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RESUMO 

 

Conhecido mundialmente como cimento Portland, o cimento tem relevante importância para a 

sociedade. Ele é constituído por uma mistura de clínquer, gesso e aditivos, sendo o clínquer a 

principal matéria prima. O clínquer é produzido através da queima e resfriamento da farinha, 

uma mistura de calcário, argila e corretivos. Os constituintes da farinha passam pela etapa de 

moagem e são estocados no silo de homogeneização, o qual é utilizado tanto para obter uma 

mistura continua e estocar a farinha. Dessa forma, a qualidade do cimento está atrelada a 

qualidade do clínquer, e esta por sua vez, depende da qualidade da farinha alimentada ao 

forno. Em tempos de crise e redução da demanda, as indústrias de cimento buscam 

alternativas para oferecer um produto de qualidade e com preços competitivos. Dessa forma, o 

presente trabalho pretende descrever as etapas do processo de produção do cimento da fábrica 

Mizu, localizada em Baraúna-RN, bem como estudar o funcionamento do Silo de 

homogeneização e sua interferência na qualidade da farinha alimentada, além de tentar propor 

melhorias para homogeneização da farinha alimentada. Para alcançar os objetivos propostos, 

primeiramente houve um acompanhamento das atividades diárias da equipe do setor de 

Processos para familiarização do processo produtivo a fim de descrevê-lo. Foi feito um 

levantamento bibliográfico acerca do processo produtivo do cimento, do silo de 

homogeneização e sua influência na qualidade da farinha. Por fim, realizou-se um estudo de 

caso sobre o silo de homogeneização buscando verificar possíveis disfunções no processo de 

homogeneização e propor melhorias de acordo com as análises feitas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cimento Portland. Silo CF I. Homogeneização 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O cimento é um pó fino com propriedades ligantes que endurece sob a ação da água. 

Devido às suas propriedades de resistência, trabalhabilidade, durabilidade e 

impermeabilidade, o cimento é uma das substâncias mais utilizadas pelo homem (ABCP, 

2016). 

  O cimento Portland foi criado em 1824 por Joseph Aspdim, um construtor inglês que 

o patenteou. Nesta época era comum o uso da pedra de Portland na construção civil. Como o 

material criado por Joseph apresentava características semelhantes a pedra Portland, este 

registrou sua patente como cimento Portland (ABCP, 2016).  

A produção de cimento está ligada ao desenvolvimento da construção civil, uma vez 

que representa o principal componente do concreto, o qual é um material essencial para o 

desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Além do âmbito econômico, a produção do 

cimento tem contribuído para a solução de problemas ambientais, coprocessando resíduos 

industrias que são utilizados como matéria-prima ou combustível para o sistema forno 

rotativo. Assim, o coprocessamento tem sido uma solução eficiente e econômica para a gestão 

de resíduos (CNI, 2012). 

 Conhecido mundialmente como cimento Portland, o cimento é constituído por uma 

mistura de clínquer, gesso e aditivos, sendo o clínquer a principal matéria prima. O clínquer é 

produzido através da queima e resfriamento da farinha, uma mistura de calcário, argila e 

corretivos. Os constituintes da farinha passam pela etapa de moagem e são estocados no silo 

de homogeneização. (ABCP, 2002).   

O silo auxilia na homogeneização da farinha através da sua geometria e sistemas de 

aeração e extração, fornecendo assim uma composição estável da alimentação contínua do 

forno (SMIDTH, 2011). Dessa forma, a qualidade do cimento está atrelada a qualidade do 

clínquer, e este, por sua vez, depende da qualidade da farinha alimentada ao forno.  

A atual crise econômica provocou uma redução na demanda de cimento, aumentando 

a competitividade entre os fabricantes. Nesse contexto, a Mizu, empresa onde foi 

desenvolvido este trabalho, busca alternativas para oferecer um produto com qualidade e 

preços competitivos. Dessa forma, o presente trabalho pretende descrever o processo de 

fabricação do cimento, estudar o funcionamento no Silo de armazenamento e propor 

melhorias na etapa de homogeneização da farinha alimentada ao forno, da fábrica Mizu 

localizada em Baraúna-RN. 
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A Cimento Mizu é uma organização do grupo Polimix, concreteira atuante há mais de 

36 anos, com mais de 220 filiais e com forte atuação no Nordeste do Brasil e outros países 

como Argentina, Colômbia, Panamá, Equador e EUA. A cimento Mizu conta com 7 unidades 

espalhadas pelo Brasil (MIZU, 2015).  

A primeira unidade da Cimento Mizu foi instalada em Vitória/ES em 1998, com as 

operações de moagem de escoria, beneficiamento e fabricação de cimento, com produção 

anual de 720.000 toneladas de cimento.  Em seguida, inaugurou-se a unidade integrada de 

extração de calcário, fabricação de clínquer e moagem de cimento, em 2002, em Pacatuba/SE, 

com a produção anual de 360.000 toneladas de cimento expedido. Em 2005, foi instalada a 

unidade de moagem de Mogi das Cruzes/SP, com produção anual de 550.000 toneladas de 

cimento. Em 2010, foram iniciadas as operações da unidade misturadora da Avenida Brasil no 

Rio de Janeiro/RJ, com capacidade anual de 720.00 toneladas de cimento. 

 Em 2014, foi inaugurada a planta de beneficiamento e fabricação de cimento e 

moagem e secagem de escoria na região amazônica no polo industrial da cidade de 

Manaus/AM, com capacidade média de produção inicial de 450.00 toneladas de cimento. No 

ano de 2012, foram iniciadas as atividades da unidade integrada na Chapada do Apodi, 

pertencente ao Município de Baraúna/RN. Atualmente a unidade possui um projeto com duas 

linhas de produção de clínquer e duas linhas de moagem de cimento com capacidade anual de 

2,4 milhões de toneladas de cimento (MIZU, 2015). A Mizu conta ainda com a unidade de 

moagem em Belo Horizonte/MG, com capacidade de produzir 360.000 toneladas de cimento 

por ano. Com cerca de 730 integrantes, a Mizu tem capacidade de fornecer 5.200.00 toneladas 

de cimento por ano (POLIMIX, 2016). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Nesta seção serão abordados os aspectos teóricos a respeito do processo produtivo do 

cimento. Os seguintes itens a serem abordados compreendem: matérias-primas; classificação 

do cimento e as principais etapas de produção. 

 

2.1. Matérias primas  

 

De forma geral o cimento é composto de clínquer e adições. O clínquer é a matéria 

prima principal do cimento, sendo, portanto, obrigatório na composição de todos os tipos de 

cimento Portland. As adições são matérias-primas que são misturadas e variam de acordo com 

o tipo de cimento, sendo responsáveis por sua classificação, sendo estas o sulfato de cálcio, as 

escórias de alto forno, os materiais pozolânicos e os materiais carbonáticos (ABCP, 2018). 

 

2.1.1. Clínquer 

. 

O clínquer é produzido através da queima e resfriamento da farinha, uma mistura de 

calcário, argila e corretivos (ABCP, 2002). O clínquer é, então, moído e transformado em pó. 

Na hidratação do clínquer, este torna-se inicialmente pastoso e em seguida endurece obtendo 

alta resistência e durabilidade. A resistência adquirida pelo clínquer é a sua propriedade mais 

importante para a produção do cimento. 

 

2.1.2. Adições 

 

O sulfato de cálcio di-hidratado, ou gipsita, como é popularmente conhecido, é 

adicionado ao clínquer na etapa da moagem com a finalidade de aumentar o tempo de pega. 

Sem o sulfato de cálcio, o cimento endureceria rapidamente ao ser misturado com a água, o 

que dificultaria a utilização do cimento. Por esta razão, o gesso está presente em todos os 

tipos de cimento, com uma proporção em torno de 3%, em massa (ABCP, 2018). 

As escorias de alto forno são um coproduto resultante da produção do ferro-gusa nas 

indústrias siderúrgicas e têm a propriedade de ser um ligante hidráulico bastante resistente. 

Quando adicionadas à moagem de clínquer, segundo proporções reguladas pela NBR 16697, a 
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escória adicionada ao clínquer traz propriedades ao cimento que atente aos usos mais comuns, 

além de melhorar propriedades como durabilidade e resistência final (ABCP, 2018).  

Os materiais pozolânicos englobam certas rochas vulcânicas, argilas queimadas a 

elevadas temperaturas (550 °C a 900 °C) e cinzas de carvão mineral geradas por termelétricas. 

Quando finamente moídos, os materiais pozolânicos apresentam propriedades de ligante 

hidráulico ao ser hidratado em presença de hidróxido de cálcio, o qual é resultante da 

hidratação do clínquer. Por esta razão, a adição de materiais pozolânicos confere ao cimento 

maior impermeabilidade, ideal para promover a durabilidade de concretos e argamassas, 

(ABCP, 2018). Além disto, os materiais pozolânicos conferem ao cimento baixo calor de 

hidratação, melhoram o desempenho do cimento ao ataque de sulfatos, e aumenta a resistência 

à compressão em idades avançadas (PAULA, 2009). 

Os materiais carbonáticos são rochas moídas que possuem alto teor de carbonato de 

cálcio, assim como o calcário. A adição destes materiais ao cimento confere maior 

trabalhabilidade ao cimento, uma vez que, quando finamente moídos adquirem dimensões 

suficientes para alocarem-se entre os grãos ou partículas dos demais componente do cimento. 

São também conhecidos como fíler calcário (ABCP, 2018). 

 

2.2. Classificação do cimento 

 

Antigamente no Brasil era fabricado apenas um tipo de cimento Portland, no entanto, 

com a evolução dos conhecimentos tecnológicos da produção deste material, novos tipos de 

cimento começaram a ser fabricados. A maioria dos cimentos existentes no mercado no Brasil 

tem aplicação geral, porém alguns possuem características e propriedades que são indicadas 

para determinados usos a fim de se obter um concreto ou argamassa com resistência e 

durabilidade desejadas (ABCP, 2016).  

Os tipos de cimentos mais utilizados no mercado brasileiro são do tipo composto, 

totalizando 61% da produção, são estes: cimento Portland composto com escória (CP II-E); 

cimento Portland composto com pozolana (CP II-Z) e cimento Portland composto com 

material carbonático (CP II-F). Em menor escala são produzidos os cimentos Portland comum 

(CP I), de alto forno, pozolânico, de alta resistência inicial, resistente aos sulfatos, branco, de 

baixo calor de hidratação, e para poços petrolíferos (ABCP, 2016). A MIZU fabrica 

principalmente dois tipos de cimento composto (CP II-E e CP II-Z) e cimento de alta 

resistência inicial (CP V-ARI).  



9 

 

Os cimentos do tipo composto surgiram no Brasil em 1991 e tem composição 

intermediária entre o cimento comum e o cimento com adições (alto forno e pozolânico) 

(ABCP, 2016).  Trata-se de um Aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer ao 

qual são adicionados a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. 

Durante a moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais pozolânicos, escórias 

granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos (ABCP, 2016). São utilizados em 

argamassa, concreto, elementos pré-moldados de concreto pavimento de concreto simples, 

argamassa armada (ABCP, 2016).  

O cimento de alta resistência inicial (ARI) é um tipo particular de cimento comum que 

se difere por sua peculiaridade de atingir alta resistência inicial obtida pela dosagem diferente 

de calcário e argila utilizados na produção do clínquer e pela moagem de cimentos mais fina, 

que conferem elevadas resistências logo nos primeiros dias a partir das reações de hidratação. 

A designação ARI significa que o mínimo de resistência à compressão aos 7 dias de idade 

deve ser de 34 MPa (ABCP, 2018).  

O cimento Portland CP V-ARI é indicado para utilização em concreto armado, 

concreto protendido, elementos pré-moldados de concreto, piso industrial de concreto, 

argamassa armada, e outros usos que requeiram alta resistência algumas horas após aplicação 

ou uma desforma rápida (ABCP, 2016).  

A Tabela 1 apresenta a composição (% em massa) dos tipos cimentos Portland e as 

respectivas normas correspondentes (ABCP, 2018). 

 

Tabela 1: Composição dos tipos de cimento Portland  

Tipo de 

cimento 

Portland 

Sigla 

Clínquer + 

Sulfato de 

cálcio 

Escoria 

Granulada de 

Alto forno 

(sigla E) 

Material 

pozolânico 

(sigla Z) 

Material 

Carbonático 

Composto CP II-E 51-94 6-34 - 0-15 

Composto 
CP II-Z 

 
71-94 - 6-14 0-15 

Alta 

resistência 

inicial 

CP V-ARI 90-100 - - 0-10 

Fonte: ABCP (2018). 
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2.3. Principais etapas do Processo produtivo do cimento Portland 

  

 A seguir serão abordadas as principais etapas da produção de cimento, de acordo com 

a (Figura 1).  

 

Figura 1: Fluxograma do processo de produção do cimento. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

2.3.1. Mineração, Britagem  

  

A primeira etapa da fabricação do cimento Portland é a extração das matérias-primas. 

A principal matéria-prima, o calcário, é encontrada em formações rochosas como carbonato 

de cálcio (CaCO3). Para isso, é feito uma avaliação da composição química dos diversos 

setores da mina a fim de avaliar a área da qual será extraído o calcário de acordo com as 

características desejadas. Após um estudo e modelagem da situação topográfica, definem-se 

as seções a serem exploradas, utilizando-se explosivos para o desmonte da rocha (SELLITTO, 

1999).  

Os blocos de calcário são, então, carregados por caminhões e levados até a britagem, 

na qual é utilizado um britador de martelos (VOTORANTIM, 2000). O britador da empresa 

possui uma produção média de 5.000 toneladas por dia. Através de uma correia transportadora 

o material britado é direcionado para a pré-homo, na qual é estocado em pilhas com a 

finalidade de realizar uma homogeneização preliminar da matéria-prima (VOTORANTIM, 

2000). A pré-homo da empresa comporta aproximadamente 50 mil toneladas.  
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2.3.2. Moagem e Homogeneização 

 

 Em seguida, o calcário e os corretivos previamente dosados vão para etapa da 

moagem, na qual os materiais alimentam o moinho vertical de rolos para serem finamente 

moídos. Ao mesmo tempo em que os matérias são submetido à moagem, dá-se sua mistura e 

secagem. O produto resultante desta etapa é denominado de cru ou farinha, a qual é 

armazenada no silo de homogeneização. Uma moagem eficiente produz grânulos muito finos, 

os quais facilitam as reações químicas entres os componentes da farinha (PAULA, 2009).  

A mistura e a homogeneização podem ser entendidas como a uniformização das 

variações químicas e físicas em misturas sólidas, como a farinha, matéria prima do clínquer 

(IBAU HAMBURG, 2009).  A farinha é o produto de uma mistura de calcário, argila e 

materiais corretivos convenientemente dosados e que passam por uma moagem fina e por um 

sistema de homogeneização. A farinha apresenta, em média, a seguinte composição: 42,30% 

de CaO, 13,44% de SiO, 3% de Al2O3 e 2% de Fe2O3, além de componentes indesejáveis 

como 2% de MgO e 0,6% de K2O (VOTORANTIM, 2000). 

A fim de garantir a proporção dos diferentes componentes químicos, é comum a 

utilização de relações que orientam a confecção da farinha e definem as características e 

comportamento da mesma durante a fase de clinquerização. As principais relações utilizadas 

são o fator de saturação (FSC), módulo de sílica (MS) e módulo de alumínio (MA) 

(VOTORANTIM, 2000). 

O fator de saturação (FSC) relaciona a concentração de CaO presente na farinha e no 

clínquer com os demais componentes com os quais este reage. Normalmente seu valor está 

entre 92 e 96%. Um alto valor de FSC dificulta da queima da farinha devido ao grande 

conteúdo de CaO e tende a causar expansibilidade do cimento como consequência da 

quantidade elevada de CaO livre no clínquer. A Equação 1 mostra a relação do FSC.  

 

 (1) 

 

O módulo de sílica (MS) relaciona a concentração de sílica (SiO2), material não 

fundente, com a concentração de Al2O3 e Fe2O3, materiais fundentes. Normalmente se 

trabalha com valores em torno de 2,3 a 2,7. A Equação 2 mostra a relação para o módulo de 

sílica.  

MS =
SiO2

Al2O3 + Fe2O3
 

 

 

(2) 
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Um alto valor de MS tem como consequência uma elevada carga térmica do forno. 

Devido à maior presença de materiais não fundentes na farinha, torna-se necessário utilizar 

uma quantidade maior de combustível no forno para obter a quantidade de fase líquida 

desejada, resultando em alto consumo de combustível e queima difícil. Além disto, reduz a 

quantidade de fase líquida isto é, para uma mesma quantidade de combustível queimado, a 

porcentagem de fase líquida no forno será menor, já que a farinha possui menos fundentes, 

resultando em clínquer pulverulento; tende a causar expansibilidade, uma vez que com a 

dificuldade de queima há maior probabilidade de ocorrência de CaO livre; e por fim, dificulta 

a formação de colagens devido a menor quantidade de fundentes, o que pode levar a 

deterioração do revestimento refratário do forno. Por outro lado, um valor baixo de MS pode 

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

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

moagem (VOTORANTIM, 2000). 

O módulo de alumínio (MA) relaciona a concentração de alumínio e de ferro na 

farinha, ou seja, a relação entre os dois principais fundentes (Equação 3). O valor do MA 

influencia diretamente na viscosidade da fase líquida. Como referência para o valor de MA 

podemos citar o intervalo de 1,3 a 1,6. Um alto valor de MA resulta numa fase liquida mais 

viscosa, dificultando a queima e necessitando de um maior consumo de combustível. Por 

outro lado, um valor de baixo de MA resulta numa fase líquida mais fluida. 

 

𝑀𝐴 =
Al2O3
Fe2O3

      (3) 

 

A farinha ganha duas denominações ao longo do processo de produção do cimento. A 

farinha produzida é aquela proveniente da moagem de cru, a qual é direcionada para o silo de 

farinha. Após sair do silo, a farinha é denominada farinha alimentada, uma vez que constitui a 

alimentação do forno (VOTORANTIM, 2000). O Silo tem a função de armazenar a farinha, 

garantindo a alimentação do forno, mesmo durante o período de inatividade da moagem, e 

homogeneizar a farinha, de modo que um clínquer de qualidade constante possa ser obtido, 

(IBAU HAMBURG, 2009). Tomei a liberdade de alterar algumas palavras, pois achei 

confuso esse paragrafo. O sentido não foi alterado.  

Uma alimentação do forno com uma composição química uniforme e com uma finura 

adequada é muito importante para se obter boas condições de operação do forno e adquirir um 
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clínquer de qualidade, por essa razão, a homogeneização é um aspecto importante na 

produção do cimento (HOLDERBANK, 2000). 

A obtenção da farinha com composição química constante é uma preocupação 

permanente no processo de fabricação, não só sob o ponto de vista da clínquer, mas também 

pela a estabilidade da operação do forno e a permanência da colagem no forno, a qual é 

necessária para garantir durabilidade do revestimento refratário e para que as perdas de calor 

sejam menores (HOLDERBANK, 2000). Uma boa homogeneização da farinha traz os 

seguintes benefícios para o processo de fabricação do cimento (VOTORANTIM, 2006):  

1. Colagem estável e regular do forno 

2. Amplia a campanha do refratário 

3. Reduz as oscilações de queima do material 

4. Reduz o consumo térmico do forno 

5. Propicia uma moagem regular na fase cimento 

6. Reduz a variação do clínquer produzido 

7. Reduz alterações nas taxas de evaporação dos elementos voláteis que 

causam distúrbios no forno, como anéis, entupimentos de ciclones, etc. 

 

 2.3.3. Clinquerização e moagem de cimento 

 

 A clinquerização consiste na etapa em que farinha é submetida a altas temperaturas, 

seguido de resfriamento, necessários para a transformação da farinha em clínquer, passando 

por quatro estágios: pré-aquecimento, calcinação, clinquerização e resfriamento.  

Os pré-aquecedores são constituídos por calcinador e torre de ciclones, nos quais 

ocorre o pré-aquecimento da farinha em contracorrente em relação aos gases quentes oriundos 

do forno. Nesse estágio, o material atinge aproximadamente 800 °C, quando se dá o início da 

descarbonatação do material calcário, com produção de oxido de cálcio (CaO) e liberação de 

CO2 gasoso, processo conhecido como calcinação. Em seguida o material é direcionado ao 

forno rotativo, onde atinge uma temperatura de aproximadamente 1450 °C (CNI, 2012). Nesta 

faixa de temperatura, dá-se a reação entre o óxido de cálcio e as substâncias sílica-aluminosas, 

originando o quarteto C4AF, C3A, C2S e C3S, cristais constituintes do clínquer. Os óxidos 

que reagem para a formação desses compostos são os óxidos de cálcio (CaO), ferro (Fe2O3), 

sílica (SiO2) e alumínio (Al2O3). É usual abreviar a fórmula dos óxidos, como C para CaO, S 
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para SiO2, F para Fe2O3 e A para Al2O3. O forno da empresa possui capacidade de produzir 

3.500 toneladas de clínquer diariamente (MIZU, 2007).  

 O Silicato tricálcico (3CaO.SiO2 ou C3S), também conhecido como alita, é o principal 

componente do clinquer. Formado a partir da combinação química do CaO e do SiO2, o C3S 

uma vez finamente moído e misturado com água forma uma pasta na qual endurece 

rapidamente e alcança resistências muito altas, sendo então responsável pela alta resistência 

inicial do cimento e propriedades hidráulicas. Sua formação no forno rotativo ocorre por volta 

de 1450 °C e, durante o seu posterior resfriamento, poderá sofrer uma parcial decomposição 

em CaO e C2S (belita) reação esta favorecida por um processo de resfriamento lento 

(VOTORANTIM, 2000). 

 O Silicato dicálcico (2CaO.SiO2 ou C2S), conhecido como belita, apresenta 

propriedades hidráulicas, porém desenvolve a resistência mecânica de forma mais lenta do 

que a alita. Assim fornece ao cimento a propriedade de menor resistência inicial, que aumenta 

até usa resistência final. (VOTORANTIM, 2000). 

Ambos Aluminato dicálcico (3CaO.Al2O3) ou C3A) e Aluminato tetracálcio 

(4CaO.Al2O3.Fe2O3 ou C4AF) tem pouca influência na resistência mecânica. O C3A 

apresenta elevada reatividade com água e possui elevado calor de hidratação. O C4AF é 

responsável pela propriedade de resistência a ataques químicos e coloração acinzentada do 

cimento (VOTORANTIM, 2000). 

 O clínquer produzido é finamente moído, num moinho de bolas, juntamente com 

outros materiais aditivos (gesso, calcário, escória de alto forno, pozolanas) de acordo com o 

os padrões de produção para cada tipo de cimento, segundo a norma reguladora (MIZU, 

2007).  

 

 

3. ESTUDO DE CASO: EFICIÊNCIA SILO CF I 

 

 A seguir são dispostas informações sobre o estudo do funcionamento do Silo CF I, 

assim como as atividades realizadas no estudo de caso. 

 

 



15 

 

3.1. Silo de homogeneização de cone central CF I 

 

O Silo de homogeneização de cone central (CF I), utilizado pela empresa Mizu-RN 

(Figura 2), consiste em um sistema de homogeneização do material nele armazenado que 

opera em fluxo contínuo e possui capacidade de armazenar 8.000 toneladas de farinha.  

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A alimentação do silo (Figura 3) ocorre através de um distribuidor paralelo que 

distribui a farinha fluidizada uniformemente sobre toda a seção transversal do silo, formando 

a maior quantidade possível de camadas horizontais de farinha, as quais possuem 

composições químicas e físicas diferentes entre si (DUDA, 1985).  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Silo CF I 
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  Figura 3: Alimentação do Silo 

 

Fonte: IBAUL (2009). 

 

Durante o processo de descarga (Figura 4), as válvulas de controle, que estão 

instaladas na circunferência interior do silo de cone central, são ativadas em combinação com 

o sistema de aeração. Um controle programando inicia a operação de extração da farinha 

alternando os pontos de extração que operam em pares de extrações opostas, sendo quatro 

pares totalizando oito extrações.   

 

Figura 4: Extrações do Silo CF I 

 

Fonte: IBAU (2009). 
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A descarga promove a formação de um fluxo em forma de funil (Figura 5) que 

promove uma quebra das camadas e troca de material entre as camadas de farinha, resultando 

na mistura do material. Quanto mais finas as camadas de características diferentes, mais 

facilmente serão misturadas umas com as outras (IBAU, 2009). 

 

  

Figura 5: Descarga do Silo CF I 

 
Fonte: IBAU (2009). 

 

 

Antes de alimentar o pré-aquecedor do forno, a farinha extraída do silo é 

continuamente pesada por meio de medidores de vazão, através da utilização de um pré-silo 

de pesagem (silo pulmão) o qual é instalado em células de carga. O silo pulmão permite o 

controle do sistema de pesagem possibilitando manter um nível constante e assim garantir 

uma altura permanente de farinha acima do fundo aerado (IBAU, 2009). 
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O sistema de extração contém três válvulas: a válvula guilhotina, acionada 

manualmente em casos de manutenção, a válvula pneumática que é acionada pelo sistema de 

controle para permitir a passagem de farinha pelo sistema de extração (do tipo falha-fecha) e a 

válvula de controle que monitora o fluxo de farinha entre o silo pulmão e o equipamento de 

pesagem (balança). Para este tipo de aplicação utilizam-se válvulas de controle de fluxo 

operadas pneumaticamente com dispositivo de controle eletro-pneumático. O fluxo de 

material é controlado por uma troca de sinal com um medidor de vazão (IBAU, 2009). 

 Dessa forma, o silo de farinha com sua aeração, mistura e extrações auxilia na mistura 

do material que está sendo alimentado, a fim de reduzir as variações inerentes aos processos 

de dosagem e obter uma uniformização mais eficiente da farinha alimentada ao forno 

(DUDA, 1985). 

 

3.2. Fator de homogeneização da farinha 

  

O fator de homogeneização é um índice que mede a capacidade de um sistema de 

homogeneização de reduzir a dispersão das características químicas do material (DUDA, 

1985). Sendo definido pela razão do desvio padrão de CaCO3 da entrada do silo e da saída do 

silo, calculado de acordo com a Equação 4 (VOTORANTIM, 2006). O grau do efeito de 

homogeneização depende de variações na estrutura da camada e altura preenchida do silo. 

Para calcular o fator é necessário coletar uma série de amostras da farinha produzida e 

alimentada e analisar o teor de CaO (elemento de maior proporção na farinha). Através dos 

valores obtidos das analises do raio X, procede-se o cálculo segundo as equações a seguir:  

O fator de homogeneização (H) é calculado segundo a Equação 4. 

22

22

SaSs

SaSe
H

−

−
=

 
(4) 

Onde, Se é o desvio da farinha (produzida) que entra no silo, Ss é desvio da farinha 

(alimentada) que sai do silo, e Sa é o desvio do processo de amostragem. 

O desvio padrão da farinha produzida (Se) – é a dada pela Equação 5: 

1
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1
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−
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(5) 

 

Onde,  
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Xm – média da média entre os valores de CaO obtidos das análises da farinha 

produzida 

Xb – média entre os valores de CaO obtidos das análises da farinha produzida 

n – número de amostras coletadas 

 

O desvio padrão da farinha alimentada (Sa) – é a dada pela Equação 6: 

n

xx

Sa

n

2

)21(
1

2 −

=
 

(6) 

Onde, 

x1 – CaO da replica 1 da análise da farinha produzida 

x2 – CaO da replica 2 da análise da farinha produzida 

A farinha produzida é coletada, homogeneizada e separada em 2 amostras e então 

analisadas separadamente. O desvio padrão da farinha alimentada (Ss) – é a dada pela 

Equação 7. 

1
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1

2

−

−
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n

xx

Ss

n

baa

 

(7) 

Onde,  

Xa – CaO amostra da farinha alimentada da análise da farinha produzida 

Xba – média dos valores de CaO das amostras da farinha alimentada 

n – número de amostras coletadas 

Para determinar o fator de homogeneização é importante considerar o tempo de 

residência entre as coletas das farinhas produzida e armazenada, que corresponde ao tempo de 

permanência da farinha no silo (VOTORANTIM, 2006). Dessa forma se garante que as 

amostras da farinha alimentada sejam correspondentes à farinha produzida. Calculou-se um 

tempo de residência de 48 h para o Silo estudado. 

  

  

3.3. Atividades realizadas 

  

Em conversa com o supervisor de estágio foi proposta a tarefa de melhorar a eficiência 

da homogeneização da farinha que ocorre no silo CF I. A seguir são dispostas as etapas 

seguidas para realização deste estudo de caso demandado pela fábrica Mizu-RN 



20 

 

3.3.1. Estudo do funcionamento do silo 

 

 Inicialmente foram feitas visitas à área fabril para conhecer as etapas do processo 

produtivo principalmente do Silo CF I. Realizou-se uma busca nos arquivos visando encontrar 

documentos e arquivos de forma a montar um histórico do funcionamento do Silo, assim 

como referencias bibliográficas que respaldasse o trabalho, bem como a forma de calcular a 

eficiência de homogeneização do silo.  

 

3.3.2. Inspeções do Silo CF I 

 

 Inicialmente houve um acompanhamento da equipe de processos na rotina semanal de 

inspeção do Silo CF I, a qual realizou vistoria nas oito regueiras de alimentação do silo e nas 

oito extrações do silo para o silo dosador a fim de verificar a passagem de farinha em todas 

elas, funcionamento das válvulas pneumáticas e a ocorrência de vazamento de farinha nas 

regueiras, entrada de ar-falso ou vazamento nas tubulações de ar.  

Em seguida, foi solicitado junto ao setor da mecânica uma inspeção para avaliar as 

regueiras, válvulas e sopradores do silo, incluindo as válvulas solenoides, para ter um 

diagnóstico mais abrangente. 

 Nas semanas seguintes iniciou-se um trabalho de reparações da equipe mecânica e da 

produção para solucionar os problemas encontrados, dentre estes destacam-se: três extrações 

obstruídas, mal funcionamento das válvulas pneumáticas, vazamentos de farinha nas 

regueiras. 

 Paralelamente, utilizou-se o sistema de controle para calcular a vazão de cada par de 

extrações, uma forma de avaliar se os pares apresentavam diferentes vazões, a fim de tentar 

igualá-las. A medida que iam sendo feitos os reparos solicitados, novamente eram calculadas 

as vazões das extrações. Isto permitiu ter indicações de material preso nas laterais das 

regueiras impedindo o fluxo normal da farinha (colagem), mesmo em extrações que haviam 

sido previamente desobstruídas. 
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3.3.3. Cálculo do fator de homogeneização 

 

 Para o cálculo do fator de homogeneização seguiu-se as seguintes etapas: Coleta de 

amostras da farinha produzida, coleta de amostras da farinha alimentada, preparação das 

pastilhas para leitura do aparelho de raio-X e determinação do teor de CaO. 

Foram coletadas 50 amostras das farinhas produzida e alimentada.  Como 

precisávamos utilizar o mesmo intervalo de tempo entre as coletas para ambos os tipos de 

farinha, utilizamos um intervalo de 1,5 h. Uma vez que este já é o intervalo de tempo entre as 

coletas da farinha produzida, adaptou-se apenas o intervalo das coletas de farinha alimentada, 

as quais são rotineiramente coletadas a cada 4 h para análise. Após serem realizadas as coletas 

da farinha produzida, esperou-se o tempo de residência de 48 h para, então, serem coletadas 

as amostras da farinha alimentada. 

 Para a farinha produzida, cada amostra de aproximadamente 500 g foi homogeneizada 

e dividida em duas amostras para obtenção de duas pastilhas, totalizando assim, 50 pastilhas 

de farinha produzida. Já para a farinha alimentada não é necessário dividir as amostras, sendo, 

portanto, preparadas 25 pastilhas. Para preparar as pastilhas, foram pesadas 14 g da amostra 

de farinha, que foram depositadas na panela de tungstênio e postas no moinho de panelas por 

180s, conforme a Figura 6(a). Em seguida, foram medidos 12 g de material moído e colocado 

na prensa com a capsula, obtendo-se a capsula para leitura, conforme Figura 6(b).  
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Figura 6: Moinho de panelas e prensa 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Utilizou-se o analisador de raios-X para analisar o teor de CaO nas pastilhas das 

farinhas produzida e alimentada. Rotineiramente o equipamento é utilizado para avaliar os 

teores de CaO, SiO, Al2O3 Fe2O3, MgO e K2O das amostras de farinha, cimento, clínquer e 

aditivos.  

 

3.4. Resultados 

 

 A partir dos resultados do teor de CaO das farinhas produzida e alimentada 

correspondestes às 75 amostras, calculou-se o fator de homogeneização utilizando-se as 

Equações 4 a 7 dispostas anteriormente. Obteve-se o valor de 5,3 para o fator de 

homogeneização do Silo CF I. Segundo Duda (1985), valores entre 6 e 8 correspondem a uma 

homogeneização satisfatória para plantas que possuem pré-homogeneização, como é o caso 

da Mizu-RN. O fator de homogeneização havia sido calculado em 2012, com valor de 2,2, 

antes de serem feitos os devidos reparos. 

 Dessa forma, conclui-se que o fator de homogeneização obtido (5,3) não se encontra 

na faixa ideal, porém representa um impacto positivo dos reparos feitos no silo de 

homogeneização da farinha, o qual possui oito anos de funcionamento. 
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4. SUGESTÕES DE MELHORIA 

  

 Durante o processo de avaliação do funcionamento do silo e de correção dos 

problemas encontrados, foram sendo coletadas informações uteis para uma possível 

prevenção ou diminuição destes problemas. Dessa forma, foram propostas as seguintes 

melhorias: 

• Incluir o cálculo das vazões das extrações do silo na rotina de inspeção do silo, como 

forma de identificar possíveis formações de colagem nas extrações. 

• Criação de uma matriz de criticidade dos equipamentos do silo que afetam a 

homogeneização da farinha. Possibilitando, assim a priorização dos reparos mais urgentes 

que garantam melhor eficiência do processo. 

• Inserir o cálculo do fator de homogeneização na programação das atividades rotineiras da 

fábrica. O método pode ser realizado a cada duas ou três vezes ao ano, a fim de gerar 

dados de homogeneização e criar um histórico de funcionamento do silo, que possibilite a 

prática de melhoria contínua de sua eficiência.  

• Avaliação do uso de dois sopradores a fim de atingir a pressão de aeração proposta na 

literatura. 

• Propor uma discussão sobre a forma de secagem do silo para realização de manutenções 

que requerem silo vazio. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Através do estudo de caso realizado observou-se que o bom funcionamento do silo é 

essencial para garantir a homogeneização satisfatória da farinha, a qual pode ser avaliada pelo 

fator de homogeneização. Nesse sentido é de fundamental importância que se realizem 

inspeções para garantir que o silo funcione dentro dos parâmetros ideais. 

O estágio realizado na fábrica Mizu, localizada no município de Baraúna-RN, foi de 

suma importância nos âmbitos acadêmico, profissional e pessoal. No ambiente fabril, foi 

vivenciado situações e experiências comuns da prática profissional que demandaram a 

utilização dos conhecimentos adquiridos na academia e a busca constante de aprimoramento 

destes. 

 Este primeiro contato com a atuação como engenheira química, numa empresa com 

diferentes áreas de atuação para o profissional, foi de extrema importância na formação da 

aluna. Destaca-se ainda o aprendizado da importância das relações interpessoais, efetivado 

tanto com a liderança dos setores, quanto com os demais colaboradores, uma vez que todos 

trabalham para obter bons resultados na produção do cimento. 

Assim, é com satisfação que se agradece a oportunidade deste estágio e se empenha 

para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no estágio não obrigatório. 
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