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RESUMO 
 
Alabastro é uma variedade de gipsita do Polo do Araripe (PE) não empregada 
industrialmente possivelmente devido ao seu hábito fibroso. O objetivo deste estudo 
foi acompanhar alterações dimensionais, morfológicas e estruturais nas partículas 
de alabastro processadas em moinho planetário. Para isso, alíquotas de 40 ml na 
faixa 417x833 µm de alabastro e gipsita Johnson (para comparação) foram 
cominuídas entre 1 e 960 min a 300 rpm. Para as duas variedades, as distribuições 
dos tamanhos mostram que o limite de moagem (d50~30 µm) foi alcançado após 15 
min, ocorrendo intensa aglomeração acima deste tempo. A análise estrutural foi 
realizada utilizando o método de difração de raios X e análises térmicas. Foi 
observada significativa redução na intensidade de vários picos de difração das 
alíquotas moídas acima de 4 min. A ação da moagem afetou consideravelmente a 
temperatura de desidratação parcial das duas variedades. A análise da largura a 
meia altura dos picos de difração e da temperatura de desidratação parcial mostrou 
que o alabastro sofre maior efeito da ação mecânica da moagem embora as 
análises dimensionais e morfológicas apresentem semelhanças entre as duas 
variedades.  
 
PALAVRAS-CHAVE: minerais industriais; tamanho de partícula; moagem a seco; 
difração de raios X; análise térmica.  
 
ABSTRACT 
 
Alabaster is a variety of gypsum mined in Polo do Araripe (PE) that has not industrial 
application in plaster manufacturing process probably due to its fibrous habit. The 
objective of this study was to investigate dimensional, morphological and structural 
changes in alabaster particles ground in a planetary ball mill. For this, aliquots of 40 
ml with 417 x 833 μm, of alabaster and gypsum Johnson were ground between 1 and 
960 minutes at 300 rpm. For both varieties, the size distribution analysis showed that 
a grinding limit of ~30 μm was reached after 15 min, occurring and intense 
agglomeration above this time. Structural analysis was carried out by X-ray diffraction 
technic and thermal analysis. It was observed a significant reduction in the intensity 
of diffracting peaks above 4 min of grinding. The grinding action also considerably 
affected the partial dehydration temperature of the two gypsum varieties. The full 
analysis of the width at half maximum of the diffracting peaks and the partial 
dehydration temperature showed that alabaster was more affected by the mechanical 
action of grinding than Johnson gypsum. The dimensional and morphological 
analyzes showed similarities between the two varieties. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No processamento das rochas e minerais industriais, as principais especificações se 
referem à pureza, ao tamanho, à área superficial, à morfologia à cor e alvura das 
partículas finas (<100 µm) e ultrafinas (<10 µm). À medida que tais insumos são 
destinados à fabricação de produtos mais sofisticados como cerâmicas, 
catalisadores, polímeros, fármacos, papel, tinta e borracha suas especificações 
passam a ser mais apertadas, impondo maior controle no processamento das 
matérias-primas (Sinton, 2006). Estas exigências muitas vezes se voltam às 
operações de redução de tamanho e classificação granulométrica. A primeira ocupa 
posição de destaque devido ao alto consumo de energia inerente às etapas de 
moagem fina e ultrafina (Wellenkamp, 1999). A produção de materiais 
nanoestruturados tem aumentado a procura por minerais industriais com 
granulometria ultrafina. Deve-se ressaltar que os limites inferiores de tamanhos 
atingidos na moagem ultrafina a seco estão diretamente associados aos 
mecanismos de aglomeração e adensamento das partículas. Apesar de amplamente 
aceito que a aglomeração aumenta com o aumento da área superficial específica, as 
modificações estruturais responsáveis pela interação e adesão entre partículas 
ultrafinas e submicrométricas são pouco conhecidas (Aglietti et al., 1986; 
Palianiandy et al., 2007; Knieke et al., 2009; Guzzo et al., 2014). 
 
A gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O) que tem como principal 
característica a capacidade de desidratação e reidratação. A gipsita é utilizada na 
forma natural ou calcinada. A forma natural é utilizada na agricultura, enquanto a 
calcinada, conhecida como gesso, é aplicada na construção civil, gesso β, e na 
indústria farmacêutica e médica (gesso α). O Polo do Araripe (PE) é responsável por 
87% da produção de gipsita e 80% da produção de gesso do Brasil. As variedades 
mais conhecidas de gipsita do Araripe são: cocadinha, Johnson, alabastro e selenita 
(Baltar et al., 2008; Queiroz Filho et al., 2014). Atualmente, apenas a variedade 
Johnson é utilizada para a produção de gesso α, devido a sua pureza. O alabastro, 
outra variedade de alta pureza, é tratado como rejeito, pois tem-se veiculado que as 
operações de cominuição e calcinação não estão apropriadas para seu 
processamento. A principal diferença entre o alabastro e a gipsita Johnson está no 
hábito dos blocos cristalinos: fibroso e granular, respectivamente. Logo, pesquisas 
sobre a moagem ultrafina do alabastro poderão contribuir para viabilizar aplicações 
alternativas, maximizar o aproveitamento dos recursos minerais e reduzir os 
impactos ambientais decorrentes da lavra de gipsita. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Blocos das variedades alabastro e Johnson fornecidas pela Mineradora São Jorge 
(Ouricuri, PE) passaram por limpeza e fragmentação manual e foram britados e 
rebritados em britador de mandíbulas de dois eixos. Com o material classificado 
entre 417 e 833 µm foram preparadas 50 alíquotas de 40 ml (~60g). A Figura 1 
ilustra blocos e partículas características das duas variedades e as imagens obtidas 
por microscopia mostram os hábitos fibroso e granular de cada tipologia. Os ensaios 
de moagem foram realizados a seco, em moinho planetário Fritsch Pulverisette 5 
utilizando vasos (250 ml) e esferas (25; 10 mm) de zircônia. As alíquotas foram 
moídas simultaneamente em vasos distintos por: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240, 480 
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e 960 min com velocidade de revolução de 300 rpm. As análises granulométricas 
foram realizadas a seco no granulômetro a laser Malvern Mastersizers 2000 com o 
acessório Sirocco. A partir das curvas de distribuição granulométrica foram 
determinados os diâmetros característicos (d10, d50 e d90), a heterogeneidade da 
distribuição (d90/d10) e a área superficial específica média (S) das populações de 
partículas. A morfologia das partículas foi observada por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) utilizando o microscópio FEI Quanta 400. As análises foram 
realizadas em alto vácuo a 20 kV com detector de elétrons retro-espalhados (RE). 
As partículas foram recobertas com filme de ouro. 
 

 
                                          (a)                                                                             (b) 

Figura 1. Blocos característicos das gipsitas alabastro (a) e Johnson (b) e micrografias 
eletrônicas mostrando as diferenças morfológicas das duas variedades. 

 
As modificações estruturais induzidas pela moagem foram analisadas por difração 
de raios X (DRX) e análises térmicas. Os difratogramas foram obtidos com o 
equipamento Bruker D2 Phaser e detector Bruker-Lynxeye, operando com 300 W 
(30 kV e 10 mA), irradiação Cu-Kα1 (λ= 1,5406 Å). 2θ = 4-80°; fenda primária: 0,2 
mm; passo do goniômetro: 0,0202 °/s; tempo de contagem por passo: 2,5 s. As 
amostras foram preparadas por back-loading. O aplicativo Bruker-Driffrac.Eva foi 
utilizado para medir a intensidade máxima (Imax) e a largura a meia altura (FWHM do 
inglês, full width at half maximum) dos picos de difração referente aos planos 

cristalinos (200), (020), (002) e ( 21). Esses parâmetros são empregados para 

estudar a deformação plástica de estruturas cristalinas de materiais metálicos e a 
perda de cristalinidade (Cullity, 1978; Pourghahramani, 2006). Os planos foram 
escolhidos buscando acompanhar as modificações nas principais direções 
cristalinas. O kα2 e o background foram subtraídos antes da realização das medidas. 
As análises termodiferencial (TD) e termogravimétrica (TG) foram realizadas no 
equipamento Shimadzu DTG-60H. As alíquotas foram aquecidas até 500 °C com 
taxa de 5 °C/min em atmosfera inerte (50 ml/min de N2) e utilizou-se a alumina 
calcinada como referência. Foram medidas as temperaturas da reação de 
desidratação parcial e total das gipsitas, a perda de massa e, integrando o pico 
endotérmico relacionado à desidratação total, foi obtida a variação de entalpia da 
reação, que é uma estimativa aproximada da energia de ativação da reação de 
decomposição térmica.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Granulometria e morfologia 
 
A Figura 2 (a) apresenta as curvas características da distribuição granulométrica da 
alimentação e da alíquota moída durante 15 min das gipsitas alabastro e Johnson. 
Observa-se que os diâmetros d50 das duas alimentações são parecidos e 
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comparando as alíquotas moídas por 15 min, nota-se que a gipsita Johnson gerou 
mais partículas de menor tamanho (menor d90) do que o alabastro. Este 
comportamento pode estar associado à menor resistência mecânica desta 
variedade. A Figura 2(b) apresenta a variação de d50 e do grau de heterogeneidade 
da distribuição (d90/d10) em função do tempo de moagem. Após o primeiro minuto, 
observa-se, para as duas variedades, uma redução de ~50 % no d50. Após 15 min é 
atingido o limite de moagem, d50=~30 µm, correspondendo a uma redução de ~95 % 
do d50 inicial. A razão d90/d10 aumenta com o tempo de moagem. Entre 4 e 8 min, 
observa-se uma diferença significativa na razão d90/d10 entre as duas variedades, 
que pode estar relacionada com a maior geração de finos na moagem da gipsita 
Johnson. Após 15 min, a menor diferença entre as variedades é decorrente da 
aproximação do limite de moagem. A área superficial específica (S) aumentou 
significativamente com o aumento do tempo de moagem. Comparando a 
alimentação e o material moído por 15 min S variou de 83 cm2/g para 4800 cm2/g 
para a gipsita Johnson e de 60 cm2/g para 5700 cm2/g para o alabastro. Para 
tempos de moagem >15 min a análise dimensional não foi realizada devido à intensa 
compactação das partículas formando aglomerados macroscópicos.  
 

 
Figura 2. Curvas de distribuição granulométrica características (a) e variação do tamanho 
médio (d50) e heterogeneidade (d90/d10) (b) das alíquotas de alabastro e gipsita Johnson. 

 
A Figura 3 mostra imagens das partículas cominuídas das duas variedades de 
gipsita. Além da redução de tamanho ocorre uma redução no grau de definição da 
morfologia das partículas com o aumento do tempo de moagem. Comparado com a 
Figura 1, observa-se que 2 min de moagem são suficientes para destruir 
significativamente a característica morfológica original das partículas. Após 15 min, 
nota-se o completo desaparecimento do hábito fibroso do alabastro. As imagens das 
alíquotas moídas durante 120 min mostram que partículas finas formam 
aglomerados e recobrem partículas parcialmente quebradas. Efeito semelhante foi 
observado em amostras de calcário (Guzzo et al., 2014).  
 
3.2. Modificações Estruturais 
 
A Figura 4 apresenta os difratogramas da alimentação e das alíquotas moídas por 
960 minutos das gipsitas alabastro e Johnson. Para ambas, a única fase mineral 
identificada foi gipsita; indicando que entre as amostras estudadas não existe 
diferença na composição mineralógica. A comparação dos difratogramas das 
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alíquotas moída e não moída, para cada variedade, mostra que a ação da moagem 
provocou redução da intensidade da maioria dos picos de difração. A Figura 5 
apresenta as variações relativas de Imax e FWHM dos picos de difração analisados 
em função do tempo de moagem. Para as duas variedades observa-se, a partir de 4 
min, que as intensidades dos picos referentes aos planos (200), (020) e ( 21) 

diminuem, indicando que a ação da moagem afeta a estrutura cristalina do mineral. 
Porém, a intensidade da reflexão (002) aumenta, sobretudo para o alabastro. Isso 
acontece devido ao efeito de extinção secundária do feixe difratado, que ocorre 
quando um material cristalino com estrutura de mosaico possui planos com 
orientação preferencial (Cullity 1978; Maia, 2003). Planos com menor poder de 
difração irão receber menos radiação e refletirão menos do que os planos 
preferenciais; neste caso, o plano (010) e seus múltiplos. Quando a gipsita é 
cominuída, as partículas reduzem o seu tamanho e o efeito da extinção secundária é 
menos evidente, ressaltando então planos com menor poder de difração, como é o 
caso do plano (020). 
 

 
Figura 3. Imagens MEV-RE de partículas cominuídas de alabastro e gipsita Johnson.  
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Figura 4. DRX da alimentação e das alíquotas moídas durante 960 min (300 rpm) do alabastro e 

da gipsita Johnson. G: picos difração gipsita segundo padrão 5000039 (COD 2013). 

 
As figuras 5(c) e 5(d) mostram a variação de FWHM para as gipsitas alabastro e 
Johnson, respectivamente. Nos picos referentes aos planos (200), (020) e (002) a 
variação de FWHM é randômica até 15 min, devido ao tamanho de partícula ser 
relativamente grosseiro. Para tempos >15 min, observou-se uma tendência de 
aumento do FWHM. O alargamento mais acentuado do pico associado ao plano 
( 21) indica que este plano sofre maior distorção causada pela ação dos corpos 

moedores. Sabe-se que o aumento do FWHM tem relação direta com a deformação 
da estrutura cristalina, pois este parâmetro é indicador do desvio de paralelismo dos 
planos de difração de um cristal (Cullity, 1978). As Figuras 5(c) e 5(d) mostram que 
os planos perpendiculares aos eixos a, b, e c do cristal de gipsita sofrem menor 
distorção do que o plano ( 21), com maior espaçamento interplanar do que os 
planos (200) e (002). Este efeito parece ser mais evidente no alabastro uma vez que 
o FWHM deste plano aumenta de forma mais acentuada com o tempo de moagem. 
Deve-se ressaltar que (020) é paralelo ao plano de clivagem principal da gipsita. 
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Figura 5. Variação percentual relativa da intensidade (a, b) e da largura a meia altura FWHM (c, 

d) dos picos de difração das alíquotas de gipsita alabastro (a, c) e Johnson (b, d). 

 
A Figura 6 mostra curvas TD características das variedades alabastro e Johnson. Os 
acidentes térmicos identificados foram: liberação de 3/2 moléculas de H2O formando 
o gesso; liberação de ½ molécula de H2O formando anidrita III; transformação para 
anidrita II (Baltar et al., 2008). Observa-se que nas amostras não moídas a 
temperatura de formação do gesso é 145 °C para o alabastro e 136 °C para a gipsita 
Johnson. A moagem afeta consideravelmente esta temperatura de desidratação: 
após 960 min há uma redução de 28°C e 19°C para o alabastro e a gipsita Johnson, 
respectivamente. Observa-se que as duas variedades desidratam completamente na 
mesma temperatura (117 °C) após 960 min de moagem. A Figura 7 apresenta a 
variação relativa da temperatura de desidratação parcial (TP) e da perda de massa 
total (PM) em função do tempo de moagem. Na Figura 7(a) a variação de TP pode 
ser melhor analisada considerando três fases de moagem: de 1 a 15 min; de 15 a 60 
min e de 60 a 960 min. Na primeira fase a redução está relacionada com o aumento 
da área superficial específica das partículas. Na segunda fase não ocorre redução 
acentuada da temperatura porque o material atingiu o limite de moagem, não sofre 
mais quebra, e a energia fornecida pelos corpos moedores começa a ser acumulada 
na forma de deformação plástica da estrutura cristalina. Na terceira fase a redução 
de TP esta relacionada com o acumulo acentuado de deformação plástica, 
sobretudo na estrutura cristalina do alabastro (Zhang, 1996). 
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Figura 6. Termogramas da alimentação e das alíquotas moídas (300 rpm) em moinho planetário 

do alabastro e da gipsita Johnson, mostrando as temperaturas dos acidentes térmicos.  

 
A Figura 7(b) mostra a variação de PM com o tempo de moagem. Até 60 min, a 
moagem quase não afeta a curva termogravimétrica. Acima deste tempo, ocorre 
uma redução progressiva da perda de massa de ~4% após 960 min. Isto pode ter 
relação com a menor estabilidade da estrutura cristalina causada pelo acumulo de 
deformação plástica e pelo aquecimento das amostras no interior dos potes que 
pode ter iniciado o processo de desidratação parcial. O efeito da ação mecânica da 
moagem foi menor para a temperatura de desidratação total. Após 960 min, a 
redução desta temperatura foi de ~3% para ambas as variedades de gipsita. Não foi 
observada redução significativa na entalpia para tempos <15 min. Entre 15 e 960 
min a redução da entalpia da reação foi da ordem de 8%. Essa redução pode estar 
associada ao acúmulo de energia na forma de deformação plástica que, durante a 
análise térmica, contribuiu energicamente para que ocorra a reação de desidratação 
(Guzzo et al. 2014). 
 

 
Figura 7. Variação percentual relativa dos parâmetros térmicos com o tempo de moagem das 

alíquotas de gipsita alabastro e Johnson. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A análise atual dos resultados deste estudo permite concluir que: 
 

 O limite de moagem (d50~30 µm) é atingido após 15 minutos. Para tempos 
maiores ocorre intensa formação de aglomerados macroscópicos. Além da 
fragmentação e aglomeração a moagem ultrafina do alabastro provoca a 
redução no grau de definição da tipologia e morfologia das partículas;  



Tino, A.A.A.; Gomes, M.F.; Guzzo, P.L.  

 A deformação plástica provocada pela moagem afeta a intensidade e a 
largura a meia altura dos picos de difração. Uma redução de ~90 % na 
intensidade dos picos referentes aos planos (200) e (020) é observada nas 

duas variedades de gipsita. O alargamento do pico associado ao plano ( 21) 

em ~94% para o alabastro e 76% para gipsita Johnson, indica que este sofre 
maior distorção na estrutura cristalina. Após 960 min a temperatura de 
desidratação parcial reduziu 28°C e 19°C para o alabastro e a para gipsita 
Johnson, respectivamente; 
 

 A análise da largura a meia altura dos picos de difração e da temperatura de 
desidratação parcial da gipsita mostrou que o alabastro sofre maior efeito da 
ação mecânica da moagem embora as análises dimensionais e morfológicas 
apresentem semelhanças entre as duas variedades. 
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