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RESUMO 

O carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de calcário, 

conhecido como carbonato de cálcio natural (CCN), ou pode ser produzido por reações 

químicas, a partir do resultado da reação do óxido de cálcio (cal virgem) com dióxido de 

carbono, produzindo o carbonato de cálcio precipitado (PCC). Quando retirado da 

natureza e moído de acordo com a granulometria desejada, o CCN é denotado como GCC 

(Ground Calcium Carbonate). O processamento do CCN envolve os seguintes processos: 

(a) Extração, retirada de forma mecânica de jazidas a céu aberto; (b) britagem, 

fragmentação da pedra do calcário para facilitar o processo de moagem; e finalmente (c) 

moagem fina e ultrafina, que consiste no processamento da pedra do calcário para 

diferentes finuras. As propriedades do GCC variam de acordo a origem do calcário e com 

as condições empregadas na produção. O carbonato de cálcio possui uma grande 

aplicação na indústria como aditivo, carga, dispersante, estabilizante e pigmento. Pois 

devido a algumas características como: alvura, baixa granulometria, alto poder de 

absorção, baixa densidade aparente, presença de efeito tixotrópico, entre outros, sua 

adição permite o melhoramento de algumas propriedades físicas do material. Visto isso, 

o CCN devidamente processado, é aplicado nas indústrias de plásticos, papéis, tintas, 

complemento para ração animal, tratamento de efluente, entre outras. Quando revestidos 

por ácido esteárico, substância orgânica hidrofóbica com propriedades lubrificantes, o 

GCC apresentará características como: carga reforçante, agente de fluidez, anti-

umectante, anti-empedrante, agende de dispersão de sólidos e propriedades hidrofóbicas 

melhorando a resistência a água dos sistemas. O objetivo deste relatório é descrever as 

etapas do processo de beneficiamento do carbonato de cálcio pela Companhia de 

Mineração Ouro Branco. 
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1 INTRODUÇÃO 

O calcário é um minério não-metálico formado basicamente por carbonato de cálcio 

(CaCO3). Devido sua gama de aplicações em diversos setores da indústria moderna, esse 

mineral vem se tornando uma das rochas mais comercializadas em todo o mundo 

(SOUTO, 2008).  

Comumente, existem dois tipos de carbonato de cálcio, aquele que é retirado da 

natureza e moído de acordo com a granulometria desejada, conhecido como GCC 

(Ground Calcium Carbonate), apresentando cerca de 96% de CaCO3, e aquele que a partir 

de um processo químico utilizando o carbonato de cálcio natural, é transformado em um 

carbonato de cálcio mais puro, conhecido como PCC (Precipitated Calcium Carbonate), 

onde apresenta uma pureza de 99% (SOUTO, 2008).  

O Brasil tem grandes reservas de calcário, com características e propriedades que, 

em geral, podem atender às necessidades das principais indústrias, a de papéis e plásticos. 

O anuário brasileiro de 2010, mostrou que, o Brasil apresenta 34 milhões de toneladas 

disponíveis de calcário sendo 7 milhões atualmente lavrável. O anuário revela que o 

Brasil exportou certa de 473.637 toneladas de calcário, gerando um saldo de US$ 8 

milhões anual, destinando a maior parte para as indústrias cimenteiras e siderúrgicas.  

O estado de Minas Gerais conta com 20,75% de todas as reservas de carbonato de 

cálcio do Brasil, sendo a maior produtora do país. Já o Rio Grande do Norte apresenta 

3,37% das jazidas brasileiras de carbonato de cálcio (Anuário Mineral Brasileiro, 2010). 

O RN dispõe de grandes depósitos de rochas carbonática, todas localizadas na Bacia 

Potiguar, na formação Jandaíra, numa área de aproximadamente 21.000 Km2 com 

espessura médias superiores a 400 metros. Os calcários são explorados basicamente para 

fabricação de cimentos, por industrias localizada na região; para fazer brita pra construção 

civil, em cinco pequenas industrias localizadas nas mediações da cidade de Mossoró; 

corretivos agrícola, com uma plana em João Câmara, além da produção da cal e carbonato 

de cálcio moído (GCC), concentrada em dois pólos produtores localizados em Jandaíra e 

Governador Dix-sept Rosado (RÊGO et al., 2000). 

Localizada na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, a Mineração Ouro Branco foi 

fundada em 1985 como uma empresa familiar produtora da Cal (óxido de cálcio). Hoje, 

a empresa conta com uma moderna instalação industrial formada por duas unidades, a 
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unidade de produção da cal e a unidade de produção de GCC. A unidade da cal da 

empresa, possui capacidade produtiva instalada de até 9.500 ton/mês, já a unidade GCC 

possui capacidade produtiva de aproximadamente 2.100 ton/mês, produzindo cinco tipos 

de GCC diferenciando apenas da sua finura e granulometria (MINERAÇÃO OURO 

BRANCO, 2016).  

A unidade de processamento do GCC iniciou suas atividades industriais em 2016, 

com a compra de um moinho pendular Verdés MP-275 e um moinho micronizador, 

ambos equipados com filtro de mangas, ciclones e exaustores. Assim, devido à recente 

instalação, os dois sistemas de moagem ainda está sendo ajustados e configurado para 

obter o total rendimento do equipamento. Visto isso, a planta vem necessitando de um 

controle de processo adequado e um estudo de todas as variáveis do processo, com intuito 

de obter o rendimento máximo do equipamento (MINERAÇÃO OURO BRANCO, 

2016). 

Com isso, o acompanhamento do processo foi fundamental para investigar e analisar 

todas as variáveis e defeitos do processo com intuito de obter um aumento na eficiência 

dos equipamentos. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

Descrever o processo de produção do carbonato de cálcio natural moído (GCC) 

adotado pela unidade de Mineração Ouro Branco e também realizar um estudo sobre o 

funcionamento e rendimento dos equipamentos de moagem.  

2.2 Objetivos específicos  

a) Detalhar o processamento do carbonato de cálcio natural;  

b) Explicar o funcionamento dos equipamentos de moagem e britagem presentes na 

linha de produção da fábrica. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Calcário  

Classificado como rocha carbonatada, o calcário (Figura 1) é composto basicamente 

de carbonato de cálcio (CaCO3), apresentando um alto valor econômico se comparando 

às demais rochas carbonatadas como dolomita, mármore e greda ou giz. Essa rocha 

sedimentar é encontrada extensivamente na natureza acompanhadas de inúmeras 

impurezas como óxidos de ferro, alumínio e silício sendo muitas vezes bastantes úteis na 

composição, e outros taxados muitas vezes como indesejáveis como o óxido de magnésio, 

sódio e potássio (LIMA, 2011).  

Figura 1: Calcário Calcítico Bruto 

 

Fonte: Mineropar (2019) 

Sua extração é feita em pedreiras ou depósitos espalhadas por todo o mundo, 

sobretudo na Ásia, América, Europa e África, que variam em idade, desde o pré-

cambriano até o holoceno e sua ocorrência, com elevada pureza, corresponde a menos de 

10% das reservas de carbonatos minadas em todo o planeta (SAMPAIO E ALMEIDA, 

2008).  

O calcário é empregado como elemento de preenchimento, capaz de penetrar nas 

aberturas das demais partículas e agir como lubrificante, tornando o produto mais plástico 

e não afetando na atuação dos demais elementos (COIMBRA, 2006). Estas rochas 

também são usadas na obtenção de blocos para indústria de construção, material para 

agregados, cimento, cal e até rochas ornamentais. As rochas carbonatadas e seus 

derivados são utilizados como matéria-prima para indústria de vidros, refratário, agentes 

removedores de enxofre, fosforo e outros, na indústria siderúrgica, abrasivos, corretivos 
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de solos e ingrediente para processos químicos, dentre outros (SAMPAIO E ALMEIDA, 

2008).  

3.1.1 Mineralogia  

As rochas carbonatadas mais comercializadas, em todo o planeta, são o calcário e 

dolomito. Os calcários formados basicamente por carbonato de cálcio (CaCO3), enquanto 

os dolomitos formado em boa parte por dolomita (CaCO3.MgCO3) (FREAS, R. C. et. al., 

2006). Os principais constituintes do calcário são: calcita, quartzo, grafita e carbonato de 

magnésio (BARROS e CAMPOS, 1990). Na tabela 1 mostra a análise química de uma 

amostra de calcário. 

Tabela 1: Análise química de uma amostra de calcário. 

Componentes Teor (%) 

RI (resíduos insolúvel (em HCl)) 2,18 

SiO₂ (oxido de silício) 1,23 

CaCO₃ (Carbonato de cálcio) 96,20 

MgCO₃ (carbonato de magnésio) 0,83 

Fe₂O₃ (óxido de ferro III) 0,17 

Al₂O₃ (óxido de alumínio) 0,52 

C (carbono) 0,95 

BaO (óxido de bário) 0,00 

SOˉ₃ (sulfatos) 0,03 

Fonte: BARROS e CAMPOS (1990). 

Para a classificação mineralógica das rochas calcárias, deve ser analisada a alteração 

nas proporções de calcita, dolomita, bem como dos componentes não-carbonatados. 

Desse modo, os recursos de análises químicas e de difração de raios X, microscopia 

eletrônica, entre outros, são os mais utilizados para investia-los (FREAS, R. C. et. al., 

2006).  

Na natureza, o calcário é localizado em três morfologias: calcita romboédrica, 

aragonita na forma de agulha ou vaterita esférica. Calcita é a forma mais estável em que 

encontra-se o carbonato de cálcio (CHONG e SHEIKHOLESLAMI, 2001). A aragonita 

polimórfica é metaestável e se transforma irreversivelmente em calcita quando aquecida 

a cerca de 400 o C. A vaterita é metaestável e menos prevalente e se transforma em calcita 
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e aragonita sob condições geológicas (XIANG et al., 2002). A figura 2 mostra a 

morfologia dos cristais de aragonita, calcita e vaterita, respectivamente.  

Figura 2: Cristais de aragonita, calcita e vaterita. 

 

Fonte: MARTHUR (2001). 

A aragonita possui a mesma composição química da calcita, entretanto difere na 

estrutura cristalina. Seu aproveitamento econômico acontece apenas para os depósitos de 

conchas calcárias. Embora calcita e dolomita possam ser igualmente utilizadas em 

inúmeras aplicações, em certos casos, as suas características químicas são essenciais. A 

composição química da rocha é mais importante que a mineralógica e ainda devem ser 

mencionados os teores de: CaCO3 (ou CaO), MgCO3 (ou MgO), afora a quantidade 

máxima de impurezas que pode ser tolerada (SAMPAIO E ALMEIDA, 2008). 

3.1.2 Impurezas das Rochas Calcárias 

As impurezas dos calcários variam de acordo com o tipo, quantidade e local de 

extração, contudo merecem ser analisadas, sob aspectos econômicos, se elas afetam a o 

aproveitamento da rocha, dependendo também do seu destino. Essas impurezas são 

acompanhadas no processo de deposição do carbonato de cálcio, ou em fases anteriores 

a deposição. Tais impurezas podem ser fatores limitantes no aproveitamento dos 

calcários, essencialmente quanto utilizados para fins nobres (SAMPAIO E ALMEIDA, 

2008). 

Argila e argilominerais, são as impurezas mais comum nas rochas carbonatadas, 

quando ocorrem em quantidade apreciável, as argilas convertem um calcário de alto 

cálcio em marga (rocha argilosa). Esse tipo de calcário, quando calcinado, produz cal com 

propriedades hidráulicas, ou seja, com boa retenção a água. Calcários contendo entre 5 e 

10% de material argiloso produzem cal fracamente hidráulica, entretanto, com uma 

contaminação entre 15 e 30%, resultam numa cal altamente hidráulica (SCHNELLRATH 

et al., 2001). 
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Outras impurezas não argilominerais, como as silicosas, comprometem o 

aproveitamento econômico do calcário. Assim, a sílica, que ocorre como areia, 

fragmentos de quartzo e, em estado aglomerado, como feldspato, mica, talco e 

serpentinito, produz efeitos nocivos ao calcário. Calcários para fins metalúrgicos e 

químicos devem conter menos que 1% de alumina e 2% de sílica (SCHNELLRATH et 

al., 2001). 

Compostos a base de enxofre e fósforo (sulfetos, sulfatos e fosfatos) são impurezas 

maléficas aos calcários. Nas indústrias metalúrgicas são exigidos calcários puros para 

uso, em geral, como fluxantes, e os teores de enxofre e fósforo não devem exceder os 

valores de 0,03 e 0,02%, respectivamente (SCHNELLRATH et al., 2001). 

Os compostos de ferro no calcário são nocivos à sua aplicação para diversos fins 

industriais, como: papel, borrachas, cerâmicas, plásticos, tintas, entre outros. Na produção 

da cal, essas impurezas, raramente, são prejudiciais, desde que um produto final muito 

puro não seja exigido (SAMPAIO E ALMEIDA, 2008). 

3.2 Carbonato de Cálcio  

O carbonato de cálcio está sempre presente na maioria dos setores da indústria 

moderna, complementando e melhorando diversos tipos de produtos, sendo físicos ou 

químicos (DIAS, 2009). Assim, o calcário, notadamente o calcítico, é de longe a rocha 

carbonatadas mais comum, sendo as mais comercializadas em todo planeta (SOUTO, 

2008).  A figura 3 apresenta a estrutura cristalina do carbonato de cálcio. 

Figura 3: Estrutura química do carbonato de cálcio 

 

Fonte: Eliane (2008) 

O CaCO3 apresenta características alcalinas e é resultado da reação química do óxido 

de cálcio (cal virgem) com dióxido de carbono, representado pela Equação 1 

CaO + CO2  CaCO2      ΔH (1000°C) = 165, 64 KJ/mol.                                           (1) 

Usualmente, existem dois tipos de carbonato de cálcio o GCC e o PCC, as vantagens 

do PCC em relação ao GCC, estão ligadas ao índice de alvura bastante elevado e à 
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ausência de impurezas, como quartzo, ferro, entre outras (CARVALHO E ALMEIDA, 

1997). 

3.2.1 Carbonato de Cálcio Precipitado (PCC) 

O método mais conhecido para a fabricação do PCC é a calcinação do calcário, 

formando cal viva (CaO) e dióxido de carbono. Nessa etapa da calcinação há uma redução 

de 44% na massa original do CaCO3, em decorrência da liberação do CO2. A reação de 

calcinação é reversível, ou seja, a cal é um produto instável que, ao reagir com água, 

reação exotérmica, resulta na cal hidratada [Ca(OH)2], um produto mais estável 

(SAMPAIO E ALMEIDA, 2008). 

 Com a cal hidrata, é feita a carbonatação, onde ocorrerá a reação com o dióxido de 

carbono formando assim o PCC. As reações químicas abaixo descreve as etapas 

relacionadas ao processamento do carbonato de cálcio precipitado. 

CaCO3 + CALOR ⇄ CaO + CO2                                                                                      (1) 

CaO + H2O = Ca(OH)2                                                                                                      (2) 

Ca(OH)2 + CO2 ⇄ CaCO3 + H2                                                                                                                                   (3) 

Carbonato de cálcio é empregado industrialmente em quantidades significativas 

como carga em materiais plásticos, borracha, papéis, etc, mas diferentes usos requerem 

diferentes granulometrias, propriedades físicas e químicas. Esses requisitos específicos 

são geralmente obedecidos através da preparação do material sob condições 

cuidadosamente controladas (SÖHNEL E MULLIN, 1982). 

3.2.2 Carbonato de Cálcio Natural  

3.2.2.1 Processamento do Carbonato de Cálcio Natural  

O processamento do CNN, depende do uso e especificações do produto final. A 

extração seletiva do calcário, a catação manual, a britagem em estágios unitários e o 

peneiramento são os métodos mais usuais para obtenção de materiais, cuja a utilização 

final não requer rígidos controles de especificações (SAMPAIO E ALMEIDA, 2008).  

Já para aquisição de produtos para aplicações consideradas nobres, como as 

indústrias de plásticos, papel, borrachas, entre outras, necessita-se de circuitos complexos 

de beneficiamento. Nestes casos, são inseridos no processo a prática de moagem, 
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empregando-se moinhos pendulares e, nos casos mais críticos utilizam-se moinhos 

autógeno e/ou de bolas, com revestimentos e meio moedor especiais.  

À transformação do Carbonato de Cálcio Natural (CNN) para Carbonato de Cálcio 

Moído (GCC), pode ser feita via seca, segundo as etapas de britagem, classificação, 

moagem em moinho de rolos tipo Raymond (Figura 4) ou em moinhos tubulares com 

bolas (LINS, 2007).  

Figura 4: À esquerda uma imagem do moinho Raymond e à direita um sistema 

básico de moagem e classificação com esse moinho. 

 

Fonte: Sampaio & Almeida (2008). 

As indústrias de papel, tinta, plástico e borracha necessitam cada vez mais por 

produtos cada vez mais finos; visto isso, os grandes produtores de carbonato de cálcio 

natural passaram a investir em novos processos de moagem. Neste contexto, o sistema de 

classificação ganha maior atenção, tanto no avanço dos circuitos, acrescentando mais 

etapas ao processo, como no desenvolvimento de equipamentos de classificação com 

melhores performance (SINDICALC. 2006). 

Diante disso, o emprego do moinho micronizador (figura 5), equipados com 

classificador está cada vez mais comum nas empresas de beneficiamento, pois, além de 

apresentar uma maior aplicabilidade, o produto final apresenta maior valor agregado. O 

moinho é composto por alimentador (a), por onde o carbonato a ser micronizado é 

inserido; moinho (b), onde dentro possui um disco acoplado com vários blocos 

rompedores, rotacionados por correias ligadas a um motor; classificador (c) coroa 

giratória, onde dependendo da sua rotação o material com finura desejada é aspirado para 

o armazenamento e saída (d), por onde o material já devidamente moído é extraído.  
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Figura 5: Representação de uma planta micronizadora equipado com: (a) 

alimentador, (b) moinho micronizador, (c) classificador e (d) saída. 

 

Fonte: Máquinas Cerâmicas Morando S/A (1997). 

3.2.2.2 Propriedades do Carbonato de Cálcio Moído (GCC)  

O Carbonato de Cálcio Moído (GCC), pode ser definido como um pó branco 

monocristalino, inodoro, insípido, estável ao ar, praticamente insolúvel em água, 

compacto, duro e pesado. É constituído essencialmente de carbonato de cálcio 

quimicamente puro com um mínimo de 90% de CaCO3 (TEIR et al., 2005). 

Como citadas no tópico anterior, as duas principais ocorrência na natureza são: 

calcita e aragonita. A calcita apresenta um peso específico de 2,7 g/cm3, ponto de fusão 

de 1339 °C, sendo sua solubilidade em água a 25°C de 0,001 g/L. Já aragonita possui 

peso específico de 1,9 g/cm3 e decompõem-se a 825°C (TEIR et al., 2005).  A seguir 

mostra as principais propriedades físico-químicas do carbonato de cálcio moído.  

Tabela 2: Propriedades físico-químicas do carbonato de cálcio natural moído 

Característica Unidade de medida Propriedades 

Cor - Branco 

Densidade g/cm3 2,70 

Densidade aparente g/cm3 0,9 

Estado físico - Sólido 

Forma - Pó fino microcristalino 

Odor - Inodoro 

Peso molecular g/mol 100,09 

pH da solução 10% - 9 

Ponto de fusão °C 1200 

Pureza - 90 a 94% 

Solubilidade (água) - Praticamente insolúvel 



23 
 

Temp. de decomposição °C >250 

Fonte: MICRO-IN (2018). 

3.2.2.3 Tipos de Carbonato de Cálcio Moído (GCC) 

Existem cinco tipos de carbonato de cálcio:  de alta abrasão, extraleve, leve, médio, 

e revestido.  Com exceção do revestido, eles apresentam a mesma constituição, variando 

apenas no tamanho médio das partículas e sua distribuição, como mostra a tabela 3. Estas 

variações, são determinantes do poder de absorção, volume aparente e fluidez do pó, o 

que faz com que cada um tenha sua aplicação definida.  

Tabela 3: Granulometria específica dos GCC 

Tipo 
Diâmetro médio 

(μm)   

Volume aparente 

(cm3/g) 

Alta absorção 0,5 a 2 3 

Extra leve 0,5 a 3,5 2,5 

Leve 1 a 5,5 1,75 

Médio 2 a 10 1,47 

Fonte: UFPR (2017) 

Grande parte das empresas de beneficiamento do CCN produzem cada tipo de GCC 

de acordo com a necessidade e especificação de cada indústria, visto isso, cada companhia 

de mineração processa os tipos de GCC de acordo com a demanda dos cliente e 

fornecimento da matéria prima. Já as características finais e qualidade das partículas de 

GCC formadas são altamente dependentes das condições operacionais de moagem e 

qualidade da matéria-prima de cada empresa beneficiadora.  

3.2.2.3 Aplicações comerciais  

O carbonato de cálcio possui uma grande aplicação indústria como aditivo, carga, 

dispersante, estabilizante e pigmento. Pois, devido a algumas características como: 

alvura, baixa granulometria, alto poder de absorção, baixa densidade aparente, presença 

de efeito tixotrópico, entre outros. Sua adição permite o melhoramento de algumas 

propriedades físicas do material. 

A indústria do papel é o mercado mais importante para o carbonato de cálcio, seja 

ele precipitado ou natural. Este setor consome cerca de 1,3 milhão de ton/ano de 

carbonato de cálcio natural em todo o mundo, precisamente, GCC, numa granulometria 
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que varia desde 0,5 até 5 μm, com a maior parte das partículas entre 1-2 μm. O uso do 

carbonato de cálcio na indústria papeleira cresce, ordenadamente, desde a sua entrada no 

mercado, como substituto do caulim e de óxido de titânio, nas aplicações como carga e 

cobertura, com intuito de melhorar o brilho, a opacidade e a qualidade de impressão do 

papel (LUZ, 1998). 

Outra participação importa do carbonato de cálcio é nas indústrias de plástico, o 

consumo é similar ao do papel, cerca de 1,3 milhões de ton/ano de GCC na produção de 

resinas e PVC, este com maior parcela do consumo. O GCC com granulometria fina e os 

polímeros são adicionados à composição dos plásticos para melhorar suas propriedades 

físicas e as características de processabilidade.  Assim, são empregados na produção de: 

fraldas, filmes, móveis, materiais de construção, produtos automotivos, sacolas de lixo, 

tubos, baldes de lixo, embalagens de alimentos, papéis, garrafas sintéticas, além de outros. 

Sua adição, na faixa de 15 a 30% em peso, promove as propriedades físicas dos produtos 

e permite aumentar o rendimento, porque sua condutividade térmica está cinco vezes 

acima do polietileno ou polipropileno (SAMPAIO E ALMEIDA, 2008). 

Segundo Lira et al. (1997), na indústria de cerâmicas, a aplicação do calcário, na 

composição das massas cerâmicas, compreende ao produto final uma diminuição na 

expansão térmica e por umidade.  

O calcário moído é muito usado como fonte de cálcio no suplemento alimentar de 

animais e aves. O consumo de carbonato de cálcio é baixo, mesmo assim, há uma taxa 

média de CaCO3 na alimentação de animais, ligada ao tipo de animal em questão. Para o 

gado de corte, utiliza-se de 1,1 a 1,2% em peso de CaCO3, na composição do bolo 

alimentar e, para o frango de corte, essa demanda cresce para 3% de CaCO3 (SAMPAIO 

E ALMEIDA, 2008). 

Segundo Guimarães (1990), o carbonato de cálcio natural pode ser obtida uma série 

de outros produtos, que variam de acordo com a composição química da matéria-prima e 

do seu processamento. Dentre eles, destacam-se: 

- Cal Virgem: também denominada “cal viva” ou “cal ordinária”. É obtida através da 

calcinação do carbonato de cálcio à temperatura entre 900 e 1200 oC. Dependendo de sua 

composição química, pode ainda se dividir em: 

- Cal Virgem Cálcitica: com óxido de cálcio entre 90 e 100% do óxido total presente; 
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- Cal Virgem Magnesiana: com teores intermediários de óxido de cálcio, entre 65 e 90% 

do óxido total presente; 

- Cal Virgem Dolomítica: com óxido de cálcio entre 58 e 65% do óxido total presente. 

- Cal Hidratada: resulta da combinação da cal virgem com água. Pode sofrer a mesma 

classificação das cales virgens, dependendo de qual delas se origine. 

3.3 Produção do calcário no Brasil 

No ano de 2008, a produção brasileira de calcário, foi de 114 milhões de toneladas e, 

dessa, cerca de 74 milhões de toneladas foram destinadas à indústria cimenteira, 23 

milhões de toneladas destinados à produção de calcário agrícola, 12 milhões de toneladas 

destinadas à produção de cal e o restante aos demais setores da indústria, inclusive 

produção de brita, como mostra o gráfico abaixo (Anuário Mineral Brasileiro, 2010) 

Figura 6: Setores de consumidores de calcário 

 

Fonte: DNPM (2010) 

Apenas três estados, situadas na Região Norte do País, Acre, Amapá e Roraima, não 

detêm reservas oficialmente aprovadas para calcário. E a unidade que mais se destaca no 

contexto, com 22% das reservas nacionais de calcário, é o Mato Grosso do Sul, seguido 

por Minas Gerais e Paraná; juntas, as três detêm quase 60% das reservas disponíveis de 

calcário de todo o país. Analisando por regiões se tem 25% das reservas brasileiras de 

calcário na Região Sudeste, 47% na Região Centro-Oeste, 18% na Região Nordeste, 8% 

na Região Sul e 1,8% na Região Norte (Anuário Mineral Brasileiro, 2010). 

3.4 Produção de calcário no Rio Grande do Norte. 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, O Rio Grande do 

Norte possui cerca de 50 bens minerais, dentre eles estão: tungstênio, berilo, calcário, 

gipsita, mármore, tantalita, sal, petróleo e outros. Porém, apenas cerca de 22 desses 50 

minerais é explorada, muitos ainda no processo de licenciamento ambiental (DNPM, 
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2010). A figura 7 a seguir apresentam as localizações das principais reservas minerais do 

estado. 

Figura 7: Localização das reservas de ferro, tungstênio, calcário e feldspato 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte, 2009 a 2013. 

 

 A quantidade de alvarás de pesquisa publicados pelo DNPM mostra a situação atual 

do setor mineral no estado. De acordo com Eliasibe Alves, geólogo e chefe do serviço de 

gestão de títulos minerais do DNPM/RN, mercado aquecido, preço atrativo e minério 

abundante fazem com que haja um aumento no número de alvarás de pesquisa. 

O calcário é o um dos minérios que mais vem recebendo investimentos no estado. 

De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro 2010, no ano de 2009, foram investidos 

5.971.620 reais em usina de beneficiamento. Nos de 2010 a 2012 foram investidos em 

torno de 3.340.800 reais. 

O RN dispõe de grandes depósitos de rochas carbonática, todas localizadas na Bacia 

Potiguar, na formação Jandaíra, numa área de aproximadamente 21.000 Km2 e com 

espessura médias superiores a 400 metros. Os calcários são explorados basicamente para 

fabricação de cimentos, por industrias localizada na região; para fazer brita pra construção 

civil, em cinco pequenas industrias localizadas nas mediações da cidade de Mossoró; 

corretivos agrícola, com uma planta em João Câmara, além da produção da cal e 

carbonato de cálcio moído (GCC), concentrada em dois pólos produtores localizados em 

Jandaíra e Governador Dix-sept Rosado (RÊGO et al., 2000) 
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3.5 Mineração Ouro Branco LTDA 

Localizada na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, a Mineração Ouro Branco 

(MOB) foi fundada em 1985 como uma empresa familiar produtora da Cal (óxido de 

cálcio). Hoje, a empresa conta com uma moderna instalação industrial formada por duas 

unidades, a unidade de produção da cal e a unidade de produção de GCC. A unidade da 

cal da empresa, possui capacidade produtiva instalada de até 9.500 ton/mês, já a unidade 

GCC possui capacidade produtiva de aproximadamente 2.100 ton/mês (MINERAÇÃO 

OURO BRANCO, 2016).  

A MOB fica localizada nas proximidades das jazidas de calcário, em torno de 12 Km, 

dos fornos de calcinação e dos seus principais insumos. Sua localização foi um dos 

aspectos mais importantes durante o projeto da fábrica, visto que é um fator com impacto 

direto na receita e nos custos da empresa. Assim, esse fator acarreta uma redução 

considerável nos custos com transporte e armazenamento. 

Produzindo cinco tipos de carbonato de cálcio com rigoroso controle de qualidade, a 

Mineração Ouro Branco vem ganhando destaque em diversos setores das industrias de 

plásticos do Sudeste e Centro Oeste. Na tabela 4 mostra os tipos de carbonatos de cálcio 

processados na MOB, malha de retenção em peneira e aplicações. 

Tabela 4: Tipos de carbonato de cálcio produzidos pela Mineração Ouro Branco. 

Tipo Peneira (malha) Aplicação 

C25 Natural 500 Plásticos  

C25 Revestido 500 Canos PVC 

C44 325 Telhas e plásticos 

C106 140 Regulador de pH  

Complemento 30 
Complemento 

Ração Animal 

Fonte: Mineração Ouro Branco (2019) 

A unidade de processamento do GCC iniciou suas atividades industriais em 2016, 

com a compra de um moinho pendular Verdés MP-275 para moagem do carbonatos C355, 

C106 e C44 e um moinho de martelos do tipo micropulverizador, modelo MV-40 para 

moagem dos carbonatos C25, ambos os moinho são equipados com filtro de mangas, 

ciclones e exaustores. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DO CARBONATO DE 

CÁLCIO NATURAL NA COMPANHIA INDUSTRIAL DE MINERAÇÃO 

OURO BRANCO  

A fragmentação do carbonato de cálcio natural pode ser feita via seca, seguindo as 

etapas de britagem, classificação e moagem em moinhos pendulares, levando em 

consideração todos os cuidados para evitar contaminação por outros tipos de minérios. 

Para moagem mais fina, são utilizados moinho de martelos do tipo micronizadores. A 

figura 8 sintetiza os principais processos envolvidos na rota adotada pela Mineração Ouro 

Branco.  

Figura 8: Processos envolvidos no beneficiamento do carbonato de cálcio natural. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

O carbonato de cálcio natural com granulometrias finas e ultrafinas, conhecido como 

GCC, dispõe de inúmeras aplicações industriais, sendo elas: papel, tintas, plásticos, entre 

outras. Visando essa direção, os processos mais relevantes onde a implementação de 

avanços tecnológicos com intuito de otimizar a produção são nas etapas de caracterização 

das rochas carbonatadas, moagem e classificação destes carbonatos de cálcio. O 

processamento dessas rochas por via seca podem ser divididas em 6 etapas, sendo elas 

descrita a seguir. 

4.2 Extração e preparação da matéria-prima  

O carbonato de cálcio, principal componente do calcário, é extraído de jazidas, 

comumente chamadas de pedreiras, localizadas nas proximidades da mineração. A 
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extração é feita através de retroescavadeiras acopladas com martelo rompedor e 

escavadeiras para remoção do minério. A extração pode ser realizada também a partir de 

detonações de explosivos, porém, o calcário apresentará impurezas proveniente dos 

explosivos; visto isso, a Mineração Ouro Branco não trabalha com esse tipo de extração 

devido o rigoroso grau de pureza solicitado por partes dos clientes da empresa.  

Após a extração, a pedra bruta é fragmentada em tamanhos menores e, em seguida, 

é realizada a limpeza, onde consiste na remoção de sujeiras, argila ou qualquer outro tipo 

de material acumulado na superfície do minério. Por fim, a pedra já limpa e fragmentada 

é transportada por caminhões tipo caçambas com destino a mineração para ser realizada 

a britagem, classificação e o armazenamento. 

4.3 Britagem, classificação e armazenamento  

Britagem pode ser definida como o conjunto de operações que tem como finalidade 

a fragmentação de grandes materiais, levando-os a granulometria compatíveis para 

utilização direta ou para posterior processamento. Essa etapa é aplicada a fragmentos de 

distintos tamanhos, desde materiais de 10 mm até 1000 mm de diâmetro ou envergadura.  

Na MOB, a britagem é realizada em quatro etapas: a britagem primária, classificação, 

britagem secundária e armazenamento, como mostra a figura 9. O processo de 

fragmentação é realizada por britadores de mandíbulas, onde compõe-se basicamente de 

uma mandíbula fixa, e uma mandíbula móvel ligada a um eixo excêntrico (esta ligação 

pode ser feita diretamente ou indiretamente), que fornece o movimento de aproximação 

e afastamento entre elas. Desta maneira, o bloco alimentado na boca do britador vai 

descendo entre as mandíbulas enquanto recebe o impacto responsável pela fragmentação 

(FIGUEIRA et al, 2004). 

Figura 9: Setor de britagem do carbonato de cálcio bruto. 

 

Fonte: Mineração Ouro Branco (2019) 
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O classificador é constituído por um peneira classificadora, acoplada por um vibrador 

e um separador. O classificador separa o material fino do grosso com o auxílio do vibrador 

e o separador separa o pó gerado na quebra das pedras, chamado também de finos de 

britagem.  

O processo se inicia com a britagem primária, onde tem como objetivo fragmentar 

as pedras de carbonato de cálcio bruto em espessuras menores, porém, em diferentes 

tamanhos. Em seguida, a pedra britada é encaminhada para a classificação, onde o 

material grosso é retornado por esteiras transportadoras para o britador secundário, para 

ser britado novamente até a espessura ideal. Já o material fino, com a granulometria ideal, 

é transportado para o silo de armazenamento com capacidade máxima de 60 toneladas 

4.4 Moagem  

A moagem é a última etapa do processo de fragmentação do calcário. Neste estágio 

as partículas são reduzidas, pela combinação de impacto, compressão, abrasão ou atrito, 

a um tamanho adequado à liberação do material para a próxima operação unitária ou 

processo de transformação. 

Na MOB, a moagem é realizada em dois estágios. A primeira, chamada grossa, 

na qual produzem materiais com granulometrias de 44 µm, 106 µm e 355 µm e a segunda 

moagem, chamada de ultrafina, com produto final de moagem na faixa de 25 µm. No 

primeiro caso, a moagem é operada por um moinho pendular composto por cinco 

pêndulos. Já no segundo caso, a moagem é realizada por um moinho de martelos do tipo 

micronizador, onde é alimentado por produto provenientes do moinho pendular. Ambos 

os processos de moagem são equipados com adequados sistemas de classificação, 

separação e limpeza. A seguir, são explicados detalhadamente os dois processos de 

moagem existentes na MOB.  

4.4.2 Moinho Pendular  

A moagem é realizada a partir de um moinho pendular VERDÉS MP-275 (Figura 

10), onde é acionado por um conjunto composto de motor (a), acoplamento 

hidrodinâmico (b), acoplamento elástico (c) e redutor ortogonal (e), mostrado na figura 

9. Esse conjunto é suportado por um chassi resistente (e), amplamente dimensionado que 

é montado embaixo do equipamento (VERDÉS, 2018).  



31 
 

O moinho é composto por cinco pêndulos de grandes dimensões que sob ação da 

força centrifuga exercitam, durante a ação de rolamento, uma forte pressão no anel que 

se encontra na base do moinho. Uma gestão ativa da alimentação é combinada com 

parâmetros relevantes em tempo real por meio de vários sensores no processo, onde 

garante automaticamente em tempo um rendimento máximo para qualquer tipo de 

material produzido (MANFREDINI & SCHIANCHI, 2017).  

Figura 10: Representação de um moinho pendular conectados por motor (a), 

acoplamento hidrodinâmico (b), acoplamento elástico (c) e redutor ortogonal (e). 

 

Fonte: Verdés (2018) 

4.4.2.3 Funcionamento  

O funcionamento, mostrando na figura 11, se inicia quando a brita calcária é 

introduzida automaticamente por meio de um alimentador-obturador (a), o material cai 

no fundo do moinho de onde é recolhido por raspadeiras (b) que giram junto com o eixo 

central vertical (c), depositando, continuamente, entre roletes (d) fixados nos pêndulos 

(e) e o aro de moagem (f) fixado na base do moinho.  

Ao girar junto ao eixo vertical, a força centrífuga dá a pressão aos roletes de cada 

pêndulos para amassar o material, pressionando-o conta o aro fixo. Os roletes giram livres 

no eixo de cada um deles. Após a moagem, um volume de ar é inserido no moinho através 

de aberturas (g) tangenciais a base, localizado abaixo do aro de moagem, arrastando as 

partículas finas à parte superior, onde está o separador (h) (VERDÉS, 2018). 
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Figura 11: Representação de um moinho pendular composto por: alimentador-

obturador (a), raspadeiras (b), eixo central vertical (c), roletes (d), pêndulos (e), aro de 

moagem (f), aberturas (g) e o separador (h). 

 

Fonte: Verdés (2019) 

O separador classifica o material moído, devolvendo o grosso à base do moinho para 

ser novamente moído e, o que já tem a finura desejada, é arrastada pelo ar em circulação 

até o ciclone, no qual se produz a separação do ar e do produto moído. Na continuação, o 

ar circulado em circuito fechado é novamente injetado na base no moinho pelo ventilador 

primário. 

O produto moído é retirado do sistema através de válvulas rotativas localizadas nas 

bocas de descarga do ciclone e do filho de mangas. O excesso de ar do circuito é removido 

por meio de outro ventilador e, através de um filtro de mangas, onde se faz toda a limpeza 

e é expulso à atmosfera através de um chaminé. O filtro de manga é composto por 48 

mangas constituída de polipropileno onde retém todas as partículas de carbonato de cálcio 

presente nesse excesso de ar. A figura 12 mostra a representação de todo o sistema que 

compõe o moinho pendular.  
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Figura 12: Sistema de processamento do Moinho Pendular composto por: 

moinho, ciclone, ventiladores e filtro de mangas.  

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

4.4.2.4 Tipos de matérias produzidos  

No moinho pendular presente na MOB são produzidos três tipos de produtos, 

diferenciando apenas na distribuição granulométrica. Cada tipo de produto apresenta uma 

configuração específica para que o moinho possa produzir com máximo rendimento o 

produto desejado. As configurações atribuídas são: rotação dos motores do moinho, 

ventiladores e separadores e vazão de alimentação. 

O primeiro tipo de produto é o carbonato de cálcio C44, onde apresenta uma finura 

de aproximadamente 44 µm, o segundo tipo é o C106, que apresenta uma finura de 106 

µm e por fim, o complemento para ração animal, onde possuindo aproximadamente 355 

µm. A escolha na produção é feita de acordo com a demanda oferecida pela mercado 

consumidor.  

4.4.3 Moinho Micronizador  

Esse tipo de moinho é formado por um motor onde aciona um eixo rotor vertical 

acoplado por um disco onde é suportado martelos fixos e articulados, como mostra a 

figura 13. O motor aciona o rotor de martelos em uma alta velocidade através de correia. 

O material é alimentado pela parte superior lateral e as partículas sofrem o choque dos 

martelos e são projetadas contra a superfície interna da câmara, fragmentando-se, para 

depois serem forçadas a passar por tela inferior que vai bitolar a granulometria da 

descarga (FIGUEIRO et al, 2004). Este equipamento é de grande uso e muitas vezes 

possui acoplados classificador automático e filtro de mangas que já executam a separação 

do sistema. 
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Figura 13: Representação de um moinho Micronizador 

 

Fonte: UFRGS (2004). 

Na MOB, o moinho Micronizador é alimentador por GCC do tipo C44, que apresenta 

finura de aproximadamente 44 µm. Em seguida, esse material é transportador até o 

interior do moinho por tubulações contendo roscas transportadoras. Após a moagem, o 

material saí do equipamento com finura de aproximadamente 25 µm, rotulado pela 

empresa por C25N ou C25 natural. Para separação do material com finura desejada, 

utiliza-se filtro de mangas compostos por 40 filtros para retirar o ar, um classificador 

conectado na parte superior do moinho, para separar o material fino desejado do material 

grosso e um ciclone onde armazena e separa todo o material desejado. Todo o processo 

do carbonato de cálcio C25 é mostrado na figura 14.  

Figura 14: Sistema de processamento do Moinho Micronizador composto por: 

moinho, ciclone, exaustor e filtro de mangas.  

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Outro tipo de material produzido pelo sistema de processamento do moinho 

micronizador é o C25 revestido, onde consiste na adição de ácido esteárico com intuito 

de revestir as partículas de carbonato de cálcio. Todo o processo segue os mesmo 
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procedimentos do C25 natural, diferenciando apenas na acoplagem de um dosador de 

ácido na entrada da rosca de alimentação, como mostra a figura 15. O dosador tem como 

intuito dosar em quantidades adequadas o ácido esteárico, para assim, obter um produto 

eficiente sem gerar desperdícios. A partir de cálculos realizados, a proporção de ácido 

adequada para um big bag de 1350 kg é de aproximadamente 0,2%. 

Figura 15: Sistema de processamento do GCC Revestido (C25R) 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

4.5 Controle de qualidade  

 
O controle de qualidade é uma gestão muito frequente em empresas industriais para 

a classificação e padronização dos produtos produzidos. Esse setor atua desde a criação 

de um projeto, até o produto final. Na MOB, existem todos os cuidados para que os 

processos de fabricação sejam os mais corretos e as características estejam dentro das 

conformidades exigidas pelos clientes.  

Quando o controle de qualidade visualiza os defeitos de fabricação, o produto fica 

reconhecido como "não conforme", ou seja, não cumpre os requisitos especificados pelos 

clientes. Neste caso, o produto pode ser reformulado, descartado ou utilizados para venda 

de outros segmentos. O controle da qualidade é necessário não só para que um produto 

seja atrativo no mercado, mas para que também não prejudique o consumidor final.  

Boa parte dos clientes da MOB exigem produtos com características específicas, 

visto isso, a equipe de controle de qualidade está sempre atenta às alterações no perfil dos 

resultados. Os principais ensaios feitos são o de finura, determinação dos teores de 

CaCO3, MgCO3, CaOt e MgO, ensaios de umidade e identificação de tamanho de 

partícula (feito em parceria com a UFCG).  

Inicialmente, as amostras são retiradas no início, meio e fim de cada big bag 

produzido, essas três parcelas são juntadas em um saco plástico para em seguida serem 

levados para o laboratório de controle de qualidade. A cada big bag é realizado ensaios 
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de finura, com intuito de verificar se o equipamento está funcionando perfeitamente. A 

partir de 23 amostras, são retirados uma parcela de cada e misturados para fazer os ensaios 

de teores dos óxidos e carbonatos. A seguir serão abordados a metodologia dos ensaios 

realizados no Laboratório da MOB. 

4.5.2 Ensaio de finura do Carbonato de cálcio (NBR 9289) 

Esse ensaio tem como objetivo determinar a finura do material produzido nos 

sistemas de moagem, com esse resultado é possível prever se o equipamento está rodando 

nas configurações ideais. 

Inicialmente são pesados 50 g de Carbonato de Cálcio e está massa é transferida 

para a peneira específica de cada produto, como mostra a tabela 5. Em seguida, o material 

é posto em contato com uma pequena quantidade de água, sempre evitando respingos; 

posteriormente é lavado utilizando um jato de água com pressão controlada 

movimentando a peneira de forma que a água alcance toda a sua superfície, até que não 

passe mais material pelas peneiras. Deve-se ter uma atenção maior quando se trata do 

C25R pois a estearina dificulta a passagem do material pela peneira. O material retido nas 

peneiras é então transferido para recipientes resistentes a exposição ao calor, estes são 

levados à estufa para a secagem a uma temperatura entre 100 ºC e 120 ºC. O material seco 

é então pesado, seu resultado é calculado com a percentagem do resíduo seco retido em 

relação à sua massa original, segundo a expressão: 

 

FN=RN∙100.M                                                                                                            (1) 

 

Onde,  

N = Malha da peneira; 

FN = Finura da peneira nº N, em percentagem; 

RN = Resíduo seco da peneira nº N em gramas; 

M = Massa da amostra inicial, em gramas. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tabela 5: Peneira usadas nos ensaios de finura do GCC 

Produto 
Malha 

(Tyler/mash) 
Abertura (µm) 

C25N 500 25 

C25R 500 25 

C44 325 45 

C106 140 106 

Calcário para 

Ração animal 
30 595 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

4.5.3 Ensaios de determinação dos teores de CaOt, MgO, CaCO3 e MgCO3 

Os ensaios de determinação de teores tem como objetivo analisar a porcentagem dos 

óxidos e carbonatos presente no calcário processado. Quanto mais o teor de carbonato de 

cálcio for mais, melhor o produto será. 

Para determinação dos teores dos óxidos e carbonatos, deve-se pesar 

aproximadamente 0,7 g da amostra de carbonato de cálcio em um pedaço de papel e 

transferir para um béquer de 250 mL e umedecer com água destilada fervida, em seguida 

adiciona-se aos poucos 40 mL de HCl 1:1 e adiciona-se 5 gotas de HNO3, tampando o 

béquer com um vidro de relógio no final. Esse recipiente é então levado a chapa 

aquecedora a 250 °C, deixando acontecer o desprendimento de fumos brancos da amostra. 

  Em seguida, retira-se da chapa aquecedora e deixa esfriar até a temperatura 

ambiente e então a solução é filtrada com papel de filtro. Esse papel é reservado para os 

ensaios de Sílica + RI. O filtrado é transferido para um balão de 500 mL e seu volume é 

ajustado utilizando água destilada. Retira-se então 10 mL do filtrado e adiciona-se a um 

erlenmeyer de 250 mL adiciona-se 10 mL de trietalonamina 20 % e, posteriormente, deve-

se elevar o pH da solução com KOH a 20% para a faixa de 12,5 a 13 com auxílio de 

pHmetro ou fita de medir pH (utilizada pela empresa).  

Como indicador usa-se o Calcon, o qual torna a solução que antes era transparente 

em lilás. Titula-se então a solução com EDTA a 0,025M até a viragem para um azul 

límpido. O volume gasto é observado e com isso pode-se calcular o teor de CaO total. 

 

CaOt (%) = 7,01.FEDTA.V1.M                                                 (2) 
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Onde, 

V1 = Volume de EDTA gasto na titulação (ml do CaO); 

FEDTA = Fator de correção da solução de EDTA; 

M = Massa inicial da amostra usada na determinação de CaOt. 

 

A partir do valor calculado na equação 2 se torna possível determinar o teor de CaCO3 

no material utilizando a equação 3. 

 

CaCO3 (%)= CaOt (%).1,7847                                                                                                    (3) 

Onde, 

    1,7847 = Equivalente em gramas do CaCO3 para o CaO. 

O ensaio para determinação do MgO assemelha-se ao do CaCO3. Retira-se 10 mL 

do filtrado e o transfere para um erlenmeyer de 250 ml, adiciona-se 10 mL de 

trietalonamina à 20 %. Após isso, é preciso elevar o pH da solução com NH4O a 1:1 para 

a faixa de 10,5 a 11 com o auxílio de fita de pH (método utilizado pela empresa). O 

indicador utilizado para essa titulação é o Negro Eriocromo, adquirindo uma coloração 

lilás. Realiza-se então a titulação com EDTA a 0,025 mol/l até a viragem para um azul 

límpido. Com volume é observado, pode-se determinar o teor de MgO do material pela 

equação 4. 

 

MgO (%) = 5,04∙FEDTA.(V2-V1).M                                                                                (4) 

 

 Onde, 

V2 = Volume de EDTA gasto na titulação do MgO em mL 

 

Com o valor calculado na equação 4, calcula-se o teor de MgCO3 do material 

utilizando a equação 5. 

 

MgCO3 (%) = MgO (%).2,0920                                                                                                       (5) 

 

Onde, 

2,0920 = Equivalente em gramas do MgCO3 para o MgO. 
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4.5.4 Ensaio de sílica + RI (SiO2+RI) (NBR 6473) 

Com precipitação, retirado da filtração do item anterior, o material é retirado e 

transferido para um cadinho de porcelana previamente tarado. Esse material é levado ao 

forno Mufla a 998°C durante uma hora. Após esse período o cadinho é retirado e deve 

esfriar em um dessecador para posteriormente ser determinada sua massa. 

 

SiO2 + RI (%)=M3-M2.100.M1                                                                                    (6) 

Onde, 

M1 = Massa inicial da amostra em grama; 

M2 = Massa do cadinho com amostra após a calcinação em grama; 

M3 = Massa do cadinho com amostra antes da calcinação em grama. 

4.6 Expedição e ensaque  

 

A fábrica possui um sistema de ensaque e expedição de carbonato totalmente 

manual com capacidade de expedição de 60 toneladas de GCC por dia. O ensaque é 

realizado em sacos de 25 Kg através de uma ensacadeira, com capacidade nominal de 

produção de 300 sacos por hora, como mostra a figura 16. 

Figura 16: Ensacadeira Manual 

 

Fonte: MINERAÇÃO OURO BRANCO (2019) 

 

 O produto ensacado é transportado por meio de empilhadeiras para os caminhões 

ou até a paletizadora, onde é empilhado sobre pallets, em lotes de 100 sacos por pallet 

como mostra a figura 17. 
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Figura 17: Pátio de armazenamento 

 

Fonte: MINERAÇÃO OURO BRANCO (2019) 

 

A maior parte do carbonato de cálcio produzido na unidade GCC é comercializada 

por meio de big bag’s de aproximadamente 1350 Kg (figura 18), correspondendo 70% 

das vendas. Já em sacos é feita apenas para os carbonatos C25, C44 e C106 sendo o 

transporte realizado em caminhões específicos de carga, correspondendo 30% das vendas. 

 

Figura 18: Estoque de big bag’s de 1350 Kg. 

 

Fonte: MINERAÇÃO OURO BRANCO (2019) 

5 SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO 

A unidade de processamento do GCC iniciou suas atividades industriais em 2016, 

com a compra de um moinho pendular Verdés MP-275 e um moinho micropulverizador, 

ambos equipados com filtro de mangas, ciclones e exaustores.  

Devido à recente instalação, o sistema de moagem ainda está em fase de adaptações 

e ajustes para obter o rendimento máximo dos equipamentos. A partir desse ano a empresa 

vem tentando aperfeiçoar esse sistema de moagem com intuito obter a máxima produção 

no menor tempo possível, porém, a empresa não conta com profissionais qualificados que 

possa executar esse estudo e nem instrumentos de controle, como sensores e controles. 
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Visto isso, com o programa de estágios da UFERSA e com as devidas qualificação obtida 

no curso de Engenharia Química, foi possível realizar a implementação de um sistema de 

controle com intuito de investigar quais as variáveis do sistema que afetam o rendimento 

do processo.   

O moinho pendular conta com um painel de controle do tipo PID (Proporcional 

Integral Derivativo), isso quer dizer que, quando ocorre as perturbações no sistema o 

controlador tente a diminuir as oscilações pra acelerar o tempo de resposta do processo. 

Já moinho micronizador não apresenta uma sistema de controle de processo, seus 

parâmetros são retirados do próprio equipamento. 

Com finalidade de controlar e analisar o processo de moagem na unidade GCC, foi 

confeccionado uma planilha de controle onde consta os principais parâmetros e variáveis 

envolvidos no sistema de moagem ultra fina, do moinho micronizador. Alguns desses 

dados são fornecidos pelo painel de controle dos equipamento, enquanto outros são 

obtidos por meio de testes e visualizações de desempenho.  

O controle do sistema do moinho micronizador é feito tendo como referência o tempo 

de alimentação de um big bag de 1350 Kg, ou seja, a monitoração é feita do começo ao 

fim do preenchimento. A tabela abaixo mostra os principais dados obtidos no decorrer da 

alimentação.  

Tabela 6: Parâmetros obtidos para alimentação da planilha 

Parâmetros Unidade Obtenção 

Velocidade do classificador Hz Painel de controle 

Velocidade da rosca de 

alimentação 

Hz Painel de controle 

Velocidade da rosca do 

dosador 

Hz Painel de controle 

Velocidade mássica do 

dosador 

g min-1 Teste de dosagem 

Amperagem do moinho A (ampère) Painel de controle 

Nível do silo de alimentação % Visual 

Tempo de preenchimento Horas Cronômetro  

Finura - Controle de qualidade 
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Velocidade de produção total ton/h Cálculo  

Velocidade de preenchimento ton/h Cálculo 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

Com o fim do preenchimento do big bag e com todos os parâmetros obtidos é 

investigado o desempenho do moinho. Os fatores que mais influenciam no 

comportamento do moinho são: desgastes dos martelos de trituração, desgaste das roscas 

transportadoras, entupimento devido material com umidade ou falta de lubrificação, todos 

esses fatores são determinando a partir das alterações apresentadas no set point de cada 

equipamento que compõe o sistema de moagem de microzinação. 

Assim, por meio dessa planilha, foi possível obter uma melhor organização no 

processo produtivo do sistema de moagem micronizada. Visto que, a partir dela, foi 

possível constatar possíveis falhas no equipamento ou perturbações externas, melhorando 

assim o processo e aumentando rendimento dos equipamentos.  
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6 CONCLUSÃO 

 O processo de beneficiamento do carbonato de cálcio é um processo relativamente 

simples, onde envolve algumas operações unitárias, como a moagem e separação. Porém, 

para manter um rendimento estável de cada operação é necessário realizar inspeções 

periódica nos equipamentos que compõe a fim de garantir o funcionamento ótimo dos 

mesmo. 

Parâmetros como finura, granulometria, tempo de preenchimento e composição 

mineralógica são analisados periodicamente pelo controle de qualidade para adequar o 

processo às variações que ocorrem diariamente na fábrica, para o produto final esteja 

dentro das especificações exigidas pelos clientes.  

Com o dia-a-dia da fábrica foi possível analisar, a partir de planilhas de controle, quais 

variáveis mais influenciava no rendimento dos equipamentos. Assim, com todas as 

informações obtidas foi possível realizar procedimentos como: reajustes na configuração 

do equipamento, manutenção e reparo de peças internas, com intuito de obter a 

estabilidade e rendimento máximo dos sistemas de moinhos. Visto isso, foi de suma 

importância a coleta de dados de parâmetros e variáveis dos sistemas de moagem para 

que a empresa possa realizar todos os procedimento cabíveis em tempo hábil sem afetar 

na produção, visto que a empresa, atualmente, está com uma grande demanda de 

carbonato de cálcio. 

Deste modo, o estágio realizado na Mineração Ouro Branco permitiu que 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de cinco anos fossem aplicados à realidade, 

mostrando que unidade de GCC é um ambiente bastante favorável para que estudantes e 

profissionais da Engenharia Química possam executar as funções a si atribuídas. No 

decorrer das atividades realizadas, também foi observado que a Mineração Ouro Branco 

é uma empresa bastante compromissada com seus valores, focada cada vez em novos 

projetos e expansões. 
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