

Eficiência térmica % 45,0 

            Fonte: Peres, Benachour e Santos (2008). 
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d) Forno marmita rotativo: Segundo Peres, Benachour e Santos (2008), entre os 

anos de 1990 e 2000 os fornos do tipo marmita rotativos foram introduzidos no Pólo 

Gesseiro do Araripe. Tais fornos são fabricados com capacidade de produção de 60 

e 120 toneladas/dia, e utilizam praticamente todos os tipos de combustíveis 

disponíveis no Araripe (lenha, coque, óleo BPF e coco - babaçu). A planta é 

automatizada com supervisores eletrônicos que gerenciam as operações de carrego 

e descarrego dos silos e fornos, monitorando suas temperaturas e seus tempos de 

residência. A Figura 12 apresenta um fluxograma de produção de gesso beta 

utilizando o forno tipo marmita rotativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Fluxograma típico de uma fábrica de gesso que utiliza fornos marmita 

rotativo. Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008). 

 

Segundo Peres, Benachour e Santos (2008), algumas plantas nacionais já 

contam com outro tipo de equipamento, utilizado com o objetivo de produzir gessos 

especiais, além de uma associação do moinho calcinador com o sistema flash dryer, 

utilizado preferencialmente para a produção de gesso acartonado.  

A Figura 13 apresenta um fluxograma de produção de gesso beta utilizando 

um moinho calcinador. 
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Um resumo das características mais importantes dos fornos marmita rotativos 

em operação no Araripe para produção do gesso beta é apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Características do forno marmita rotativo para produção de gesso. 

Características  Unidade  Lenha  Coque  

Consumo de combustível kg/t 350 35 

Poder calorífico dos combustíveis kcal/kg 3.131 - 

Consumo de energia por tonelada de gesso kcal/t 10.095.950 - 

Consumo teórico de energia/tonelada de gesso kcal/t 154.000 154.000 

Eficiência térmica % 14,0 35,0 

    Fonte: Peres, Benachour e Santos (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fluxograma típico de uma fábrica de gesso que utiliza moinho 

calcinador. Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008). 
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2.2.5.2 Plantas para fabricação do gesso alfa 

O hemidrato alfa, obtido com a calcinação em autoclave, passa por uma 

modificação na estrutura cristalina do gesso resultando em um produto mais 

homogêneo. Como conseqüência, após a mistura com água, obtém-se um produto 

com maior resistência mecânica e menor consistência. Essa última característica 

possibilita a trabalhabilidade da mistura com uma menor relação água/gesso. Dentre 

as principais aplicações do gesso alfa estão: (1) bandagens de alta resistência; (2) 

matrizes para indústria cerâmica; (3) indústria de modelagem (usados por artistas 

plásticos); (4) ortopedia; (5) odontologia e (6) indústria automobilística. O gesso 

odontológico pode ser do tipo III ou do tipo IV. Esse último, um produto mais nobre, 

obtido a partir de aditivos e que se caracteriza por uma menor consistência, maior 

resistência mecânica e menor expansão (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2004).  

Atualmente se produz o gesso alfa através de dois processos: o primeiro por 

aquecimento da gipsita em autoclaves (sob pressão de vapor), e o segundo por 

aquecimento da gipsita em meio líquido (PERES; BENACHOUR; SANTOS, 2008). A 

seguir, uma descrição sucinta dos principais processos de produção do gesso alfa:  

a) Produção de gesso com vapor: a produção do gesso alfa utilizando vapor consiste 

basicamente na britagem do minério para redução de seu tamanho, na alimentação 

do autoclave aquecido com vapor, onde ocorre a reação de desidratação, a 

secagem do gesso britado, a moagem e estocagem do gesso alfa (PERES; 

BENACHOUR; SANTOS, 2008). A Figura 14 apresenta um fluxograma de produção 

de gesso alfa utilizando o vapor na desidratação das pedras de gipsita. As pedras 

são colocadas sobre os vagões, e transportadas para dentro de um autoclave. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Processo de produção de gesso alfa (desidratação com vapor)                               

Fonte: adaptado de Peres, Benachour e Santos (2008) 

 

b) Produção de gesso em meio líquido: a produção do gesso alfa em meio líquido 

consiste basicamente na moagem da gipsita, imersão em água para maceração, 

bombeamento para um reator fechado e aquecido com camisa de vapor onde se 

processa a reação de desidratação. A suspensão do gesso alfa é centrifugada e 

secada. Em seguida, o gesso é moído e transferido para um silo de estocagem. O 

mais importante no processo de produção de gesso alfa, é que os seus cristais 

podem ter formatos predefinidos. Assim são obtidas pastas de alta fluidez e peças 

de gesso com alto desempenho mecânico (PERES; BENACHOUR; SANTOS, 2008). 

A Figura 15 apresenta um fluxograma de produção do gesso alfa em meio 

líquido. 
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Figura 15 – Processo de produção do gesso alfa (desidratação em meio líquido)       

Fonte: adaptado de Peres, Benachour, Santos (2008) 

 

2.2.6 Aditivos aplicados na produção do gesso (PERE S; BENACHOUR; 

SANTOS, 2008). 

O uso de aditivos na produção de gessos especiais tem como objetivo a 

modificação das propriedades específicas dos materiais. Dependendo das 

características que os aditivos irão alterar, pode-se então classificá-los como: 

modificadores do tempo de pega, retentores de água, incorporadores de ar e 

umidificantes, reforçadores de aderência, fluidificantes, aerantes e hidrofugantes. 

 

2.2.6.1 Hidrofugantes 

 Na produção de pré-moldados de gesso a "prova de água", faz-se necessário 

o uso de aditivos hidrofugantes. Dois tipos de produtos podem ser utilizados: os que 

são misturados na água de empastamento no momento da fundição, e os que são 

utilizados como pinturas com pistolas, ou por imersão. Geralmente os mais utilizados 

são os silanos ou siloxanos (derivados do silicone), que são adicionados a água de 

empastamento. 
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2.2.6.2 Aerantes e umectantes 

 Em algumas formulações que utilizam o gesso como aglomerante, podem 

ocorrer formação de grumos indesejáveis durante a preparação da pasta, o que 

pode ser evitado ou reduzido com o uso de umectantes. Os aerantes, por sua vez 

são utilizados quando se deseja a incorporação de ar nas pastas, para diminuir a 

densidade dos revestimentos ou pré-moldados após a secagem. O emprego de 

aerantes nas pastas e argamassas de gesso também melhora a trabalhabilidade, 

reduz a formação de grumos, evita que a pasta fique pegajosa, diminui a densidade 

do material, aumenta o rendimento e melhora o desempenho do bombeamento das 

máquinas de projetar argamassas de gesso.  

 

2.2.6.3 Reforçadores de aderência 

Em alguns casos, faz-se necessário aumentar a aderência das pastas de 

gesso e a resistência ao arrancamento do revestimento após aplicação e secagem. 

Para tanto, são utilizados os reforçadores de aderência, que são materiais 

compostos geralmente por polímeros sintéticos dispersíveis em água, ampliando o 

potencial das seguintes características.  

• Compatibilidade com polímeros; 

• Aumento da flexibilidade; 

• Melhoria da trabalhabilidade; 

• Aumento da resistência à abrasão; 

• Melhoria da aderência aos substratos; 

• Diminuição de espuma nas camadas;  

 

2.2.6.4 Retardadores de pega (endurecimento) 

 Quando a pega do gesso ocorre rapidamente, isto é, começando a endurecer 

aos três minutos após a mistura com a água, e endurecendo totalmente entre 15 e 

20 minutos, o tempo para utilização deste material torna-se muito curto, fazendo-se 

necessário a aplicação de aditivos que irão atuar diretamente sobre a solubilidade 

do hemidrato e cristalização, retardando a pega. Existem vários produtos que podem 

retardar o tempo de pega do gesso, entretanto o mais importante é conhecer como 
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cada aditivo atua, de forma que se obtenham gessos aditivados com recristalização 

homogênea, e trabalhabilidade adequada, para que o fim do processo de 

endurecimento da pasta não seja brusco. Dentre os retardadores de pega mais 

utilizados podemos citar: ácido cítrico, ácido tartárico, fosfato sódico, citrato de 

sódio, bórax e a queratina. 

  

2.2.6.5 Fluidificantes (redutores de água para empa stamento) 

 De acordo com a aplicação do gesso, pode ser necessário aumentar a sua 

fluidez, ou diminuir a água de empastamento: Nestes casos, os fluidificantes ou 

redutores de água são recomendados. Normalmente, são utilizados fluidificantes 

para a produção de contrapisos autonivelantes, ou como redutores de água na 

fabricação de placas, elementos pré-fabricados, massas de acabamento, colas de 

gesso e gessos cerâmicos. 

 

2.2.6.6 Retentores de água 

Quando a pasta de gesso é aplicada sobre uma base porosa de rápida 

absorção de água, o fenômeno de recristalização do gesso para formação do 

dihidratado, pela incorporação da água de cristalização, pode ser prejudicado. 

Nestes casos, utilizam-se retentores de água nas misturas para garantir uma 

recristalização adequada e homogênea. A ação de retenção de água é 

desempenhada pelos ésteres de celulose (hidroxi-de-metil-celulose-MHEC), e pelo 

hidroxi-de-metil-propil-celulose (MHPC). Os ésteres celulósicos influenciam não 

somente a capacidade de retenção de água, como também a consistência da pasta 

e a aderência do gesso ao substrato onde está sendo aplicado. A quantidade de 

ésteres de celulose a ser utilizada nas formulações dependerá da absorção do 

substrato e da composição e espessura da pasta a ser utilizada no revestimento. 

 

2.3 A Reciclagem do Gesso 

As perdas de gesso geradas na construção civil são significativas, e os 

percentuais de rejeito variam de acordo com o tipo de obra em que será aplicado. 

Estimativas mostram que 5% do gesso acartonado produzido no Brasil é 
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transformado em resíduo, enquanto que nos Estados Unidos estimam-se perdas 

entre 10 e 12%. No entanto, a indústria do gesso acartonado recicla uma parte de 

seus próprios resíduos, cerca de 3 a 5% (CAMPBELL e CIWMB, 2003, apud JOHN; 

CINCOTTO, 2003).  

O gesso aplicado como revestimento diretamente sobre alvenaria geram 

grandes quantidades de resíduos, especialmente devido à grande velocidade de 

endurecimento do gesso de construção brasileiro, associada à aplicação manual por 

mão de obra freqüentemente com baixa qualificação. Estima-se que o desperdício 

do gesso de revestimento gerado pela na construção civil é de 45% (AGOPYAN, 

1998). Para reduzir o resíduo de revestimento gerado durante a aplicação, seria 

necessário aumentar o tempo útil das pastas de gesso, melhorar a mão-de-obra e a 

quantidade da alvenaria que será revestida (MUNHOZ; RENÓFILO, 2006). 

No Brasil pequenas fábricas de gesso pré-moldados não possuem fornos 

para calcinar seus resíduos, deixando de reciclar quantidades significativas de 

material. A indústria de moldagem cerâmica de decoração e sanitária geram grandes 

quantidades de resíduos, que são descartados, representando uma massa 

significativa que pode ser decisiva na viabilização de operações de reciclagem em 

escala industrial (JOHN; CINCOTTO, 2003). 

A utilização dos resíduos de gesso no Brasil ganhou urna nova conotação a 

partir da resolução n⁰ 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), a qual estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias, de forma a 

minimizar os impactos ambientais. 

 A resolução n⁰ 307/2002 do CONAMA define que os resíduos da construção 

civil são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 

terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha (BRASIL, 2002). 

 Esta resolução considera que a disposição dos resíduos da construção civil 

em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental. Desta 
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forma, foram estabelecidas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de modo que haja 

uma minimização dos impactos ambientais. 

Estudos do gesso e suas tecnologias passaram de imediato a se concentrar 

neste novo assunto devido à importância para a sustentabilidade do Pólo Gesseiro 

do Nordeste. Dentre eles destacam-se a utilização dos resíduos na produção de 

gesso agrícola e a reutilização na própria obra pela incorporação nas pastas de 

gesso utilizadas nos revestimentos. 

 

2.4 Gestão e Reciclagem dos Resíduos de Gesso 

Por razões ambientais e econômicas, vários países vêm adotando a 

reciclagem de resíduos da construção e demolição, realizada por empresas de 

diversos segmentos (LIMA,1999). A reciclagem de resíduos em obras de construção 

civil, como material de construção, encontra-se no Brasil muito atrasado, apesar da 

escassez de agregados e área de aterros nas grandes regiões metropolitanas, 

especialmente se comparada com países europeus, onde a fração reciclada pode 

atingir cerca de 90% recentemente, como é o caso da Holanda. A variação da 

porcentagem da reciclagem dos RCD em diversos países é função da 

disponibilidade de recursos naturais, distância de transporte entre reciclados e 

materiais naturais, situação econômica e tecnológica do país e densidade 

populacional (ZWAN, 1997; DORSTHORST; HENDRIKS, 2000, apud ÂNGULO; 

ZORDAN; JOHN, 2008). 

Os resíduos da construção civil se diversificam muito, devido à peculiaridades 

dos sistemas construtivos de cada país. Nos Estados Unidos, a produção de 

resíduos da construção civil atinge uma taxa de geração de 20 à 39 kg/m² de área 

construída. Esta taxa varia conforme o tipo construção seja ela uma residência ou 

um prédio. A composição percentual pode ser vista na Figura 16 (MUNHOZ; 

RENÓFILO, 2006): 
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Figura 16 – Composição percentual dos resíduos de construção e demolição nos 

Estados Unidos. Fonte: Munhoz e Renófilo (2006) 

 

No Brasil, a situação não é a mesma devido à diferença do sistema 

construtivo. Estudos recentes realizados na cidade de São Carlos mostram a 

composição dos resíduos da construção civil no Brasil, conforme pode ser visto na 

Figura 17 (MUNHOZ; RENÓFILO, 2006). 

 

 

Figura 17 – Composição percentual dos resíduos de construção e demolição 

município de São Carlos. Fonte: Munhoz e Renófilo (2006) 
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Dessa forma, verifica-se que em São Carlos (Brasil), a quantidade gerada de 

resíduos de gesso bem menor em relação aos Estados Unidos. Isso ocorre porque 

nos EUA, é utilizado o sistema drywall para a construção de paredes, enquanto que 

no Brasil ainda são utilizados blocos cerâmicos, apesar de que a construção com 

sistema drywall tem aumentado significativamente no Brasil nos últimos anos 

(MUNHOZ; RENÓFILO, 2006). 

Com o objetivo de estabelecer procedimentos necessários para o manejo e 

destinação ambientalmente corretos, a resolução n⁰ 307/2002 do Conama 

classificam os RCD em quatro classes: A, B, C e D. 

• Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: 

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 

de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (blocos, tubos, meios-fios e etc.) produzidas nos 

canteiros de obras; 

 

• Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

• Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem (ou 

recuperação), tais como os produtos oriundos do gesso; 

• Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros; 
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No atual modelo de produção, os resíduos que são gerados pela construção 

civil têm como conseqüência o consumo de bens duráveis e não duráveis, que são 

produzidos com matérias-primas não renováveis. Com a intensa industrialização, 

advento de novas tecnologias, crescimento populacional e aumento de pessoas em 

centros urbanos e diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos se 

transformaram em graves problemas urbanos com um gerenciamento oneroso e 

complexo. Os problemas se caracterizavam por escassez de área de deposição de 

resíduos causadas pela ocupação e valorização de área urbanas, altos custos 

sociais no gerenciamento de resíduos, problemas de saneamento público e 

contaminação ambiental (JOHN, 1999; JOHN, 2000; BRITO, 1999; GÜNTHER, 

2000; PINTO,1999, apud ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2008). 

 A reciclagem de resíduos, assim como qualquer atividade humana, também 

pode causar impactos ao meio ambiente. Variáveis como: o tipo de resíduo, a 

tecnologia empregada e a utilização proposta para o material reciclado, podem 

tornar o processo de reciclagem ainda mais impactante do que o próprio resíduo 

antes de ser reprocessado. Dessa forma, o processo de reciclagem acarreta riscos 

ambientais que precisam ser adequadamente gerenciados (ÂNGULO; ZORDAN; 

JOHN, 2008). 

 A quantidade de materiais e energia necessários ao processo de reciclagem 

pode representar um grande impacto para o meio ambiente. Todo processo de 

reciclagem necessita de energia para transformar o produto ou tratá-lo de forma a 

torná-lo apropriado a ingressar novamente na cadeia produtiva. Tal energia 

dependerá da utilização proposta para o resíduo e estará diretamente relacionada 

aos processos de transformações utilizados (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2008). 

 Como qualquer outra atividade, a reciclagem também pode gerar resíduos, 

conforme o mesmo autor, as características também vão depender do tipo de 

reciclagem escolhida. Esses novos resíduos nem sempre são mais simples do que 

aqueles que foram reciclados. Dependendo de sua periculosidade e complexidade, 

estes rejeitos podem causar novos problemas, como a impossibilidade de ser 

reciclada, a falta de tecnologia para o seu tratamento e de locais para dispô-lo, e 

todo o custo que isto ocasionaria. Deve também considerar a possibilidade de serem 

novamente reciclados os resíduos gerados pelos materiais reciclados no final de sua 

vida útil, fechando assim o seu ciclo. Dessa forma, é preciso que a escolha da 
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reciclagem de um resíduo seja criteriosa e pondere todas as alternativas possíveis 

com relação ao consumo de energia e matéria-prima pelo processo de reciclagem 

escolhido (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2008). 

 Empresas de países do primeiro mundo afirmam utilizar até 22% de gesso 

reciclado sem queda de desempenho. Todavia, há necessidade de uma limpeza dos 

resíduos, em seguida, moer e calcinar à baixa temperatura. Além de ser uma 

tecnologia onerosa, precisa-se também de uma mão-de-obra para limpeza do 

produto (ALVES; QUELHAS, 2004). 

 Uma metodologia desenvolvida pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

FABRICANTES DE CHAPAS PARA DRYALL (2009) apresenta um modelo gestão 

dos resíduos de gesso na construção civil: 

• Coleta: todos os resíduos de gesso devem ser coletados e armazenados em 

local específico nos canteiros, separados de outros materiais como madeira, 

metais, papéis, plástico, restos de alvenaria (tijolos, blocos, argamassa) e lixo 

orgânico; 

• Armazenagem: o local de armazenagem dos resíduos de gesso deve ser 

seco e deve ser feita em baia com piso de concreto ou em caçamba. O local 

de armazenamento deve ser coberto e protegido das chuvas e outros 

possíveis contatos com água; 

• Transporte: o transporte dos resíduos deve obedecer às regras estabelecidas 

por órgãos municipais responsável pelo meio ambiente e/ou limpeza pública.  

Os transportadores também devem ser cadastrados nesses órgãos 

municipais; 

• Destinação: em vários municípios brasileiros, funcionam as Áreas de 

Transbordo e Triagem (ATTs) licenciadas pelas respectivas prefeituras para 

receber resíduos de gesso, entre outros. Existem empresas que respondem 

pela coleta dos resíduos nas obras, mediante o pagamento de uma 

determinada taxa por metro cúbico, e depois de triagem e homogeneizá-los, 

os vende para os setores que farão a sua reciclagem; 

• Reciclagem do gesso: após sua separação de outros resíduos da construção, 

os resíduos do gesso readquirem as características químicas similares a 
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gipsita, minério do qual se extrai o gesso. Desse modo, o material limpo pode 

ser utilizado novamente na cadeia produtiva; 

• Logística auto-reversa: na logística auto-reversa, cada segmento da cadeia 

responde pelo encaminhamento dos resíduos ao segmento anterior. São 

várias as possibilidades: o distribuidor pode receber da construtora os 

resíduos da obra e encaminhá-los à ATT; da mesma forma, o montador pode 

receber da construtora os resíduos da obra e encaminhá-los à ATT; a própria 

construtora também pode encaminhar os resíduos da obra para a ATT; 

 

Cavalcanti (2006) ressalta que, o gesso beta quando produzido sob pressão, 

em dois ciclos de vida, apresenta características de um gesso com cristais bem 

formados, homogeneamente dispostos e de baixas porosidades inter e 

intracristalina. Foram avaliadas suas principais características, tais como: teor de 

hidratação, massa unitária, módulo de ruptura à flexão, dureza e tempo de pega. 

Sua comparação com gessos convencionais mostraram superioridade quanto às 

propriedades mecânicas, obtendo-se um índice de reciclagem de 100 %.  

Dessa forma, Cavalcati (2006) afirma que os processos produtivos industriais 

praticados no Pólo Gesseiro necessitam de intervenções técnicas, caso se deseje a 

reciclagem de parte dos gessos originados em resíduos das construções e 

demolições, tais como: placas para tetos, blocos para divisórias, gessos 

acartonados, etc., e aqueles também originados nos próprios processos de 

fabricação desses pré-moldados. 

 Harada e Pimentel (2009) desenvolveram trabalhos para verificar a viabilidade 

da reciclagem dos resíduos de gesso. A metodologia consistiu na coleta, moagem e 

recalcinação dos resíduos de gesso a pressão atmosférica, de forma a tentar obter-

se um gesso reciclado para uso em construção civil. O material obtido foi submetido 

a ensaios de caracterização física e mecânica. Os resultados obtidos foram 

comparados com as características mínimas exigidas. As conclusões apontam para 

viabilidade técnica do reaproveitamento do material como gesso para fundição. 

Todavia, vale ressaltar que as propriedades físicas e mecânicas apresentaram 

resultados inferiores aqueles exigidos pela norma NBR 13207. 
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2.5 Gás Natural 

O gás natural é um combustível fóssil encontrado em rochas porosas no 

subsolo, resultantes da decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos. 

O acúmulo de energia solar sobre matérias orgânicas pré-histórico, soterradas em 

grandes profundidades, forma o gás natural graças à acomodação da crosta 

terrestre. Em suas primeiras etapas de decomposição, a matéria orgânica da origem 

ao petróleo, enquanto que o gás natural é formado nos últimos estágios de 

degradação. As reservas de gás natural podem ser encontradas em diferentes locais 

do planeta, em locais subterrâneos, sendo em maior quantidade o número de 

reservatórios que contém gás natural associado ao petróleo. Nestes casos, o gás 

recebe a designação de gás natural associado. Quando o gás natural contém pouca 

ou nenhuma quantidade de petróleo ele é chamado de gás não associado 

(GASNET, 2009). 

Por estar no estado gasoso, não é necessário atomizar o gás natural antes de 

queimar. Sua eficiência, limpeza e versatilidade tornaram este combustível 

largamente utilizado nas indústrias, no comércio, em residências, em veículos, 

dentre outras aplicações. Nos países de clima frio, seu uso residencial e comercial é 

predominantemente para aquecimento do ambiente. Na indústria, o gás natural é 

utilizado como combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade e de 

força motriz, como matéria-prima nos setores químico, petroquímico, de fertilizantes, 

e como redutor siderúrgico na fabricação de aço (COPERGÁS, 2009). 

Porém, a principal vantagem deste insumo energético é a preservação do 

meio ambiente, pois o gás natural é um combustível pouco-poluente. Sua 

combustão é limpa, isenta de fuligem e outros materiais que possam prejudicar o 

meio ambiente. Geralmente apresenta baixos teores de contaminantes como o 

nitrogênio, dióxido de carbono, água e compostos de enxofre. O gás natural 

permanece no estado gasoso, sob pressão atmosférica e temperatura ambiente 

(PETROBRAS, 2009). 
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2.5.1 Propriedades do gás natural 

 O gás natural é incolor, não tem cheiro, é insípido, e menos denso que o ar, 

possui baixo ponto de vaporização, e seu limite de inflamabilidade em mistura com o 

ar é superior aos dos demais gases combustíveis. Geralmente são odorizados antes 

de serem entregues aos clientes. A odorização é realizada para garantir que em 

casos de vazamentos, a sua presença será percebida, facilitando a detecção, e 

prevenção de acidentes. Normalmente são enviados aos clientes através de 

sistemas de tubulações (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). 

 A Tabela 5 resume as principais propriedades do gás natural (GN) oriundo da 

Companhia Pernambucana de Gás (COPERGÁS), utilizado no presente trabalho de 

pesquisa como combustível para calcinação da gipsita. 

 

Tabela 5 – Propriedades do gás natural utilizado neste trabalho                                         

(T=20 ⁰C e P= 1 atm). 

Nome  Valor médio  

Poder calorífico superior 9400 Kcal/m³ 

Poder calorífico inferior 8500 Kcal/m³ 

Densidade relativa 0,63 Kg/m³ 

Massa específica 0,78 Kg/m3 

Peso molecular médio 18,064 g/mol 

Fator de compressibilidade R-K 0,9973 

Viscosidade 0,010816 cP 

Cp/Cv 1,2816 

Ponto de orvalho - 56 ºC 

Ponto de ignição 482 – 632ºC 

Limite inferior de inflamabilidade da mistura 5 % vol Ar 

Limite superior de inflamabilidade da mistura 15 % vol Ar 

             Fonte: Copergás (2009). 
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2.5.2 Composição do gás natural  

 O principal constituinte do gás natural é o metano. Os outros constituintes são 

hidrocarbonetos parafínicos como o etano, propano e butano, podendo apresentar 

nitrogênio, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio em sua composição. 

Quantidades de argônio, hidrogênio e hélio também podem está presente. A 

composição típica do gás natural (Tabela 6) pode variar muito, dependendo de 

fatores, tais como: reservatórios, processo de produção, condicionamento, 

processamento, transporte, dentre outros (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). 

 A composição comercial do gás natural depende da composição do gás 

natural bruto, do mercado atendido, do uso final e do produto gás que se deseja. 

Apesar desta variabilidade da composição, são parâmetros fundamentais que 

determinam a especificação comercial do gás natural o seu teor de enxofre total, o 

teor de gás sulfídrico, o teor de gás carbônico, o teor de gases inertes, o ponto de 

orvalho da água, o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos e o poder calorífico (GAS 

NET, 2009). A Tabela 7 apresenta a composição do gás natural fornecido pela 

COPERGÁS e utilizado nos ensaios experimentais desta pesquisa. 

 

Tabela 6 – Composição típica do gás natural. 

Nome  Fórmula  Volume (%)  

Metano CH4 > 85 

Etano C2H6 3 - 8 

Propano C3H8 1 - 2 

Butano C4H10 < 1 

Pentano C5H12 < 1 

Dióxido de carbono CO2 1 - 2 

Sulfeto de hidrogênio H2S < 1 

Nitrogênio N2 1 - 5 

Hélio He < 0,5 

                      Fonte: Mokhatab, Poe e Speight (2006). 
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Tabela 7 – Composição do gás natural utilizado no presente trabalho. 

Nome  Fórmula  Volume (%)  

Metano CH4 89,24 

Etano C2H6 7,86 

Propano C3H8 0,24 

Butano e mais pesados C4H10+n(CNHN) 0,05 

Nitrogênio N2 1,34 

Dióxido de carbono CO2 1,25 

Oxigênio O2 0,02 

                     Fonte: Copergás (2009).             

 

2.6 Planejamento Experimental 

2.6.1 Planejamento fatorial 

Um planejamento experimental com k fatores, cada um deles com dois níveis, são 

denominados de planejamento fatorial 2k (JURAN; GRYNAR JR; BINGHAM JR, 

1951). Consiste em realizar testes com cada uma das combinações da matriz 

experimental para, em seguida, analisar e interpretar os efeitos principais e de 

interação entre os fatores investigados. Assim, poder identificar as melhores 

condições de obtenção do produto ou de realização do processo sob estudo. Para 

exemplificar esse tipo de procedimento considera-se um planejamento fatorial de 

três fatores (x1, x2 e x3) e dois níveis (+1 e -1). A matriz de planejamento para um 

planejamento fatorial 23 é apresentada na Tabela 8 a seguir (DEVOR; CHANG; 

SUTHERLAND, 1992): 
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Tabela 8 - Matriz de planejamento experimental fatorial 23 

Teste N 
Fatores de controle Resposta 

(y i) x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 y1 

2 +1 -1 -1 y2 

3 -1 +1 -1 y3 

4 +1 +1 -1 y4 

5 -1 -1 +1 y5 

6 +1 -1 +1 y6 

7 -1 +1 +1 y7 

8 +1 +1 +1 y8 

             Fonte: Devor, Chang e Sutherland, (1992). 

 

 Conforme a Tabela 8, na matriz de planejamento as colunas representam o 

conjunto de fatores investigados e as linhas representam diferentes níveis ou 

combinações desses fatores. Devor, Chang e Sutherland (1992) definem essa 

disposição de organização da matriz de planejamento por ordem padrão (standard 

order). 

O planejamento experimental foi desenvolvido por R. A. RAFISHER na 

Inglaterra por volta de 1920 (LOGOTHETIS e WYNN, 1989). Nessa época o 

planejamento experimental era utilizado, principalmente, em pesquisas agrícolas. 

Mas foi partir do ano 1950, que o planejamento experimental começou a ser 

amplamente utilizado em estudos tecnológicos, na indústria, na biologia, em 

medicina, na química etc. Atualmente, ele é amplamente considerado como uma das 

mais importantes técnicas utilizadas para o desenvolvimento de novos produtos. 

Esses planejamentos foram desenvolvidos inicialmente para estudo de funções 

polinomiais de resposta na indústria, onde o erro experimental, em geral, é bem 

pequeno, e as condições do experimento são mais facilmente controláveis (BOX et 

al., 2005). 



44 
 

Muitos pesquisadores e profissionais discutiram como analisar e usar o 

planejamento experimental na prática (LIM, 1990; LOCHNER e MATAR, 1990). No 

entanto, existe de fato uma diferença entre a técnica de planejamento experimental 

e sua prática.  

Um planejamento experimental é uma estratégica utilizada por empresas 

concorrentes nas batalhas da concepção de novos produtos, reduzindo tempo, 

melhorando a qualidade e confiabilidade e reduzindo os custos dos ciclos de vida 

desses produtos (MATEUS, 2001). A principal vantagem para a adoção de um 

planejamento experimental é a obtenção uma grande quantidade de informações 

sobre um novo produto com um número limitado de experimentos. Através da 

análise das informações obtidas a partir desses experimentos, diversos parâmetros 

relativos a um novo produto podem ser facilmente determinados com considerável 

precisão. Os principais passos para a utilização de um planejamento para 

desenvolvimento de um novo produto podem ser resumidos da seguinte forma:  

• Identificação de fatores que possam influenciar no desempenho de um novo 

produto;  

• Seleção adequada dos níveis fatoriais;  

• Desenvolvimento da matriz de planejamento experimental;  

• Realização de experimentos e coleta dos dados experimentais;  

• Análise das variâncias dos dados experimentais;  

• Determinação dos valores ótimos dos fatores; 

 

Processos que tenham impacto potencial na qualidade de um produto devem 

ser previamente validados. Segundo estabelecido por Alexander (2000), Booker 

(2003) e Weese (1998), as técnicas de planejamento e otimização de experimentos 

quando incorporadas nos procedimentos de validação, podem gerar melhor 

conhecimento do processo e propiciar a exploração de toda a potencialidade do 

processo. Validar um processo é estabelecer evidências documentadas que 

assegurem que o mesmo irá consistentemente dar origem a um produto de acordo 

com especificações e características de qualidade pré-determinadas. A estrutura do 

Planejamento de Experimentos atende plenamente a estas condições. Basta 
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registrar a execução de todas as etapas previstas e comparar o nível de qualidade 

atingido com aqueles que se deseja alcançar. Essa comparação pode utilizar um ou 

mais dos indicadores de qualidade conhecidos. 

Qualquer processo que tenha no mínimo duas variáveis independentes, ou 

fatores, para os quais seja possível determinar um valor mínimo e um valor máximo, 

assim como uma resposta igualmente mensurável, com limites de especificações 

determinados, é passível de ser estudado mediante o uso de um planejamento 

experimental. É preciso, contudo, escolher as faixas de valores dos fatores. Em 

geral, se determinam dois níveis de trabalho, um correspondendo ao valor mínimo e 

outro ao valor máximo. É, também, freqüente o uso de três níveis, quando a esses 

dois níveis se acrescenta um valor intermediário (DEVOR; CHANG; SUTHERLAND, 

1992).  

De acordo com o estágio da análise em que se esteja operando, decide-se 

sobre o tipo do planejamento, o qual pode ser, basicamente, Screening (Peneiração) 

ou Modelling (Modelagem), além do modelo matemático apropriado (SCHMIDT; 

LAUNSBY, 2000).  Recomenda-se o uso de Screening, em geral, quando o número 

de fatores é maior ou igual a seis. Serve para distinguir os fatores mais importantes 

dos triviais. Já o Modelling é o tipo indicado para a validação de processos, por gerar 

uma equação de previsão, que pode ser usada para alcançar a resposta desejada, 

com a melhor parametrização dos fatores. A combinação de uma etapa de 

Screening com uma etapa de Modelling permite realizar uma análise exploratória 

com uma análise confirmatória. O planejamento mais simples e mais efetivo é o 

planejamento fatorial total (MONTGOMERY, 2005), uma vez que permite estimar 

todos os efeitos possíveis. Entende-se por efeito de um fator a variação na resposta 

produzida por uma mudança no nível do fator. Considerando um planejamento 

fatorial do tipo 23 contendo três fatores (A, B e C), cada um com dois níveis. O 

conjunto com todos os efeitos possíveis, efeitos principais, de cada fator isolado, e 

efeitos de interações entre fatores para este exemplo são descritos na Tabela 9 

(RODRIGUES e IEMMA, 2005). O número de combinações ou rodadas (n) para um 

fatorial total com k fatores será n=2k. O número de colunas ortogonais representando 

todos os efeitos possíveis será n – 1. 

 



46 
 

Tabela 9 – Efeitos dos fatores. 

Efeitos principais Interações de 2ª ordem Interaçõe s de 3ª ordem 

A AB ABC 

B AC - 

C BC - 

  Fonte: Rodrigues e Iemma (2005). 

 

Com o crescimento do número de fatores, vai-se tornando mais difícil realizar um 

número de observações em todas as combinações de níveis possíveis, 

suficientemente grande para permitir a inferência estatística. Uma forma de planejar 

experimentos capazes de lidar com essas situações envolve a formação de blocos, 

caracterizados por conjuntos de condições idênticas nas quais se observam todas 

as 2k diferentes replicações do experimento em níveis dos fatores diferentes (BOX et 

al., 2005). A estimação do efeito dos blocos permite conjugar os resultados obtidos 

nos diferentes blocos. Algumas vezes não é possível realizar nenhuma replicação 

completa de um experimento fatorial sob condições experimentais homogêneas.  

 

2.6.2 Metodologia de superfície de resposta 

A metodologia de superfície de resposta (MSR) é um conjunto de técnicas 

estatísticas e matemáticas para desenvolvimento, melhoria e otimização de produtos 

e processos (MONTGOMERY e BETTENCOURT JR, 1997). Essas técnicas são 

orientadas à análise de experimentos planejados de modo a gerar informações 

suficientes para a modelagem das respostas de interesse através de superfícies n-

dimensionais. Após a construção de modelos para a resposta, o interesse recai na 

busca do ajuste ótimo, ou seja, na busca de regiões que conduzam a um valor 

mínimo, máximo ou nominal, conforme a característica da resposta em questão. 

 As maiores aplicações da MSR são encontradas em situações particulares da 

Engenharia, onde diversas variáveis de entrada influenciam potencialmente o 

desempenho ou características da qualidade do processo, também denominadas de 

respostas. As variáveis de entrada são chamadas de variáveis independentes e 

estão sujeitas ao controle do pesquisador. O objetivo principal da MSR consiste da 



47 
 

estratégia experimental para estudar as influências dessas variáveis independentes, 

do desenvolvimento de um modelo estatístico empírico que correlacione a resposta 

e variáveis do processo e de métodos de otimização para encontrar os valores das 

variáveis de processo que produzam valores desejáveis dessas respostas, 

principalmente quando essas variáveis controláveis, ou fatores, são a níveis 

contínuos. Após a construção de modelos para a resposta, o interesse do 

pesquisador recai na busca do ajuste ótimo, ou seja, na busca de regiões que 

conduzam a um valor mínimo, máximo ou nominal, conforme a característica 

desejável da resposta em questão (CALADO e MONTGOMERY, 2003). 

 Segundo Wu e Hamada (2000), a proposta da MSR responde questões gerais 

referentes ao comportamento da resposta dentro de um intervalo de interesse e, em 

particular, mapear regiões de alto desempenho. Os estudos envolvem três etapas 

principais: i) planejar o experimento, distribuindo adequadamente os pontos 

experimentais; ii) estimar os coeficientes da equação da superfície de resposta e; iii) 

explorar a superfície de resposta encontrando o ajuste dos fatores que otimiza a 

resposta. Segundo ainda Wu e Hamada (2000) a estratégia de análise supõe que a 

resposta Y possa ser representada por uma função polinomial das variáveis 

independentes X1, X2,..., Xn. Entre os modelos possíveis estão o modelo linear, o 

modelo quadrático, ambos contidos na Equação (8) e, também, modelos não 

lineares. Os coeficientes dos modelos podem ser estimados mais eficientemente se 

for usado um planejamento experimental adequado para a coleta de dados. Por 

exemplo, para ajustar modelos lineares, toda a classe de experimentos 2k são 

particularmente eficientes. Permitem fracionamento, blocagem e a suposição de 

linearidade pode ser testada acrescentando-se alguns pontos intermediários. 

Um dos softwares mais utilizados para análise de planejamentos fatoriais é o 

Statistica da StatSoft®. A influência de cada fator estudado no experimento, bem 

como a existência de alguma interação entre eles é investigada com auxílio da 

Análise de Variância - ANOVA (MONTGOMERY e BETTENCOURT, 1977). O uso 

da análise de variância na comparação de grupos está baseado na relação da 

variabilidade das médias entre os grupos e da variabilidade das observações dentro 

dos grupos, e na distribuição de Fischer (F), com nível de significância α. Nesse 

software todos os testes estatísticos são feitos adotando-se um nível de 

significância, o qual é geralmente de α = 0,05 para questões de produção industrial.  
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O teste de significância F de um determinado fator é feito em relação à média 

quadrada (MQ) e a média quadrática do erro (MQR). Por exemplo, para testar a 

significância F do efeito de um fator A, utiliza-se FA=MQA/MQR, e se FA é maior do 

que o valor tabelado Fα (ν1, ν2), a hipótese de que não existe um efeito significativo 

do fator A é rejeitada. Neste exemplo, ν1, ν2 são, respectivamente, os graus de 

liberdade do fator A e do erro. O ajuste das respostas experimentais a um modelo de 

primeira ou segunda ordem tem a forma: 

 

(8) 

 

em que os β’s são coeficientes de regressão do modelo de variáveis independentes 

xi e xj. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Descrição Geral do Arranjo Experimental 

 O forno piloto de calcinação de gipsita (Figura 18), construído no 

Departamento de Engenharia Química da UFPE, tem um diâmetro interno de 0,9 m 

e um comprimento de 5,46 m. É confeccionado em chapa de aço carbono de 0,006 

m de espessura e possui internamente quatro chicanas axiais, e uniformemente 

distribuídas. Duas destas chicanas, diametralmente opostas, possuem terminais com 

inclinação de 90 graus e as outras duas de 120 graus, para promoverem um 

preenchimento mais uniforme possível da seção transversal do forno com os sólidos; 

permitindo um contato eficiente entre os componentes da mistura gás-sólido. Um 

conduto em aço inoxidável distribui três termopares para monitoração axial da 

temperatura dos gases (Figura 19). O regime de contato gás-sólido é do tipo 

concorrente, com as alimentações desses componentes sendo realizadas em uma 

mesma extremidade do equipamento. A rotação do cilindro do forno é realizada por 

meio de um conjunto moto-redutor de 3 cavalos de potência (cv), conectado ao 

casco do forno via corrente dentada/cremalheira (Figura 20). O casco do cilindro 

rotativo possui dois anéis de rolamento em aço forjado, apoiados sobre rolamentos 

também confeccionados em aço forjado (Figura 21).  

 A alimentação de sólidos para o sistema é realizada com auxílio de um 

elevador de caçambas de 6,6 m de altura, que faz a descarga em uma tremonha. 

Esse reservatório-pulmão, com cerca de 1 m3 de volume, retém o minério de gipsita 

(previamente triturado) acima da câmara de alimentação e controla a vazão de 

sólidos com auxílio de uma válvula rotativa (Figura 22). Os sólidos descem para o 

forno por meio de uma calha de formato retangular, a qual guia os sólidos para um 

contato inicial com os gases quentes à entrada do forno. Os sólidos tendem a se 

depositarem na base do forno, mas são colhidos pelas chicanas e descarregados ao 

longo de diferentes pontos do percurso das mesmas na secção transversal do 

cilindro. Os sólidos são conduzidos à saída do forno com auxílio da inclinação do 

mesmo, regulada com auxílio de parafusos. O gesso produzido, juntamente com o 

material não reagido, é descarregado por gravidade sobre a calha de um 

transportador helicoidal (Figura 23), o qual transporta o produto até um recipiente de 

coleta. 
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Figura 18 – Vista do forno rotativo piloto para calcinação do minério de gipsita a Gás 

Natural – DEQ/UFPE. 

 
 

 
Figura 19 – Vista da extremidade de saída do forno piloto destacando-se as 

chicanas e o conduto que serve de suporte para os cabos dos termopares. 
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Figura 20 – Vista do conjunto eletro-mecânico responsável pelo movimento de 

rotação do cilindro do forno rotativo piloto. 

 

 
Figura 21 – Vista do tipo de mecanismo responsável pelo rolamento e apoio do 

cilindro do forno rotativo piloto. 
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Figura 22 – Vista do conjunto elevador de caçambas e tremonha responsável pela 

alimentação de sólidos. 

 

 
Figura 23 – Vista do transportador helicoidal responsável pela coleta do gesso 

produzido no forno rotativo piloto. 
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Os gases quentes que circulam pelo forno são originados da combustão do 

Gás Natural.  Basicamente são compostos de gás natural não reagido, produtos da 

combustão do gás natural, dos componentes do ar em excesso e vapor d’água 

proveniente da desidratação do minério de gipsita e do próprio ar. A circulação dos 

gases oriundos da combustão é induzida com auxílio de um exaustor de 3 cavalos 

de potência (cv), 1720 rpm e capacidade máxima de tiragem de 3100 m3/h, instalado 

na tubulação de saída de gases do forno que ligam o mesmo a uma chaminé. Após 

ceder calor para a reação no interior do forno os gases quentes saem do sistema na 

parte superior da mesma extremidade em que o gesso é descarregado. Para evitar 

problemas de emissão de particulados pelo sistema para a atmosfera foram 

instalados na saída dos gases um ciclone (Figura 24) e uma coluna de lavagem 

desses gases (Figura 25). Numa etapa posterior foi projetado o isolamento térmico 

para o forno, composto de fibra cerâmica suportadas por folhas alumínio corrugadas 

(Figura 26). 

 

 
 

Figura 24 – Vista do ciclone instalado na saída dos gases do forno rotativo piloto. 
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Figura 25 – Vista da coluna de lavagem dos gases efluentes do forno piloto. 

 

 

Figura 26 – Vista do forno rotativo piloto com isolamento térmico. 
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3.2 Sistemas Auxiliares 

3.2.1 Sistema de combustão 

 O Gás Natural utilizado na combustão é acondicionado em quatro cilindros de 

16 m3, totalizando 64 m3, pressurizados a 200 atm e armazenados em uma cabine, 

na parte externa do laboratório onde foi construído o forno rotativo piloto. O 

gasoduto de suprimento de gás foi construído em tubos e conexões de aço patente 

de ¾ in. Devido a ação de uma válvula redutora de pressão instalada na cabine de 

armazenagem dos cilindros, a linha que leva o Gás Natural ao forno opera a 

pressões em torno de 1,0 atmosferas manométricas. As conexões do gasoduto são 

do tipo rosca. Antes da alimentação do forno foi elaborado um sistema de 

combustão, responsável pela monitoração e controle das condições de vazão, 

temperatura e pressão do combustível e do ar de combustão. Uma vista parcial do 

sistema de combustão é mostrada pela Figura 27.   

 

 

Figura 27 – Vista parcial do sistema utilizado na monitoração e controle das 

condições de combustão para o forno piloto. 
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Duas tubulações de ¾ in chegam à entrada do “manifold” que alimenta o 

sistema de combustão – uma para admissão de Gás Natural e outra para GLP.  A 

junção dessas duas tubulações dá origem a um único manifold de 1 in de diâmetro. 

No conjunto de dutos que compõe o sistema de medição e controle do fluxo de 

combustível (apresentados pelas Figuras 27 e 28) estão instalados os seguintes 

acessórios descritos na Tabela 10: 

 

 
 

Figura 28 – Sistema de alimentação do ar de combustão e queimador. 
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Tabela 10 – Instrumentação do sistema de medição 

Item  Descrição dos acessórios  

1 Válvulas esferas manuais 

2 Medidores de vazão de combustível 

2a Medidores de vazão de combustível e comburente 

3 Pressostato de baixa 

4 Pressostato de alta 

5 Manômetro 

6 Redutor de pressão 

7 Filtro 

8 Válvulas solenóides 

9 Regulador balanceado 

10 Válvula de porte ajustado 

11 Válvula de retenção 

12 Ventilador 

13 Servo motor 

14 Medidor de vazão de ar 

15 Manômetro da linha de ar 

16 Queimador de gás 

17 Sensor U.V 

 

 

3.2.2 Sistema de exaustão e controle de emissão de particulados 

 A operação do forno piloto sofre grande influência das condições de tiragem 

ou exaustão dos gases efluentes. A pressão de tiragem desses gases é controlada 

através do exaustor, cuja capacidade está diretamente ligada a sua rotação. Uma 

queda de pressão não adequada pode causar altas velocidades de exaustão, com 

conseqüente arraste de sólidos acima de níveis recomendados.  Como estratégia 

para reduzir tal problema foi instalada uma válvula do tipo borboleta na canalização 

de saída desses gases.  
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Foi elaborado, construído e instalado um sistema de lavagem dos gases de 

exaustão para evitar uma possível descarga de sólidos ao meio ambiente. O sistema 

acoplado na saída do exaustor de gases consta basicamente da coluna 

propriamente dita, de uma bomba de circulação da água de lavagem dos gases, e 

de um tanque para sedimentação dos sólidos coletados com mostra a Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Esquema do sistema de redução de emissão de particulados. 

 

Os gases de exaustão entram na coluna e ascendem em contracorrente com 

um fluxo de água, homogeneamente distribuído, injetado no topo da coluna por uma 

bomba centrífuga. Os sólidos arrastados do forno piloto, pelos gases, são coletados 

pela corrente de água e são levados por uma tubulação a um tanque com 

dimensões suficientes para promover a sedimentação desses sólidos. O ar limpo é 

descarregado pelo topo da coluna, através de uma tubulação em forma de chaminé. 

O tanque de sedimentação dos sólidos, com volume de 1,5 m3, possui em seu 

interior dois vertedores em série com uma terceira câmara; esta última com a 

finalidade de sedimentação das partículas mais finas. As partículas, em ordem 

decrescente de tamanhos, são armazenadas nos compartimentos formados pelas 
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três câmaras. A saída final do fluxo de água limpa do sedimentador é feita com 

auxílio da bomba de circulação da água (1,5 cv) a uma vazão máxima de 6,5 m3/h, 

fazendo com que esse fluxo de água retorne ao topo da coluna de lavagem dos 

gases. 

 O exaustor de tiragem dos gases do forno piloto possui motor trifásico de 3 

cavalos de potência (cv), 1720 rpm e capacidade máxima de 3100 m3/h de gases 

nas CNTP. A coluna de lavagem tem diâmetro interno de 0,7 m, altura de 2,5 m, e 

foi confeccionada com chapa de aço carbono de 0,048 m de espessura. As 

tubulações de entrada e saída das águas de lavagem são confeccionadas em tubos 

de PVC e mangueiras plásticas, ambos de 32 mm de diâmetro.  A altura total do 

conjunto permite que se obtenha uma saída de gases limpos a 5,3 m do piso.  

 

3.3 Descrição dos Experimentos 

O forno rotativo piloto (Figura 30) foi operado em regime de estado 

permanente, ou seja, sem variações dos seus perfis de temperatura e concentração 

ao longo do tempo. Inicialmente os testes foram realizados com gipsita proveniente 

do Pólo Gesseiro do Araripe (SUPERGESSO S.A), tendo em vista que o material 

possui granulometria uniforme, baixo teor de umidade e homogeneidade. Tais 

características da gipsita utilizada foram fundamentais para obtenção das condições 

otimizadas de calcinação no forno rotativo piloto. 

O regime permanente foi atingido através do controle da vazão de sólidos na 

entrada e saída do forno, e do controle das vazões de gás combustível e ar em 

excesso na entrada do queimador. A vazão de alimentação de sólidos permaneceu 

constante durante a execução dos experimentos, uma vez que o seu controle era 

realizado por uma válvula rotativa do tipo carambola que dosa o material de acordo 

com a sua velocidade de rotação. Na saída do forno, a massa de material era 

pesada e quantificada por unidade de tempo, assim determinava-se a vazão de 

sólidos na saída. Quando as vazões na entrada e saída do forno apresentavam-se 

constantes, conclui-se que o forno opera em regime permanente, em relação à taxa 

de material. No momento que o sólido entra no forno, sua temperatura se eleva 

devido a troca de calor por convecção, condução e radiação, provocando sua 
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desidratação. O regime permanente é atingido quando a temperatura, a vazão de 

saída e o teor de hidratação do sólido na saída do forno tornam-se constantes. 

 

 

 
Figura 30 – Esquema global do funcionamento do forno rotativo piloto 

 

As variáveis de controle selecionadas para o estudo da calcinação no forno 

foram: temperatura de controle da combustão (Tc), vazão de alimentação de sólido 

(Qs) e velocidade de rotação do cilindro (N). Estas variáveis foram utilizadas para 

compor um planejamento experimental, que através de uma combinação de fatores, 

níveis e adição de pontos intermediários, resultando em 30 experimentos. 

A combinação destas três variáveis resulta em um percentual de desidratação 

da gipsita (ou resíduos de gesso). O aumento da temperatura de controle de 

combustão representa maiores taxas de energia fornecida ao sistema, resultando 

em um sólido com maior percentual de desidratação. Maiores velocidades de 

rotação do cilindro do forno implicarão em um menor tempo de residência do sólido 

no interior do forno, resultando um sólido com menor percentual de desidratação. 

Por sua vez, maiores taxas de alimentação requerem compensações da quantidade 

de energia fornecida ao sistema, caso contrário, o resultado será um sólido com 

menor percentual de desidratação. 

Durante a execução dos experimentos o cilindro do forno permaneceu 

inclinado com ângulo constante de 1º em relação à horizontal, e o combustível 

utilizado no forno foi o gás natural com excesso de ar em 20 %. 
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Foram coletadas amostras do sólido na saída do forno, logo após o 

equipamento atingir o regime permanente. As retiradas foram feitas em intervalos de 

5 minutos, onde cada amostra possuía 5 kg de sólido desidratado. Em seguida, as 

amostras foram identificadas e armazenadas, para posteriormente realizar os 

ensaios de caracterização. 

Antes de realizar os ensaios de caracterização de suas propriedades físicas e 

mecânicas, as amostras passaram por um processo de redução de sua 

granulometria através de um moinho de bolas, e em seguida foram peneiradas 

utilizando peneira de abertura igual a 10 mesh (aproximadamente 2,0 mm), 

conforme exigências normativas (NBR 12127). 

Todo sistema de controle do forno foi realizado através de um software 

supervisório conectado a um sistema de instrumentação para monitoramento e 

controle de variáveis durante a operação da planta. Através de um computador foi 

possível acionar os principais motores envolvidos na operação, controlar variáveis 

como: velocidade de rotação do cilindro e a taxa de alimentação de sólidos. 

Utilizando o mesmo sistema, foi possível monitorar a vazões de combustível e 

comburente, assim como a temperatura dos gases oriundos da combustão, através 

de cinco termopares distribuídos ao longo do forno. 

As Figuras 31 e 32 apresentam as telas de controle e de monitoramento das 

medições executadas pelo software supervisório sobre o sistema. 
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Figura 31 – Sistema de controle do forno através software de supervisório. 

 

 

Figura 32 – Sistema de medidas do forno através software de supervisório. 
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3.4 Planejamento Experimental 

 O objetivo do planejamento de experimentos para este trabalho de pesquisa 

foi efetuar uma análise dos parâmetros que possuem maior influência na variação no 

Teor de hidratação (%) da gipsita calcinada em forno rotativo piloto, e com base 

nesta análise, obter uma equação de modelo que represente de forma confiável, as 

condições ótimas de calcinação da gipsita para produção do gesso beta. 

 Para executar corretamente um planejamento de experimentos, é necessário 

seguir algumas etapas básicas para evitar incorrer em erros que podem invalidar os 

resultados (RAMOS; RIBEIRO; MIYAKE, 2002). As etapas que compuseram o 

Planejamento Experimental estão descritas abaixo: 

• Reconhecimento e definição do problema: no processo de calcinação o Teor 

de hidratação (%) está diretamente relacionado com a conversão da gipsita 

(ou resíduo de gesso da construção civil – RCD) em hemidrato (gesso). O 

objetivo principal deste processo é atingir uma conversão de 100%, isto é, 

transformar toda gipsita ou resíduo calcinado em hemidrato. Portanto, a 

conversão de 100% será atingida quando o sólido calcinado atingir um grau 

de desidratação de 6,20%. Como as oscilações ocorrem em qualquer 

processo, à variável resposta também sofrerá influência destas perturbações, 

portanto, o conhecimento das variáveis do processo que afetam diretamente 

o Teor de hidratação (%) é fundamental para reduzir a sua variação, assim 

como, entender quais variáveis têm maior efeito, e principalmente como estas 

se interagem e afetam o resultado final.  

• Escolha de fatores e níveis: nesta etapa, é fundamental a participação de 

membros que conheçam o processo em estudo. Deverão ser investigados 

todos os fatores que possam ser importantes por influenciarem de forma 

significativa a variável resposta. A determinação dos fatores e níveis utilizados 

no planejamento experimental deste trabalho foi definida em reuniões com os 

membros do grupo de gesso composto por pesquisadores das instituições: 

UFPE, UNICAP e ITEP. A Tabela 11 apresenta um resumo dos fatores e 

níveis adotados para a execução do planejamento; 

• Seleção da variável resposta: Na seleção da variável, deve-se ter certeza que 

aquela escolhida realmente fornece informações úteis sobre o processo em 

estudo. A variável escolhida como resposta foi o Teor de hidratação (%) do 
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sólido após a calcinação no forno rotativo piloto. No caso da gipsita e do 

resíduo RCD, o Teor de hidratação irá representar o percentual de conversão 

de di-hidrato em hemihidrato; 

• Escolha do tipo de experimentos: A escolha do planejamento envolve 

consideração pelo tamanho da amostra, seleção de uma ordem adequada de 

rodadas para as tentativas experimentais, ou se a formação de blocos ou 

outras restrições de aleatorização estão envolvidas. Nesse tipo de 

experimentos os fatores variam juntos de um teste para outro. Eles têm 

propriedades que permitem, entre outros objetivos desejáveis, a construção 

de modelos que se ajustam bem aos dados e que reduzem ao mínimo as 

probabilidades de erros dos testes de significância dos parâmetros do 

modelo. Para o caso em estudo, a quantidade de variáveis e níveis utilizados 

conduziu a um planejamento experimental fatorial do tipo 33. Todavia, foram 

adicionados 3 pontos intermediários para possibilitar o cálculo do erro 

experimental, resultando em 30 experimentos; 

• Execução do experimento: Durante a realização do experimento, é de vital 

importância monitorar o processo, e garantir que seja feito de acordo com o 

planejamento. Erros no procedimento experimental, neste estágio, em geral, 

destruirão a validade do experimento. Como foi visto, temos 3 níveis e 3 

fatores: temperatura de controle da combustão (Tc), velocidade de rotação do 

cilindro (N) e vazão de alimentação de sólidos (Qs). A Tabela 12 apresenta os 

experimentos planejados; 

• Análise dos dados: Esta etapa consiste em determinar quais fatores são mais 

influentes na resposta estudada. A partir destes resultados, técnicas 

estatísticas foram utilizadas por meio de software estatístico, de modo a se 

concluir algo em relação à dependência do Teor de hidratação (%) com as 

variáveis independentes analisadas (fatores); 

• Conclusões e recomendações: Nesta etapa serão feitas recomendações 

sobre os níveis dos três fatores, visando um valor médio para o Teor de 

hidratação (%) que melhor se aproxima do valor 6,20 %, com mínima 

variância; 
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Tabela 11 – Níveis e fatores adotados para o planejamento experimental. 

Variáveis independentes 
(variáveis controladas)  

Níveis 

-1 
(baixo) 

0 
(médio) 

1 
(alto) 

Temperatura de controle da combustão (oC) 450 500 550 

Velocidade de rotação do cilindro (rpm) 1 2 3 

Vazão de alimentação de sólidos (kg/h) 105 175 260 

 

 

Tabela 12 – Planejamento dos experimentos. 

Corridas  Tc Qs N Corridas  Tc Qs N 

1 450 105 1 16 500 260 1 

2 450 105 2 17 500 260 2 

3 450 105 3 18 500 260 3 

4 450 175 1 19 550 105 1 

5 450 175 2 20 550 105 2 

6 450 175 3 21 550 105 3 

7 450 260 1 22 550 175 1 

8 450 260 2 23 550 175 2 

9 450 260 3 24 550 175 3 

10 500 105 1 25 550 260 1 

11 500 105 2 26 550 260 2 

12 500 105 3 27 550 260 3 

13 500 175 1 28 500 175 2 

14 500 175 2 29 500 175 2 

15 500 175 3 30 500 175 2 
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3.5 Ensaios para Caracterização do Gesso 

3.5.1 Umidade e teor de hidratação 

 Para a determinação da umidade e teor de hidratação contida no hemidrato, 

utilizou-se um equipamento termo-balança, conforme Figura 33 (modelo GEHAKA IV 

200), que utiliza a técnica de infravermelho para determinar a umidade. Para 

quantificar a umidade, colocou-se uma quantidade de material no interior do 

equipamento a temperatura constante de 40⁰C, por um período de 30 minutos (ou 

até massa constante), e em seguida realizou-se a leitura no equipamento. Na 

determinação do teor de hidratação (ou água livre), o procedimento é similar ao da 

umidade, alterando apenas a temperatura para 195⁰C. Foi considerado o valor 

médio de três determinações como o valor representativo para umidade e água de 

cristalização. Calcula-se o Teor de hidratação aplicando-se a seguinte equação: 

 

U (%) = [ (Mi – M1) / Mi ] x 100                                        (9) 

      

T.H (%) = [ (M1 - MF) / M1 ] x 100                                     (10) 

 

Sendo: 

U (%) = Teor de umidade; 

T.H (%) = Teor de hidratação; 

Mi = Massa do sólido inicial (g); 

M1 = Massa do sólido seco após secagem à 40⁰C (g); 

MF = Massa do sólido após desidratação térmica à 195⁰C (g); 

 



67 
 

 
 

Figura 33 – Analisador de umidade modelo GEHAKA IV 200. 

 

 

3.5.2 Tamanho das partículas 

A determinação do tamanho das partículas e suas respectivas porcentagens 

de ocorrência permitem obter a função distribuição de partículas, que é denominada 

de distribuição granulométrica. Para realização do ensaio de determinação da 

distribuição granulométrica do material sólido, foi adotado o procedimento descrito 

na norma NBR 12127 e EB – 22, utilizando-se um vibrador de peneiras (Figura 34), 

que classifica as partículas quanto ao tamanho, segundo uma série de peneiras 

padrão. 
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Figura 34 – Aparelho vibrador de peneiras. 

 

 No presente trabalho, o diâmetro médio das partículas foi estimado através do 

diâmetro médio aritmético (���), obtido pela multiplicação do diâmetro desta partícula 

pelo número total de partículas, obtendo-se o somatório de todos os diâmetros da 

amostra. Sejam N1, N2, N3,..., Nn, os números de partículas presentes nas diversas 

frações recolhidas durante a análise de determinação da granulometria, de 

tamanhos, ���, ���, ��	, … , ���, respectivamente. Assim, a diâmetro médio aritmético 

será dado pela equação (11): 

 

 

(11) 
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Sendo: 

��� = Diâmetro médio aritmético (mm); 

��� = Diâmetro médio das partículas (mm); 

n = Número de frações obtidas (desde a primeira peneira até a panela); 

� = Fração acumulada da massa da amostra que fica retida na peneira; 

M = Massa do gesso (g); 

ρ = Densidade das partículas (g/cm3); 

b = Fator de esfericidade da partícula (π/6); 

 

3.5.3 Massa unitária (MU) 

O ensaio de quantificação da massa unitária do gesso na forma de pó foi 

adotado o procedimento descrito na norma NBR 12127 e EB – 22. Utilizou-se uma 

quantidade de amostra necessária à determinação das propriedades físicas, 

passando-a através da peneira de 2,0 mm com auxílio de um pincel. As impurezas e 

os torrões que não foram desfeitos com o pincel foram pesados, identificados e 

descartados, fazendo-se constar estas informações nos relatórios de ensaios. Em 

seguida, tarou-se o recipiente de medida, e em seguida colocou-se sob o funil, de 

forma que os eixos verticais coincidam (centralizado). Adicionou-se cerca de 100 g 

de gesso no funil, sobre a peneira, e com a ajuda de uma espátula fez-se passar o 

material. Com a ajuda de uma espátula rasou-se a superfície do recipiente de 

medida (sem compactar o gesso nele contido), e pesou-se em seguida. O recipiente 

de medida confeccionado de material não corrosivo e com capacidade de (1000 ± 

20) cm³ ou um litro. A Figura 35 apresenta o aparelho utilizado para determinar a 

massa unitária. 
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Figura 35 – Aparelho para determinação da massa unitária. 

 

Foi considerado o valor médio de três determinações como o valor 

representativo da massa unitária. Calcula-se a massa unitária aplicando a seguinte 

equação: 

 

MU = M / V                                                      (12) 

 

Sendo: 

MU = massa unitária (g/cm3); 

M = massa do gesso (g); 

V = Volume do recipiente (cm3); 
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3.5.4 Consistência 

A consistência normal é a razão expressa pela massa de água sobre a massa 

de gesso, utilizada no preparo das pastas de gesso, na qual se obtém uma fluidez 

adequada à manipulação. Para a determinação da consistência normal, foi adotado 

o procedimento descrito pela norma NBR 12128 e EB – 22, que utiliza o aparelho de 

Vicat modificado (Figura 36), e o citrato de sódio como retardante. Inicialmente, 

pesou-se uma determinada quantidade da amostra de gesso, e outra de água 

destilada. A massa da amostra de gesso pesada foi polvilhada, no período de 1 

minuto, sobre a água contendo retardador. A mistura ficou em repouso por um 

período de dois minutos, para que hidratação do gesso pudesse ocorrer. Misturou-se 

a pasta por um minuto (em torno de um movimento circular por segundo), a fim de 

se obter uma pasta uniforme. A quantidade de água necessária para a hidratação do 

gesso irá depender do seu grau de desidratação. O excesso de água adicionada 

durante a preparação da pasta será eliminado através de secagem, após a 

reidratação completa e solidificação (PERES; BENACHOUR; SANTOS, 2008). 

 

 
 

Figura 36 – Aparelho de Vicat modificado 
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3.5.5 Tempo de pega 

A pega ocorre quando se misturam o gesso com a água, dando origem a uma 

pasta que irá endurecer após um determinado tempo. Esta combinação é 

acompanhada da elevação da temperatura, de pequena expansão do seu volume, e 

da passagem do estado pastoso para o sólido, caracterizando o final da pega. Para 

a determinação dos tempos de início e fim de pega, foi adotado o procedimento 

descrito pela norma NBR 12128 e EB – 22. Inicialmente tomaram-se quantidades de 

água e de gesso de acordo com a relação determinada no ensaio de consistência 

normal, sem adição de retardador. Em seguida, a massa da amostra de gesso foi 

polvilhada, no período de 1 minuto sobre a água. A mistura ficou em repouso por um 

período de 2 minutos para a hidratação. O cronômetro foi acionado no momento em 

que a amostra de gesso entrou em contato com a água. O marcador foi ajustado, e 

deixou-se a agulha penetrar na pasta lentamente. Após cada penetração, limpou-se 

a agulha, e movimentou-se a base ligeiramente, perfurando a massa com uma 

distância mínima de 5 milímetros de um furo para o outro, e a 10 milímetros do 

contorno da face exterior. O tempo de início de pega é caracterizado pelo tempo 

decorrido a partir do momento em que o gesso tomou contato com a água, até o 

instante em que a agulha do aparelho de Vicat (Figura 37) não penetrar mais no 

fundo da pasta, isto é, aproximadamente a 1 milímetro da base. O tempo de fim de 

pega é caracterizado pelo tempo decorrido a partir do momento em que o gesso 

tomou contato com a água, até o instante em que a agulha do aparelho de Vicat não 

mais deixar impressão na superfície da pasta. Foram considerados os valores 

médios de três determinações como o valor representativo dos tempos de início e 

fim de pega. 
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Figura 37 – Aparelho de Vicat  

 

3.5.6 Densidade aparente 

A densidade dos corpos de prova (cúbicos) foi determinada utilizando-se uma 

metodologia que relaciona a massa ao seu respectivo volume. Neste ensaio, os 

corpos de prova tiveram seus pesos medidos após secagem por um período de 48 

horas, a uma temperatura de 45⁰C, até a massa constante. Em seguida, os corpos 

foram colocados em um desecador por um período de 24 horas, e só foram retirados 

imediatamente antes dos ensaios. Foram selecionadas duas faces laterais (não 

opostas) para cada corpo de prova, e com o auxílio de um paquímetro, foram 

realizadas as medidas do comprimento, da largura e da altura. Em seguida, pesou-

se em uma balança semi-analítica, a massa referente a cada corpo de prova. Desta 

forma, a massa específica aparente foi calculada pela seguinte expressão: 

 

 MEA = [ Mb / (C ∙ L ∙ H) ]                                              (13) 

 

Sendo: 

MEA = Massa específica aparente do bloco de gesso (g/cm3); 

Mb = Massa do bloco de gesso (g); 
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C = Comprimento da face lateral do bloco (cm); 

L = Largura da face lateral do bloco (cm); 

H = Altura da face lateral do bloco (cm); 

 

3.5.7 Resistência mecânica 

A resistência mecânica à compressão é um parâmetro calculado em função 

da carga de ruptura aplicada em corpos de prova. Para a realização dos ensaios de 

compressão, foram adotados os procedimentos descritos na norma NBR 12129 (MB-

3470) e EB – 22. A preparação dos corpos de prova foi feita em moldes de aço inox 

(Figura 38), e a prensa (Figura 39) utilizada para execução do ensaio encontra-se 

conforme os padrões mínimos estabelecidos pela norma supracitada. Posicionou-se 

uma das faces, que não a superior, no centro da placa de ensaio, e aplicou-se uma 

carga continuamente, numa razão de 250 a 750 Newtons por superfície, até a 

ruptura dos corpos. O valor da resistência a compressão (RM), em mega pascal 

(MPa) é dado pela fórmula abaixo: 

 

RM = P / S                                                           (14) 

 

Sendo: 

RM = Resistência mecânica à compressão (MPa); 

P = Carga de ruptura para os corpos de prova (Newtons); 

S = Seção transversal de aplicação da carga (mm2); 

  

 

 

 

 



 

A resistência média dos três corpos de prova é considerada o valor da 

resistência a compressão, desde que o resultado individual não ultrapasse o valor da 

média em 15%. 

 

Figura 38 – Moldes cúbicos para confecção de corpos de pr

 

 

A resistência média dos três corpos de prova é considerada o valor da 

resistência a compressão, desde que o resultado individual não ultrapasse o valor da 

Moldes cúbicos para confecção de corpos de prova (aresta 50 mm)

Figura 39 – Prensa hidráulica. 
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A resistência média dos três corpos de prova é considerada o valor da 

resistência a compressão, desde que o resultado individual não ultrapasse o valor da 

 

ova (aresta 50 mm). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados do planejamento 

experimental para otimização do processo de produção de gesso beta a partir da 

gipsita em forno rotativo piloto contínuo, bem como a caracterização do gesso beta 

produzido a partir dos resíduos de bloco de gesso (RCD), e de sua mistura a gipsita 

no ponto de alimentação de sólidos do forno. Inicialmente a gipsita foi utilizada  em 

diferentes frações como matéria-prima na obtenção das condições operacionais 

ótimas, e em seguida, foi substituída pelo resíduo de bloco de gesso (RCD) e pelas 

misturas com gipsita pura nas melhores condições de calcinação do dihidratado. As 

amostras do sólido calcinado foram caracterizadas de acordo com as normas 

vigentes (NBR 12127, NBR 12128, NBR 12129 e NBR 12130), e suas propriedades 

físico-químicas e mecânicas foram quantificadas e comparadas com as 

especificações exigidas pela norma NBR 13207 para o recebimento do gesso a ser 

utilizado para fundição ou revestimento.  

 

4.1 Análises Granulometricas 

 A gipsita utilizada no presente trabalho é proveniente do Pólo Gesseiro do 

Araripe (PGA), britada e moída pelos técnicos da SUPERGESSO S/A, uma das 

maiores empresas desta região. A Figura 40 apresenta a distribuição granulométrica 

acumulada de finos para três amostras da gipsita utilizada no presente trabalho. 

Através da distribuição granulométrica obtida é possivel conhecer as frações de 

gipsita retida para cada peneira utilizada na série. Observa-se que na medida em 

que diminui-se o diâmetro das peneiras (granulometria), a fração da massa de 

sólidos que passante também diminui. Pode-se observar por exemplo, que menos 

de 5 % da fração de sólidos possuem diâmetro inferior a 0,0530 mm. 

As curvas apresentadas na Figura 41 mostram a distribuição de tamanho das 

partículas nas amostras de gipsita utilizada na obtenção das condições ótimas de 

calcinação no presente trabalho, bem como a presença de um ponto de máximo, 

mostrando a existência de predominância de determinado tamanho de partículas. De 

acordo com a Equação (11), pode-se calcular então, que o diâmetro médio das 

partículas de gipsita utilizado no presente trabalho possui 0,158 mm. 
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Figura 40 – Análise granulométrica acumulada de finos da gipsita utilizada 

 

 

 

Figura 41 – Análise granulométrica diferencial da gipsita utilizada 
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4.2 Planejamento Experimental Fatorial com adição d e Pontos Intermediários  

A Tabela 13 apresenta a matriz do planejamento experimental fatorial 33, 

contendo 30 experimentos, incluindo três repetições num ponto intermediário e a 

variável resposta (teor de hidratação). 
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Tabela 13 – Matriz do Planejamento com a resposta.  

Experimentos Tc Qs N T.H 

(no)  (oC)  (kg/h) (rpm) (%) 

1 450 105 1 6,89 

2 450 105 2 8,03 

3 450 105 3 10,11 

4 450 175 1 7,24 

5 450 175 2 9,18 

6 450 175 3 12,43 

7 450 260 1 10,75 

8 450 260 2 11,95 

9 450 260 3 14,48 

10 500 105 1 2,10 

11 500 105 2 3,18 

12 500 105 3 4,29 

13 500 175 1 3,56 

14 500 175 2 6,08 

15 500 175 3 7,36 

16 500 260 1 4,96 

17 500 260 2 9,66 

18 500 260 3 11,06 

19 550 105 1 1,71 

20 550 105 2 2,02 

21 550 105 3 2,96 

22 550 175 1 2,89 

23 550 175 2 4,23 

24 550 175 3 4,73 

25 550 260 1 4,26 

26 550 260 2 6,38 

27 550 260 3 9,98 

28 500 175 2 6,12 

29 500 175 2 6,05 

30 500 175 2 6,07 
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4.2.1 Análise de variância (ANOVA) 

Os dados do planejamento experimental foram submetidos a uma análise de 

variância, regressão e teste F. Conforme os dados contidos na Tabela 14, que o 

modelo para o teor de hidratação (%) apresentou coeficiente de determinação (R2) 

satisfatório, explicando 98,40% da variância, e um coeficiente de ajuste de 95,77% 

para os experimentos. A análise estatística permitiu expressar a resposta como um 

modelo quadrático, podendo escrevê-la como uma função das variáveis mais 

significativas. No entanto, pode-se observar no Tabela 14 que as interações entre os 

fatores “Tc x Qs” e “Tc x N”, não demonstraram ser estatisticamente significativos 

para uma confiança de 95% (p-valor<0,05) e Fcalculado < Ftabelado. 

 

Tabela 14 – Análise de variância (ANOVA) 

Fonte de 
Variação  

Graus de 
Liberdade  

(GL) 

Soma 
Quadrática 

(SQ) 

Média 
Quadrática 

(MQ) 

F95% 

(Calc.) 

F95% 

 (Tab.) 
p-valor 

R2 

(%) 

Adj.  

(%) 

Tc 2 162,1499 81,07493 162,8537 2,05 0,000000 - - 

Qs 2 100,7762 50,38809 101,2136 2,05 0,000000 - - 

N 2 62,1463 31,07316 62,4161 2,05 0,000001 - - 

Tc x Qs 4 1,5934  0,39835 0,8002 2,05 0,549718 - - 

Tc x N 4 3,2309  0,80773 1,6225 2,05 0,237318 - - 

Qs x N 4 6,7561 1,68903 3,3927 2,05 0,048583 - - 

Resíduo 11 5,4762 0,49784 - - - - - 

Total 29 341,2937 - - - - 98,40 95,77 

 

 A Tabela 15 apresenta os efeitos, considerando as variáveis escalonadas. 

Pode-se também obter as estimativas por intervalo, e os valores de tcalulado para os 

testes de nulidade dos efeitos analisados (intervalo de confiança que não possui o 

ponto zero). De modo equivalente, apenas o p-valor referentes ao teste de nulidade 

para os efeitos do fator N (Quadrático) e da interação entre Qs (quadrático) e N. 
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(Linear) não representam significância sobre os modelos de regressão (são maiores 

do que α = 0,05). 

 

Tabela 15 – Estimativas por ponto, intervalo e teste de hipóteses para os efeitos 

Fatores Efeitos Erro 
Padrão 

t (3) 

(Calc.) 
p-valor 

Estimativas por intervalo 

(95% de confiança) 

L. Inferior L. Superior 

Média 6,82712 0,005568 1226,137 0,000000 6,80940 6,84484 

Tc (L) -5,75710 0,013889 -414,520 0,000000 -5,80130 -5,71290 

Tc (Q) -1,43230 0,011591 -123,570 0,000001 -1,46919 -1,39542 

Qs (L) 4,68778 0,013878 337,790 0,000000 4,64361 4,73194 

Qs (Q) -0,31365 0,011601 -27,037 0,000111 -0,35057 -0,27673 

N (L) 3,71891 0,013889 267,767 0,000000 3,67471 3,76311 

N (Q) -0,03319 0,011591 -2,864 0,064391 -0,07008 0,00370 

Tc (L) x Qs (L) 0,29667 0,016997 17,454 0,000410 0,24258 0,35076 

Tc (L) x Qs (Q) 0,08935 0,014743 6,061 0,009012 0,04244 0,13627 

Tc (Q) x Qs (L) 0,51167 0,014720 34,761 0,000052 0,46482 0,55851 

Tc (Q) x Qs (Q) 0,22904 0,011823 19,372 0,000300 0,19142 0,26667 

Tc (L) x N (L) -0,55500 0,016997 -32,653 0,000063 -0,60909 -0,50091 

Tc (L) x N (Q) 0,19250 0,014720 13,078 0,000966 0,14566 0,23934 

Tc (Q) x N (L) 0,26917 0,014720 18,286 0,000357 0,22232 0,31601 

Tc (Q) x N (Q) 0,54804 0,011802 46,436 0,000022 0,51048 0,58559 

Qs (L) x N (L) 1,48167 0,016997 87,174 0,000003 1,42758 1,53576 

Qs (L) x N (Q) 0,17417 0,014720 11,832 0,001298 0,12732 0,22101 

Qs (Q) x N (L) 0,02586 0,014743 1,754 0,177686 -0,0 2106 0,07278 

Qs (Q) x N (Q) 0,08896 0,011823 7,524 0,004865 0,05134 0,12659 
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A Tabela 16 apresenta os coeficientes de regressão, levando em 

consideração as variáveis originais do experimento. A regressão será utilizada 

basicamente com duas finalidades: prever o valor da variável resposta (Y) a partir do 

valor dos fatores (X) e estimar quanto (X) influencia ou modifica (Y). 

 

Tabela 16 – Coeficientes de regressão para a resposta teor de hidratação. 

Fatores Coeficientes 
de regressão  Erro Padrão 

t (3) 

(Calc.) 
p-valor 

Limites de confiança 

-95% +95% 

Média 947,12083270 13,960338350 67,844 0,00001 902,69280551 991,54885989 

Tc (L) -3,70852995 0,056383412 -65,773 0,00001 -3,88796713 -3,52909276 

Tc (Q) 0,00363344 0,000056353 64,476 0,00001 0,00345410 0,00381278 

Qs (L) -3,57631221 0,146119737 -24,475 0,00015 -4,04133043 -3,11129399 

Qs (Q) 0,00795889 0,000393838 20,209 0,00027 0,00670552 0,00921225 

N (L) -472,45630838 9,452602728 -49,982 0,00002 -502,53870901 -442,37390776 

N (Q) 112,12043093 2,334533412 48,027 0,00002 104,69090369 119,54995816 

Tc (L) x Qs (L) 0,01402924 0,000589999 23,778 0,00016 0,01215160 0,01590688 

Tc (L) x Qs (Q) -0,00003110 0,000001590 -19,552 0,00029 -0,00003616 -0,00002603 

Tc (Q) x Qs (L) -0,00001388 0,000000590 -23,539 0,00017 -0,00001576 -0,00001200 

Tc (Q) x Qs (Q) 0,00000003 0,000000002 19,372 0,00030 0,00000003 0,00000004 

Tc (L) x N (L) 1,87123096 0,038240920 48,933 0,00002 1,74953128 1,99293063 

Tc (L) x N (Q) -0,44227857 0,009446138 -46,821 0,00002 -0,47234040 -0,41221675 

Tc (Q) x N (L) -0,00186138 0,000038222 -48,699 0,00002 -0,00198302 -0,00173974 

Tc (Q) x N (Q) 0,00043843 0,000009442 46,436 0,00002 0,00040838 0,00046848 

Qs (L) x N (L) 0,06379399 0,005968019 10,689 0,00175 0,04480109 0,08278689 

Qs (L) x N (Q) -0,01316212 0,001474285 -8,928 0,00297 -0,01785395 -0,00847028 

Qs (Q) x N (L) -0,00012396 0,000016089 -7,705 0,00454 -0,00017516 -0,00007276 

Qs (Q) x N (Q) 0,00002990 0,000003974 7,524 0,00487 0,00001726 0,00004255 
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O Diagrama de Pareto, Figura 42, apresenta de forma muito clara os efeitos 

que são estatisticamente importantes. Os efeitos cujos retângulos encontram-se a 

direita da linha divisória (p=0,05) são considerados importantes, e não deverão ser 

excluídos no modelo matemático. Observa-se que os efeitos N(Q) e a interação 

entre Qs(Q) x N(Q), estão muito próximos da linha divisória, dentro de uma incerteza 

desconhecida. Por esta razão, não serão descartados do modelo matemático. 

A Figura 43 também apresenta um Diagrama de Pareto substituindo os 

valores da estatística t pelos valores dos efeitos. Desta forma, pode-se concluir que 

o fator temperatura de combustão (Tc) possui maior efeito sobre a variável resposta, 

enquanto o fator N (quadrático) e a interação entre os fatores Qs (quadrático) x N 

(linear) apresentam menores efeitos sobre o experimento. 

 

 

Figura 42 – Gráfico de Pareto em função dos valores da estatística t. 

 

Utilizando-se todos os efeitos importantes, pode-se escrever o modelo 

matemático para a variável resposta em função dos coeficientes de regressão 

estatisticamente significativos: 
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T.H = 947,121 - 3,709⋅Tc + 0,004⋅Tc2 - 3,576⋅Qs +0 ,008⋅Qs2-

472,456⋅N + 112,120⋅N2 + 0,014⋅Tc⋅Qs - 0,00003⋅Tc⋅Qs2 -

0,000014⋅Tc2⋅Qs + 0,00000003⋅Tc2⋅Qs2 + 1,871⋅Tc⋅N - 0,442⋅Tc⋅N2 -

0,002⋅Tc2⋅N + 0,0004⋅Tc2⋅N2 + 0,064⋅Qs⋅N - 0,013⋅Qs⋅N2 -0,0001⋅Qs2⋅N 

+ 0,00002⋅Qs2⋅N2 

(15) 

 

 

Figura 43 – Gráfico de Pareto em função dos valores dos efeitos. 

  

Na Figura 44, observamos as interações entre os fatores através dos gráficos 

das médias marginais. Este tipo de apresentação mostra o impacto que a mudança 

das configurações e um determinado fator exercem sobre o outro, uma vez que a 

interação pode ampliar ou diminuir os efeitos principais, tornando-se necessário 

avaliar suas interações. Se curvas fossem perfeitamente paralelas, não haveria o 

efeito de interação entre os fatores. Verificou-se também que o Teor de hidratação é 

maior no nível mais alto da vazão de alimentação de sólidos (Qs), no nível menor da 

temperatura de controle da combustão (Tc), e no maior nível da velocidade de 

rotação do cilindro (N). Analisando o efeito da velocidade de rotação do forno, pode-

se concluir que, aumentando-se a velocidade, o tempo de residência do material no 



 

interior do forno irá diminui

efetiva, produzindo hemidratos com altos valores 

hidratação. Analisando o efeito da temperatura, pode

baixo (450oC), não fornece qua

hemidratos com Teor de hidratação

6,20%). Para o nível médio e alto da temperatura de controle da combustão, 

respectivamente 500 e 550 

normativas. Em relação ao efeito da vazão de alimentação de sólidos, o aumento da 

vazão requer: o aumento da quantidade de energia fornecida ao sistema de 

combustão (temperatura de controle da combustão) e/ou diminuição da velocidade 

de rotação do cilindro. 

 

Figura 44 – Gráficos das médias marginais variando a alimentação de sólidos em 

função do Teor de hidratação

irá diminuir, ocasionando uma troca de calor gás/sólido menos 

efetiva, produzindo hemidratos com altos valores percentuais para a variável 

Analisando o efeito da temperatura, pode-se concluir que

C), não fornece quantidades suficientes de energia

Teor de hidratação exigidos pela norma NBR 13207

Para o nível médio e alto da temperatura de controle da combustão, 

respectivamente 500 e 550 oC, pode-se obter hemidratos conform

Em relação ao efeito da vazão de alimentação de sólidos, o aumento da 

vazão requer: o aumento da quantidade de energia fornecida ao sistema de 

combustão (temperatura de controle da combustão) e/ou diminuição da velocidade 

das médias marginais variando a alimentação de sólidos em 

Teor de hidratação, com temperaturas de controle da combustão e 

velocidades de rotação fixas. 
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ocasionando uma troca de calor gás/sólido menos 

para a variável teor de 

se concluir que o nível mais 

suficientes de energia para produção de 

13207 (entre 4,20 e 

Para o nível médio e alto da temperatura de controle da combustão, 

idratos conforme exigências 

Em relação ao efeito da vazão de alimentação de sólidos, o aumento da 

vazão requer: o aumento da quantidade de energia fornecida ao sistema de 

combustão (temperatura de controle da combustão) e/ou diminuição da velocidade 

 

das médias marginais variando a alimentação de sólidos em 

, com temperaturas de controle da combustão e 
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 Através das superfícies de resposta geradas pelo modelo descrito pela 

Equação (8), podem-se pesquisar duas variáveis simultaneamente e determinar as 

regiões de interesse para a temperatura de controle da combustão, vazão de 

alimentação de sólido e velocidade de rotação do cilindro, que resultam em melhor 

Teor de hidratação do sólido calcinado.  

 Na Figura 45, aplicando-se a equação (15) do modelo é possível verificar 

através da superfície e curvas de contorno, que a ótima conversão de sólido 

calcinado em hemidrato é alcançada utilizando uma temperatura de controle da 

combustão de 500 oC e velocidade de rotação do cilindro de 2 rpm. 

 Na Figura 46, é possível verificar através da superfície e curvas de contorno, 

que a melhor conversão é alcançada com uma temperatura de controle da 

combustão de 500 oC, e vazão de alimentação de sólido de 175kg/h. 

 Na Figura 47, é possível verificar através da superfície e curvas de contorno, 

que a conversão ótima é alcançada com velocidade de rotação do cilindro de 2 rpm, 

e vazão de alimentação de sólido de 175kg/h. 
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a) superfície de resposta. 
 

 
 

b) plano. 
 

Figura 45 – Superfícies de respostas e curvas de contorno para o Teor de 

Hidratação, T.H (%) em função da Temperatura de Controle de Combustão versus 

Velocidade de Rotação do Cilindro: a) superfície de resposta; b) plano; 
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a) superfície de resposta. 
 

  
 

b) plano. 
 

Figura 46 – Superfícies de respostas e curvas de contorno para o Teor de 

Hidratação, T.H (%) em função da Temperatura de Controle de Combustão versus     

Vazão de Alimentação de Sólidos (kg/h): a) superfície de resposta; b) plano; 
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a) superfície de resposta. 
 

 
  

b) plano. 
 

Figura 47 – Superfícies de respostas e curvas de contorno para o Teor de 

Hidratação, T.H (%) em função da Velocidade de Rotação do Cilindro versus             

Vazão de Alimentação de Sólidos: a) superfície de resposta; b) plano; 
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4.3 Verificações do Modelo 

 Para verificação do modelo matemático proposto, foram realizados ajustes 

dos pontos por métodos de regressão não-linear. A Figura 48 mostra o ajuste 

realizado entre os dados experimentais e do modelo para a resposta, teor de 

hidratação. Observa-se que os pontos estão bem distribuídos ao longo da linha de 

tendência, numa faixa de operação que varia de 0 a 16 %. 

 A Tabela 17 apresenta valores para as variáveis: temperatura de controle, 

vazão de alimentação de sólidos e velocidade de rotação do cilindro do forno, que 

produzem melhores resultados para a variável resposta.   

 A Tabela 18 apresenta resultado satisfatório para a previsão da variável 

resposta, utilizando os dados da Tabela 17. A previsão foi feita utilizando nível de 

confiança de 95 %, e o resultado obtido representa uma conversão de 99,03 % de 

conversão de sólido calcinado em hemidrato (gesso). 

 

 

Figura 48 – Valores experimentais versus valores previstos pelo modelo para a 

resposta Teor de Hidratação. 
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 Tabela 17 – Valores admitidos pelos fatores na equação do modelo proposto 

Fatores 

Temperatura de Controle da 
Combustão ( oC) 

Vazão de Alimentação de 
Sólidos (kg/s) 

Velocidade de Rotação do 
Cilindro do Forno (rpm) 

500 175 2 

 

Tabela 18 – Previsão da variável resposta através da equação de modelo 

Variável Resposta Confiança (-95 %) Valor Médio ( ��) Confiança (+95 %) 

Teor de hidratação (%) 5,40 6,14 6,88 

 

Observando os dados das Tabelas 17 e 18, verifica-se que o processo de 

calcinação pode ser otimizado através dos valores admitidos pelos fatores, pois 

nestas condições o processo de calcinação produz hemidratos com melhores 

resultados para o teor de hidratação.  

 

5 CALCINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE BLOCO DE GESSO 

5.1 Experimentos 

A partir das condições ótimas obtidas, a calcinação dos resíduos de bloco de 

gesso (RCD) foi realizada sem variações significativas das variáveis controladas. Os 

experimentos foram realizados misturando a gipsita ao resíduo (RCD) no ponto de 

alimentação do forno. As frações mássicas de gipsita na alimentação foram às 

seguintes: 0, 50, 70, 80, 88%. Para cada percentual, foi realizado um experimento 

nas condições otimizadas. Foram fixados valores para: vazão de alimentação de 

sólidos (175 kg/h) e velocidade de rotação do cilindro do forno (2 rpm). Todo resíduo 

(RCD) utilizado no forno foi devidamente peneirado com abertura de 2 mm.  

A Figura 49 mostra o processo de peneiramento do resíduo (RCD) antes da 

calcinação. Esta etapa preliminar é de fundamental importância, pois separa as 

impurezas do material e limita a granulometria utilizada que será utilizada no forno. 

Neste processo, o efeito da granulometria é importante pois afeta a hidrodinâmica e 

as taxas de reações envolvidas. 
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a)   

 

 
b)  

Figura 49 – Etapas do peneiramento dos resíduos de bloco de gesso (RCD), 

utilizando peneira com abertura de 2 x 2 mm: a) antes; b) depois; 
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Cada experimento foi realizado por um período de 3 horas, mantendo-se 

constantes as variáveis controladas. Após o processo de calcinação atingir seu 

regime permanente, as amostras foram coletadas periodicamente a cada 10 

minutos. Cada uma pesava 15 kg em média, e foram armazenadas hermeticamente, 

e postas em paletes de madeira, evitando que o material absorvesse umidade de ar.  

As Figuras 50 e 51 mostram que processo de calcinação atinge o regime 

permanente baseando-se na temperatura e teor de hidratação do sólido na saída do 

forno, após 80 minutos de funcionamento do forno. Como era esperado, observa-se 

que o sólido alcança maiores temperaturas na saída do reator, quando o forno é 

operado com maiores temperaturas de controle de combustão (Tc). Quando Tc = 

550 oC, a temperatura do sólido estabilizou-se em torno de 150 oC.  

 

Figura 50 – Temperatura do sólido na saída do forno rotativo, com diferentes 

temperaturas de controle para a combustão (Tc)                                                           

(resíduo de bloco de gesso, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm) 
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Figura 51 – Teor de hidratação do sólido na saída do forno rotativo, com diferentes 

temperaturas de controle para a combustão (Tc)                                                           

(resíduo de bloco de gesso, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm) 

 

 A Figura 52 mostra a influência da temperatura de saída sobre o teor de 

hidratação do sólido. No interior do forno rotativo, os gases produzidos pela 

combustão do gás natural trocam calor por convecção com o sólido, que por sua 

vez, se aquecem e desidratam-se. Observando as curvas, pode-se verificar que à 

medida que o tempo avança, a temperatura do sólido aumenta e o teor de 

hidratação diminui. Segundo Santos (1996), em reações de decomposição térmica 

nas quais a fase gasosa não atua como reagente, o efeito da difusão do gás no 

interior do sólido é substituído pela penetração ou difusão térmica, isto é, difusão do 

calor no interior da partícula sólida. Nas reações de decomposição térmicas, quando 

as dimensões dos sólidos permitem que os efeitos de difusão sejam consideráveis, 

espera-se como conseqüência do aumento de temperatura do sistema, ocorrência 

de diferentes tipos de mecanismos nas reações fluido-sólido.  
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Figura 52 – Temperatura versus Teor de hidratação do sólido na saída do forno 

(resíduo de bloco de gesso, Tc = 500 oC, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm) 

 

5.2 Ensaios de Caracterização do Gesso Reciclado 

5.2.1 Determinação do teor de hidratação do gesso 

 A Figura 53 ilustra o comportamento da conversão em função da fração de 

gipsita adicionado ao resíduo de bloco de gesso (RCD). Os valores médios da 

conversão calculados a partir do Teor de hidratação foram determinados em 

amostras de gesso beta reciclado retirados do reator a cada corrida. O gesso beta 

reciclado é o produto da desidratação térmica dos resíduos (RCD) a temperaturas 

relativamente baixas (140ºC a 160ºC), onde o resíduo perde parte de sua água de 

composição resultando no hemidrato-β. Na calcinação em escala piloto, é inevitável 

a formação de frações de anidrita III (solúvel) junto com o a produção de hemidrato, 

devido a pequenas oscilações da temperatura do sólido no interior do cilindro. 

Todavia, a formação de anidrita III pode ser minimizada, controlando os parâmetros 

de calcinação no forno, de modo a garantir que o Teor de hidratação do material 

calcinado seja próximo de 6,20%. Observando a Figura 53, verifica-se que os 

experimentos produziram ótimos resultados em relação ao Teor de hidratação, 
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atendendo as exigências da norma NBR 13207, alcançando percentuais de 

conversão entre 95,16 e 99,68%.  

 

 

Figura 53 – Teor de hidratação do resíduo (RCD) calcinado em                                         

função da fração de gipsita adicionada                                                                 

(resíduo de bloco de gesso, Tc = 500 oC, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm) 

 

5.2.2 Determinação da massa unitária e da massa esp ecífica aparente 

 Em relação à fração de gipsita adicionada ao resíduo durante a calcinação, 

observam-se na Figura 54, que as propriedades físicas e mecânicas do gesso beta 

reciclado melhoram quando se tem maiores frações de gipsita na alimentação. O 

valor médio da massa unitária determinada nas amostras retiradas do forno 

apresentou-se abaixo das exigências da NBR 13207 (>700,00 kg/m3), para frações 

menores do que 80 %. Os demais resultados obtidos atendem as exigências 

normativas.  
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Foi observado que o valor médio para a massa específica aparente 

aumentava positivamente com a fração de gipsita, mostrando a existência de uma 

relação entre a densidade e sua massa unitária. Em laboratório, observou-se que o 

gesso beta reciclado produz corpos de prova com maior porosidade quando 

comparado com aqueles produzidos a partir da gipsita calcinada. Desta forma, os 

corpos de prova com maior porosidade apresentam mais espaços vazios, 

diminuindo a quantidade de massa em relação ao volume do corpo de prova. Com a 

adição de gipsita, os corpos de prova ficam mais pesados, aumentando o valor da 

sua massa específica aparente. 

 

Figura 54 – Relação entre a massa unitária e a massa específica aparente do gesso 

beta reciclado (resíduo de bloco de gesso, Tc = 500 oC, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm). 
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5.2.3 Determinações do tempo de pega 

 As Figura 55 e 56 apresentam a relação entre os tempos de pega inicial e 

final, determinados na pasta produzida com amostras do gesso beta reciclado 

retirados do forno, variando-se a fração de gipsita durante a calcinação. Verificou-se 

que na medida em que a fração aumenta, obtem-se maiores tempos de pega. 

Comparando os resultados médios das amostras com a norma NBR 13207, pode-se 

observar que os tempos de pega obtidos classificam o gesso beta reciclado como 

gesso para fundição (gesso rápido). A classificação do gesso de fundição segundo a 

NBR 13207, exige que o tempo de pega inicial esteja entre 4 e 10 minutos, e o final 

entre 20 e 45 minutos. Observando a Figura 55, verifica-se que os resultados 

obtidos para o tempo de pega inicial foram satisfatórios, apresentando-se dentro de 

um limite de especificação exigido na norma NBR 13207. Todavia, os resultados 

obtidos para os tempos de pega finais (Figura 56) não foram satisfatórios, pois não 

atendem as exigência legais, exceto quando a calcinação é realizada com 100 % de 

gipsita no ponto de alimentação do forno.  

 

 

Figura 55 – Determinações dos tempos de pega inicial para o gesso beta reciclado                  

(resíduo de bloco de gesso, Tc = 500 oC, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm). 
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Figura 56 – Determinações dos tempos de pega final para o gesso beta reciclado 

(resíduo de bloco de gesso, Tc = 500 oC, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm). 

 

5.2.4 Determinação da resistência mecânica de compr essão 

 São apresentados na Figura 57, os resultados da resistência mecânica 

realizada em corpos de prova confeccionados a partir das amostras coletadas na 

saída do forno, após a calcinação do resíduo (RCD) misturado a frações de gipsita. 

Os resultados obtidos mostram um aumento da resistência à compressão, quando 

se aumenta a fração de gipsita. Pode-se observar que a calcinação de 100 % de 

resíduos (RCD) é insuficiente para produzir um gesso de boa qualidade, com 

propriedades mecânicas acima de 8,4 MPa (exigido pela NBR 13207). A porosidade 

elevada do gesso beta reciclado explica o baixo desempenho nos ensaios de 

resistência mecânica. Verifica-se então que, utilizando-se uma fração de gipsita 

maior ou igual a 80 %, é possível produzir gesso beta reciclado com propriedades 

mecânicas adequadas para a fundição e revestimento. 
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Figura 57 – Determinações da resistência mecânica de compressão para o gesso 

beta reciclado (resíduo de bloco de gesso, Tc = 500 oC, Qs = 175 kg/h e N = 2 rpm). 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

6.1 Conclusões 

 Levando em consideração os resultados obtidos na calcinação da gipsita, é 

possível concluir que: 

• o nível mais baixo (450oC) não fornece quantidades suficientes de energia 

para produção de hemidratos com Teor de Hidratação (%) entre 4,20 e 

6,20%; 

• o aumento da vazão de 105 a 175 kg/h requer: o aumento da quantidade de 

energia fornecida ao sistema de combustão, ou diminuição da velocidade de 

rotação do cilindro (3 a 1 rpm); 

• o teor de hidratação é maior no nível mais alto da vazão de alimentação de 

sólidos (260 kg/h), no nível menor da temperatura de controle da combustão 

(450 °C), e no maior nível da velocidade de rotação  do cilindro (3 rpm); 

• aumentando-se a velocidade de rotação do cilindro de 1 a 3 rpm, resulta na 

produção de hemidratos com altos valores percentuais de Teor de Hidratação 

(%); 

• o processo de calcinação atinge seu regime permanente após 

aproximadamente 80 minutos de funcionamento do equipamento; 

• os valores médios da conversão, calculados a partir do Teor de Hidratação, 

determinados em amostras de gesso beta reciclado alcançam percentuais 

entre 95,16 e 99,68% em hemihidrato; 

• nas superfícies de resposta geradas pelo modelo, as condições ótimas de 

calcinação no forno são obtidas ajustando as variáveis de controle, sendo 

estes: temperatura de controle da combustão (500 °C ), vazão de alimentação 

de sólidos (175 kg/h) e velocidade de rotação do cilindro (2 rpm); 

• o modelo obtido para otimizar a calcinação apresenta coeficiente (R2) 

satisfatório, explicando 98,40% da variância nos experimentos, com 

coeficiente de ajuste de 95,77% para os experimentos. 
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  Levando em consideração os resultados obtidos na calcinação dos resíduos 

de bloco de gesso, é possível concluir que: 

• o valor médio da massa unitária apresenta resultado satisfatório (>700,00 

kg/m3) quando a fração de gipsita na alimentação é igual ou maior do que 80 

%; 

• a massa específica aparente aumenta com o aumento da fração de gipsita 

alimentada no forno. Os resultados alcançam valores entre 911 e 1118 kg/m3; 

• os tempos de pega iniciais atendem as exigências estabelecidas para o gesso 

de fundição, entre 5 e 10 minutos; 

• os tempos de pega final não atendem as exigências normativas (entre 20 e 45 

minutos), exceto quando a calcinação é realizada com 100 % de gipsita; 

• a calcinação de resíduos (RCD) sem adição de gipsita não permite produzir 

um gesso com propriedades mecânicas acima de 8,4 MPa (exigido pela NBR 

13207). Tais especificações são atingidas com a calcinação de resíduos com 

fração de gipsita iguais ou maiores do que 80%. 

 

O tratamento do resíduo de bloco de gesso através do processo de 

calcinação apresentou importante resultado, tornando possível a reciclagem do 

resíduo através da calcinação. Obteve-se neste trabalho um índice de reciclagem de 

20%, equivalente a maior fração de resíduo calcinado, capaz de produzir um gesso 

com características muito próximas das exigências legais para sua comercialização.  

Conclui-se então que é possivel reutilizar e comercializar os resíduos de 

gesso gerado pela construção civil após o devido tratamento, passando a 

representar uma alternativa promissora para os geradores deste tipo de resíduos, 

evitando sua disposição nos aterros sanitários e lixões, e atendendo a Resolução 

307/2002 do CONAMA. 
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6.2 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

Com base nas conclusões referentes ao estudo desenvolvido até o presente 

momento, são propostas as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

• Estudar o tratamento de outros tipos de Resíduos de Gesso da Construção e 

Demolição (RCD), tais como: revestimento e placa; 

• Estudar o processo de calcinação adicionando Resíduos de Gesso da 

Construção e Demolição (RCD) umedecido para provocar uma elevação da 

pressão de vapor de água no interior do reator, que poderá produzir um gesso 

reciclado de melhor qualidade; 

• Estudo do ciclo de vida para o gesso beta reciclado, avaliando os efeitos de 

diversos parâmetros operacionais envolvidos: temperatura/pressão de vapor, 

granulometria, velocidade de rotação do forno, natureza e concentração dos 

resíduos nas condições ótimas de operação: 500⁰C (Tc), 175kg/h (Qs) e 2 

rpm (N). 
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