CARTILHA DE APRESENTAÇÃO
IRMÃOS MOTTIN LTDA
CAL MORRO BRANCO

APRESENTAÇÃO

A Irmãos Mottin Ltda atua há mais de setenta anos no fornecimento de insumos e
serviços para os diversos setores da construção civil, pavimentação, indústria de fertilizantes,
agronegócio e curtumes.
Especializada na produção de Cal Hidratada, Cal Virgem, Cal para Pintura, Cal Agrícola,
Cal Fino, Calcário e Saibros, todos os produtos possuem alta qualidade e atendem a todos
parâmetros das Normas Brasileiras (ABNT). Apresentamos estes produtos ao mercado com a
marca registrada Cal Morro Branco.
Possuímos 2 parques industriais, um de beneficiamento e um de extração de minérios
com capacidade de produção de 1.200 toneladas por dia e diversas jazidas com mais de 100
milhões de toneladas de reservas minerais com características únicas.
A gestão ambiental também é parte importante nos processos da Irmãos Mottin Ltda,
além de controlar as emissões das suas unidades fabris, está em conformidade com a
legislação Ambiental e investe no reflorestamento de arvores nativas e pinus tendo mais de
800 hectares plantados.
A Irmãos Mottin Ltda trabalha incessantemente na busca da melhoria dos seus
processos sempre tendo como objetivo a qualidade e confiabilidade para fornecer ao cliente
sempre a melhor opção para a sua necessidade.

Missão
Proporcionar produtos e serviços com qualidade, que atendam às necessidades dos
clientes.

Visão
Tornar-se empresa referência quanto à qualidade de seus produtos e serviços e quanto
à satisfação dos clientes.

Valores
Agilidade, Confiabilidade e Qualidade.

Histórico
Fundada em 1945 na cidade de Colombo (PR), região metropolitana de Curitiba a
Irmãos Mottin Ltda se especializou na produção de Cal iniciou suas atividades na produção de
cal virgem para abastecer o mercado de Curitiba e Região Metropolitana na época a cal era
vendida em tambores e levada de carroça até os clientes. Na década de 1960 devido à
explosão da demanda para a construção civil a empresa aumentou seu portfólio de clientes e
começou a abastecer a região da Grande São Paulo, nessa época a cal não era mais vendida
em tambores, mas sim em a granel e era transportada em caminhões. A partir de 1974 a
empresa começou a investir mais em tecnologia e melhorou seus processos começando a
produção de cal virgem ensacada. Devido a necessidades de mercado logo na década de 1980
começou a produção de cal hidratada e cal para pintura. Em meados de 1995 para aumentar
sua capacidade de produção, investiu de grande em novos maquinários, na atualização de suas
instalações e na compra de novos caminhões a fim de alavancar ainda mais seus ganhos
partindo para os setores do Agronegócio e curtumes. Atualmente a empresa fornece para os
setores de Construção civil, Pavimentação, Usinas de Asfalto, Usinas de Fertilizantes,
Agronegócio e curtumes localizados nas regiões sul, Sudeste, Centro Oeste e Norte.

Unidade de beneficiamento e Jazidas
A Irmãos Mottin Ltda possui duas unidades de beneficiamento uma em Colombo (PR)
responsável pela produção e beneficiamento de Cal Virgem, Cal Hidratada, Cal Agrícola e Cal
Fino com Produção com capacidade de produção de 400 toneladas dia.

A segunda unidade esta localizada no município de Almirante Tamandaré (PR) onde
também ao lado se encontra a Jazida em atividade nesta área são realizados os processos de
extração da pedra dolomítica e produção de calcário e saibros em geral. A distância entre
nossas jazidas e a área de beneficiamento é de aproximadamente 18 km oque facilita a
redução do lead time do processo criando mais agilidade no atendimento as demandas
solicitadas.

Laboratório
Visando a Padronização e manutenção da Qualidade dos seus produtos a Irmãos
Mottin conta com um laboratório próprio que realiza análises periódicas dos seus produtos
para garantir a confiabilidade dos resultados realizamos também análises em laboratórios
independentes, em auditorias internas e em coletas realizadas nas revendas para comprovar e
atestar a qualidade e as conformidades dos produtos da Irmãos Mottin Ltda com as normas
regulamentadoras vigentes.

Produtos
A cal, também conhecida como óxido de cálcio é uma das substâncias mais
importantes para a indústria, sendo obtida por decomposição térmica de calcário, cal virgem,
ou pela adição de água na cal virgem (cal hidratada). Cal virgem e cal hidratada são produtos
de grande versatilidade, presentes de forma direta ou indireta em uma infinidade de aspectos
da vida moderna, na cidade e no campo, proporcionando incontáveis benefícios ao homem
desde a Antiguidade.

Cal Hidratada – Cal Morro Branco


Uso: Construção Civil, Fertilizantes, Pavimentação, Curtumes e Tratamento de
Efluentes;



Atende aos padrões Norma ABNT 7175;



Embalagens: Papel (20 kg), Granel e Big bags (1TN);

Cal Virgem – Cal Morro Branco


Uso: Construção Civil, Fertilizantes, Agronegócio, Indústria Siderúrgica e
Tratamento de Efluentes;



Atende aos padrões Norma ABNT 6453;



Embalagens: Plásticas (20 kg), Granel e Big bags (1TN);

Cal especial para pintura Morro Branco


Uso: Construção Civil, e Agronegócio;



Atende aos padrões Norma ABNT 7175;



Embalagens: Papel (8 kg), Granel e Big bags (1TN);

Cal Agrícola – Cal Morro Branco


Uso: Agronegócio;



Atende aos padrões Norma ABNT 7175;



Embalagens: Papel (20 kg), Granel e Big bags (1TN);

Cal Fino Morro Branco


Uso: Construção Civil;



Alto Rendimento;



Embalagens: Plásticas (20 kg), Granel e Big bags (1TN);

Calcário


Uso: Agronegócio;



Granulometria: PRNT acima de 93;



Embalagens: Granel e Big bags (1TN);



Uso: Agronegócio;



Granulometria: Entre 0,5” e 8” ;



Embalagens: Granel

Saibros

Transportes e Expedição
Visando uma melhor performance, agilidade e controle a Irmãos Mottin Ltda também
oferece soluções em logística, Preparada para transportar todos seus produtos com uma frota
de caminhões novos, periodicamente revisados e equipados com sistema de rastreador
buscando assim atender de forma mais eficaz as necessidades do cliente.
Caso o cliente preferir realizar o transporte com frota própria ou terceirizada, a Irmãos
Mottin possui a melhor solução. A preocupação com a agilidade do cadastramento de
caminhões, entrada na planta, do carregamento e da expedição dos seus produtos é uma das
principais prioridades da Irmãos Mottin Ltda. Uma estrutura foi planejada e implantada para
garantir a máxima eficácia do processo garantindo um menor tempo de espera.

