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Missão da Empresa

Produzir ferro gusa de 
qualidade com compromisso 

ambiental e social.



Sobre a Empresa

• A Viena Siderúrgica S.A., situada na cidade de Açailândia, Estado do
Maranhão, entrou em operação em 1988.

• É hoje uma das maiores produtoras/exportadoras de ferro gusa do Brasil,
com uma capacidade instalada de 500.000 toneladas/ano.

• Possui uma planta industrial moderna e eficiente, incluindo:
- Sistema de Tamboramento de Ferro Gusa;Sistema de Tamboramento de Ferro Gusa;
- Sistema de Injeção de Carvão Pulverizado (ICP);
- Sistema de Cogeração - Termelétrica;

Si t i ã- Sinterização;
- Sistema de tratamento primário de águas pluviais e   
recirculação de águas de resfriamento;recirculação de águas de resfriamento;

- Sistema de Despoeiramento – Filtros de Mangas/Ciclones.



... ainda Sobre a Empresap

Distância média de 89 km de suas unidades produtoras dep
carvão, até a indústria.

A empresa possui mais de 56.000 hectares de matas
nativas (reservas legais e áreas de preservaçãonativas (reservas legais e áreas de preservação
permanente).

A Viena planta florestas desde 1989, estando atualmente
com 28 500 hectares reflorestados devendo atingircom 28.500 hectares reflorestados, devendo atingir
patamares de 80% de produção própria de carvão vegetal
em 2014 em áreas própriasem 2014, em áreas próprias.



Evolução da Capacidade Anual de Produção de Carvão - Viena MA
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... ainda Sobre a Empresa
Emprega 700 trabalhadores diretos (siderúrgica,
florestal e carbonização) e 2.500 indiretos noç )
pólo de Açailândia (MA).

Destaque para as ações de melhoramento
genético em viveiro próprio de eucalipto, visando
o aumento contínuo do rendimento das florestas
e seleção intensa de clones no campo
marcantemente para alta densidade da madeira.

Apresentando resultados de produtividade com
mais de 45 metros cúbicos de madeira porp
hectare/ano.



Melhoramento Genético e Aumento da Produtividade Florestal - Viena MA

55

60

45 48

45

50

)

36
38

41

40

45

3/
ha

/a
no

)

26
24

30

35

lu
m

e 
(m

3

24

20

25Vo

10

15

20

10
1989 (Sem. URO) 1994 (Sem.

UROCAM)
1995 (Sem.
Híbridos)

1997 (Multiclonais) 1998 (Clones
Locais)

2005 (Cl.
Locais/Regionais)

2010 (Clones
Especiais)



A empresa adquiriu recentemente uma
U i Sid ú i id d d S tUsina Siderúrgica na cidade de Sete
Lagoas, com capacidade instalada deLagoas, com capacidade instalada de
120.000 ton/ano.





Viena Energética

Foi criada em 2007, buscando auto-suficiência,
produzindo carvão vegetal dentro de fazendas própriasproduzindo carvão vegetal dentro de fazendas próprias,
em escala industrial.

Em 2008 a empresa iniciou suas operações de
d ã d ã d li t id d dprodução de carvão de eucalipto em unidades de

grande porte.

Após avaliação de vários processos, optamos pelop ç p , p p
modelo de Fornos Retangulares.



Exploração FlorestalExploração Florestal

Realizada com máquinas própriasRealizada com máquinas próprias.
Cada módulo é constituído pelas
seguintes máquinas:





O projeto foi desenvolvido após visitas realizadas em
empresas do segmento, onde fomos recebidos com extremop g ,
profissionalismo e espírito de colaboração.

E com a participação de profissionais especialistas da área,
ressaltando a colaboração do Eng. Florestal,
Dr. Alexandre Pimenta.



Fornos Retangulares – FRV 300 A -
VIENA

Unidade localizada a 20 km da indústria, funcionando efetivamente
há 2há 2 anos.

Fornos de 23 0 x 4 0 x 4 0 m com 2 portas de acesso uma chaminéFornos de 23,0 x 4,0 x 4,0 m, com 2 portas de acesso, uma chaminé,
29 tatus e 2 comportas para ignição, com teto impermeabilizado com
uma camada de 5 cm em concreto.

Capacidade produtiva média de 150 m³/forno/ciclo e 5.000 m³/mês
16 fcom 16 fornos.

Modelo escolhido pela empresa por atender a regulação de suasModelo escolhido pela empresa, por atender a regulação de suas
florestas.



Lenha Utilizada no Processo 
d  C b i ãde Carbonização

Lenha bitolada com 3 metros de comprimento.

Monitoramentos dos percentuais de secagemMonitoramentos dos percentuais de secagem
objetivando faixas de 30% umidade.

Período de secagem de 90 a 120 dias.



Carbonização
O processo de carbonização passou por melhorias no decorrer
das operações, com o desenvolvimento de práticas ep ç , p
processos, tais como:

Treinamento de Pessoal → Migrando de Fornos tipo “rabog p
quente” para retangulares;

Implantação de monitoramento de temperaturas, comp ç p ,
termopares sobre a copa, para identificação das fases do
processo;

Monitoramento de temperaturas, com medidores portáteis, tipo
infra-vermelho;

Inserção de programação de sequenciamento de
carga/descarga, carbonização e resfriamento, objetivando
manter os dutos condutores aquecidos e um fluxo contínuo demanter os dutos condutores aquecidos e um fluxo contínuo de
gases para alimentação do queimador central.



Controle de Temperaturas

Monitoramento com termômetro laser nasMonitoramento com termômetro laser, nas
paredes laterais e portas.

Termopares instalados na copa do forno,
com monitoramento a cada uma hora →
Curva de Temperatura.p



Curva Média de Temperatura - Fornos Retangulares Viena
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A áliAnálises

• São retiradas amostras a cada ciclo
de carbonização para análise de
carbono fixo materiais voláteis cinzacarbono fixo, materiais voláteis, cinza
e umidade.



Análise Imediata de Carvão Vegetal - Fornos Retangulares 
Viena CarbonizaçãoViena Carbonização
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Resfriamento dos FornosResfriamento dos Fornos

Usa-se barreladores mecânicos rebocados por
t ttratores.
Barrelas realizadas com maior frequência noq
período noturno, onde a evaporação é menor.
Monitoramento de temperatura com termômetroMonitoramento de temperatura com termômetro
laser.
O carvão é retirado com temperatura média de
35ºC, medido nas portas.35 C, medido nas portas.



Retirada e Expedição do CarvãoRetirada e Expedição do Carvão



A descarga é realizada diretamente em
container transportado por caminhão através decontainer, transportado por caminhão através de
sistema roll-on roll-off, objetivando diminuir
quebras, emissão de resíduos no pátio da unidade
e otimização da logística, mantendo um just ine otimização da logística, mantendo um just in
time de entrega na usina.





Queimador de GasesQueimador de Gases
Foi implantado com o objetivo de extinguir gases poluentes,Foi implantado com o objetivo de extinguir gases poluentes,

provenientes do processo de carbonização, pleiteando crédito de
carbono;

Um modelo já existente no mercado, usado para queima de gases
em fornalhas de cerâmica Projeto original dos Irmãos Minatti RSem fornalhas de cerâmica – Projeto original dos Irmãos Minatti – RS –
adaptado para fornos retangulares;

Contando com experiências práticas/operacionais do nosso corpo
técnico, em queimador de forno de calcinação, cowper e glendon de
alto-forno, realizamos modificações estruturais, otimizando a relação
ar/gás e o equilíbrio da fluidez dos gases, devido a tiragem natural via
chaminé;chaminé;



... ainda sobre o Queimador de Gases

Criou-se também, rotinas operacionais para, p p
estabilizar temperatura, devido as variações
de volume, umidade e oscilações do PCI dos
gases.

O equilíbrio da operação se deu com a
implantação de um sequenciamento, que

tê fl í dmantêm um fluxo contínuo de gases no
queimador, alimentando a câmara de queima,
e mantendo os dutos condutores aquecidose mantendo os dutos condutores aquecidos,
evitando grandes condensações e geração de
alcatrãoalcatrão.





Temperatura Média Diária do Queimador/Chaminé - Fornos Retangulares FRV 300 - Setembro
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Novo Projeto – FRV 300 BNovo Projeto – FRV 300 B

Sofreu algumas modificações, buscando melhorias na
operação.p ç

Mudanças:
- Substituição de tatus por mini-câmaras;ç p ;
- Aumento do espaçamento entre fornos;
- Chaminés com a caixa de junção mais distante;j ç ;
- Aumento da Câmara de Queima do queimador de gases;
- Sistema de comportas móveis para maior facilidade dep p
isolamento da linha de gás.
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