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RESUMO 

 

 Conhecido na construção civil por cimento, o Cimento Portland é um pó de baixa 

granulometria, que adquire resistência física elevada ao sofrer hidratação. Devido a sua 

enorme aplicabilidade a sociedade, é de extrema importância que sua forma de produção 

esteja sempre em desenvolvimento acadêmico. O objetivo deste relatório é descrever o 

processo produtivo de cimento Portland da fábrica Mizu localizada na cidade de Baraúna-RN, 

dando ênfase ao controle de qualidade, em cada um dos setores, desde a extração e mineração 

do calcário, até o cimento produzido. O processo de fabricação de cimento consiste em várias 

etapas, tendo início na extração das matérias primas e britagem, o material britado é então 

corrigido de forma a obter os parâmetros necessários à completa reação no forno, 

transformado em farinha por meio de uma moagem fina, pré-aquecido, calcinado e 

clinquerizado, gerando assim o principal componente do Cimento Portland, o clínquer. O 

clínquer é adicionado a gesso e outros componentes que dependem do cimento, sendo então 

levados para a moagem produzindo este bem. Ao término do estágio se foi apresentado 

sugestões de melhoria tanto logísticas, como observações trazidas da literatura, como o 

deslocamento da moega para o nível mais inferior da mina, diminuindo o esforço de 

deslocamento de material para a mesma. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cimento Portland; Cimento Mizu; Controle de Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Cimento Portland é um aglomerante hidráulico que reage ao ar e a água. Sua 

produção é realizada através de reações entre óxidos presentes geralmente em rochas 

carbonáticas. Devido às suas propriedades de resistência, trabalhabilidade, durabilidade e 

impermeabilidade, o cimento em forma de concreto é o segundo material mais utilizado no 

mundo (ABCP, 2002). 

  Existem quatro tipos gerais de processo de fabricação do cimento Portland: via 

úmida, seca, semi-úmida e via semi-seca (BELATO, 2013). Estes processos de fabricação 

partem da extração de matéria-prima e seguem as mesmas etapas, até a principal diferença 

entre eles, que é o forno. Existem inúmeros tipos de fornos de cimento se adequando a sua 

aplicação. Os mais comuns são o forno úmido, seco e longo e o forno seco e curto 

(BOATENG, 2008). 

O processo empregado na Mizu é o processo de via seca, empresa na qual foi 

desenvolvido este trabalho. Este tipo de processo exige equipamentos de filtragem de material 

particulado e instalações de moagem e do forno mais complexas em relação ao processo de 

via úmida. Porém, ele possui uma menor emissão de poluentes e demanda um menor 

consumo de energia no forno, diminuindo os custos da empresa (BELATO, 2013). 

Atualmente, o Brasil é o 6º maior produtor de cimento do mundo, com 100 fábricas de 

cimento operando em seu território, controladas por 24 grupos industriais nacionais e 

estrangeiros, totalizando uma capacidade de produção de 100 milhões de toneladas do produto 

por ano (SNIC, 2016). 

A crise econômica de 2015 provocou uma forte recessão no setor cimenteiro, 

aumentando a competitividade e forçando empresas a se renovarem para conseguir a sua 

manutenção no mercado. Nesse contexto, a Mizu, busca alternativas para fornecer um produto 

de qualidade com preços competitivos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

descrever o processo de fabricação e propor melhorias nas etapas de Mineração e Moagem de 

Cimento. 

A Cimento Mizu é uma empresa do grupo Polimix, concreteira que há mais de 36 anos 

atua no segmento de prestação de serviços de concretagem em todo território nacional com 

mais de 220 filiais e com forte atuação no Nordeste, Argentina, Colômbia, Panamá, Equador e 

EUA (MIZU, 2018).  
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A Cimento Mizu iniciou suas operações com a unidade de Moagem de escória, 

Beneficiamento e Fabricação de Cimento Portland em Vitória no estado do Espírito Santo, 

inaugurada em 1988. Hoje, com unidades em Pacatuba/SE, Mogi das Cruzes/SP, Avenida 

Brasil/RJ, Baraúna/RN e Manaus/AM, a Mizu tem capacidade de fornecer mais de cinco 

milhões de toneladas de cimento por ano (MIZU, 2018). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Descrever o processo de produção do cimento Portland adotado pela unidade Baraúna da 

Mizu Cimentos Especiais, com foco no controle de qualidade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Detalhar o processo de produção do cimento Portland; 

b) Explicar o funcionamento dos equipamentos presentes na linha de produção da 

fábrica; 

c) Propor melhorias no processo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Matérias primas  

 

 O cimento Portland é composto de Clínquer e adições. O clínquer é o principal 

componente e está presente em todos os tipos de cimento Portland. As adições podem variar 

de acordo com a utilização do cimento e são elas que definem o tipo de cimento (ABCP, 

2002). 

 

3.1.1. Clínquer 

. 

Industrialmente, o processo de fabricação do clínquer Portland consiste na mineração e 

britagem das matérias-primas, seguindo-se a preparação adequada da mistura crua, 

denominada “farinha”, com posterior queima por volta de 1.450 ºC em um forno rotativo. O 

clínquer Portland é a denominação dada ao produto desse processo de sinterização 

(CENTURIONE, 1999). 

O material utilizado para sua fabricação deve conter em sua composição química os 

principais óxidos componentes do clínquer: CaO, SiO2, Al2O3 e Fe2O3. O calcário e a argila 

são as matérias-primas mais comuns como fontes dos três primeiros, sendo o mineiro de ferro 

a principal fonte de Fe2O3 (CENTURIONE, 1999).  

 

3.1.2. Adições 

 

As adições são outros tipos de matéria-prima que ao serem adicionados juntamente do 

clínquer na moagem, podem formar os inúmeros tipos de cimentos disponíveis hoje no 

mercado. Sendo estas a gipsita, a escória de alto-forno, os materiais pozolânicos e os materiais 

carbonáticos (ABCP, 2002). 

A gipsita tem como principal função controlar o tempo de pega do cimento, ou seja, o 

início do endurecimento do cimento. Caso a gipsita não seja adicionada, o clínquer 

endureceria quase que instantaneamente em contato com a água, inviabilizando a utilização 

do mesmo para obras, tornando assim a gipsita o único aditivo indispensável ao cimento 

Portland (ABCP, 2002). 
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A escória de alto-forno é um coproduto resultante da produção do ferro-gusa nas 

indústrias siderúrgicas e tem a propriedade de ser um ligante hidráulico. Quando adicionada à 

moagem de clínquer, segundo proporções reguladas pela NBR 16697, esta traz características 

ao cimento que atente aos usos mais comuns, além de melhorar propriedades como 

durabilidade e resistência final (ABCP, 2018).  

Materiais pozolânicos naturais ou artificias são aqueles que contêm sílica em forma 

reativa. Numa definição mais formal segundo a NBR 12653/1992, a exemplo da definição 

dada pela American Society for Testing and Materials (ASTM), em sua norma C 125-03, 

estes são materiais silicosos ou silicoaluminosos que, por si sós, possuem pouca ou nenhuma 

atividade aglomerante, mas que, quando finamente divididos e na presença da água, reagem 

com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com propriedades 

aglomerantes (NETTO, 2006). 

Os materiais carbonáticos são utilizados como filler, porém quando moídos 

apresentam propriedades devido ao tamanho de suas partículas, que torna os concretos e as 

argamassas mais trabalháveis, devido ao seu grão possuírem dimensões adequadas para se 

alojar entre os grãos de cimento, funcionando como um verdadeiro lubrificante (ABCP, 

2002). 

 

3.2. Classificação do cimento 

 

Segundo a ABCP (2002), os vários tipos de cimento são designados pela sigla CP 

acrescida dos algarismos romanos de I a V, já as classes são indicadas pelos valores mínimos 

de resistência a compressão, após 28 dias de cura, estas podem ser de 25, 32 e 40 (MPa). 

A maioria dos cimentos Portland disponíveis hoje no mercado servem para uso geral, 

porém existem cimentos especiais, com características que melhor se aplicam a alguma 

utilização específica. 

CP I ou cimento Portland comum não possui nenhum aditivo além do gesso, que tem 

como função retardar o tempo de pega. Este tipo de cimento é utilizado em serviços de 

construção no geral. No Brasil seu uso é pequeno devido ao alto custo de produção, pois é 

composto basicamente de clínquer. Existe também o CP I-S, que possui menor 

permeabilidade devido à adição de materiais pozolânicos de 1 a 5% em massa (ABCP, 2002). 

O CP II é conhecido como cimento composto, pois em sua composição existe a adição 

de outros materiais, fornecendo a este cimento a vantagem de possuir um baixo calor de 
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hidratação. Sendo este o tipo de cimento mais fabricado no Brasil, correspondendo a 75% de 

toda a produção nacional. Existem três tipos de CP II, o CP II-E, o CP II-Z e o CP II-F. O CP 

II-E tem em sua composição escória de alto forno, de 6 a 34% em massa e o CP II-Z tem 

adição de material pozolânico, de 6 a 14% em massa. Tanto o CP II-E quanto o CP II-Z 

podem possuir adição de material carbonático em até 10% em massa, já o CP II-F possui 

adição apenas de material carbonático (filler), obrigatoriamente de 6 a 10% em massa (ABCP, 

2002). 

O CP III possui adição de escória de alto forno, de 35 a 70% em massa e pode possuir 

em sua composição material carbonático de até 5% em massa. Possui uma utilização similar 

ao CP II, que possui utilização comum, porém é mais indicado para grandes obras de 

concreto-massa, em ambiente agressivo, tais como barragens, esgotos, efluentes industriais, 

fundações de máquinas, etc. (ABCP, 2002). 

O CP IV possui adição de materiais pozolânicos em sua composição, de 15 a 50% em 

massa, garantindo uma elevada impermeabilidade, é especialmente indicado para obras com 

exposição à água corrente (ABCP, 2002). 

O CP V-ARI pode possuir até 5% em massa de material carbonático em sua 

composição, é um cimento de elevada resistência inicial, indicado para fabricação de artefatos 

de cimento em indústrias e elementos pré-moldados. Por possuir uma elevada finura, o CP V-

ARI reage mais rapidamente com a água, elevando a sua resistência de primeiro dia para 26 

MPa (o normativo para cimentos em geral é de 14 MPa) e de 53 MPa aos 28 dias de cura 

(ABCP, 2002). 
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4. PROCESSO PRODUTIVO DA MIZU-BARAÚNA 

 

 A Figura 1 apresenta um esquema simplificado da fabricação de cimento Portland. 

 

Figura 1: Processo Produtivo de cimento Portland 

 

Fonte: CENTURIONE (1999). 

 

4.1. Mineração e Britagem do calcário  

 

O calcário, principal matéria-prima da fabricação do cimento Portland, é extraído da 

mina Velame II, a extração é feita em formato de bancadas. A primeira etapa é a de 

tombamento do material, onde a bancada é perfurada por brocas em uma perfuratriz, 

atingindo o ponto de fundo e depois estes furos são preenchidos com dinamite para que seja 

realizada a detonação. A Figura 2 demonstra uma máquina perfuratriz e ao fundo uma 

bancada detonada e limpa. 
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 Fonte: CATERPILLAR (2019). 

 

Após ser tombado, o material precisa ser transportado até o britador. Esse transporte é feito 

por caminhões basculantes com o auxilio de escavadeiras hidráulicas até o pulmão de entrada do 

britador (de martelos), a moega. Dessa moega, o material é retirado com certa constância, permitindo 

ao britador trabalhar sem picos de energia e sem esvaziar. A produção média do britador é de 6500 

toneladas por dia. 

O material britado é depositado pelo método Chevron, onde o material é depositado com 

movimentos no sentido horário e anti-horário, criando camadas, para garantir a eficiência de 

homogeneização do método Chevron. O material deve ser retomado a partir da face, trabalhando-se 

assim em toda a sua superfície transversal (GUARANYS et al., 2013). 

  

4.2. Correção do Calcário 

 

 Apesar de ser a principal matéria-prima da produção de cimento, o calcário em si não 

é suficiente para que o cimento seja produzido. Existem três fatores principais para a obtenção 

de uma boa farinha (mistura de matérias-primas cruas antes de adentrarem o forno). São estes 

o Fator de Saturação de Calcário (FSC), o Módulo de Sílica (MS) e o Módulo de Alumina 

(MA) (BOATENG, 2008). 

O Fator de Saturação de Calcário é um fator determinante na qualidade do clínquer 

produzido através desta farinha. Ele da o percentual do total de calcário reagido no forno, em 

tese, um FSC de 100% seria o ideal, porém na prática isso não é bem aplicado devido às 

perdas e ineficiências presentes em todo o processo, portanto, o FSC da farinha sempre gira 

em torno de 102 a 105% (BOATENG, 2008). 

A Equação 1 demonstra como calcular o Fator de Saturação de Calcário, que se baseia 

na composição da farinha em relação ao óxido de cálcio, óxido de ferro, a sílica e a alumina. 

Figura 2: Perfuratriz e Bancada 
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                                (1) 

 

O Módulo de Sílica relaciona a concentração dos materiais não fundentes (SiO2), com 

os materiais fundentes (Al2O3 e Fe2O3), normalmente seu controle é feito na faixa de 2,3 a 2,7 

(BOATENG, 2008). Esta relação é importante para a manutenção e vida útil do forno, pois 

com um alto teor de materiais não fundentes, o material viscoso do processo de clinquerização 

não possui uma viscosidade adequada para a formação de um pequeno anel de colagem, 

necessário para que o forno não deva parar por altas temperaturas no casco, pois este tipo de 

colagem protege o material refratário. 

A Equação 2 informa como calcular o Módulo de Sílica, esta equação correlaciona a 

sílica (óxido não fundente) com os fundentes, alumina e óxido de ferro.  

 

 

 Ao se obter um alto valor de MS e reduzir a fase líquida, resulta em clínquer 

pulverulento, tendendo a causar expansibilidade devido a presença de CaO não reagido, pois a 

reação com menor fase líquida é prejudicada. Por outro lado, um valor baixo de MS pode 

causar excesso de fase líquida e menor consumo térmico devido à presença maior de 

fundentes e favorecer a formação de bolas de clínquer de alta dureza, dificultando a sua 

moagem, além da probabilidade de ocasionar acúmulos locais de colagem no forno, 

conhecidos na indústria como bonecos (VOTORANTIM, 2000). 

 O Módulo de Alumina (MA) relaciona a concentração de alumínio e ferro na farinha, 

devido à diferença de quase 500 ºC entre as temperaturas de fusão do óxido de ferro (Fe2O3) e 

da alumina (Al2O3). A relação entre os mesmos influencia diretamente na viscosidade da fase 

líquida. Uma fase líquida pouco viscosa favorece a formação de colagem e é resultado de um 

baixo valor de MA, no entanto, este favorece a queima economizando combustível. Já uma 

fase líquida bastante viscosa é resultado de um alto valor de MA, que quando muito alto 

dificulta a formação de nodulações e colagens, além de prejudicar a queima. Os valores de 

referência para o MA são 1,3 a 1,6 (BOATENG, 2008). 

 A Equação 3 demonstra como calcular o Módulo de Alumina, que tem como base as 

concentrações de alumina e óxido de ferro. 

100
65,018,18,2 32322

x
OFeOAlSiO

CaO
FSC




   
    

           
 (2) 
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      (3) 

 

Para que haja a correção desses fatores são adicionados ao cimento algumas matérias-

primas não provenientes da mineração, sendo estas a argila, o minério de ferro (ou minérios 

ferrosos diversos), materiais silicosos como arisco entre outros aditivos, que após a dosagem 

para correção dos fatores, vão para a moagem de cru, onde se tornam devidamente a farinha. 

 

 4.3. Moagem de Cru e Silo de Farinha 

 

A farinha é um material pulverulento resultado da moagem das matérias-primas. Após 

a moagem da farinha, nenhuma outra correção de fatores pode ser realizada, sendo assim, essa 

é uma das etapas principais da produção do cimento. 

O material é moído por um moinho vertical com quatro rolos sobre uma mesa rotativa. 

O material é introduzido ao centro da mesa e forçado às extremidades devido à força 

centrífuga. O material é contido por um anel na borda da mesa, fazendo com que sempre haja 

material na mesa, evitando o contato dos rolos com a mesma, e assim, vibrações que são 

causas comuns de parada neste tipo de equipamento, a Figura 3 ilustra o funcionamento de 

um moinho vertical, com os rolos sobre a mesa rotativa, o material sendo inserido ao centro e 

retornando caso esteja com uma granulometria indesejável. 

 

 

Fonte: CASTOLIN (2018). 

 

Figura 3: Moinho Vertical 
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Depois de moída a farinha é armazenada em um silo CF (Fluxo Controlado). Este silo 

tem duas funções principais, homogeneizar e amenizar qualquer erro pontual cometido na 

correção dos fatores e alimentar o forno a uma vazão constante, permitindo assim que o 

mesmo trabalhe de forma estável. 

O silo possui um sistema de aeração interior que permite a farinha ser misturada 

homogeneizada constantemente, sua capacidade é de 8000 toneladas. O silo possui um 

sistema com oito pontos de extração que são ativados em pares, fazendo assim com que a 

farinha seja consumida sempre em locais diferentes do silo, evitando que acúmulos pontuais 

ocasionem algum tipo de problema ao sistema de homogeneização. A farinha é nomeada 

farinha produzida até o momento que saí do silo, quando recebe o nome de farinha 

alimentada, sendo esta a farinha que será alimentada ao sistema do forno. 

 

4.4. Torre de Ciclones e o Processo de Clinquerização no Forno Rotativo 

 

 A Figura 4 ilustra por completo o sistema de clinquerização de uma fábrica de cimento 

moderna, com forno do tipo seco e curto e uma torre de ciclones com 5 estágios, onde no 

quinto estágio existe um maçarico auxiliar, conhecido na indústria por pré-calcinador. 

 

  

 

Fonte: FARENZENA (2003). 

Figura 4: Sistema de Clinquerização: Torre de Ciclones, Pré-Calcinador, 

Forno Rotativo e Resfriador 
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Ao sair do silo de fluxo controlado (CF), a farinha é alimentada à torre de ciclones, 

onde iniciará o processo de clinquerização. Esta é a etapa em que a farinha é submetida a altas 

temperaturas, seguida de um resfriamento brusco.  

Composta basicamente de quatro etapas o processo de clinquerização é o coração da 

fábrica de cimento. A primeira etapa consiste no pré-aquecimento. No pré-aquecimento por 

suspensão os gases trocam calor com o cru em forma de pó. A farinha é inserida próxima à 

entrada dos gases (que vem da torre), proporciona uma separação e uma troca de calor 

extremamente eficaz, fazendo com que a farinha adquira aproximadamente a mesma 

temperatura do ar em um curto espaço de tempo (cerca de 2 a 3 segundos) (FARENZENA, 

2003). 

Todo o combustível utilizado no pré-calcinador, como no maçarico principal do forno 

é o coque de petróleo, que possui alto poder calorífico. Para garantir que os maçaricos operem 

com vazão constante de combustível, o coque é moído em um moinho de bolas, passa por um 

separador e o material que não está na granulometria ideal retorna ao moinho. Por possuir um 

elevado poder calorífico, o combustível permite o forno operar a aproximadamente 1500 ºC, 

porém sua combustão se da por completa apenas a temperaturas elevadas, da ordem de 300 

ºC. Para pré-aquecer o forno a esta temperatura, a fábrica conta com uma segunda fonte de 

combustível, o óleo diesel, que é injetado ao forno apenas no processo de aquecimento do 

mesmo. 

A calcinação é a segunda etapa do processo de clinquerização e se inicia no final da 

torre de ciclones se estendendo até o início do forno rotativo, o pré-calcinador instalado no 

último estágio da torre de ciclones utiliza de 40 a 60% do combustível do forno, devido a 

reação de descarbonatação ser endotérmica, dificultando a manutenção da temperatura ideal 

de calcinação que é, usualmente, próxima dos 800 ºC para a farinha alimentada. 

As Equações 4 e 5 demonstram os dois processos principais de descarbonatação no 

pré-calcinador, a Equação 4 demonstra o processo do Magnésio e a Equação 5 demonstra o 

processo do Cálcio.  

                                                         (4) 

                                                        (5) 

Segundo Farenzena, no aquecimento das partículas de calcário até a temperatura de 

dissociação, ocorre antes uma expansão de volume. No início da calcinação as partículas 

aumentam a porosidade e o volume dando escape para o gás carbônico formado, tendo assim, 

ao término da reação, um volume máximo de poros e uma superfície específica altíssima. 
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Inicia-se então a fase de sinterização, que irá reduzir o então volume poroso desse material, 

formando uma fase semi-líquida. 

À medida que o material escoa forno adentro, a fase semi-liquida se torna mais 

intensa, chegando à líquida, proporcionando a formação mais rápida dos cristais constituintes 

do Clínquer Portland (C3S, C2S, C4AF e C3A) (FARENZENA, 2003). A Belíta (C2S) é o 

primeiro cristal de cal e sílica que se forma a 1200 ºC, teoricamente, toda a sílica esta ligada à 

cal em forma de C2S. A formação da Alita (C3S) se da por volta dos 1400 ºC, seguindo lenta 

até 1500 ºC. A presença de uma boa fase líquida acelera a produção de C3S e esta é 

decorrente da fusão dos cristais de Felita (C4AF) e Celíta (C3A) a aproximadamente 1300 ºC. 

O primeiro estágio de resfriamento é logo abaixo do maçarico do forno, onde o 

material deixa de ter contato com a chama. É muito importante que a inserção do maçarico 

seja realizada de modo a gerar um resfriamento rápido do clínquer. Um resfriamento muito 

lento ocasiona o retorno dos cristais de C3S a C2S, reduzindo assim a resistência final do 

cimento. As duas principais funções do resfriador são reduzir rapidamente a temperatura do 

clínquer para a faixa de 70 a 50 ºC, ao mesmo tempo em que recupera o calor contido no 

mesmo, enviando uma corrente de ar quente para o processo. 

 

4.5. Moagem de Cimento 

 

O clínquer que sai do forno é enviado ao silo de clínquer, onde se encontra a balança 

de aditivos e se da à moagem do cimento. Esta é a última etapa antes de se obter o cimento 

pronto para consumo.  

Na balança de aditivos se é adicionado ao clínquer os materiais que irão definir qual o 

tipo de cimento a ser produzido. Na unidade Mizu-Baraúna, o setor de moagem de cimento 

conta com dois moinhos horizontais de bolas, cada moinho com 15 metros de comprimento 

por 5 metros de diâmetro, e capacidade nominal para uma produção de 150 toneladas por hora 

de cimento. A produtividade do moinho de cimento depende de vários fatores, o principal é o 

tipo de cimento a ser moído. 

O moinho de cimento é subdividido em duas câmaras separadas por um diafragma, a 

primeira câmara é a de pré-moagem, sendo então adicionados a ela corpos moedores de 

elevado diâmetro. Devido à configuração de suas paredes internas esta opera de em forma de 

cachoeira, moendo o material mais por impacto do que fricção. Já a segunda câmara conta 

com um perfil de corpos moedores de menor diâmetro e uma configuração das paredes 
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internas favorecendo a operação em forma de cascata, que gera uma “barriga” de corpos 

moedores sobre o material, gerando uma moagem quase que praticamente por fricção. 

A Figura 5 demonstra os dois tipos de moagem, numa visão transversal ao moinho, 

visivelmente se observa que a moagem por cachoeira tem as bolas em colisão direta umas 

com as outras, enquanto que a cascata forma um corpo de bolas que se deslocam umas sobre 

as outras. 

 

 

Figura 5: Moagem por cachoeira e cascata, da esquerda para a direita, respectivamente 

 

Fonte: HOLDERBANK (1993). 

 

4.6. Controle de Qualidade 

 

O controle de qualidade é realizado pelo laboratório local com análises retiradas de 

pontos estratégicos do processo. As análises de rotina são de matéria-prima, farinha 

produzida, farinha alimentada, clínquer produzido, água tratada, combustível e cimento 

produzido. 

Todo cimento produzido é submetido a testes químicos e físicos, os testes químicos 

avaliam a composição do cimento, a quantidade de resíduos insolúveis (inertes), a cal livre 

não reagida e a quantidade de resíduos voláteis no cimento. Já os testes físicos avaliam a 

expansibilidade, resistência física, tempo de pega, massa específica e superfície específica. Os 

testes são realizados segundo o manual de testes da ABCP (Associação Brasileira de Cimento 

Portland) e seguem a ABNT NBR 16697 (2018). 
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4.6.1.  Espectroscopia de Raios X 

 

O principal método utilizado para o controle de qualidade é a espectroscopia de raios 

x. O processo de análise consiste na fabricação de uma pastilha de material prensado, ou uma 

pérola de material fundido. O fabricado que gera a análise de maior precisão é a pérola de 

material fundido, para a sua confecção se utiliza cadinhos de platina e uma adição de um 

material fundente, no caso o tetraborato de sódio (borax), que reduzirá a temperatura de fusão 

do material, facilitando a confecção da pérola. A análise por material prensado é mais rápida e 

cômoda, o material precisa primeiramente ser moído para que se obtenha um pó bastante fino, 

com granulometria da ordem de 45 μm, então o material é prensado por uma força de 

aproximadamente 40 KN. 

Ambos os materiais são levados ao espectroscópio de raios x. Este equipamento 

consiste de três componentes primários: a fonte de excitação (feixe de raios x), o detector de 

raios x e o processador de pulso. A fonte excita a amostra que gera o feixe de raios x, seja ela 

em forma de pérola ou de pó prensado, e então o detector converte a energia dos raios x em 

voltagem, permitindo a leitura pelo processador de pulso, obtendo assim a análise, o princípio 

básico da técnica é que todo elemento possui uma estrutura atômica única, de forma que os 

raios x emitidos são característicos de cada estrutura. 
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5. SUGESTÕES DE MELHORIA 

Durante o estágio foram observadas possíveis melhorias na parte de logística e 

funcionamento de alguns equipamentos. Dessa forma destacam-se as seguintes melhorias: 

 Deslocamento da moega para o nível mais baixo da mina de calcário. 

 Instalação de canhões de ar comprimido nas tubulações do silo de aditivo. 

 Mudança da lança de dispersão de água e ar na segunda câmara do moinho de 

fluxo contracorrente para concorrente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O estágio realizado na unidade da Mizu de Baraúna foi de suma importância na união 

dos conhecimentos teóricos e práticos, tendo foco maior na visualização em escala industrial 

de equipamentos anteriormente estudados na academia. 

O primeiro contato com a atuação como engenheiro químico, numa empresa de grande 

porte, possibilitou o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos na academia e a exposição 

a situações que apenas elevaram a formação acadêmica, profissional e pessoal do aluno. 

Destaco aqui o aprendizado nas relações interpessoais, convivendo com profissionais de 

várias idades e cargos, muita experiência ou recém-contratados, possibilitou ao aluno um 

engrandecimento em um aspecto que não é ensinado na academia. 

Nas sugestões de melhoria, a movimentação da moega para o nível mais baixo da 

mina de calcário, reduzirá assim o esforço do maquinário de subir as camadas, devido a 

presença menor da força da gravidade atuando no momento em que o maquinário sobe, por 

estar vazio, prolongando então a sua vida útil. A instalação de canhões de ar nas tubulações 

do silo de aditivo impedirá assim o seu entupimento por acumulo de colagem, gerando um 

melhor desempenho dos exaustores e dos filtros, evitando poeira e perca de material. A 

mudança da lança de dispersão de água e ar na segunda câmara do moinho de contracorrente 

para concorrente, evita picos de temperatura, como demonstrado na literatura por Holderbank 

(1993), evitando que a carga de moagem seja reduzida devida algum pico de temperatura, 

pois o processo se tornaria mais estável. 

Sendo assim com satisfação que o aluno agradece a oportunidade de estágio, pelo 

conhecimento adquirido e pelo convívio com todos da Mizu. 
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