
 

Resumo – O setor siderúrgico, principalmente em Minas Ge-

rais, faz uso intenso de carvão vegetal para a produção de aço, 

tanto na forma de redutor como na forma de energético. Este 

uso contribui para a constituição de uma matriz energética 

renovável no Estado. Este artigo apresenta o desenvolvimento 

de um sistema de cogeração utilizando gases residuais do pro-

cesso de pirólise lenta para a produção de carvão vegetal, resí-

duos sólidos do carvão vegetal e da atividade florestal de pro-

dução de eucalipto. Estimativas indicam um potencial de 

125MW em geração descentralizada no estado de Minas Ge-

rais, representando uma oportunidade de negócios em energia e 

em eficiência energética para o setor de produção de carvão 

vegetal, aliando os setores de silvicultura, siderúrgico e de 

energia elétrica. 

 
Palavras-chave – Carvão Vegetal, Cogeração, EFGT. 

I. INTRODUÇÃO 

A lenha, no passado, se constituiu na principal fonte de 

suprimento energético, sendo posteriormente substituída por 

combustíveis fósseis. Essa substituição, ao longo de mais de 

dois séculos, produziu reflexos ambientais, representados 

pela emissão de gases de efeito estufa. Além disso, com o 

aumento populacional e a construção de uma sociedade ba-

seada no uso da energia, é inevitável a constatação da condi-

ção finita dos recursos naturais. 

Diante deste cenário, algumas opções se apresentam como 

soluções: 

 Mudança nos padrões de consumo: esta é uma opção bas-

tante complexa de ser realizada, uma vez que depende 

fundamentalmente de adesão pelos cidadãos, exigindo um 

amplo trabalho de modificação cultural, educacional e na 

filosofia de vida de toda a sociedade. Trata-se de uma op-
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ção que pode ser realizada pela consciência do indivíduo e 

também por ações de governo e de estado de maneira a 

transforma a sociedade. Entretanto, considerando que o 

modelo econômico atual, sobre o qual a sociedade brasilei-

ra encontra-se alicerçada, dificilmente tal mudança será 

executada de forma abrangente. 

 Uso de processos mais eficientes: a energia mais cara é 

aquele que não foi produzida no momento em que se ne-

cessitava dela, e da mesma forma, a energia mais barata é 

aquela que foi economizada. Sendo assim, a percepção de 

que ações de eficiência são fundamentais, não só do ponto 

de vista energético, mas também econômico, se tornam 

mais populares e efetivas. 

 Utilização de energias renováveis: o uso destas fontes con-

tribui não somente para a mitigação das emissões e redu-

ção do efeito estufa, como também contribui para o supri-

mento energético. Do ponto de vista, particular, tais fontes 

até podem ser confundidas ou chamadas como fontes al-

ternativas. Contudo, observando-se cenários de planeja-

mento e prospectivos leva a conclusão de que todas as fon-

tes e formas de energia terão a sua aplicação e importância 

para a construção do sistema energético do futuro. 

Neste contexto a biomassa volta a ter uma importância pa-

ra o suprimento energético, aliando as duas últimas soluções 

listadas. No estado de Minas Gerais a lenha possui grande 

importância na matriz energética, respondendo por 21,4%, 

conforme indica o 26º Balanço Energético do Estado de 

Minas Gerais [1]. Este valor é superior à contribuição da 

eletricidade, que representa 14,6% na matriz energética es-

tadual. 

A lenha é essencialmente destinada para a produção de 

carvão vegetal (75%) [2]. A maior parte da produção de 

carvão vegetal visa atender a indústria siderúrgica no forne-

cimento de energia e carbono para altos-fornos. A utilização 

do carvão vegetal é recomendável, pois está apoiada em 

florestas renováveis. As empresas líderes do setor alicerçam 

a produção nas chamadas UPC (Unidade de Produção de 

Carvão) ou UPB (Unidade de Produção de Biorredutor). 

Esta última nomenclatura foi dada para caracterizar melhor a 

sustentabilidade do processo produtivo e modificar a ideia 

de percepção associada com sujeira e insalubridade do car-

vão. O carvão vegetal produzido é transportado para ser 

utilizado nas usinas siderúrgicas [2].  
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Os gases resultantes da carbonização podem ser direta-

mente lançados na atmosfera, com elevado poder poluente, 

ou podem ser queimados em queimadores apropriados (fla-

res), tendo +, eficiência energética e geração distribuída. 

Entretanto é necessário que se resolva o problema técnico 

de transporte destes gases de origem orgânica entre os for-

nos e a unidade centralizada de geração de energia e o de-

senvolvimento de queimadores para aproveitamento de ga-

ses residuais, juntamente com resíduos sólidos e líquidos, 

tanto da produção de carvão como da produção de silvicul-

tura.  

Estes são os objetivos essenciais do Projeto de P&D GT 

358 (PD-4951-0358/2010) cujo principal resultado é uma 

planta de cogeração inovadora e demonstrativa que além da 

questão pontual da unidade em que se encontre instalada, 

demonstre que é mantida a condição requerida de combustão 

e que é possível realizar o aproveitamento e eficiência ener-

gética de forma técnica e economicamente viável.  

A metodologia essencial para o desenvolvimento deste 

projeto foi a experimentação, definida de acordo com o es-

tado da arte da tecnologia e com foco nos resultados espera-

dos da pesquisa. 

A pesquisa proposta visa resolver algumas das barreiras 

tecnológicas associadas, integrando o segmento de produção 

de carvão vegetal ao grupo de potenciais geradores de ener-

gia elétrica, através do desenvolvimento de uma tecnologia 

específica de geração de energia com tempos de retorno dos 

investimentos compatíveis com o porte das unidades. Para a 

concessionária de energia este projeto possui aplicação es-

sencial como consolidação tecnológica, subsídio para desen-

volvimento de novos negócios em produção ou comerciali-

zação de eletricidade e também para o fomento da atividade 

industrial e regional. 

Este projeto está sendo realizado em parceria com a em-

presa ArcelorMittal Bioflorestas e a Cemig GT e encontra-se 

em andamento com término previsto para novembro/2013, 

tendo 36 meses de execução. 

II. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

A produção de carvão vegetal ocorre basicamente da se-

guinte forma: produção de eucalipto, em uma área no entor-

no da unidade de carbonização, na forma de mosaico; a co-

lheita, feita utilizando máquinas modernas para o corte das 

árvores (figura 1a); desfolhamento e formação de toras com 

tamanho padronizado (figura 1b); transporte das toras para o 

pátio do sistema de carbonização, onde ocorrerá a secagem, 

podendo inclusive haver um forno específico para este pro-

cesso; acondicionamento da madeira dentro do forno para a 

realização da carbonização em batelada; processo de pirólise 

lenta, com a produção de carvão vegetal com duração de 4 

dias; resfriamento do forno, também no período de 4 dias; 

descarga do carvão produzido e finalmente transporte do 

carvão vegetal para as siderúrgicas. Na descarga, os finos de 

carvão e tiços (madeira não carbonizada) se constituem em 

resíduos do processo de produção que são inúteis para o 

processo siderúrgico, mas que podem ser utilizadas no apro-

veitamento energético (figura 1c). 

(a) 

 (b) 

 (c) 

 
Figura 1 – Colheita mecânica do eucalipto (a) e resíduos florestais (b) e 

resíduos de carvão vegetal (c). 

 

Na figura 2 é apresentada uma visão esquemática da pro-

dução de carvão, que juntamente com a figura 3 indica a 

oportunidade do uso deste recurso energético. 

 
Figura 2 - Esquemático da produção de carvão vegetal [2]. 

 

Em função da programação dos fornos os gases de carboni-

zação apresentam uma composição altamente instável e va-

riável. Esta característica agrega complexidade para a pro-

dução de eletricidade. 

Para a produção do carvão vegetal em escala industrial nas 

UPC’s, são utilizadas dezenas de fornos de alvenaria com 

grandes dimensões, conforme apresentado na figura 4. 

 



 
Figura 3 – Fluxo energético da lenha e a oportunidade em eficiência energética. 

 

O projeto será implantado na UPC Buritis, localizada na 

Cidade de Martinho Campos/MG, conforme indica a figura 

5. Esta UPC é composta de 36 fornos de grandes dimensões. 

Cada um deles comporta 225 m3 de madeira, resultando em 

uma produção de 185 metros de carvão (MDC). 

 
Figura 4 – Fornos para a produção de carvão vegetal – 225 m3. 

 

Na figura 6 é possível observar que a localização da pro-

dução de carvão vegetal encontra-se coincidente com regi-

ões de baixa produção de eletricidade, com rede elétrica 

fraca e na região de semiárido do estado de Minas Gerais 

(área da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste). Além da possibilidade de melhoria na rede 

elétrica, existe ainda a possibilidade de atendimento de co-

munidades isoladas. 

 
Figura 5 – UPB Buritis em Martinho Campos/MG. 

 
Figura 6 – Produção de combustíveis de madeira de silvicultura (t) [3]. 

A.  P&D Cemig/Aneel GT 358 

O projeto de Pesquisa e Desenvolvimento denominado 

“Tecnologias integradas de transporte de gás de carboniza-

ção de biomassa e beneficiamento de subprodutos para co-

geração de energia elétrica com microturbinas” – P&D 

CEMIG/ANEEL GT358 foi iniciado em novembro/2010 e 

tem o seu encerramento previsto para novembro/2013, com 

duração de 36 meses. Resultou da parceria entre a CEMIG 

Geração e Transmissão SA e a ArcelorMittal Bioflorestas, 

tendo um custo de total aproximado de R$8,5 milhões, sen-

do que deste valor R$2,6 milhões faz parte da contrapartida 

oferecida pelo parceiro aos recursos do P&D Aneel. Seus 

principais objetivos, de forma mais detalhada foram [4]: 

 Desenvolver uma base de conhecimento sobre os gases 

gerados durante a carbonização da madeira permitindo o 

desenvolvimento de um sistema de transporte de gases efi-

ciente dentro da UPC. O sistema de transporte desenvolvi-

do gerará patente. 

Oportunidade em 

Eficiência Energética 

e negócios em eletricidade 

Foco do P&D GT 358 

 



 Construir um sistema protótipo de tubulações, exaustores, 

drenos, aquecedores, revestimentos que conduzam eficien-

temente os gases de carbonização gerados nos fornos até 

uma posição central onde estaria situada a unidade de ge-

ração de energia elétrica. 

 Construir e testar um sistema contendo uma microturbina 

EFGT (turbina de queima externa). A microturbina será 

adquirida para compor o sistema e agregar conhecimentos 

técnicos não envolvendo a geração de patente. 

 Testar os limites de desempenho da turbina considerando-

se as temperaturas limites de trabalho e revestimentos de 

proteção térmica passíveis de aplicação. 

 Estabelecer os parâmetros e malhas de controle do sistema 

para as condições de partida, aquecimento, aceleração, ge-

ração, parada. A metodologia desenvolvida poderá ser pa-

tenteada. 

 Desenvolver uma base de conhecimento sobre os resíduos 

sólidos gerados na cadeia produtiva do biorredutor de for-

ma a permitir a coleta, o pré-processamento, o transporte 

eficiente, o beneficiamento, a classificação e a sua queima 

em fornalhas híbridas (biomassa/gás de carbonização) em 

unidades de geração de elétrica associadas às unidades de 

processamento de biorredutor. Os equipamentos desenvol-

vidos serão patenteados. 

 Construir um protótipo móvel de classificação e pré-

secagem de finos de biorredutor integrado ao processo 

produtivo de forma a realizar coleta dos resíduos no mo-

mento da descarga dos fornos. O equipamento desenvolvi-

do será patenteado. 

 Construir uma central de processamento de resíduos de 

explorações florestais que pique, padronize e classifique os 

resíduos para ser utilizado na queima das fornalhas. A cen-

tral de resíduos será patenteada. 

 Desenvolver uma fornalha híbrida (gás de carboniza-

ção/finos de biorredutor/resíduos de madeira que queime 

simultaneamente ou não resíduo sólido e gás de carboniza-

ção). A fornalha será patenteada. 

 Capacitar tecnicamente o segmento industrial de produção 

de biorredutor como um potencial fornecedor de energia 

elétrica. 

O principal produto deste projeto será: um sistema piloto 

de cogeração de energia composto de sistema de transporte 

de gases, desenvolvido na pesquisa, de microturbina EFGT 

importada, trocador de calor, sistema de controle automati-

zado, fornalha de queima de gases de carbonização, execu-

tados de forma a promover a viabilidade técnica e fornecer 

elementos para viabilidade econômica para negócios em 

energia e em eficiência energética. 

B.  Metodologia 

A metodologia de desenvolvimento deste projeto será:  

 Modelagem matemática do sistema; 

 Projeto do sistema de gases de carbonização. O desafio é 

transportar os gases sem que haja condensação de água e 

alcatrão na tubulação; 

 Construção e testes do sistema de transporte de gases. Nes-

te ponto será demonstrado que os gases são capazes de 

manter condição de combustão e de produção de energia; 

 Avaliação de tecnologias de produção de energia e turbina 

EFGT. A justificativa desta opção se deve ao fato de que o 

gás residual teria dificuldades em manter a condição de 

combustão em um sistema de caldeira convencional. As 

turbinas a gás não poderiam ser aplicadas diretamente nes-

te caso, pois existe a presença de partículas e alcatrão que 

reduziriam significativamente a vida útil do equipamento 

inviabilizando a aplicação da tecnologia. O sistema EFGT 

basicamente se trata de uma turbina aeronáutica onde o 

fluido de trabalho é o ar. Neste caso para se elevar a tem-

peratura do ar é feita a troca de calor em um queimador 

para onde os gases residuais são conduzidos e queimados. 

 Projeto do sistema de cogeração; 

 Inventário florestal e estudo do sistema de aproveitamento 

de biomassa florestal residual; 

 Construção do sistema de cogeração e de aproveitamento 

de biomassa florestal residual; 

 Elaboração de procedimentos operacionais e treinamentos 

de segurança; 

 Testes e ajustes integrais no sistema protótipo; 

 Análise técnica, econômica, ambiental e energética do sis-

tema, revisão e consolidação de resultados do projeto. 

C.  Benefícios do Projeto 

A concessionária pode se beneficiar pelo desenvolvimen-

to da tecnologia de diversas formas, dentre elas: registro e 

exploração de patentes e royalties, aplicação de geração 

distribuída e fornecimento de energia em comunidades iso-

ladas próximas a unidades de produção de carvão, comercia-

lização de energia elétrica, oportunidades para a empresa 

ESCO (empresa de serviços de conservação de energia) da 

Cemig – Efficientia.  

O setor siderúrgico se beneficiará na medida em que po-

derá se tornar autoprodutor e/ou exportador de eletricidade, 

além dos ganhos ambientais pela redução de emissão na 

cadeia produtiva do setor siderúrgico. 

O ganho para o setor elétrico está associado com o desen-

volvimento de ampliação da matriz renovável e com ganhos 

em eficiência. Já a sociedade terá o benefício de formação 

de recursos humanos para lidar com o tema, além de possibi-

lidades industriais advindas das realizações deste projeto. 

D.  Gerenciamento do Projeto 

Considerando a complexidade do projeto, desde o seu ini-

cio foi pensada a utilização das melhores práticas em geren-

ciamento de projetos, preconizadas pelo PMI (Project Ma-

nagement Institute).  

Esta ação se constitui essencialmente na estruturação de 

um plano de projeto onde as 9 áreas de gerenciamento de 

projetos: escopo, custo, prazo, qualidade, recursos humanos, 

comunicação, risco, aquisição e integração foram considera-

das para a realização do projeto em todas as suas fases. A 

seguir será apresentada de forma breve um extrato essencial 

do plano de gerenciamento do projeto. 

Critérios de aprovação dos produtos: 

1. Documentação conforme legislação e manual Aneel 

2008; 

2. Conformidade com relação ao que está proposto no 

Plano de Trabalho anexo ao convênio e aos requisitos 



do projeto; 

3. Solicitações de mudanças realizadas e aprovadas pelo 

gerente do projeto; 

4. Projeto conduzido e encerrado conforme as melhores 

práticas em gerenciamento de projetos e atendendo aos 

requisitos de projeto nas dimensões: custo, prazo, qua-

lidade e escopo; 

Com relação aos produtos os critérios são os seguintes: 

5. Sistema de condução de gases montado e funcionando; 

6. Sistema de aproveitamento de resíduos de biomassa 

florestal montado e funcionando; 

7. Sistema de geração de energia, constituído por quei-

mador central, turbina EFGT e gerador, montado e 

funcionando; 

Na figura 7 é apresentado o cronograma, usando os mar-

cos de entrega do  

a essência do plano de gestão do tempo. A figura 8 apre-

senta a curva “S” do projeto, indicando a gestão de custos ao 

longo do projeto. A relação institucional ocorrerá conforme 

determinado na figura 9, que trata da gestão dos recursos 

humanos. Já nas tabelas I e II é ilustrado o plano de comuni-

cação, que se mostra essencial ter um estabelecimento claro 

da relação entre as instituições e na comunicação a ser de-

senvolvida ao longo do projeto. 

Além disso, cabe ressaltar que a execução do projeto tem 

o suporte de um escritório de projetos da ArcelorMittal Bio-

florestas, realizando o desdobramento executivo do gerenci-

amento de projetos para o nível de equipe técnica executiva, 

conforme ilustra a figura 10. 

 
Figura 7 – Plano de gestão do tempo no projeto. 

 

 

 
 

Figura 8 – Curva “S” no projeto GT358 – gestão dos custos. 

 

 
 

Figura 9 – Relação institucional no contexto do P&D GT 358. 

 

 

 

 

 
 

 



Tabela I – Definição dos documentos do projeto. 

 

  Emissor Receptor Periodicidade Mídia Utilizada Formato 

Project Charter Superintendência  Gerente do Projeto Após a celebração 

do convênio 

Papel Texto 

Planejamento     

orçamentário do 

projeto 

Gerente do projeto Administrativo Início do projeto Digital Tabela 

Plano de projeto Gerente do Projeto Coordenador e equipe 

do projeto 

Na reunião de 

Kickoff Meeting 

Digital Texto 

Pedido de mudança 

de cronograma 

Coordenador  do 

projeto 

Gerente do Projeto Assim que 

necessário 

Digital Texto ou 

tabela 

Pedido de mudança 

de custos 

Coordenador  do 

projeto 

Gerente do Projeto Assim que 

necessário 

Digital Texto ou 

tabela 

Autorização de mu-

dança 

Gerente do Projeto Coordenador do pro-

jeto 

Aprovação da soli-

citação de mudança 

Digital Texto ou tabe-

la 

Relatório de produto Coordenador do 

projeto 

Gerente do projeto Entrega de produto Digital Texto, tabela,   

gráficos e 

fotos 

Relatório progresso Coordenador do 

projeto 

Gerente do projeto Mensal Digital PPT 

Aceite de produto Gerente do projeto Coordenador do pro-

jeto 

Após aprovação do 

produto 

Papel 

Digital 

Texto 

Relatório de status Gerente do projeto  Sponsor Mensal após conso-

lidação do desem-

penho 

Papel 

Digital 

PPT 

Ata de reunião   Gerente do projeto Coordenador do pro-

jeto 

Mensal Digital Texto 

Lições aprendidas Coordenador do 

Projeto 

Gerente do Projeto Mensal Papel  

Digital 

Texto 

Relatório final Coordenador do 

projeto 

Gerente do projeto Encerramento do 

projeto 

Papel  

Digital 

Texto 

Relatórios          

quadrimestrais 

Gerente do Projeto TE/TN A cada 4 meses Digital Texto 

Relatório Final e 

artigo  

Gerente do Projeto TE/TN Encerramento Téc-

nico e contábil do 

projeto 

Formulário de 

projeto Aneel 

Texto, tabela,   

gráficos e 

fotos 

 

Tabela II – Definição das reuniões do projeto 

 

Reunião Convocador Participantes Periodicidade Local Duração 

Kickoff Meeting Gerente do projeto Toda a equipe Após celebração do 

convênio e antes do 

início executivo do 

projeto 

UPB 

Martinho Campos 

ou Cemig Sede 

4 h 

Acompanhamento 

(desempenho, riscos, 

lições aprendidas, 

mudanças e questões) 

Gerente do projeto Coordenador e indi-

cados da equipe que 

tenha informações a 

serem tratadas 

A ser agendada 

oportunamente 

Pode ter periodici-

dade variável a 

depender da neces-

sidade do projeto 

UPB Martinho 

Campos ou Cemig 

Sede 

4 h 

Mensal - status Gerente do projeto  Sponsor e outros par-

ticipantes de coorde-

nação de interesse 

convidados pela Ce-

mig 

A ser agendada 

oportunamente 

SA/16/B1 Sala da 

TE/AE 

1 h 

Evento técnico Coordenador do 

projeto 

Equipe do projeto e 

convidados 

Anualmente, após o 

encerramento das 

atividades prevista 

para cada ano 

A ser definido 

(Organização pela 

ArcelorMittal) 

16 h 

 



 
Figura 10 – Gerenciamento de projetos pelo lado do executor – capa do relatório de desempenho de produto e as diversas dimensões exploradas. 

 

É interessante observar que: o custo, escopo, prazo e qua-

lidade encontram-se completamente definidos pelo instru-

mento jurídico da parceria (convênio). A gestão da qualida-

de, a gestão de risco e a gestão de aquisições são atribuições 

exclusivas da equipe executora. Além disso, a gestão da in-

tegração é feita essencialmente pelo controle das mudanças 

no ambiente de projeto. 

A elaboração e execução do plano de projeto, tendo como 

balizador o uso das melhores práticas em gerenciamento de 

projetos, se mostrou extremamente útil para o conhecimento 

e o domínio das questões gerenciais do projeto. Entretanto 

os benefícios encontram-se limitados a questões de gestão, 

não interferindo em problemas de natureza da pesquisa. A 

grande contribuição das melhores práticas encontra-se na 

definição clara de atribuições e responsabilidades, definição 

de documentos e contatos, minimizando os ruídos de comu-

nicação e relacionamento no ambiente do projeto, conforme 

já pôde ser observado e vivenciado em outros projetos de 

pesquisa e desenvolvimento. 

E.  Problemas e Dificuldades  

As dificuldades relatadas para este projeto coincidem com 

as dificuldades que de maneira geral atingem a todos os pro-

jetos de pesquisa, como por exemplo: 

 Ambiente altamente regulado e burocrático. Fazer pesquisa 

significa necessariamente estar em um ambiente sujeito a 

incertezas e de elevado risco. Entretanto, considerando-se 

a forma de contratação e acompanhamento de projetos, é 

necessário que a pesquisa seja praticamente realizada ante-

rior ao convênio do projeto, uma vez que firmado o ins-

trumento jurídico, existe uma margem muito pequena de 

flexibilidade e manobra para acomodar as modificações a 

que o projeto encontra-se sujeito, restando então apenas a 

execução; 

 Pouco conhecimento pelos parceiros dos tramites e funci-

onamento do programa, além da complexidade natural do 

processo; 

 Dificuldades de se encontrar pesquisadores, fornecedores e 

mão de obra especializada para se realizar as atividades 

previstas para o projeto; 

Note estas questões estiveram presentes no projeto, mesmo 

fazendo-se uso das melhores práticas em gerenciamento. 

III. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

Os resultados do projeto serão apresentados apenas de 

forma ilustrativa, uma vez que a dedução passo a passo 

compõe a extensa documentação do projeto. 

A.  Modelagem e simulação do sistema 

A figura 11 apresenta a estrutura de implantação do proje-

to e a forma de construção do sistema de transporte de gases 

de forma que não haja condensação de voláteis condensáveis 

e alcatrão, cuja condição se constitui no maior gargalo para 

aplicação do transporte de gases. Na figura 12 é apresentada 

a simulação para o segmento de transporte de gases, resul-

tante da modelagem científica (cinética, termodinâmica e 

fenômeno de transporte do processo), onde é possível verifi-

car que a temperatura se mantem acima do valor de conden-

sação do alcatrão (150º C)[5]. 

B.  Anteprojeto do sistema de transporte de gases 

Esta etapa teve como produto o fluxograma de engenharia 

do projeto. Na figura 13 é apresentada a vazão mássica si-

mulada, baseada em condições experimentais, e consideran-

do um conjunto de 12 fornos, e na figura 14 é apresentado o 

PCI (poder calorífico inferior) disponível em função da pro-

gramação de produção de carvão. 

 



 (a)  (b) 
Figura 11 – Arquitetura da parte de queima de geração de de eletricidade, resultante da etapa de modelagem do projeto. 

 
Figura 12 – Sistema de transporte de gases de carbonização. 

 
Figura 13 – Vazão mássica para o conjunto de 12 fornos. 

 

 
Figura 14 – PCI  para o conjunto de 12 fornos. 

 

Na figura 15 é apresentado o fluxograma de engenharia para 

o segmento de testes do sistema de transporte de gases [6]. 

Na figura 16 é mostrado o segmento em testes, cujos resul-

tados apresentam sucesso com relação às expectativas para o 

desempenho do sistema. 

C.  Projeto do sistema de transporte de gases 

Na figura 17 é apresentado o resultado de simulação para 

produção de eletricidade aproveitando os gases de carboni-

zação. Na figura 18 é apresentado o projeto de arranjo físico 

da unidade de transporte de gases de carbonização [7]. 

D.  Projeto técnico executivo da cogeração 

Na figura 19 é apresentado o resultado para o projeto exe-

cutivo do queimador central em modelagem fluidodinâmica. 

A figura 20 apresenta o projeto executivo do sistema de co-

geração. [8] 

A escolha do acionador primário (turbina EFGT) teve 

como base um levantamento do estado da arte da tecnologia, 

cuja conclusão mapeou este mercado, indicando 3 possíveis 

fabricantes fornecedores desta tecnologia para o projeto, 

sendo eles: Btola, Talbots e Turbec. 

O sistema EFGT fixa exigências menos restritas em rela-

ção à composição e limpeza do gás de combustão, pois por 

dentro da turbina passa apenas com ar a alta temperatura, 

possuindo a vantagem de permitir a queima de combustíveis 

alternativos, como por exemplo, biomassas. A pequena po-

tência da unidade de geração possibilita a existência de uni-

dades descentralizadas, destinadas para diversos tipos de 

biomassas provenientes de processo agrícolas e de silvicul-

tura. O queimador trabalha sob pressão atmosférica, o que 

dispensa o processo de compressão do combustível [8]. A 

figura 21 mostra que a diferença essencial da turbina EFGT 

encontra-se na adição de um sistema de troca térmica e uso 

do ar como fluido. A figura 22 mostra a turbina no site onde 

será instalada a planta experimental. 



 
Figura 15 – Fluxograma de engenharia para o segmento de testes. 

 
Figura 16 – Segmento de tubulação de transporte de gases de carbonização 

em testes. 

 

 

 

 
Figura 17 – Previsão de geração elétrica para o conjunto de fornos 

 

 

 

 



 
Figura 18 – Arranjo físico da planta de cogeração.  

 

 
Figura 19 – Sistema de combustão - Modelagem. 

 

Foi realizada uma visita técnica internacional em unidades 

EFGT instaladas na Itália e Filipinas e cujas conclusões le-

varam a definição do fornecedor do sistema: Genera (Itália). 

A importação do equipamento foi realizada durante 2012 e 

em março/2013 a turbina foi entregue na UPC Buriti em 

Martinho Campos. A figura 22 mostra os equipamentos da 

turbina no local, prontos para serem montados. 

E.  Estudo da Biomassa Complementar 

Conforme apresentado no projeto de estudo 2009 da 

CEMIG/ArcelorMittal uma UPC que produz aproximada-

mente 20.000 MDC/mês teria um potencial de geração de 

eletricidade próximo de 1,5 MW usando apenas resíduos 

sólidos da cadeia produtiva, o potencial de resíduos pode ser 

assim classificado: 

 Resíduo de exploração florestal : 0,35 MW; 

 Finos de carvão: 0,65 MW; 

 Casca de madeira: 0,5 MW. 

A viabilidade do uso dos resíduos sólidos na cadeia produti-

va aumentaria em mais de 50% o potencial da fonte de gera-

ção elétrica prevista a partir do gás de carbonização das 

UPCs [9]. Na figura 23 é apresentada a configuração do 

aproveitamento de resíduos. 

A picagem dos resíduos florestais será efetuada logo após 

o transporte da madeira, aproveitando-se a garra de carga e 

será feita por um picador florestal a disco, móvel, modelo 

PDF 320, com motor diesel.  

O sistema de classificação e limpeza utiliza o peneirador 

modificado para eliminação de terra e resíduos não aprovei-

táveis (pedras, tijolos, materiais ferrosos e outros) para pos-

terior picagem a armazenamento em local seco e seguro. 

Trata-se da mesma concepção do peneirador móvel hoje 

existente com alteração para recebimento de mesa de rolos 

alternados e com inversão de rotação, visando a limpeza por 

gravimetria diferenciada.  



 
Figura 20 – Projeto executivo do sistema de cogeração.  

 

 
Figura 21 – Turbina EFGT – esquemático de funcionamento. 

 

 
Figura 22 – Turbina EFGT no site onde será montada a planta piloto. 

 
Figura 23 – Fluxograma básico para o aproveitamento de resíduos. 

 

Para a injeção dos resíduos florestais, duas opções serão 

testadas: injeção de biomassa diretamente na câmara de 

combustão e gaseificação e injeção do gás na câmara, con-

forme indicam as figuras 24 e 25. 

 
Figura 24 – Concepção do sistema de injeção direta de biomassa. 



 
Figura 25 – Concepção do sistema de injeção de biomassa por gaseifica-

ção. 

 

O inventário de resíduos a serem utilizados indica[10]: 

 O aproveitamento energético de folhas e galho deve resul-

tar em 25.206 kW.h.ha
-1

 de energia; 

 A casca contribui com 8,5% da massa seca total, resultan-

do em 39.837 kW.h.ha-1 de energia caso fossem comple-

tamente utilizadas. Entretanto, perdas de casca foram 

identificadas durante as duas etapas, como se se-

gue:perda de casca durante a extração e secagem no 

campo (10.207 kW.h.ha
-1

) e  perda de casca durante o 

transporte de madeira, da beira do talhão (após a seca-

gem) até o empilhamento na UPC que corresponde a 

3.860 kW.h.ha
-1

. 

IV. CONCLUSÕES 

As simulações e modelagens matemáticas necessárias fo-

ram realizadas e subsidiaram o projeto do sistema piloto de 

cogeração. O segmento de transporte de gases foi testado, 

liberando o projeto do sistema definitivo. O sistema de pro-

cessamento de resíduos de carvão e do processo florestal foi 

levantado e especificado. A turbina e queimador foram es-

pecificados, sendo a turbina EFTG foi importada e encontra-

se disponível para montagem em Martinho Campos/MG. 

No momento o projeto encontra-se fase final de constru-

ção. A previsão é de que a parte construtiva seja finalizada 

até agosto de 2013 e tenha início dos testes no sistema de 

cogeração. Os testes do sistema deverão ser concluídos até 

novembro/2013, quando finaliza o convênio do projeto. O 

atraso de execução ocorreu basicamente por atrasos na im-

portação e no processo de contratação das obras do projeto, 

associadas com dificuldades de se encontrar fornecedores. 

Além disso, o projeto teve de ser paralisado durante 6 meses 

devido modificação societária da ArcelorMittal, resultando 

na modificação da empresa executora de ArcelorMittal Bio-

energia para ArcelorMittal Bioflorestas. 

Ao longo do projeto, até o momento foram realizados dois 

seminários (anual) de transferência tecnológica, e reuniões 

de apresentação de produto técnico, bem com reuniões de 

tomada de decisão sobre o projeto. 

As expectativas para com o projeto permanecem intensas. 

Os resultados preliminares apontam para o sucesso da coge-

ração no setor de silvicultura e para novos negócios em 

energia, se constituindo em uma alternativa energética sus-

tentável, com contribuição significativa em eficiência ener-

gética dos processos e em geração distribuída. 
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