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RESUMO 

Este trabalho tem como escopo a avaliação da qualidade do óxido de cálcio (cal) 
produzido na maior região produtora da cal no Brasil, o centro-oeste mineiro, utilizando-se 
métodos estatísticos para a investigação. A pesquisa contou com apoio de um grande grupo 
empresarial que atua nesse segmento, a siderúrgica Imerys, a qual forneceu dados das 
características do produto sob estudo, sendo a reatividade, alvura, teor de pedra crua e os 
resíduos, coletados em amostras provenientes de fornecedores locais que trabalham sob 
condições precárias. As técnicas estatísticas comprovaram um baixo desempenho dos pequenos 
fornecedores desse insumo no que concerne às necessidades das indústrias que utilizam o produto 
como matéria-prima, pois de acordo com as análises realizadas, foram identificadas diferenças 
significativas na matéria-prima fornecida pelos dois produtores locais, no que se refere às 
características críticas de qualidade do óxido de cálcio. Isso indica uma não uniformidade no 
modo de trabalho desses produtores, o que pode impactar negativamente na qualidade do produto 
final fabricado pela siderúrgica. Observa-se ainda uma incapacidade desses pequenos produtores 
em fornecerem uma matéria-prima de qualidade aceitável para a empresa. Desse modo, conclui-
se que os pequenos fornecedores carecem de melhorias em seus processos e investimentos em 
tecnologias melhores, para produzir um óxido de cálcio de qualidade superior. Se tais melhorias 
forem consolidadas por estes fornecedores de óxido de cálcio, pode-se ter um produto que 
possivelmente satisfará mais os stakeholders que formam a cadeia deste tipo de material. Tendo 
em vista o baixo nível de renda da população da região estudada, e da necessidade da empresa em 
obter a matéria-prima desse local, sugere-se que a siderúrgica realize uma análise de viabilidade 
de investimentos para a melhoria de seus fornecedores. Tal investimento proporcionaria não 
apenas o desenvolvimento da região, como também atenderia a questões ambientais, pois o 
processo realizado pelos fornecedores gera grande emissão de gás carbônico, devido à falta de 
filtros em suas chaminés para a retenção deste poluente. Pesquisas futuras poderão ser levantadas 
a respeito. 
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