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Resumo 
 

A mineração tem uma relevância histórica para o Brasil, pois contribuiu com a ocupação e a integração 
territorial, o comércio interno e a geração de empregos, além de ser crucial para a manutenção do saldo 
positivo da balança comercial. Os minerais são utilizados em diversos setores, inclusive na agricultura, onde 
são empregados nos fertilizantes. A produção de fertilizantes passa pelas etapas de granulação, secagem e 
resfriamento. A secagem é importante, porque previne o empedramento e a desintegração dos grânulos, 
sendo realizada através do aproveitamento da energia térmica liberada na combustão, que ocorre nas 
fornalhas de queima de biomassa. Desse modo, o objetivo geral do estudo foi identificar as principais 
características construtivas e de operação das fornalhas da mineradora de Catalão/GO, utilizadas para a 
secagem de fertilizantes. A metodologia utilizada consiste numa pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, 
formulada a partir de um estudo de caso. Os dados foram coletados através de pesquisa documental, 
entrevista e observação participante. Os resultados do estudo mostraram que as fornalhas da mineradora 
são constituídas por tijolos comuns na parte externa e tijolos isolantes e refratários na parte interna, que são 
assentados com uma argamassa especial refratária. A parte superior das fornalhas conta com um módulo 
de fibra cerâmica de lã de rocha e com um cimento especial refratário para cobertura. As fornalhas também 
possuem uma estrutura metálica de perfis em “I” e cantoneiras. Para conferir estabilidade, é feita a 
ancoragem das paredes com âncoras cerâmicas e metálicas, que são instaladas em alguns pontos internos 
e externos, sendo que na parte externa elas são soldadas na estrutura. A mineradora utiliza a madeira de 
eucalipto, em forma de cavaco, para gerar a energia térmica. O ar quente gerado passa pelo duto de 
interligação, através da sucção provocada pelo exaustor do secador, e entra em contato com o material, 
retirando a sua umidade. Foi possível concluir que as fornalhas da mineradora apresentam características 
construtivas e de operação semelhantes aos padrões verificados em fornalhas de queima de biomassa. 
Palavra-Chave: Mineração, Fertilizantes, Secagem, Construção, Operação, Fornalhas. 
 

Abstract 
 

Mining has a historical relevance for Brazil, as it contributed to the occupation and territorial integration, 
internal trade and the generation of jobs, besides being crucial for the maintenance of the positive balance of 
trade. Minerals are used in several sectors, including agriculture, where they are employed in fertilizers. The 
production of fertilizers goes through the stages of granulation, drying and cooling. Drying is important, 
because it prevents the granules from becoming stale and disintegrating, and is done by taking advantage of 
the thermal energy released by combustion, which occurs in the biomass-burning furnaces. Thus, the 
general objective of the study was to identify the main construction and operation characteristics of the 
furnaces of the Catalão/GO mining company, used for drying fertilizers. The methodology used consists of a 
descriptive research, qualitative in nature, formulated from a case study. The data were collected through 
documentary research, interview and participant observation. The results of the study showed that the 
furnaces of the mining company are made up of common bricks on the outside and insulating and refractory 
bricks on the inside, which are laid with a special refractory mortar. The upper part of the furnaces has a 
ceramic fiber module of rock wool and a special refractory cement for covering. The furnaces also have a 
metallic structure of "I" shape profiles and angles. To provide stability, the walls are anchored with ceramic 
and metallic anchors, which are installed in some internal and external points, and on the external part they 
are welded to the structure. The mining company uses eucalyptus wood, in the form of chips, to generate 
thermal energy. The hot air generated passes through the interconnection duct, through the suction caused 
by the dryer's exhaust fan, and comes into contact with the material, removing its moisture. It was possible to 
conclude that the mining company's furnaces present constructive and operational characteristics similar to 
the standards verified in biomass burning furnaces. 
Key-words: Mining, Fertilizers, Drying, Construction, Operation, Furnaces. 



                                                       FACULDADE UNA DE CATALÃO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Civil  2 

1. INTRODUÇÃO 

A mineração marcou a história do Brasil, estando presente de diferentes modos, ao 
longo dos regimes políticos vivenciados desde 1500, até os dias atuais. (FIGUERÔA, 
1994 apud ARAÚJO; FERNANDES, 2016). Essa atividade econômica teve início com a 
extração de ouro e, posteriormente, também se dedicou à obtenção de minerais, como 
pedras preciosas, ferro, aço, manganês, carvão, berilo, tantalita, tungstênio, alumínio, 
cobre, zinco, areia, brita, argila, magnesita e talco. (VILLAS-BOÂS, 1995; ABM, S.D.; 
BONGIOVANNI, 1994; RAMOS, S.D. apud ARAÚJO; FERNANDES, 2016). 

A mineração foi importante para o Brasil, porque incentivou a ocupação e a 
integração territorial, o comércio interno, a geração de empregos e a ampliação de 
estradas. (FIGUERÔA, 1994 apud ARAÚJO; FERNANDES, 2016). Atualmente, essa 
atividade ainda é extremamente relevante para o país, pois gera inúmeros empregos 
diretos e indiretos, além de ser crucial para a manutenção do saldo positivo da balança 
comercial. Estima-se que até maio de 2020, os empregos diretos da indústria extrativa 
mineral somavam 176 mil e os empregos diretos da indústria de transformação mineral 
somavam 616 mil. Estima-se ainda que são gerados 11 postos de trabalho, ao longo da 
cadeia produtiva, para cada emprego direto, totalizando 1,9 milhão de empregos na 
mineração. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração também mostram 
que em 2020, o saldo comercial mineral respondeu por 50% do saldo total da balança 
comercial brasileira. (IBRAM, 2020). 

Os minerais são utilizados em diversos setores da indústria de transformação, 
sendo empregados na confecção de fertilizantes para a agricultura, na construção civil, 
nos setores químico e metalúrgico, na indústria bélica, na produção de cerâmicas, 
abrasivos, papéis, plásticos, pigmentos, rochas ornamentais e de revestimento, carvão 
mineral, dentre outros. (MESQUITA; CARVALHO; OGANDO, 2016). 

Na agricultura, os minerais são importantes, porque auxiliam no crescimento e no 
desenvolvimento das plantas ou vegetações, visto que através da aplicação de 
fertilizantes é possível repor os nutrientes do solo, que diminuem drasticamente após as 
colheitas, ou aumentar o potencial produtivo, uma vez que as culturas possuem 
necessidades específicas de nutrientes que precisam ser supridas para garantir a sua 
evolução e produtividade. (CUNHA, 2017). 

Embora o mercado brasileiro de fertilizantes tenha apresentado crescimento, 
principalmente, devido ao desenvolvimento dos planos nacionais de fertilizantes, que 
estimularam a implantação de complexos industriais voltados à produção interna de 
matérias-primas e fertilizantes, visando à substituição de importações, o país ainda possui 
uma grande dependência de importações, importando aproximadamente 75% dos 
insumos e dos produtos utilizados. Isso se deve à dificuldade da produção interna em 
acompanhar a demanda, considerando que o Brasil é o quarto país do mundo que mais 
consome fertilizantes, ficando atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos, 
respectivamente, e que a agricultura brasileira vem se expandindo e dando sinais de que 
continuará em crescimento. O alto grau de importação tem sido responsável por 
aproximadamente 25% do déficit da balança comercial de produtos químicos. (DIAS; 
FERNANDES, 2006; TEIXEIRA, 2020; CELLA; ROSSI, 2010). 

A produção de fertilizantes envolve diversas etapas que consistem, basicamente, 
em granulação, secagem e resfriamento. (RIBEIRO et al., 1999). A granulação abrange a 
transformação das matérias sólidas, líquidas e gasosas em um produto granulado, que 
contém os elementos básicos NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) em diferentes 
proporções, de acordo com as necessidades dos diversos solos e culturas. A secagem é 
responsável pela redução da umidade dos elementos. O resfriamento compreende a 
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redução do calor ou da temperatura dos materiais. (HUTTNER, 1999). A etapa de 
secagem é de extrema importância, porque evita o empedramento e a desintegração dos 
grânulos, que podem provocar o manuseio e a aplicação incorreta dos produtos e as 
incrustações no interior dos equipamentos. (FERNANDES, 2008). 

A secagem dos fertilizantes é realizada através do aproveitamento da energia 
térmica liberada na combustão, que ocorre nas fornalhas de queima de biomassa. As 
fornalhas são constituídas por: câmara de combustão, que é um espaço destinado ao 
processo de combustão; grelhas, que são as estruturas que mantêm os combustíveis 
suspensos para possibilitar a circulação do ar e que permitem a passagem das cinzas; 
cinzeiro, que é um depósito localizado embaixo das grelhas, destinado ao 
armazenamento dos resíduos da combustão; entradas de ar, que são as aberturas 
responsáveis pela passagem do ar comburente para o interior da fornalha; saídas dos 
gases, que são responsáveis pela exaustão dos gases da combustão no ambiente ou 
pelo aproveitamento dos gases; depósito de combustível, que é responsável pela 
alimentação da grelha na câmara de combustão; e sistema de alimentação, que pode 
assumir a forma de uma abertura na câmara de combustão por onde o combustível é 
disposto sobre as grelhas, de alimentadores com rosca sem fim ou de sistemas 
pneumáticos. Normalmente, a energia térmica gerada nas fornalhas de queima de 
biomassa é transportada para o secador, onde se encontra o material que necessita 
passar pelo processo de secagem. (MAGALHÃES, 2007). 

1.1. PROBLEMA ANALISADO 

Diante do exposto, a problemática da pesquisa é: de que modo se dá a construção 
e a operação das fornalhas da mineradora do município de Catalão/GO utilizadas para a 
secagem de fertilizantes? 

Para respondê-la, o objetivo geral do estudo é identificar as principais 
características construtivas e de operação das fornalhas da mineradora do município de 
Catalão/GO, utilizadas para o processo de secagem de fertilizantes. O estudo tem ainda 
como objetivos específicos: 

• Identificar os materiais empregados e o modo de construção das fornalhas 
de queima de biomassa da mineradora do município de Catalão/GO; 

• Compreender o processo de operação das fornalhas da mineradora do 
município de Catalão/GO; e 

• Identificar os principais problemas existentes nas fornalhas da mineradora 
do município de Catalão/GO. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema se deu devido à importância da mineração para a economia 
brasileira e para a sociedade, considerando que esta atividade contribuiu e ainda contribui 
com a geração de emprego e renda e, consequentemente, com o desenvolvimento dos 
municípios onde as mineradoras estão instaladas. O tema teve enfoque na produção de 
fertilizantes, porque esses produtos são fundamentais para a manutenção e a expansão 
da agricultura brasileira, o Brasil está entre os maiores consumidores de fertilizantes do 
mundo e concentra esforços no sentido de diminuir suas dependências de importações de 
matérias-primas e fertilizantes. 

O estudo se aprofundou na construção e na operação de fornalhas utilizadas para 
a secagem de fertilizantes, porque este tema tem relação estreita com a engenharia civil, 
uma vez que é possível identificar os materiais empregados e o modo de construção das 
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fornalhas, e porque o processo de secagem é fundamental para garantir a qualidade e a 
aplicação correta dos fertilizantes.  

A mineradora em questão foi escolhida para o desenvolvimento do estudo devido à 
facilidade de obtenção dos dados, considerando que o pesquisador é colaborador da 
empresa e conseguiu levantar os documentos necessários para o alcance dos objetivos 
traçados, entrevistar o engenheiro civil para obter o máximo de informações possível e 
observar na prática como ocorre a construção e a operação das fornalhas utilizadas para 
a secagem de fertilizantes e quais são os problemas recorrentes nas fornalhas. 

Este estudo apresenta relevância para o pesquisador, enquanto colaborador da 
mineradora, acadêmico e futuro engenheiro civil, pois possibilitou a compreensão e a 
aquisição de conhecimentos sobre a mineração no Brasil, o mercado brasileiro de 
fertilizantes, o processo de produção de fertilizantes, a construção e a operação de 
fornalhas de queima de biomassa, as atividades relacionadas à secagem de fertilizantes 
especificamente na empresa alvo do estudo, dentre outros aspectos relevantes. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. RELEVÂNCIA E ASPECTOS HISTÓRICOS DA MINERAÇÃO 

Segundo Lopes (2014 apud PEREIRA; MARTINS, 2017), a mineração consiste em 
um conjunto de processos industriais que visam a extração de substâncias minerais do 
solo, através da perfuração em áreas de depósitos ou em massas minerais. Mesquita, 
Carvalho e Ogando (2016) corroboram esse entendimento, afirmando que a mineração 
compreende a extração e o beneficiamento de minerais que se encontram em seu estado 
natural, abrangendo também a explotação de minas de superfície ou subterrâneas e as 
atividades complementares que preparam e beneficiam os minérios para torná-los 
comercializáveis, sem provocar alteração irreversível em sua condição primária. 

Os bens minerais podem ser divididos em metálicos e não metálicos. Os minerais 
não metálicos são subdivididos em: rochas e minerais industriais, como a areia industrial, 
a bentonita, a barita, a crisotila, o calcário, a fluorita, a grafita, a magnesita, dentre outras, 
que são utilizados na agricultura, na construção civil, na produção de cerâmica, em 
abrasivos, no setor químico, metalúrgico, de papel, de plásticos e de pigmentos; rochas 
ornamentais e de revestimento, como os granitos, os mármores, os quartzos e as 
ardósias; materiais para a construção civil, como a argila, a areia e a brita; agrominerais, 
como o calcário agrícola e as rochas fosfáticas; minerais energéticos, como o carvão 
mineral; pedras preciosas e semipreciosas; e água mineral. (MESQUITA; CARVALHO; 
OGANDO, 2016). 

Os minerais metálicos são subdivididos em: metais ferrosos, como o cromo, o ferro, 
o manganês e o nióbio; metais não ferrosos, como o alumínio, o cobalto, o cobre, o 
chumbo, o estanho, os metais do grupo da platina, o molibdênio, o tálio, o tântalo, as 
terras-raras, o titânio, o vanádio e o zinco; e metais preciosos, como a prata e o ouro. 
(MESQUITA; CARVALHO; OGANDO, 2016). 

No Brasil, a mineração é considerada como uma atividade de interesse público, 
devido à sua importância para a economia. (ARAÚJO; FERNANDES, 2016). Os dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2020) mostram que as 
exportações de minérios nos dois primeiros trimestres do ano de 2020 foram cruciais para 
a manutenção do saldo positivo da balança comercial brasileira, visto que o saldo 
comercial mineral correspondeu a 50% do saldo total, mesmo com os impactos da 
pandemia prejudicando os principais compradores (países europeus e asiáticos) dos 
minerais brasileiros. 
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No primeiro trimestre de 2020, a produção mineral brasileira foi de 36 bilhões de 
reais (excluindo-se petróleo e gás) e no segundo trimestre do referido ano, a produção foi 
de 39 bilhões de reais, registrando um aumento de 9%. O setor mineral, incluindo a 
extração e a transformação mineral (metálicos e não metálicos), o petróleo e o gás, 
respondeu por aproximadamente 4% do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro. Estima-se 
que até maio de 2020 os empregos diretos da indústria extrativa mineral somavam 176 
mil, enquanto os empregos diretos da indústria de transformação mineral somavam 616 
mil. Além disso, acredita-se que ao longo da cadeia produtiva são gerados 11 postos de 
trabalho para cada emprego direto, totalizando 1,9 milhão de empregos na mineração. 
(IBRAM, 2020). 

A mineração tem uma importância histórica para a economia brasileira e marca o 
curso sociopolítico do país, estando presente de diferentes modos durante os três 
regimes políticos vivenciados desde 1500 até os dias atuais (Colônia, Império e 
República). No Brasil Colônia, 200 anos após o descobrimento do Brasil, se deu o ciclo do 
ouro, seguido da exploração de esmeraldas e diamantes. Esse ciclo durou 70 anos, onde 
o Brasil foi responsável por 50% da produção mundial, que representou cerca de mil 
toneladas de ouro e três milhões de quilates de pedras preciosas. Essa fase provocou 
profundas mudanças econômicas, políticas e sociais, à medida que incentivou a 
ocupação e a integração territorial, o comércio interno, a ampliação de estradas e a 
criação de vários ofícios e serviços. Contudo, essa fase também teve aspectos negativos, 
como os graves acidentes de trabalho causados pela utilização de técnicas rudimentares, 
sem quaisquer preocupações com a segurança, que impediram a exploração das minas 
de modo mais amplo e profundo. (FIGUERÔA, 1994 apud ARAÚJO; FERNANDES, 
2016). 

No Império, a exploração das minas foi aberta à iniciativa privada, atraindo 
principalmente os ingleses, os belgas e os franceses, para a extração de ouro e ferro, e 
reativando as minas que haviam sido abandonadas por falta de tecnologia. Nessa fase 
foram aplicadas algumas tecnologias modernas para o período, como dinamites, 
perfuratrizes pneumáticas, trilhos, escavações de lavra subterrânea, pilões para triturar o 
minério e disponibilizar o ouro, máquinas a vapor e iluminações. Entretanto, novamente 
as minas entraram em decadência e praticamente todas tiveram suas atividades 
encerradas, devido a adversidades como a infiltração de água, a drenagem dos túneis, o 
enrijecimento das rochas em profundidade e os sérios acidentes ocupacionais. (LINS; 
LOUREIRO; ALBUQUERQUE, 2000). 

Na Primeira República houve alguns acontecimentos importantes como a 
descoberta de reservas de ferro e manganês no Quadrilátero Ferrífero, a instalação de 
companhias no início da década de 1900 e o início das atividades da Companhia 
Siderúrgica Belgo-Mineira em 1917, que agregou valor ao minério de ferro ao utilizá-lo na 
produção de aço. (ABM, S.D. apud ARAÚJO; FERNANDES, 2016). 

Na Segunda República, os principais acontecimentos foram o fornecimento de 
insumos essenciais para a indústria pesada, como o aço, o ferro e o carvão, que tiveram 
sua produção dobrada em 15 anos, e também o manganês, a variação na extração de 
minerais, com foco na indústria bélica, como berilo, tantalita e tungstênio, que aumentou 
consideravelmente as exportações, e a criação de novas siderúrgicas, como a Companhia 
Siderúrgica Nacional, em 1941 e a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. (VILLAS-
BÔAS, 1995; BONGIOVANNI, 1994 apud ARAÚJO; FERNANDES, 2016). 

Na Terceira República, houve a criação da Petrobrás, a modificação do cenário da 
mineração, que antes era voltada ao mercado interno e agora estava cada vez mais 
internacionalizada e voltada à demanda externa, a extração de minerais não metálicos, 
como a areia, a brita e a argila, que são indispensáveis à construção civil, o alumínio, o 
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cobre e o zinco, bem como de rochas e minerais industriais, como a magnesita e o talco, 
que são utilizados em diversos setores da indústria de transformação, a exportação de 
ouro e de pedras preciosas, o crescimento da participação do capital estrangeiro, que 
nesse período já respondia por 44% dos minerais metálicos extraídos no país, a 
consolidação da Companhia Vale do Rio Doce como uma grande produtora e exportadora 
de ferro, a expansão da atividade mineradora brasileira, que registrou taxas anuais de 
crescimento superiores à 10% e o desenvolvimento de vários projetos com a participação 
de capital estrangeiro, principalmente na Amazônia. (VILLAS-BÔAS, 1995; RAMOS, S.D. 
apud ARAÚJO; FERNANDES, 2016). 

No último período republicano, o Brasil se consolidou como uma potência mundial 
na exportação de minérios, materiais e metais, exportando aproximadamente 85% de sua 
produção total. (ARAÚJO; FERNANDES, 2016). 

2.2. MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES 

No Brasil, as primeiras fábricas de fertilizantes surgiram na década de 1940, com o 
processo de industrialização do país. Essas fábricas se dedicavam somente à mistura 
NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), baseadas em fertilizantes simples importados. Com 
a instalação das primeiras unidades em locais próximos aos portos marítimos, como 
Cubatão e Rio Grande, as formulações NPK se adaptaram melhor às particularidades dos 
solos brasileiros. Até 1960, a demanda interna brasileira de matéria-prima para a 
produção de fertilizantes era atendida majoritariamente pelas importações, pois a 
produção local se limitava à exploração de uma mina de fosfato, descoberta no Estado de 
São Paulo, na década de 1940, às unidades de amônia, nitrato de amônio, ácido nítrico e 
nitrocálcio da Petrobrás e à atuação de alguns produtores de superfosfato simples. (DIAS; 
FERNANDES, 2006). 

No ano de 1971, o Brasil começou a utilizar gás natural como matéria-prima para a 
produção de amônia e ureia. Neste mesmo ano, a demanda de fertilizantes teve um 
crescimento considerável, embora ainda limitado pela necessidade de importações 
adicionais a custos crescentes. Diante desse cenário, foi criado o Primeiro Programa 
Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola (PNFCA), que se estendeu de 1974 a 1980, 
tendo como objetivo a ampliação e a modernização da indústria de fertilizantes e calcário 
agrícola. Tal Programa possibilitou a iniciação de uma nova fase de substituição de 
importações, que estimulou a implantação de complexos industriais voltados à produção 
interna de matérias-primas e fertilizantes. Os investimentos feitos durante o primeiro 
Programa somaram 2,5 bilhões de dólares, sendo que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aportou 1 bilhão de dólares, sob forma de 
apoio financeiro, a projetos como: unidade de mineração e concentração de rocha 
fosfática da Fosfertil em Tapira (MG), complexo industrial da Fosfertil em Uberaba (MG), 
unidade de mineração e concentração de rocha fosfática da Goiasfertil em Catalão (GO), 
unidades de produção de ácido sulfúrico e ácido fosfórico da ICC em Imbituba (SC) e 
unidades de produção de fertilizantes básicos, tais como Trevo, Profertil, Beker, Manah  
IAP, Solorrico e Sotave. (DIAS; FERNANDES, 2006). 

No período de 1987 a 1995, foi realizado o segundo Plano Nacional de 
Fertilizantes, que possibilitou a ampliação da capacidade de produção de rocha fosfática 
de algumas unidades localizadas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo e a 
instalação de algumas unidades no Estado de São Paulo, como a unidade de ácido nítrico 
da Ultrafertil em Cubatão. Os investimentos no segundo Plano totalizaram 1 bilhão de 
dólares, sendo que a metade deste montante teve participação do BNDES. Os dois 
Planos contribuíram com a redução das importações, a geração de renda e emprego, e a 
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melhora da eficiência e da produtividade no que diz respeito aos aspectos agronômicos, 
logísticos e tecnológicos. (DIAS; FERNANDES, 2006). 

Atualmente, o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, ficando 
atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos da América, respectivamente. Contudo, 
mesmo com os avanços na produção de fertilizantes, o país ainda possui uma grande 
dependência de importações, visto que não consegue produzir uma quantidade suficiente 
para atender à demanda interna. Estima-se que aproximadamente 75% das matérias-
primas e dos fertilizantes utilizados são importados. (TEIXEIRA, 2020). 

Estudiosos defendem que a principal causa da insuficiência da produção interna é 
a expansão da agricultura brasileira, considerando que a indústria nacional de fertilizantes 
tem encontrado dificuldades de acompanhar o ritmo do crescimento da demanda. Além 
disso, eles apontam que o Brasil, assim como alguns países africanos, pode e vai 
aumentar a sua área agrícola, ao contrário de países como China, Índia, Estados Unidos 
da América, Rússia e União Europeia, que não possuem mais áreas para a expansão da 
agricultura ou que possuem, mas não podem ser aproveitadas, tendendo a ter o seu 
consumo de fertilizantes estagnado. (CELLA; ROSSI, 2010). 

O alto grau de importação tem causado um impacto considerável na balança 
comercial brasileira, sendo responsável por quase 25% do déficit da balança comercial de 
produtos químicos. O consumo de fertilizantes no Brasil se concentra em algumas 
culturas, como soja e milho, que juntas respondem por mais da metade da demanda 
nacional. Os fertilizantes também têm sido bastante utilizados em culturas de cana-de-
açúcar, café, algodão, arroz, trigo, feijão, dentre outras. (DIAS; FERNANDES, 2006). 

2.3. PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES 

Os fertilizantes têm o papel de repor os elementos retirados do solo, considerando 
que após a colheita o solo diminui drasticamente a sua reserva de nutrientes, ou de 
aumentar o potencial produtivo, visto que esses produtos são capazes de auxiliar no 
crescimento e no desenvolvimento das plantas ou vegetações. Cada cultura possui uma 
necessidade específica de nutrientes e para supri-la são desenvolvidas pesquisas que 
visam o fornecimento de alternativas economicamente viáveis e de fácil aplicação. 
(CUNHA, 2017). 

De acordo com Ribeiro e outros (1999), o processo de produção de fertilizantes 
abrange três operações principais: granulação, secagem e resfriamento. A granulação 
consiste na transformação das matérias sólidas, líquidas e gasosas em um produto 
granulado, que contém os elementos básicos NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) em 
proporções variáveis, segundo as necessidades dos diferentes solos e culturas. A 
secagem diz respeito à redução da umidade dos elementos. O resfriamento compreende 
a redução do calor ou da temperatura dos materiais. (HUTTNER, 1999). 

Huttner (1999), por sua vez, aponta nove etapas: dosagem das matérias-primas, 
mistura, granulação, secagem, resfriamento, classificação, reciclagem dos finos, 
tratamento dos efluentes e armazenamento. Assim, a produção de fertilizantes se dá do 
seguinte modo: inicialmente os elementos sólidos são pesados e colocados em um 
granulador, unindo-se aos elementos líquidos. Posteriormente, adiciona-se ao granulador 
água e calor, promovendo a solubilização dos elementos sólidos e formando um tipo de 
lama. Adiciona-se ainda, no interior do granulador, uma série de tubos fixos em um 
suporte. Então, os elementos líquidos (água, ácido sulfúrico e fosfórico) são pulverizados 
sobre os sólidos, à medida que o vapor e a amônia são alimentados por tubos colocados 
no interior para assegurar uma maior eficiência de teor de calor e de massa. O granulador 
faz um movimento rotativo, provocando o rolamento das partículas e a aglomeração em 
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grãos maiores. Dependendo do tipo de fertilizante produzido, também são acrescidos 
cloreto de potássio, uma quantidade maior de ureia e mais alguns micronutrientes, como 
cobre, zinco e molibdênio, que estarão presentes em concentrações variáveis.  

Após esses processos, os grãos úmidos passam pelo secador, onde a umidade é 
reduzida e são resfriados. Durante o processo de secagem e resfriamento ocorre também 
a formação de gases. Esses gases passam por uma bateria de ciclones, onde é captada 
a maior parte dos materiais particulados liberados. Depois dos ciclones, o fluxo gasoso é 
coletado em um lavador de gases. Os gases do granulador, normalmente a amônia, são 
absorvidos por uma solução de ácido fosfórico, com o intuito de tornar a lavagem mais 
eficiente. Então, é realizada a classificação conforme o tamanho dos grãos. Os grãos que 
possuem entre 2 e 4 milímetros de diâmetro são armazenados e ensacados, enquanto as 
partículas maiores são moídas junto com as menores de 2 milímetros e retornam ao 
granulador. Por fim, são utilizadas soluções ácidas e alcalinas na limpeza do granulador e 
no tratamento das águas, que podem ser reutilizadas no processo industrial ou 
concentradas e comercializadas como resíduos líquidos. (HUTTNER, 1999). 

Fernandes (2008) corrobora esse entendimento, ao descrever as etapas do 
processo de produção de fertilizantes da seguinte forma: inicialmente é realizada a 
granulação, onde os insumos (normalmente água, amônia, ácido sulfúrico, vapor, dentre 
outros) são dosados no granulador, para atender às especificações químicas e aumentar 
o tamanho das partículas, até que elas atinjam o padrão desejado (de 2 a 4 milímetros). 
Posteriormente, na etapa de secagem, são retiradas as substâncias voláteis (água) 
utilizadas na granulação, através da troca de calor direta, que consiste na aplicação de 
uma corrente de ar quente sob o solo úmido, em um equipamento denominado de 
secador rotatório, que é dotado de suspensores para aumentar a área de contato gás-
sólido. Depois disso, realiza-se a classificação, o ensacamento e o armazenamento dos 
fertilizantes. 

O autor destaca que o processo de secagem é extremamente importante, pois 
evita o empedramento e a desintegração dos grânulos, prevenindo o manuseio e a 
aplicação incorreta dos produtos e contribuindo com a redução das incrustações no 
interior dos equipamentos, e que os métodos de secagem foram evoluindo ao longo do 
tempo, com o avanço tecnológico, abandonando as técnicas rudimentares, como os 
fornos da idade média, e assumindo práticas modernas, como os secadores por 
infravermelho e micro-ondas existentes atualmente. (FERNANDES, 2008). 

2.4. FORNALHAS DE QUEIMA DE BIOMASSA 

As fornalhas de queima de biomassa são dispositivos criados para garantir a 
queima completa dos combustíveis, de forma contínua e eficiente, visando o 
aproveitamento da energia térmica liberada na combustão e o máximo rendimento da 
conversão da energia química dos combustíveis em energia térmica. (MAGALHÃES, 
2007). 

A Figura 1 apresenta a estrutura das fornalhas de queima de biomassa. 
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Figura 1 – Estrutura das Fornalhas de Queima de Biomassa 

 
Fonte: Adaptado de Silva e outros (2018) 

 
De acordo com a Figura 1, as fornalhas de queima de biomassa são constituídas 

por: câmara de combustão, grelhas, cinzeiro, entradas de ar e saídas dos gases. A 
câmara de combustão é um espaço destinado ao processo de combustão, onde todos os 
combustíveis passam por oxidação para a liberação de energia térmica. As grelhas são as 
estruturas que mantêm os combustíveis suspensos durante a combustão, enquanto o ar 
circula por sua superfície, e que permitem a passagem das cinzas para o cinzeiro. O 
cinzeiro é um depósito localizado embaixo das grelhas, destinado ao armazenamento dos 
resíduos da combustão, que são as cinzas. As entradas de ar são as aberturas 
responsáveis pela passagem do ar comburente para o interior da fornalha. As saídas dos 
gases podem assumir a forma de chaminés, exaurindo os gases da combustão no 
ambiente, ou de aberturas, permitindo o aproveitamento dos gases. (MAGALHÃES, 
2007). 

As fornalhas possuem ainda um depósito de combustível e um sistema de 
alimentação. O depósito de combustível é utilizado para a alimentação da grelha na 
câmara de combustão. O sistema de alimentação pode ser manual, quando há uma 
abertura na câmara de combustão por onde o combustível é disposto sobre as grelhas, ou 
mecanizado, quando há alimentadores com rosca sem fim ou sistemas pneumáticos. 
(MAGALHÃES, 2007). 

Em relação à forma de aquecimento do ar, as fornalhas podem ser classificadas 
em: fogo direto, quando os gases resultantes da combustão se misturam com o ar 
ambiente e são insuflados por um ventilador, diretamente na massa de grãos; e fogo 
indireto, quando os gases advindos da combustão passam por um trocador de calor, que 
aquece o ar de secagem. (MELO et al, 2010). No que diz respeito à automação, as 
fornalhas podem ser classificadas em: não mecanizadas, quando todas as operações são 
feitas manualmente; semimecanizadas, quando pelo menos uma das operações é 
mecanizada; e mecanizadas, quando todas as operações são feitas por sistemas 
mecânicos ou pneumáticos. (MAGALHÃES, 2007). 

As fornalhas utilizadas para a queima de combustíveis sólidos, como lenha e 
carvão, possuem características semelhantes em sua construção, diferindo somente no 
tamanho, na forma e na localização da entrada do ar empregado como comburente, no 
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sistema de alimentação e na saída do produto da combustão. Assim, normalmente, todas 
as fornalhas destinadas à queima de combustíveis sólidos possuem o depósito de 
combustível, a câmara de combustão, as grelhas, o cinzeiro, as entradas de ar e as 
saídas dos gases. (MAGALHÃES, 2007). 

3. METODOLOGIA  

No que diz respeito aos objetivos, essa pesquisa se caracteriza pelo caráter 
descritivo. A pesquisa descritiva visa a observação, a análise, o registro e a identificação 
da relação entre os fatos ou fenômenos estudados, sem a realização de qualquer 
interferência ou manipulação pelo pesquisador. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). O 
presente estudo pode ser classificado como descritivo, porque analisa e descreve os 
materiais empregados e o modo de construção das fornalhas de queima de biomassa da 
mineradora do município de Catalão/GO, o processo de operação das fornalhas utilizadas 
para a secagem de fertilizantes e os principais problemas que ocorrem nas fornalhas em 
questão. 

Quanto à natureza da pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa. A 
pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva, visto que o seu objetivo é descrever o 
objeto de estudo com profundidade, através do levantamento e da análise dos dados em 
etapas que podem ocorrer simultaneamente ou na sequência definida pelo pesquisador. 
(MASCARENHAS, 2012). Essa pesquisa se enquadra como qualitativa, porque não utiliza 
dados estatísticos ou matemáticos como forma de análise do objeto de estudo, valendo-
se de dados descritivos. 

O procedimento adotado na coleta de dados foi o estudo de caso, que consiste em 
uma pesquisa detalhada, de um ou mais objetos, formulada para possibilitar a 
compreensão e a reflexão sobre um conjunto de dados, com o intuito de descrevê-los 
com mais profundidade. (MASCARENHAS, 2012). A classificação desta pesquisa como 
estudo de caso se deve ao fato de que o seu objetivo é estudar especificamente e de 
modo detalhado a realidade da mineradora do município de Catalão/GO, no que tange às 
fornalhas de queima de biomassa utilizadas para a secagem de fertilizantes. 

As técnicas empregadas na coleta de dados foram a pesquisa documental, a 
observação participante e a entrevista não estruturada. A pesquisa documental utiliza 
fontes escritas que não passaram por análise, por terem como objetivo o simples registro 
de dados e informações. (MASCARENHAS, 2012). A observação participante é marcada 
pela participação real do pesquisador no problema estudado. (MARCONI; LAKATOS, 
2003). A entrevista pode ser definida como um encontro entre duas pessoas, em que 
ocorre uma conversação de natureza profissional, que possibilita ao entrevistador obter 
informações e coletar dados sobre determinado assunto. (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

A pesquisa documental foi realizada em documentos internos fornecidos pelo 
engenheiro civil da mineradora de Catalão/GO. Os documentos utilizados contêm a 
especificação técnica dos fertilizantes produzidos, algumas informações técnicas e 
operacionais das fornalhas de queima de biomassa e de revestimentos com alvenaria 
refratária, e os principais problemas recorrentes da operação e manutenção nas 
fornalhas. A observação participante ocorreu devido ao pesquisador ser um colaborador 
da mineradora de Catalão/GO e atuar diretamente nas fornalhas de secagem de 
fertilizantes, detendo alguns conhecimentos sobre o tema abordado e se inserindo de 
modo mais profundo nesta realidade para realizar o estudo. A entrevista não estruturada 
foi realizada com o engenheiro civil da mineradora de Catalão/GO, onde o mesmo 
forneceu algumas informações sobre os materiais utilizados e o modo de construção das 
fornalhas. 
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O método empregado na análise dos dados foi a análise de conteúdo. A análise de 
conteúdo é desenvolvida em três etapas: pré-análise, onde é feita a escolha dos 
documentos, a formulação das hipóteses e a preparação do material que será analisado; 
exploração do material, onde é feita a análise e a administração das decisões tomadas; 
tratamento e interpretação dos dados, onde é feita a atribuição de significados. (BARDIN, 
S.D. apud GIL, 2002). Esse método foi utilizado porque, inicialmente, foi feita a seleção do 
material obtido, conforme os objetivos do estudo, que posteriormente passou por análise 
e, por fim, possibilitou a atribuição de significados e a obtenção de conclusões. 

4. RESULTADOS 

4.1. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FORNALHAS 

A mineradora do Município de Catalão possui quatro fornalhas para a secagem de 
fertilizantes. De acordo com o relatório de visita técnica Weco (2019 apud RODRIGUES, 
2020), a primeira fornalha foi instalada em 1983, possuindo 38 anos de operação, a 
segunda fornalha foi instalada em 1997, possuindo 24 anos de operação, a terceira 
fornalha foi instalada em 1999, possuindo 22 anos de operação, e a quarta fornalha foi 
instalada em 2001, possuindo 20 anos de operação. Ou seja, todas as fornalhas da 
empresa possuem mais de 20 anos de operação. 

As fornalhas são construídas com tijolos comuns de barro (argiloso) na parte 
externa e tijolos isolantes e refratários na parte interna. Os tijolos isolantes possuem 
argila, alumina e dióxido de silício em sua composição. Os tijolos refratários são 
compostos por material terroso e por cerca de 20% a 45% de alumina e de 50% a 80% de 
dióxido de silício, tendo como principais impurezas os óxidos de ferro, cálcio e magnésio. 
Os tijolos mais utilizados são os sílico aluminosos que possuem um teor de alumina entre 
42% e 45%. Esses tijolos são bastante empregados na construção de fornalhas ou de 
equipamentos de geração de calor e têm como objetivos o confinamento, a transferência 
ou a retenção de calor, bem como a resistência à desintegração química e física, 
provocadas pela abrasão e pelas reações químicas. (CEFERTT, 2020). Na construção 
das fornalhas, os tijolos são assentados com uma argamassa especial refratária, 
formando paredes. 

A Figura 2 expõe os tijolos comuns que compõem a parte externa das fornalhas de 
queima de biomassa. 

 
Figura 2 – Tijolos Comuns Utilizados nas Fornalhas de Queima de Biomassa 

 
Fonte: LEROY MERLIN (2021) 
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A Figura 3 apresenta os tijolos isolantes empregados na construção das fornalhas 
de queima de biomassa. 

 
Figura 3 – Tijolos Isolantes Utilizados nas Fornalhas de Queima de Biomassa 

 
Fonte: AZAROS (2021) 

 
A Figura 4 mostra os tijolos refratários utilizados na parte interna das fornalhas de 

queima de biomassa. 
 

Figura 4 – Tijolos Refratários Utilizados nas Fornalhas de Queima de Biomassa 

 
Fonte: Archdaily (2021) 

 
A construção das fornalhas possui uma estrutura metálica de perfis em “I” e 

cantoneiras, na parte superior (teto) e na sustentação dos cantos. (RODRIGUES, 2020). 
Além disso, a parte superior conta com um módulo de fibra cerâmica de lã de rocha e com 
um cimento especial refratário para cobertura, resistente a altas temperaturas. Para 
conferir estabilidade à construção é feita a ancoragem das paredes com uma âncora 
cerâmica, que consiste em um tijolo refratário, e com uma âncora metálica, que consiste 
em um aço inox resistente ao calor. As âncoras são instaladas em determinados pontos 
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da fornalha, tanto internos quanto externos, de acordo com os cálculos realizados pelos 
profissionais envolvidos, sendo que na parte externa elas são soldadas na estrutura para 
garantir a sustentação. A Figura 5 apresenta a parte externa das fornalhas. 

 
Figura 5 – Exterior da fornalha 

 
Fonte: Mineradora (2020). Documento Interno. 

 
É possível verificar na Figura 5 a ancoragem metálica e cerâmica da fornalha nos 

pontos preestabelecidos, bem como a sua fixação na estrutura, que garante a 
sustentação e a estabilidade da construção. 

A parte estrutural das fornalhas tem ainda: uma câmara de combustão, que é o 
local onde se dá a queima de combustíveis; um cinzeiro, onde fica armazenado os 
resíduos da combustão; e uma chaminé de saída de gases, por onde é feita a 
despressurização, através da transferência dos gases da combustão para a atmosfera, 
reduzindo o combustível e a temperatura do interior das fornalhas. Na câmara de 
combustão ficam localizadas as grelhas, que são as grades metálicas responsáveis pela 
suspensão dos combustíveis sólidos, com o intuito de facilitar o seu envolvimento pelo ar, 
considerando que o ar, assim como o calor e o combustível, é um elemento fundamental 
para a combustão. As temperaturas no interior da câmara de combustão atingem 
aproximadamente 1.200ºC.  

A Figura 6 mostra a estrutura da câmara de aquecimento e as grelhas da fornalha. 
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Figura 6 – Início do aquecimento da fornalha 

 
Fonte: CEFERTT (2020). Documento Interno Mineradora. 

 
É possível observar na Figura 6 a estrutura metálica que dá sustentação às 

paredes, os tijolos refratários e as grelhas que mantêm a biomassa suspensa, facilitando 
a entrada de ar necessária para o processo de combustão, através de suas cavidades ou 
ranhuras. 

A Figura 7 expõe a parte externa da chaminé de saída de gases das fornalhas 
utilizadas para a secagem de fertilizantes. 

 
Figura 7 – Exterior da Chaminé de Saída de Gases das Fornalhas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021) 
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A Figura 8 apresenta a parte interna da chaminé de saída de gases das fornalhas 
utilizadas para a secagem de fertilizantes. 

 
Figura 8 – Interior da Chaminé de Saída de Gases das Fornalhas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021) 

 
A abertura para a entrada de cavaco, que consiste em pequenos pedaços de 

madeira utilizados na queima, assume o formato de um arco, visto que com essa forma 
de construção os tijolos são autoportantes, isto é, se sustentam de modo independente, 
dispensando o uso de outras estruturas. (RODRIGUES, 2020). A Figura 9 expõe o interior 
da fornalha e a formação do arco. 

 
Figura 9 – Interior da fornalha 

 
Fonte: Rodrigues (2020). Documento Interno Mineradora. 
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Na lateral das fornalhas há um duto de interligação, que é responsável pela 
transferência dos gases quentes para o secador, onde ocorre a secagem do granulado. 
As paredes do duto também são constituídas por material isolante e refratário. O duto 
está exposto na Figura 10. 

 
Figura 10 – Duto de interligação da fornalha 

 
Fonte: KW do Brasil (2019). Documento Interno Mineradora. 

 
É possível verificar na Figura 10 que o duto utilizado nas fornalhas de secagem de 

fertilizantes apresenta um formato circular, por onde o calor gerado na câmara de 
combustão é transportado até o local em que se encontra o material que necessita passar 
pelo processo de secagem. 

A temperatura interna do material refratário não pode exceder 600° C, pois a partir 
desse índice de calor o material começa a apresentar desgaste. Contudo, analisando a 
temperatura externa do material refratário, que consiste no índice de calor de operação da 
fornalha, este material é capaz de resistir até 1.400º C, aproximadamente. Para controlar 
as temperaturas, são instalados termopares na parte superior, que medem o índice de 
calor da fornalha, nos dutos, nos tijolos e nos tijolos dos dutos, que medem o índice de 
calor interno do material. 

O aquecimento e o resfriamento adequado são de extrema importância tanto para 
a operação, quanto para a manutenção das fornalhas, pois as mudanças bruscas de 
temperatura ou o alcance de temperaturas inadequadas podem causar avarias, como 
trincas, fissuras, quebras e desmoronamentos das paredes. Desse modo, existem curvas 
de aquecimento e resfriamento definidas pelos profissionais competentes, onde as taxas 
de aquecimento ou resfriamento são constantes e seguidas por patamares de 
estabilização. Essas curvas evidenciam a necessidade da realização de mudanças de 
temperatura gradativas e controladas. As curvas de aquecimento e resfriamento precisam 
ser mais rigorosas, principalmente, em casos de reposição de todo o conjunto ou de 
grande parte dos refratários e de longos períodos de parada (uma semana ou mais). 
(RODRIGUES, 2020). 
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A Tabela 1 expõe as taxas de aquecimento do refratário em função das faixas de 
temperatura da fornalha. 

 
Tabela 1 – Taxa de aquecimento de refratários vs temperatura 

Temperatura (ºC) Curva de Aquecimento 

20 a 150 30ºC/Hora 

150 Manter por 12 horas no mínimo 

150 a 450 30ºC/Hora 

450 Manter por 12 horas no mínimo 

450 a 600 30ºC/Hora 

600 Manter por 06 horas no mínimo 

600 a Temperatura de Operação 50ºC/Hora 
Fonte: Relatório Técnico Refrata apud Rodrigues (2020). Documento Interno Mineradora. 

 
De acordo com a Tabela 1, quando a temperatura da fornalha está abaixo de 

600ºC, o aquecimento deve ser realizado em 30ºC por hora, mantendo a temperatura 
alcançada por no mínimo 12 horas, até a realização do próximo aquecimento. Quando a 
temperatura da fornalha ultrapassa 600ºC, o índice de calor deve ser aumentado em 50ºC 
por hora, mantendo a última temperatura por no mínimo 6 horas, até a realização da 
próxima mudança. O aquecimento deve ser realizado até alcançar a temperatura de 
operação da fornalha. 

O Gráfico 1 mostra a curva de aquecimento das fornalhas que operam a partir da 
biomassa. 
 

Gráfico 1 – Curva de aquecimento para uma fornalha queimando biomassa 

 
Fonte: Manual Técnico Biocham apud Rodrigues (2020). Documento Interno Mineradora. 
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É possível observar no Gráfico 1 que existem linhas de aquecimento e taxas 
constantes intercaladas por patamares. Verifica-se também que as taxas de aquecimento 
para temperaturas de até 500ºC estão na faixa de 20ºC/H à 30ºC/H e que para 
temperaturas superiores à 600ºC a taxa de aquecimento passa para 50ºC/H, conforme o 
exposto na Tabela 1. Cabe ressaltar que esses patamares são fundamentais para a 
acomodação estrutural dos tijolos e dos concretos refratários, contribuindo com a redução 
das trincas e quebras. (RODRIGUES, 2020). 

A mineradora de Catalão utiliza uma técnica para acelerar o processo de 
resfriamento dos refratários das fornalhas para a realização de manutenções, que 
consiste em instalar sopradores de ar nas portas de acesso e pulverizar água no interior, 
simultaneamente. Porém, conforme explicitado anteriormente, não é recomendado 
provocar o resfriamento acelerado, o que torna esta técnica inviável. (RODRIGUES, 
2020). 

O resfriamento também é feito quando as fornalhas estão apresentando 
temperatura ambiente superior aos limites toleráveis para a liberação de entrada dos 
colaboradores. Esse processo é realizado por uma empresa terceira, contratada pela 
mineradora, que é responsável por levar os sopradores até às fornalhas, fazer a 
instalação dos equipamentos e executar o resfriamento durante o período preestabelecido 
e conforme as taxas de resfriamento predeterminadas. 

A manutenção nas fornalhas é realizada quando o engenheiro identifica rachaduras 
ou quedas das paredes. Além de analisar a parte estrutural das fornalhas, este 
profissional também se encarrega de fazer o levantamento do material necessário para a 
reconstrução. Em seguida, os operadores realizam a limpeza, retirando o material 
proveniente das quedas e os produtos de fertilizantes, que porventura podem estar no 
local, antes do processo de reconstrução. Então, os pedreiros fazem a reconstrução, 
juntamente com os seus auxiliares, derrubando as partes danificadas e substituindo-as, 
ou levantando novas paredes, no lugar das paredes que ruíram, e revestindo-as por 
dentro com material refratário. A manutenção nas fornalhas ocorre frequentemente, em 
um período que varia de 1 mês a no máximo 3 meses, dependendo das condições dos 
refratários ou da ocorrência de queda das paredes. 

Os mecânicos ficam responsáveis pela realização de manutenção na parte das 
grelhas. Desse modo, esses profissionais avaliam as condições das grelhas na câmara de 
combustão e quando identificam grelhas quebradas, é feita a substituição por grelhas 
novas. 

4.2. OPERAÇÃO DAS FORNALHAS 

As fornalhas para a queima de biomassa podem utilizar combustíveis 
convencionais, como cavacos de madeira e carvão, e combustíveis não convencionais, 
como cachos de dendê, cachos vazios, fibra fina de dendê, fibra grossa de dendê, caroço 
de dendê e caroço de açaí, dentre outros resíduos industriais, para a geração de calor. 
(CEFERTT, 2020). A biomassa queimada nas fornalhas da mineradora de Catalão é de 
propriedade da empresa. A mineradora produz a madeira de eucalipto, em forma de 
cavacos, garantindo a qualidade dos combustíveis em termos de propriedades físicas, 
como tamanho, isenção de impurezas, como terra, e umidade, que deve estar abaixo de 
40%. (RODRIGUES, 2020). 

A madeira de eucalipto é composta por carbono (47%), hidrogênio (5,7%), 
nitrogênio (0,4%), oxigênio (46,5%), enxofre (0,06%) e cinzas (0,5%), e possui um poder 
calorífico superior à 4.570 kcal/kg. Cerca de 70% a 75% de sua composição consiste em 
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material volátil, 20% a 27% consiste em carbono fixo e 0,5% e 2% consiste em cinzas. 
(CEFERTT, 2020). 

Uma análise feita em amostras de cavacos utilizados pela mineradora de Catalão 
mostrou que esses combustíveis possuem uma umidade média de 25,82% e valores 
máximos de umidade de 32,88%. Esses números são considerados excelentes, tendo 
como resultado uma biomassa perfeitamente adequada e propícia para a combustão. Os 
cavacos também se mostraram bastante uniformes, o que contribui com o manuseio e a 
estocagem, visto que evita a ocorrência de engaiolamentos nos silos e depósitos. Em 
relação à bitola ou à medida dos cavacos utilizados, a classificação foi feita como 
mediana à grande, visto que os cavacos apresentaram uma média de 36 milímetros de 
comprimento, 27 milímetros de largura e 7 milímetros de espessura. (RODRIGUES, 
2020). 

Os cavacos ficam armazenados em um silo de alimentação, cujo objetivo é dosar a 
quantidade de combustível na fornalha, conforme a necessidade. Durante a operação, 
eles são liberados sobre as grelhas, que estão localizadas na câmara de combustão, 
onde se dá a queima dos combustíveis. A queima dos cavacos passa por três estágios: 
secagem da madeira, que acontece da superfície para o interior; destilação e queima da 
matéria volátil, onde as chamas são mais longas; e queima do carbono fixo. Para que 
ocorra a secagem da madeira é necessário atingir uma temperatura acima de 100ºC. Para 
que a madeira comece a pegar fogo, de modo que a chama se autossustente é 
necessária uma temperatura de 300ºC. Para que ocorra a queima do carbono fixo, que 
demanda uma temperatura mais alta da chama, é necessária uma temperatura de 400ºC 
a 500ºC. Contudo, como a operação da fornalha é contínua, os três estágios ocorrem 
simultaneamente. (RODRIGUES, 2020). 

Considerando que na zona de secagem a temperatura da madeira precisa estar 
abaixo do ponto de inflamação, que ocorre a partir de 300ºC, normalmente é feita a 
utilização de grelhas cegas (sem orifícios para a entrada de ar) nas primeiras camadas, 
no sentido de evitar a manutenção da chama, visto que quando não há ar suficiente, a 
chama não consegue se sustentar, mesmo com a temperatura elevada, uma vez que ela 
necessita dos três componentes básicos, que são o ar, o combustível e o calor. 
(RODRIGUES, 2020). 

Quando a queima do cavaco é completa, o volume de cinzas gerado é muito 
pequeno e as cinzas mais leves são arrastadas com a corrente gasosa, ingressando no 
circuito de gases de exaustão do secador, sem prejudicar o produto, devido à quantidade 
ser irrisória em relação ao volume de massa e devido à sua composição. Porém, quando 
as cinzas são pesadas, acontece a queda por gravidade no cinzeiro, e quando há uma 
grande quantidade de resíduos, ocorre a sobrecarga do sistema de retiradas de cinzas. 
(RODRIGUES, 2020). 

O ar quente gerado na queima dos combustíveis passa pelo duto da fornalha, 
através da sucção provocada pelo exaustor do secador, e entra em contato com o 
material, retirando a sua umidade. Esse encontro ocorre no secador, graças à uma calha 
de transferência, que é responsável por transportar o material do granulador para o 
secador. 

Nas paradas de fábrica, que normalmente ocorrem para a realização de 
manutenção, os colaboradores abrem a chaminé de emergência para exaustão do ar 
quente, impedindo-o de entrar no secador, abrem as janelas da fornalha e interrompem a 
alimentação do silo de cavaco. Assim, as grelhas não são mais abastecidas e apenas 
completam a queima do material que já havia sido liberado, para dar início ao processo de 
resfriamento. 
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A mineradora do Município de Catalão produz cinco tipos de fertilizantes. Todos 
eles são do tipo granulado e estão destinados à aplicação agrícola, através do solo. O 
fertilizante superfosfato simples amoniado (03-17-00) é composto por amônia anidra, 
superfosfato simples e ácido sulfúrico. (LIRA, 2020a). O fertilizante mineral complexo (05-
35-00) é composto por amônia anidra, superfosfato simples, ácido sulfúrico e fosfórico. 
(LIRA, 2020b). O fertilizante superfosfato triplo GTSP (00-44-00) é composto por 
superfosfato triplo, água e hidróxido de cálcio. (BERNARDES, 2020). O fertilizante fosfato 
monoamônico (MAP 11-52-00) é composto por amônia anidra, solução de ácido fosfórico, 
sulfúrico e água. (LIRA, 2020c). O fertilizante mineral complexo (00-21-00) é composto 
por superfosfato simples, superfosfato triplo, água, hidróxido de cálcio e magnésio. (LIRA, 
2020d). 

4.3. PRINCIPAIS PROBLEMAS NAS FORNALHAS 

A mineradora de Catalão contratou uma consultoria especializada para identificar 
os principais problemas de operação e manutenção das fornalhas utilizadas para a 
secagem de fertilizantes, visto que estes problemas estavam impactando no alcance das 
metas de produção e na qualidade dos produtos. Após uma análise minuciosa, Rodrigues 
(2020) apontou os seguintes problemas: 

• Temperatura elevada: as fornalhas estavam operando com temperaturas 
bastante elevadas, em relação às condições dos projetos, visto que três 
delas foram projetadas para operar em 800ºC e uma foi projetada para 
operar em 950ºC, sendo que os índices de calor identificados foram de 
1.046ºC a 1.266ºC. Este fator estava provocando quedas e quebras dos 
refratários, degradação das grelhas e endurecimento rápido dos grânulos, 
devido ao choque térmico provocado pelas temperaturas elevadas dos 
gases em contato com o material, o que dificultava a saída de água do seu 
interior. 

• Quantidade inadequada de cavacos sobre as grelhas: a camada de cavacos 
sobre as grelhas não era uniforme, pois hora se verificava a ausência de 
cavacos e hora se verificava um acúmulo excessivo, o que dificultava a 
entrada e a circulação do ar necessário para a combustão. 

• Ausência de mecanismos no silo de alimentação de cavaco: o silo de 
alimentação de cavaco não possuía dispositivos essenciais, como um 
instrumento de corte da conexão direta com o leito da fornalha, que evita o 
retrocesso da chama, e um sistema para a quantificação do cavaco 
queimado. 

• Qualidade do cavaco: embora o cavaco consumido nas fornalhas seja de 
ótima qualidade, foi verificada a presença de um material fibroso (bucha) 
junto ao material lenhoso (cavaco), que precisa ser retirado caso exista 
grandes quantidades. 

• Calha de transferência do granulador para o secador ineficiente: a calha não 
possuía vedação para impedir grandes entradas de ar frio para o secador e 
não estava entregando corretamente o fluxo de material, pois estava 
ocorrendo muito retorno de material pelo secador. 

• Entrada de ar frio: o ar frio que deveria entrar na parte inferior das fornalhas 
embaixo das grelhas, estava entrando pelas portas de visita e por fendas na 
estrutura da fornalha, provocando a queima na superfície da camada de 
cavaco e resultando no superaquecimento das grelhas, na grande 
quantidade de cavaco não queimado e na presença de carvão nas cinzas. 
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• Ausência de padrão nas curvas de aquecimento e resfriamento: não havia 
um procedimento a ser seguido em pequenas paradas (paradas quentes) e 
em grandes paradas (paradas frias) e o procedimento de resfriamento 
utilizado para a realização de manutenção nas fornalhas, que consiste em 
instalar sopradores de ar nas portas de acesso e pulverizar água no interior, 
simultaneamente, não é recomendado. 

• Ausência de procedimentos de limpeza das grelhas e dos dutos: não havia 
procedimentos de limpeza das grelhas e dos dutos predeterminados, sendo 
que estes procedimentos são fundamentais para a interação entre ar e 
combustível e para a transferência dos gases quentes para o secador. 

• Chaminé de emergência inadequada: a chaminé de emergência de uma das 
fornalhas possuía saída lateral e um longo trecho com curvas que 
dificultavam a exaustão dos gases, podendo causar a dissipação do calor 
para pontos de menor resistência, como o silo de cavaco. 

• Sistema de movimentação das grelhas: havia um intertravamento do sistema 
de movimentação das grelhas com a alimentação do cavaco, sendo que as 
vezes era preciso apenas movimentar as grelhas para uniformizar a camada 
de cavaco, não havendo a necessidade de alimentar as grelhas com mais 
cavaco. 

Um dos fatores que contribui com a elevação da temperatura é que, normalmente, 
as fornalhas operam acima de sua capacidade máxima, uma vez que foram projetadas 
para suportar 23,8 toneladas por hora, e a empresa, para aumentar o seu lucro, exige que 
sejam produzidas entre 27 e 28 toneladas. Para atender à essa solicitação é necessário 
aumentar a velocidade da grelha, alimentando-a com mais cavaco para manter a 
temperatura, e o secador também recebe mais material. Com isso, a exaustão não 
consegue puxar o calor dentro do secador e ele fica retido na fornalha, causando danos 
aos refratários. 

A quantidade inadequada de cavacos sobre as grelhas pode ser provocada pelo 
entupimento da linha de cavaco, considerando que o cavaco é movimentado pelos 
colaboradores da secagem, através de ar comprimido, e que às vezes ocorre o 
entupimento da linha, devido a fatores como a presença de material fibroso (bucha), 
provocando a ausência de cavacos no silo e, consequentemente, a falta de cavacos sobre 
as grelhas. 

Como o silo de alimentação não possui dispositivos de corte da conexão direta com 
o leito da fornalha, quando há a ausência de cavacos no silo de alimentação, provocada 
pelo entupimento da linha de cavaco e, posteriormente, após a resolução deste problema, 
acontece a queda de cavacos no silo, verifica-se a entrada de ar e o retrocesso da chama 
da fornalha. 

O retorno do material que necessita passar pelo processo de secagem ocorre tanto 
pela calha de transferência do granulador para o secador, que fica na lateral do duto de 
interligação da fornalha, quanto pelo próprio duto, quando o secador acumula sujeira, 
devido à passagem do material e à aquisição de umidade, ao longo do tempo. Quando o 
material retorna, provoca o fechamento do duto, diminuindo o espaço para a exaustão e 
contribuindo também com o superaquecimento da fornalha. 

A limpeza das grelhas e do duto de interligação é necessária, porque a rosca que 
fica localizada após as grelhas quebra com frequência, impedindo a retirada das cinzas 
da combustão, e porque o duto tem o seu espaço reduzido com o retorno do material do 
secador. 
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Atualmente, ainda é possível verificar a entrada de ar frio por fendas na estrutura 
das fornalhas e a utilização de sopradores de ar para reduzir a temperatura das fornalhas, 
por uma empresa terceira, que é responsável por executar o resfriamento, durante um 
período preestabelecido e conforme as taxas de resfriamento predeterminadas pelos 
profissionais competentes. 

Mediante os problemas identificados foi sugerido: a manutenção da temperatura 
ideal das fornalhas e o cumprimento das curvas de aquecimento e resfriamento para 
evitar a queda e o desgaste dos refratários; o isolamento ou o fechamento das entradas 
inadequadas de ar frio; a distribuição uniforme de cavacos sobre as grelhas; a instalação 
de células de carga no silo de alimentação e de um mecanismo para cortar a conexão 
com o leito da fornalha; a instalação de uma chaminé de emergência mais adequada, na 
parte superior da fornalha, e com trechos mais retos; a modificação da posição e da 
inclinação da calha de transferência para evitar a entrada de ar frio no secador e 
minimizar o retorno do material; a separação do material fibroso, seguida da análise da 
melhor forma de utilização, como realização de compostagem e distribuição no plantio, 
homogeneização e alimentação junto ao cavaco, ou briquetagem; a definição de 
procedimentos para pequenas e grandes paradas, e a avaliação da forma de resfriamento 
para manutenção sem a utilização de água pulverizada no interior das fornalhas; o 
estabelecimento de procedimentos de limpeza das grelhas e dos dutos e da periodicidade 
de realização; e a modificação do sistema de movimentação das grelhas para 
acionamento independente. (RODRIGUES, 2020). 

5. CONCLUSÃO 

Embora a mineração seja considerada uma atividade extremamente importante 
para a economia brasileira, devido à sua contribuição para a manutenção do saldo 
positivo da balança comercial, o mercado brasileiro de fertilizantes, que utiliza minerais, 
dentre outros componentes, na confecção de seus produtos, tem provocado um déficit na 
balança comercial de produtos químicos. Isso se deve à grande dependência de 
importações de matérias-primas e fertilizantes, visto que a produção interna do Brasil é 
insuficiente para suprir a sua demanda, principalmente porque a agricultura do país tem 
apresentado crescimento e sinalizado que continuará em expansão. 

O processo de produção de fertilizantes passa por diferentes etapas, que 
consistem, basicamente, em granulação, secagem e resfriamento. A etapa de secagem 
apresenta relevância, porque evita o empedramento e a desintegração dos grânulos, que 
causam o manuseio e a aplicação incorreta dos produtos e as incrustações no interior dos 
equipamentos. 

A secagem dos fertilizantes ocorre por meio de fornalhas de queima de biomassa, 
que foram projetadas para aproveitar a energia térmica liberada na combustão e garantir 
o máximo rendimento da conversão da energia química dos combustíveis em energia 
térmica. Essas fornalhas são constituídas por: câmara de combustão, grelhas, cinzeiro, 
entradas de ar, saídas dos gases, depósito de combustível e sistema de alimentação. 

Partindo desses pressupostos, a pergunta fundamental do presente estudo foi: de 
que modo se dá a construção e a operação das fornalhas da mineradora do município de 
Catalão/GO utilizadas para a secagem de fertilizantes? Para respondê-la, o objetivo geral 
do estudo consistiu em identificar as principais características construtivas e de operação 
das fornalhas da mineradora do município de Catalão/GO utilizadas para o processo de 
secagem de fertilizantes. O estudo teve ainda três objetivos específicos. 

O primeiro objetivo específico buscou identificar os materiais empregados e o modo 
de construção das fornalhas de queima de biomassa da mineradora do município de 
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Catalão/GO. Foi possível verificar através da pesquisa documental, da entrevista e da 
observação participante, que as fornalhas são constituídas por tijolos comuns na parte 
externa e por tijolos isolantes e refratários na parte interna, além de uma argamassa 
especial resistente a altas temperaturas. A construção das fornalhas possui uma estrutura 
metálica de perfis em “I” e cantoneiras, e no teto há um módulo de fibra cerâmica de lã de 
rocha e um cimento especial refratário. A estabilidade da construção é obtida através de 
uma ancoragem realizada com âncora cerâmica e metálica, em alguns pontos 
predeterminados na parte interna e externa, sendo que no exterior essas âncoras são 
soldadas na estrutura. A abertura para entrada de cavaco assume o formato de um arco, 
por esta forma ser autoportante, e o duto de interligação, também constituído por material 
isolante e refratário, tem um formato circular. 

O segundo objetivo específico procurou compreender o processo de operação das 
fornalhas da mineradora do município de Catalão/GO. Foi possível observar que a 
mineradora produz a madeira de eucalipto, em forma de cavacos, que é utilizada nas 
fornalhas. Estes cavacos ficam armazenados em um silo de alimentação e são liberados 
sobre as grelhas, que estão localizadas na câmara de combustão. As cinzas leves, 
geradas na queima, são arrastadas com a corrente gasosa, ingressando no circuito de 
gases de exaustão do secador, e as cinzas pesadas caem no cinzeiro por gravidade, 
através dos orifícios das grelhas. O calor gerado na câmara de combustão é transportado 
para o secador, através de um duto de interligação, encontrando-se com o material que 
precisa passar pelo processo de secagem. 

O terceiro objetivo específico visou identificar os principais problemas existentes 
nas fornalhas da mineradora do município de Catalão/GO. Foi possível verificar que os 
problemas recorrentes nas fornalhas são: as temperaturas elevadas, que provocam o 
desgaste e a queda dos refratários; a entrada de ar frio por locais inadequados, que 
resulta na queima da superfície da camada de cavaco, no superaquecimento das grelhas, 
em uma grande quantidade de cavaco não queimado e na presença de carvão nas 
cinzas; a quantidade incorreta de cavaco sobre as grelhas, que dificulta a entrada e a 
circulação de ar; a ausência de mecanismos no silo de alimentação de cavaco para o 
corte da conexão direta com o leito da fornalha, que evita o retrocesso da chama, e para a 
quantificação do cavaco queimado; a existência de uma chaminé com saída lateral e com 
um longo trecho repleto de curvas, que dificulta a exaustão dos gases; a existência de 
uma calha de transferência para o secador, que não possui vedação para impedir grandes 
entradas de ar frio para o secador e que não entrega corretamente o fluxo de material; a 
presença de material fibroso (bucha) junto ao cavaco; a ausência de padrão de curvas de 
aquecimento e resfriamento, que também podem causar avarias, como trincas, fissuras, 
quebras e desmoronamentos das paredes; a falta de procedimentos de limpeza das 
grelhas e dos dutos, que pode prejudicar a interação entre ar e combustível, e a 
transferência de gases para o secador; e o intertravamento do sistema de movimentação 
das grelhas com a alimentação do cavaco. 

Acredita-se que o presente estudo é uma fonte rica de informações para os 
profissionais da área da engenharia civil e da mineração, para as organizações e para o 
meio acadêmico, pois fomenta discussões e pesquisas sobre a construção e a operação 
de fornalhas de queima de biomassa, a importância da observância das normas e 
regulamentos que visam a prevenção de acidentes e a manutenção da saúde dos 
colaboradores, a relevância da mineração para o Brasil, a produção e o mercado nacional 
de fertilizantes, dentre outros aspectos relevantes. 

 



                                                       FACULDADE UNA DE CATALÃO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Civil  24 

Referências 

ARAÚJO, Eliane Rocha; FERNANDES, Francisco Rego Chaves. Mineração no Brasil: 
crescimento econômico e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Centro de Tecnologia Mineral/ 
CICP, 2016. 
 
ARCHDAILY. O que são e para que servem os tijolos refratários? 2021. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com.br/br/949948/o-que-sao-e-para-que-servem-os-tijolos-refratarios>. 
Acesso em: 09 jul. 2021. 
 
AZAROS. Tijolos isolantes. 2021. Disponível em: <https://www.azaros.eu/pt/produto/tijolos-
isolantes/>. Acesso em: 09 jul. 2021. 
 
BERNARDES, Sergio Antônio José. Especificação Técnica: Superfosfato Triplo GTSP (00-44-
00). Revisão 00. Documento Interno Mineradora, 2020. 
 
CALDAS, Guilherme Pereira. Procedimento: Espaço Confinado. Revisão 02. Documento Interno 
Mineradora, 2021a. 
 
_______. Procedimento: Trabalho em Altura. Revisão 02. Documento Interno Mineradora, 2021b. 
 
CEFERTT – Consultoria Especializada em Fertilizantes e Treinamento Técnico. Treinamento 
técnico e operacional em fornalhas tendo como combustível a biomassa. 2020. Documento 
Interno Mineradora. 
 
CELLA, Daltro; ROSSI, Mário César de Lima. Análise do mercado de fertilizantes no Brasil. 
Revista Interface Tecnológica, v. 7, n. 1, p. 41-50, 2010. 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6. ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
CUNHA, Luiza Gonzaga Sreeldin. Cenários e desafios da indústria de fertilizantes. 2017. 47 f. 
Monografia (Conclusão do Curso) – Universidade Federal Uberlândia, Curso de Graduação em 
Engenharia Química. 
 
DIAS, Victor Pina; FERNANDES, Eduardo. Fertilizantes: uma visão global sintética. BNDES 
Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006. 
 
FERNANDES, Nilson José. Estudo da fluidodinâmica e da secagem de um secador rotatório 
da indústria de fertilizantes. 2008. 90 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Uberlândia, Curso de Engenharia Química. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
HUTTNER, Maura Dumont. Avaliação ambiental e epidemiológica do trabalhador da indústria 
de fertilizantes do Rio Grande, RS. 1999. 168 f. Monografia (Conclusão do Curso) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Especialização em Pneumologia. 
 
IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Consulte o Infográfico “Mineração em números – 
Dados do setor mineral 2º trimestre/1º semestre 2020”. 2020. Disponível em: 
<https://ibram.org.br/noticia/consulte-o-infografico-mineracao-em-numeros-dados-do-setor-
mineral-2o-trimestre1o-semestre-2020/>. Acesso em: 15 mai. 2021. 
 



                                                       FACULDADE UNA DE CATALÃO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Civil  25 

KW DO BRASIL. Relatório Técnico: Revestimento com alvenaria refratária fornalhas das 
granulações. Documento Interno Mineradora, 2019. 
 
LEROY MERLIN. Tijolo Comum Vermelho 8,7X4,3X18,6CM BAUTH. 2021. Disponível em: 
<https://www.leroymerlin.com.br/tijolo-comum-vermelho-8,7x4,3x18,6cm-bauth_85831844>. 
Acesso em: 09 jul. 2021. 
 
LINS, Fernando Antônio Freitas; LOUREIRO, Francisco Eduardo de Vries Lapido; 
ALBUQUERQUE, Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de. Brasil 500 anos – a construção do Brasil e 
da América Latina: histórico, atualidade e perspectivas. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. 
 
LIRA, Rafael Braboza de Lira. Especificação Técnica: Superfosfato Simples Amoniado (03-17-
00). Revisão 02. Documento Interno Mineradora, 2020a. 
 
_______. Especificação Técnica: Fertilizante Mineral Complexo (05-35-00). Revisão 02. 
Documento Interno Mineradora, 2020b. 
 
_______. Especificação Técnica: Fertilizante Monoamônico (MAP 11-52-00). Revisão 02. 
Documento Interno Mineradora, 2020c. 
 
_______. Especificação Técnica: Fertilizante Mineral Complexo (00-21-00) – Catalão. Revisão 
02. Documento Interno Mineradora, 2020d. 
 
MAGALHÃES, Edney Alves. Desenvolvimento e análise de uma fornalha para aquecimento 
direto e indireto de ar utilizando biomassa polidispersa. 2007. 184 f. Tese (Doutorado) – 
Universidade Federal de Viçosa, Curso de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 
5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MASCARENHAS, Sidnei Augusto. Metodologia Científica. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2012. 
 
MELO, Fernanda Augusta de Oliveira et al. Desenvolvimento e construção de fornalha para 
biomassa com sistema de aquecimento direto e indireto do ar. Acta Scientiarum. Technology, v. 
32, n. 2, p. 129-136, 2010. 
 
MESQUITA, Pedro Paulo Dias; CARVALHO, Pedro Sérgio Landim de; OGANDO, Laura Duarte. 
Desenvolvimento e inovação em mineração e metais. BNDES Setorial, n. 43, p. 324-361, 
2016. 
 
MINERADORA. Plano de resgate – emergência em espaço confinado. Documento Interno 
Mineradora, 2020. 
 
MOURA, Álvaro; SOUZA, Sueline S.; AZEVEDO, Alessandra B. Saúde e segurança no trabalho: o 
gerenciamento dos riscos na COOPAMIDO. In: XII Encontro Nacional de Engenharia e 
Desenvolvimento Social, 2014, Castanhal. 
 
PEREIRA, Denise da Silva; MARTINS, Letícia Nunes Nascimento. A segurança no trabalho em 
uma mineradora na Cidade de Itapuã do Oeste, Rondônia. Revista Farociência, v. 5, 2017. 
 
RIBEIRO, Ana Paula R.A. et al. Simulação e controle de temperatura do conjunto fornalha-
secador. Salão de Iniciação Científica (11.: 1999: Porto Alegre). Livro de Resumos. Porto Alegre: 
UFRGS, 1999. 



                                                       FACULDADE UNA DE CATALÃO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Civil  26 

RODRIGUES, Sebastião Ailton. Análise dos principais problemas recorrentes da operação e 
manutenção nas fornalhas queimando lenha de eucalipto para a secagem de fertilizantes e 
do concentrado grosso de fosfato. Documento Interno Mineradora, 2020. 
 
RODRIGUES, Rodrigo Alves da Silva; SILVA NETO, Antônio Manoel da Silva. Instrução de 
Trabalho: Trabalho à Quente. Revisão 02. Documento Interno Mineradora, 2021. 
 
SILVA, Juarez de Sousa et al. Manual de construção e manejo de equipamentos [recurso 
eletrônico]: pós-colheita do café. Viçosa, MG: Os autores, 2018. 
 
TEIXEIRA, Letícia Belisário. Panorama recente do mercado de fertilizantes no Brasil: uma 
análise para o período 2011-2017. 2020. 24 f. Monografia (Conclusão do Curso) – Universidade 
Federal de Alfenas Campus Varginha, Curso de Graduação em Ciência e Economia. 
 
VILLAS-BÔAS, Ana Lúcia. Mineração e Desenvolvimento Econômico: A questão nacional nas 
estratégias de desenvolvimento do setor mineral (1930-1964). Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 
1995. 


