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Introdução 
O aço é um dos principais produtos utilizados no desenvolvimento econômico da 

sociedade humana. Apesar de ter substitutos como o alumínio, o plástico, a madeira e o 

PVC, o aço é competitivo em diversas aplicações, como na aviação, na construção civil e 

naval, em máquinas e equipamentos, na mineração, em transportes e no setor de geração e 

transporte de energia (EPE, 2009). 

A siderurgia é um dos segmentos industriais que mais demandam energia no Brasil 

(MME/EPE, 2009). Este segmento também é particularmente importante no que se refere às 

emissões de CO2, em especial em um contexto de crescente preocupação global com relação 

às consequências do agravamento do efeito estufa (MCT, 2010b). 

Uma das possibilidades de mitigação das emissões de CO2 na siderurgia brasileira é 

a ampliação da utilização, como redutor metalúrgico, do carvão vegetal proveniente de 

florestas plantadas (CGEE, 2010). 

À luz desta discussão, esta dissertação pretende responder à seguinte questão: “Quais 

são as possibilidades da siderurgia a carvão vegetal no Brasil para o horizonte de 2035 e 

seus possíveis impactos no consumo final energético e nas emissões de CO2?” 

Com o objetivo de responder a esta questão, esta dissertação propõe tópicos a serem 

adotados por uma eventual política governamental de incentivo ao carvão vegetal 

proveniente de florestas plantadas na siderurgia brasileira. Desta forma, analisam-se as 

diferenças entre as rotas que utilizam o coque de carvão mineral e o carvão vegetal como 

redutores metalúrgicos, no que se referem a tecnologia, custos e consumos específicos de 

energia. Além disso, são analisados os decorrentes impactos de tal política sobre o consumo 
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de energia, sobre a necessidade de florestas plantadas para a produção de carvão vegetal e 

sobre as emissões de CO2. 

Desta forma, esta dissertação está organizada da seguinte maneira: 

O capítulo 1 versa sobre o histórico da siderurgia brasileira, no que refere a 

produção, consumo aparente, consumo per capita e comércio exterior de aço, além do 

consumo de energia por fonte do segmento industrial de ferro-gusa e aço. 

O capítulo 2 apresenta aspectos das fases da produção siderúrgica, enfatizando as 

principais diferenças existentes entre as rotas que utilizam o coque metalúrgico e o carvão 

vegetal como redutor metalúrgico. 

O capítulo 3 mostra a disponibilidade de área disponível para o plantio de florestas 

no País, enfatizando a vantagem comparativa brasileira em relação a outros países 

produtores de florestas plantadas, relativas tanto ao tempo necessário para o corte da 

madeira quanto à produtividade por hectare. Além disso, também são demonstradas as 

principais diferenças de custos entre as rotas siderúrgicas do coque e do carvão vegetal na 

produção do ferro-gusa e do aço. 

O capítulo 4 apresenta, a partir da adoção de uma rota de crescimento econômico 

brasileiro, um cenário para a demanda interna, o comércio exterior, a capacidade instalada e 

a produção de aço para o horizonte de 2035. Com o objetivo de ampliar a participação da 

siderurgia a carvão vegetal no Brasil, é proposta uma política por parte do governo brasileiro 

e são expostas suas principais linhas de ação. As possibilidades de resultados desta política 

governamental são expostas através da adoção de quatro cenários de penetração da 

siderurgia a carvão vegetal na produção siderúrgica brasileira, ressaltando-se seus impactos 



 

 3

em termos de consumo de energia, área necessária de florestas plantadas para a produção de 

carvão vegetal e emissão de CO2. 

Por fim, após as análises realizadas nos capítulos 1 a 4, são apresentadas as 

conclusões do estudo realizado nesta dissertação. 
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1. A indústria siderúrgica brasileira: evolução 
histórica e situação atual 
Este capítulo apresenta uma breve análise histórica da siderurgia no Brasil, 

considerando-se aspectos relativos à entrada de novas plantas siderúrgicas, ao 

posicionamento do Brasil no comércio internacional de aço, à produção siderúrgica, à 

demanda interna, ao comércio exterior de aço e ao consumo de energia por fonte do setor 

de ferro-gusa e aço. 

 

1.1. Produção de aço 

Em 1970, o setor siderúrgico brasileiro tinha uma produção de aço bruto de 5,4 

milhões de toneladas (IBS, 2009a), com um consumo de energia de 3,3 milhões de tep, o 

equivalente a 5,4% do consumo final energético do Brasil (MME/EPE, 2009). A esta época, 

já haviam sido instaladas importantes usinas no País, como as usinas de Sabará e de João 

Monlevade, ambas propriedades da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), a Acesita, a Cosipa e a Usiminas (EPE,2009). 

A participação do segmento siderúrgico no consumo final de energia do País quase 

dobrou até o ano de 1985 (MME/EPE, 2009), período no qual foram instaladas diversas plantas 

siderúrgicas através do Plano Siderúrgico Nacional (PSN), como a Usina Siderúrgica da Bahia 

(USIBA) e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), além de expansões da CSN, da 

Usiminas e da Cosipa. Logo em seguida, em 1986, ainda foi instalada a Açominas (ANDRADE 

e CUNHA, 2005). Desta forma, o consumo final energético do setor siderúrgico atingiu o nível 

de 14,9 milhões de tep em 1989 (MME/EPE, 2009). 
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Entretanto, no final da década de 1980 e no início da década de 1990, difundiu-se em 

grande parte do mundo o pensamento de que a presença do Estado na economia deveria ser 

minimizada. Assim, sob influência do Programa Nacional de Desestatização, deu-se início 

um processo de privatização das empresas do setor siderúrgico brasileiro, ficando os 

investimentos dos empresários do setor focados prioritariamente na aquisição de plantas pré-

existentes, e não na expansão de capacidade produtiva real do parque siderúrgico nacional 

(ANDRADE e CUNHA, 2005).  

No início da década de 1990, por conta da baixa demanda de aço, a produção 

siderúrgica preencheu cerca de 65% de sua capacidade instalada (ANDRADE e CUNHA, 

2005), gerando uma queda de 17,8% do consumo final energético em 1990, que chegou a 

12,2 milhões de tep (MME/EPE, 2009). Neste ano, a produção brasileira de aço bruto foi de 

20,6 milhões de toneladas (IBS, 2009a). 

Sob forte apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), entre 1994 e 2001, houve uma série de investimentos na modernização do 

parque siderúrgico nacional, mais especificamente nas fases tecnológicas de redução, 

aciaria, lingotamento e laminação, além de investimentos em meio-ambiente (ANDRADE 

e CUNHA, 2005).  

Nos anos iniciais do novo milênio, o setor siderúrgico nacional direcionou seus 

investimentos à modernização tecnológica de suas plantas (EPE, 2009). Desta forma, a 

produção siderúrgica nacional saltou de 27,9 milhões de toneladas, em 2000, para 33,7 

milhões de toneladas de aço bruto, em 2008 (IBS, 2009a). Com isso, observou-se um 

aumento em seu consumo final de energia, passando de 15,3 milhões de tep, em 2000, 

para 18,2 milhões de tep, em 2008. Apesar deste movimento, a participação do segmento 

siderúrgico caiu para 8,6% do consumo final de energia do País ao final do horizonte 

(MME/EPE, 2009). 
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O Gráfico 1.1 apresenta a evolução da produção brasileira de aço bruto e do 

consumo final energético do segmento industrial de ferro-gusa e aço no período de 1970 a 

2008. Através deste gráfico, observa-se que, enquanto a produção de aço bruto cresceu 

524%, ou 4,9% anuais, o consumo de energia foi incrementado em 455%, ou 4,6% anuais. 

Isto significa que se produziu aço bruto no País sendo necessária uma quantidade de 

energia cada vez menor ao longo do tempo.  
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 Gráfico 1.1 – Siderurgia brasileira: produção de aço bruto versus consumo final de energia (1970-2008) 
 Fonte: Elaboração própria, com base em IBS (2009a) e MME/EPE (2009). 
 

A evolução da produção física observada representou um ganho de participação do 

Brasil na América Latina entre 1970 e 1980, período a partir do qual o País passou a 

representar cerca de 50% da produção desta região. Com relação à produção mundial, o 

Brasil, que detinha 0,9% do total em 1970, alcançou 3,3% em 2000, mas esta importância 

declinou no final do horizonte em estudo e chegou a 2,5% em 2008 (WSA/ILAFA/IBS in 

IBS, 2009a), conforme se pode observar na Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1 – Produção de aço: posição relativa do Brasil no mundo, 1970-2008 
Produção 1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 

Brasil (106 toneladas) 5,4 15,3 20,6 27,9 30,9 33,8 33,7 

América Latina (106 toneladas) 13,2 28,9 38,2 56,1 62,7 67,2 65,8 

Mundo (106 toneladas) 595,4 715,6 770,5 847,7 1.251,1 1.351,3 1.326,1

Brasil/América Latina - (%) 40,9 52,9 53,9 49,7 49,3 50,3 51,3 
Brasil/Mundo - (%) 0,9 2,1 2,7 3,3 2,5 2,5 2,5 
Posição relativa do Brasil no Mundo 18 10 9 8 10 9 9 

Fonte: WSA/ILAFA/IBS in IBS (2009a). 
 

Em 2008, com a produção de 33,7 milhões de toneladas de aço bruto, o Brasil situou-

se na nona posição dentre os maiores produtores mundiais. A China é o maior produtor 

mundial de aço bruto, com mais de 500 milhões de toneladas em 2008, volume mais de quatro 

vezes superior ao observado em 1999. Com isso, é interessante ressaltar que o aumento médio 

anual da produção chinesa de aço bruto entre 2000 e 2008 foi de 41,8 milhões de toneladas, 

volume superior à produção total brasileira em 2008. Neste mesmo período, o incremento 

médio da produção brasileira de aço bruto foi bem mais modesto, cerca de 0,97 milhões de 

toneladas, ou seja, 3,4% ao ano, contra 16,7% anuais da China (IBS, 2009a). 

A Tabela 1.2 apresenta a evolução da produção de aço bruto dos principais 

produtores mundiais e do mundo entre 1999 e 2008. 
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Tabela 1.2 – Produção de aço bruto por país (10³ toneladas) 
País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
China 124.260 128.500 151.634 182.366 222.336 282.911 353.240 419.149 489.288 500.312 
Japão 94.192 106.444 102.866 107.745 110.511 112.718 112.471 116.226 120.203 118.739 
Estados 
Unidos 97.427 101.803 90.104 91.587 93.677 99.681 94.897 98.557 98.102 91.350 

Rússia 51.510 59.136 58.970 59.777 61.450 65.583 66.146 70.830 72.387 68.510 
Índia 24.296 26.924 27.291 28.814 31.779 32.626 45.780 49.450 53.468 57.791 
Coréia do 
Sul 41.042 43.107 43.852 45.390 46.310 47.521 47.820 48.455 51.517 53.625 

Alemanha 42.062 46.376 44.803 45.015 44.809 46.374 44.524 47.224 48.550 45.833 
Ucrânia 27.453 31.767 33.108 34.050 36.932 38.738 38.641 40.891 42.830 37.279 
Brasil 24.996 27.865 26.717 29.604 31.147 32.909 31.610 30.901 33.782 33.716 
Itália 24.878 26.759 26.545 26.066 27.058 28.604 29.350 31.624 31.553 30.590 
Turquia 14.313 14.325 14.981 16.467 18.298 20.478 20.965 23.315 25.754 26.806 
Mundo 789.275 848.934 851.073 904.170 969.915 1.071.508 1.144.136 1.247.263 1.346.210 1.329.123 

Fonte: WORLD STEEL ASSOCIATION (2010). 

 
Das 33,7 milhões de toneladas de aço bruto produzidas no País em 2008, 

respectivas 24,7 e 6,5 milhões de toneladas foram destinadas à obtenção de laminados e de 

semi-acabados para vendas (IBS, 2009a). 

Adicionalmente, neste ano, a produção brasileira de ferro-gusa foi de quase 35 milhões 

de toneladas, sendo 76% provenientes de usinas integradas e o restante oriundo de produtores 

independentes (IBS, 2009a), conforme pode ser observado na Tabela 1.3. 

 

Tabela 1.3 – Síntese da produção siderúrgica brasileira (10³ toneladas) 
Produção 2004 2005 2006 2007 2008 
Aço Bruto 32.909 31.610 30.901 33.782 33.716 
Laminados 23.368 22.607 23.504 25.850 24.726 
  Planos 14.441 14.187 14.454 15.691 14.365 
  Longos 8.927 8.420 9.050 10.159 10.361 
Semi-acabados para vendas 7.187 6.629 6.347 6.161 6.531 
  Placas 4.737 4.186 4.095 4.275 4.800 
  Lingotes, Blocos e Tarugos 2.450 2.443 2.252 1.886 1.731 
Ferro-gusa 34.558 33.884 32.452 35.571 34.871 
  Usinas integradas 24.901 24.110 22.985 25.943 26.529 
  Produtores independentes 9.657 9.774 9.467 9.628 8.342 
Ferro-esponja 440 411 376 362 302 

Fonte: IBS (2009a). 
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A produção siderúrgica no País é altamente concentrada, estando sob controle 

basicamente de quatro grandes grupos. Entre 2004 e 2008, mais de 95% da produção 

brasileira de aço bruto esteve nas mãos das empresas ArcelorMittal, CSN, Gerdau e 

Usiminas (IBS, 2009a). A Tabela 1.4 mostra a produção nacional de aço bruto segmentada 

entre os principais grupos produtores. 

Adicionalmente, esta produção também está concentrada regionalmente no País, 

sendo 93,7% do aço bruto produzido em 2008 alocados na Região Sudeste, enquanto o 

restante da produção ocorreu nas Regiões Sul (3,8%), Nordeste (2,4%) e Norte (0,1%), 

conforme IBS (2009a). 

 
Tabela 1.4 – Produção de aço bruto por empresa (10³ toneladas) 
Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
ArcelorMittal Aços Longos 3.250 3.272 3.569 3.739 3.502 
ArcelorMittal Inox Brasil 835 753 810 797 770 
ArcelorMittal Tubarão 4.958 4.850 5.136 5.692 6.177 
CSN 5.518 5.201 3.499 5.323 4.985 
Gerdau (*) 8.100 7.569 7.698 8.111 8.711 
Sinobras - - - - 42 
Grupo Usiminas 8.951 8.661 8.770 8.675 8.022 
V & M do Brasil 611 592 659 686 655 
Villares Metals 122 133 122 135 140 
Votorantim Siderurgia 564 579 638 624 712 
TOTAL 32.909 31.610 30.901 33.782 33.716 
Nota: Corresponde à produção de aço em lingotes + produtos de lingotamento contínuo + aço para fundição. 
 (*) As estatísticas de Aços Villares estão incorporadas as da Gerdau. 

Fonte: IBS (2009a). 
 

1.2. Consumo de aço 

Do total de produtos siderúrgicos vendidos no Brasil, os setores automobilístico, de 

autopeças e de construção civil são os que têm maior representatividade no consumo 

destes produtos. No período 2004-2007, estes setores registraram uma participação média 

de 31,1% (IBS, 2009a). Já em 2008, esta participação alcançou 34,3%, ano no qual a 
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economia brasileira registrou forte expansão econômica, com incremento do Produto 

Interno Bruto (PIB) de 5,1% (FMI, 2010). É justamente em períodos como este que estes 

setores ganham maior importância e consomem maior quantidade de aço.  

A Tabela 1.5 mostra a distribuição setorial das vendas de produtos siderúrgicos no 

Brasil no período de 2004 a 2008. 

 
Tabela 1.5 – Distribuição setorial das vendas de produtos siderúrgicos (10³ toneladas) 
Setor 2004 2005 2006 2007 2008 
Automobilístico 1.291 1.210 1.280 1.552 1.607 

Autopeças (Inclusive Carrocerias) 1.724 1.739 2.001 2.292 2.384 

Ferroviário 74 78 91 76 74 

Naval 102 77 35 54 85 

Bicicletas e Motocicletas 5 30 13 14 3 

Agrícola e Rodoviário 330 246 252 337 417 

Máquinas e Equipamentos Eletro-Eletrônicos e de 
Medidas e Controle 492 557 518 540 579 

Máquinas e Equipamentos Industriais 420 410 509 600 565 

Construção Civil 2.254 2.156 2.171 2.720 3.475 

Utilidades Domésticas e Comerciais 535 435 467 549 520 

Embalagens e Recipientes 814 757 756 733 710 

Cutelaria 11 8 11 16 16 

Parafusos e Rebites (Excl. p/Ind. Automobilística) 192 135 104 105 156 

Derivados de Arames 20 6 5 52 52 

Relaminação (Fora do Parque) 701 618 613 793 786 

Trefilaria de Barras 132 61 56 71 54 

Trefilaria de Arames 685 638 784 806 856 

Forjaria Matriz Fechada 446 495 499 528 560 

Forjarias (Outras) 120 52 26 42 58 

Perfis Conformados a Frio 163 146 153 173 168 

Perfis Soldados 26 4 14 32 28 

Tubos c/Costura de Pequeno Diâmetro 762 735 817 1.194 1.061 

Tubos c/Costura de Grande Diâmetro 345 395 327 517 494 

Distribuidores e Revendedores 5.745 4.565 5.621 6.359 6.776 
Outros 394 508 408 395 309 
TOTAL 17.783 16.061 17.531 20.550 21.793 
Relaminação (p/Usinas) 690 699 1.240 339 486 

Fonte: IBS (2009a). 
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Em 2008, o consumo aparente1 de produtos siderúrgicos no País foi composto 

por 90,6% de vendas internas e 9,4% de produtos importados. Além disso, tais vendas 

também podem ser divididas em 57,9% de produtos planos e 42,1% de produtos longos 

(IBS, 2009a). 

O consumo aparente brasileiro de produtos siderúrgicos cresceu 7,0% anuais entre 

2004 e 2008 (IBS, 2009a), período em que o PIB brasileiro expandiu-se em 4,6% ao ano, 

conforme (FMI, 2010), gerando uma elasticidade-renda2 que gira em torno de 1,5.  

A Tabela 1.6 apresenta a estrutura do consumo aparente brasileiro de produtos 

siderúrgicos em 2008. 

 
Tabela 1.6 – Formação do consumo aparente de produtos siderúrgicos (10³ toneladas) – 2008 
Produto Vendas Internas Importação Consumo Aparente 
Produtos Planos 12.482 1.448 13.930 
Produtos Longos 9.311 807 10.118 
TOTAL 21.793 2.255 24.048 

Nota: Para cálculo do consumo aparente, as importações de tubos com costura, tiras e fitas foram transformadas em 
produtos equivalentes usando o rendimento médio da operação de transformação. 

(1) Inclui placas. 
(2) Inclui lingotes, blocos e tarugos. 

 (*) Exclui as vendas para dentro do parque. 
 (**) Para evitar dupla contagem, excluídas as importações diretas pelas usinas. 

Fonte: IBS/MDIC-SECEX in IBS (2009a). 
 

No período de 1999 a 2008, os países em desenvolvimento foram os que 

registraram os maiores crescimentos em seus consumos aparentes per capita de aço bruto. 

No caso do Brasil, observou-se um incremento do consumo aparente de aço per capita de 

50,2% neste período, ou 4,6% anuais. Por outro lado, nos países desenvolvidos, de modo 

geral, a variação deste indicador foi pequena, sendo que, em diversos casos, houve 

                                                 
1  Consumo aparente = produção nacional + importações – exportações + variação de estoques. 
2 Elasticidade-renda da demanda interna de produtos siderúrgicos = ∆% consumo aparente / ∆% PIB. É o 

quanto o aumento de uma unidade do PIB acarreta em variação do consumo aparente por produtos 
siderúrgicos. 
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decréscimo no período em questão, como ocorreu com os Estados Unidos, com a França e 

com o Reino Unido (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2010). 

A evolução do consumo aparente de aço per capita por país entre 1999 e 2008 é 

apresentada na Tabela 1.7. 

 

Tabela 1.7 – Consumo aparente de aço per capita (quilogramas de aço bruto equivalente), 1999–2008 
 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
África do Sul 83,4 86,6 89,0 101,7 84,8 101,0 94,6 120,9 118,9 120,5 
Alemanha 474,9 512,1 485,4 460,4 461,7 470,0 468,3 511,5 559,0 542,3 
Argélia 50,0 67,1 78,7 87,5 104,4 110,1 107,2 130,1 131,3 164,2 
Argentina 96,6 90,5 77,5 51,8 84,0 106,1 107,5 129,5 132,1 134,9 
Austrália 350,5 320,2 311,0 348,1 354,1 375,1 366,7 362,1 393,8 401,0 
Brasil 90,4 99,3 103,4 108,4 96,4 109,1 98,8 107,5 126,6 135,8 
Canadá 590,5 636,7 538,6 558,5 540,4 601,0 556,2 616,5 554,1 505,8 
Chile 116,0 130,4 148,6 146,4 130,1 152,7 150,6 165,0 170,1 165,5 
China 108,1 108,8 133,6 160,2 200,2 221,2 277,1 299,4 333,0 340,5 
Coréia do Sul 757,2 854,0 841,5 957,1 996,7 1.026,0 1.020,7 1.084,9 1.189,7 1.263,2
Egito 73,0 73,3 86,1 87,4 73,0 64,5 97,5 89,9 99,2 106,8 
Espanha 463,0 464,8 496,4 513,0 677,7 573,6 549,9 600,9 598,2 451,0 
Estados Unidos 458,1 472,6 401,3 411,0 364,5 422,8 383,4 430,8 378,5 336,9 
França 322,6 344,2 304,9 300,4 275,5 299,7 269,4 285,4 301,9 278,4 
Holanda 370,2 333,2 310,9 281,6 237,9 269,9 267,8 272,9 255,6 306,8 
Índia 30,2 30,0 30,5 32,8 32,3 36,5 39,5 44,3 49,4 47,0 
Indonésia 17,4 25,6 25,8 24,6 22,7 28,3 39,7 33,2 39,1 50,8 
Itália 546,3 562,8 561,4 547,6 579,7 599,7 574,1 666,2 661,2 601,4 
Japão 561,3 628,1 592,3 578,7 599,9 631,5 650,0 653,3 673,3 653,6 
México 178,7 198,1 185,6 192,0 198,7 212,4 210,9 237,1 231,0 215,6 
Portugal 306,7 322,0 318,0 347,2 354,0 349,9 276,9 316,1 301,9 273,8 
Reino Unido 261,1 254,9 253,0 236,2 236,3 248,9 200,7 242,0 239,7 213,5 
Rússia 146,5 200,5 218,2 201,6 201,4 220,7 245,7 292,2 332,1 289,9 
Mundo 140,4 149,6 149,6 157,6 166,3 179,5 190,0 205,1 217,0 211,7 

Fonte: WORLD STEEL ASSOCIATION (2010). 
 

O Gráfico 1.2 mostra a relação existente entre o consumo aparente de aço per 

capita e o PIB per capita de países selecionados para o ano de 2008. Observa-se que existe 

correlação positiva entre estes dois indicadores. 
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Pode-se observar que, quando relacionados estes dois indicadores, há dois grandes 

grupos de países: o de países em desenvolvimento e o de países desenvolvidos.  

Esta diferença mostra que ainda há espaço para o aumento do consumo per 

capita de aço dos países em desenvolvimento, caso ocorra a expansão econômica 

destas localidades. 

Há, também, países que não se encaixam bem nesses grupos, como Portugal, que 

encontram-se em um nível intermediário entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

e a Coréia do Sul, que apresenta um consumo aparente per capita de aço extremante alto, por 

conta da concentração de indústrias intensivas em aço em seu território. 

O consumo aparente de aço per capita brasileiro está, atualmente, na faixa de países 

como a Argélia, a África do Sul, o Egito, a Argentina e o Chile. Entretanto, tem nível de PIB 

per capita relativamente inferior ao destes dois últimos. 
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Gráfico 1.2 – Consumo aparente de aço per capita (quilogramas de aço bruto equivalente) versus PIB per 
capita (US$ [2008]/habitante) por país, 2008 
Fonte: Elaboração própria, com base em WORLD STEEL ASSOCIATION (2010) e FMI (2010). 

 

1.3. Comércio exterior de aço 

As exportações brasileiras de produtos siderúrgicos baseiam-se principalmente 

em produtos semi-acabados, com participação de 61,7% do volume total em 

toneladas em 2008. 

Entretanto, o valor agregado de produtos semi-acabados é inferior aos de 

produtos que passam por fases de lingotamento e laminação, como os produtos 

planos e longos. Neste caso, a participação dos produtos semi-acabados no valor das 

exportações brasileiras de produtos siderúrgicos foi um pouco inferior: 49,7% em 

2008 (MDIC-SECEX in IBS, 2009a). 
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A Tabela 1.8 mostra a evolução das exportações brasileiras de produtos 

siderúrgicos, por categoria, para o período de 2004 a 2008. 3 

 
Tabela 1.8 – Evolução das exportações brasileiras de produtos siderúrgicos – 2004-2008 
Produto Unidade 2004 2005 2006 2007 2008 

10³ t 6.339,1 5.956,8 5.668,0 5.099,2 5.664,9 Semi-Acabados 
10³ US$ FOB 2.135,7 2.317,5 2.255,2 2.341,0 4.001,6 
10³ t 3.285,1 3.473,5 3.985,8 2.943,6 1.686,2 Produtos Planos 
10³ US$ FOB 1.922,0 2.302,9 2.622,6 2.440,7 1.831,1 
10³ t 1.834,1 2.686,3 2.428,5 2.040,7 1.460,7 Produtos Longos 
10³ US$ FOB 829,5 1.431,2 1.548,0 1.454,3 1.549,6 
10³ t 524,0 397,6 448,0 343,6 368,0 Outros (*) 
10³ US$ FOB 400,2 460,1 498,5 481,4 665,9 
10³ t 11.982,3 12.514,2 12.530,3 10.427,1 9.179,8 TOTAL 
10³ US$ FOB 5.287,4 6.511,7 6.924,3 6.717,4 8.048,2 

Nota: (*) Exclui os acessórios para tubos. 

Fonte: MDIC-SECEX in IBS (2009a). 
 

Por outro lado, as importações brasileiras de produtos siderúrgicos seguem um 

padrão um pouco diferente das exportações. Além de serem bem inferiores às exportações, 

tanto em volume quanto em valor, têm um foco um pouco mais acentuado em produtos 

planos, conforme pode ser observado na Tabela 1.9. 

 
Tabela 1.9 – Evolução das importações brasileiras de produtos siderúrgicos – 2004-2008 
Produto Unidade 2004 2005 2006 2007 2008 

10³ t 11,8 23,2 806,5 52,7 149,7 Semi-Acabados 
10³ US$ FOB 18,5 32,4 331,5 78,6 168,8 
10³ t 212,7 304,6 506,6 941,7 1.502,5 Produtos Planos 
10³ US$ FOB 160,6 265,9 395,9 858,6 1.777,9 
10³ t 222,4 294,1 379,9 399,0 649,3 Produtos Longos 
10³ US$ FOB 211,4 319,3 405,0 553,6 988,6 
10³ t 101,9 133,7 185,7 241,1 354,8 Outros (*) 
10³ US$ FOB 178,1 255,9 327,6 482,5 762,0 
10³ t 548,8 755,6 1.878,7 1.634,5 2.656,3 TOTAL 
10³ US$ FOB 568,6 873,5 1.460,0 1.973,3 3.697,3 

Nota: (*) Exclui os acessórios para tubos. 

Fonte: MDIC-SECEX in IBS (2009a). 
 

                                                 
3  Não foram contabilizadas as exportações de ferro-gusa, que foram de 6,3 milhões de toneladas em 2008, 

segundo Sindifer e IBS in AMS (2009). 
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Historicamente, o Brasil tem obtido resultados favoráveis no que refere ao 

comércio exterior de produtos siderúrgicos. Conforme se pode observar no Gráfico 1.3, o 

resultado da balança comercial de produtos siderúrgicos girou entre sete e treze milhões de 

toneladas positivas entre os anos de 1999 e 2008. Além disso, a partir de 2004, foi atingido 

o saldo de cerca de cinco bilhões de dólares, nível que foi mantido relativamente estável a 

partir de então (MDIC-SECEX in IBS, 2009a). 

 

 
Gráfico 1.3 – Balança do comércio exterior de produtos siderúrgicos, 2004-2008 
Fonte: MDIC-SECEX in IBS (2009a). 

 

1.4. Consumo de energia 

Conforme visto anteriormente no Gráfico 1.1, o aumento da produção siderúrgica 

brasileira levou a um aumento de seu consumo de energia, mesmo que em proporção 

inferior, observando-se, portanto, uma maior eficiência na produção de aço ao longo do 

período 1970-2008. 

Neste caso, registra-se um crescimento do consumo de energia no decorrer da 

década de 1970 (MME/EPE, 2009), por conta do aumento da capacidade instalada e, 

consequentemente, da produção de aço bruto resultante do Plano Siderúrgico Nacional 

(ANDRADE e CUNHA, 2005).  
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Em 1981, houve um decréscimo do consumo de energia no setor siderúrgico 

brasileiro, de 15,6% (MME/EPE, 2009), como resultado da crise instalada na 

economia, que gerou encolhimento de 4,4% do PIB brasileiro (FMI, 2010). Após isso, 

o consumo de energia voltou a crescer, até atingir o nível de 14,9 milhões de tep em 

1989 (MME/EPE, 2009). 

Nos anos 1990, sob influência do Plano Nacional de Desestatização, a capacidade 

instalada brasileira de produção de aço bruto praticamente não foi incrementada 

(ANDRADE e CUNHA, 2005), fazendo com que seu correspondente consumo de energia 

variasse pouco até 1999 (MME/EPE, 2009). 

O salto da produção siderúrgica a partir de 2000 provocado pela modernização das 

plantas existentes (EPE, 2009) levou ao crescimento do consumo energético da siderurgia 

brasileira até 2008, alcançando o montante de 18,2 milhões de tep, conforme pode ser 

observado no Gráfico 1.4. 
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Gráfico 1.4 – Consumo final energético do segmento industrial de ferro-gusa e aço  (1970-2008) 
Fonte: Elaboração própria, com base em MME/EPE (2009). 

 

No que se refere ao consumo industrial de energia, a siderurgia brasileira, que era 

responsável por 19,1% deste total em 1970, ganhou importância com a expansão da 
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capacidade instalada através do PSN e atingiu o ápice de cerca de 28% na segunda metade 

da década de 1980, ultrapassando o segmento de alimentos e bebidas como o principal 

consumidor industrial de energia (MME/EPE,2009). 

A partir dos anos 1990, com a estagnação da capacidade instalada da siderurgia 

brasileira, este setor passou a perder continuamente a sua importância no consumo final 

energético industrial brasileiro, chegando a 22,1% em 2008 (MME/EPE,2009). 

O Gráfico 1.5 apresenta a importância do segmento de ferro-gusa e aço no 

consumo final energético industrial nacional para o interregno de 1970 a 2008. 

 

 
Gráfico 1.5 – Participação dos segmentos no consumo final energético industrial brasileiro (1970-2008) 
Fonte: Elaboração própria, com base em MME/EPE (2009). 

 

No Gráfico 1.6, apresenta-se a evolução das participações das fontes no consumo 

final energético do segmento siderúrgico brasileiro entre 1970 e 2008. 

Observa-se que a maior participação do carvão vegetal ocorreu em meados da 

década de 1970. Após isso, este energético começou a perder importância na siderurgia 



 

 19

nacional, conforme foram entrando em operação novas plantas integradas a coque de 

carvão mineral, gerando um ganho na participação do coque metalúrgico até meados da 

década de 1990 (MME/EPE, 2009). 

Nos anos seguintes, a participação do carvão vegetal manteve-se em torno de 25% 

até o final do período em estudo. Já outras fontes, notoriamente o carvão metalúrgico e o 

gás natural, ganharam participação a partir de 1995, em detrimento do coque de carvão 

mineral (MME/EPE, 2009).  

 

 
Nota: O item “outras” inclui outras secundárias de petróleo, alcatrão e carvão minera. Este último alcançou a 
participação de 14,6% do consumo final energético do segmento de ferro-gusa e aço em 2008. 

Gráfico 1.6 – Participação por fonte no consumo final energético do segmento industrial brasileiro de ferro-
gusa e aço, em % (1970-2008) 
Fonte: Elaboração própria, com base em MME/EPE (2009). 

 

1.5. Considerações finais 

Neste capítulo, foram observados os principais aspectos relativos ao histórico da siderurgia 

brasileira no que se refere à produção, ao consumo interno e ao comércio exterior de produtos 

siderúrgicos, além do consumo de energia do segmento industrial de ferro-gusa e aço. 
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Ao longo do tempo, notou-se que foi necessário cada vez menos energia para a produção 

de aço entre 1970 e 2008. Este fato foi influenciado pela entrada de diferentes tipos de plantas 

industriais, com diferentes requisitos energéticos e por uma melhor utilização da energia. 

Além disso, foi verificado que, atualmente, o setor siderúrgico é um dos maiores 

consumidores de energia do Brasil, com consumo baseado principalmente em coque de carvão 

mineral, carvão vegetal e eletricidade. 

No próximo capítulo, serão estudados os principais aspectos tecnológicos da cadeia 

siderúrgica. 
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2. Questões tecnológico-setoriais: carvão mineral 
versus carvão vegetal 
Conforme apresentado no capítulo anterior, o Brasil encontra-se em posição de 

destaque no mundo no que se refere a produção e exportação de aço. E tudo indica que essa 

condição deva permanecer, ou mesmo ultrapassar a produção de outros países, dadas as 

condições favoráveis existentes: disponibilidade de matérias-primas, energia e mão-de-obra. 

Para a elaboração de cenários de longo prazo para a siderurgia brasileira, é necessário que se 

tenha o seu panorama tecnológico atual, ressaltando as principais características das fases do 

processo siderúrgico. Neste contexto, o objetivo deste capítulo é fazer uma análise 

comparativa entre as rotas de produção de aço que utilizam o coque de carvão mineral e o 

carvão vegetal como redutores dos óxidos de ferro, para fomentar os cenários de oferta do aço 

bruto para suprir a demanda nacional e estrangeira pelo aço brasileiro no horizonte de 2035. 

O aço é uma liga metálica composta por ferro e carbono. O ferro é obtido diretamente da 

natureza, geralmente combinado com outros produtos através da mineração do minério de ferro, 

que em geral é composto de óxido de ferro4. Já o carbono é obtido a partir do carvão, sendo este 

mineral ou vegetal (MACHADO, MARQUES SOBRINHO e ARRIVABENE, 2003). 

Há várias fases na produção siderúrgica, começando pela preparação dos materiais 

utilizados, em especial o minério de ferro e o carvão, que serão utilizados no processo 

como carga. Para isto, é feita a aglomeração do minério de ferro, através dos processos de 

sinterização e pelotização. Já o carvão mineral é levado às coquerias para a obtenção do 

coque de carvão mineral (COSTA, 2002). Além disso, a sucata de aço também pode ser 

utilizada como matéria-prima (EPE, 2009). 

                                                 
4  Segundo MELFI, PEDRO e VOLKOFF (1978), cerca de 5% do território nacional dos solos brasileiros 

são considerados dos tipos mais ferríferos (com mais de 25% de Fe2O3). 
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De forma alternativa, pode-se utilizar o carvão vegetal como fonte de carbono para 

a redução do minério de ferro, o que ocorre nos denominados mini altos-fornos, para a 

obtenção de ferro-gusa, tecnologia basicamente utilizada no Brasil (CGEE, 2008). 

Após isso, é feita a etapa de redução, que é executada a partir das alternativas de 

alto-forno, a mais comum, redução direta e fusão redutora. É importante ressaltar que a 

fusão redutora utiliza diretamente o minério de ferro e o carvão mineral, sem a 

necessidade das etapas de sinterização ou pelotização e da coqueificação do carvão 

mineral (COSTA, 2002).  

Em seguida, é realizada a etapa de refino, que ocorre nas aciarias. Os tipos de 

aciarias mais comuns no mundo são o conversor a oxigênio e o forno elétrico a arco. É 

nesta fase que obtido o aço propriamente dito, o aço bruto. Por último, são feitas as 

transformações físico-mecânicas do aço bruto, através das etapas de lingotamento e da 

laminação (COSTA, 2002). 

A Tabela 2.1 apresenta, resumidamente, algumas das principais fases da siderurgia 

no mundo e suas respectivas finalidades. 
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Tabela 2.1 – Unidades centrais da siderurgia 
Unidades Objetivo 

Minério de ferro 

Blendagem Mistura de tipos diferentes de 
minérios 

Aglomeração de finos, com produção de sínter Acerto da granulometria para 
carga nos altos-fornos 

Aglomeração de finos, com produção cativa de 
pelotas  

Carvão mineral ou vegetal 

Mistura Mistura de tipos diferentes de 
carvão 

Coqueificação do carvão mineral 

Acerto de granulometria, retirada 
de umidade e de parte das cinzas 
(maior concentração do teor de 
carbono fixo) 

Pulverização de finos para injeção Acerto granulométrico para 
injeção nos altos-fornos 

Preparação do carvão vegetal para carga nos 
altos-fornos 

Compactação e acerto de 
granulometria 

Fundentes 
Preparação de finos para input da sinterização Acerto de granulometria 
Preparação de ‘’grossos’’ para carga nos altos-
fornos Acerto de granulometria 

Produção cativa de cal, em unidades de 
calcinação 

Redução de CaCO3 (calcário) para 
CaO (cal) 

Sucata ferrosa para aciaria 

Compactação Acerto de densidade para carga 
nos fornos das aciarias 

Corte  
Gás natural para redução direta 

Preparação de 
Matérias-Primas 

Reforma  
Minério de ferro 2Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2 

Redução pelo carbono do carvão 
Em altos-fornos (produto: gusa) 

Produto com C = ~ 3% 
Redução pelo carbono do gás 

Redução do 
minério de ferro 

Por redução direta (produto: ferro-esponja) 
Produto com C = ~ 1% 

(continua) 
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Unidades Objetivo 

Injeção de O2 para diminuir o teor de carbono para até 0,2% 

Em Fornos Elétricos (EAF) Carga predominante sólida 
(sucata) 

Em Fornos (EOF) Carga mista (liquida + sólida) 
Metalúrgica Secundária 
(Forno Panela e Forno Químico) 

Refino do aço, adição de ligas, 
dessulfuração, desgaseificação 

Lingotamento de Aço  

Placas (largura ≥ espessura) Matéria-prima para laminação de 
planos 

Fabricação do aço 

Blocos e Tarugos (largura ≈ espessura) Matéria-prima para laminação de 
longos 

Laminação a Quente de Planos e Longos 

Produção de chapas grossas, finas 
a quente, vergalhões, barras, 
perfis, fio máquina e tubos sem 
costura. 

Laminação a Frio de Planos (Produção de chapas 
finas a frio) 

(espessura < 2 mim) 

Revestimento de Planos 

Estanhamento e cromagem de 
folhas (para latas) Galvanização 
de chapas (indústria automotiva, 
linha branca, construção) 

Laminação e 
Acabamento 

Trefilação de Longos Produção (a frio) de arames e 
derivados 

Subprodutos da Coqueria Produção de carboquímicos 

Central Termelétrica 
Produção de energia elétrica, com 
base nos gases internos de 
coqueria e altos-fornos 

Sistemas de Utilidades e Movimentação Interna  

Unidades 
acessórias 
 

Fábrica de Oxigênio 
Para utilização nos fornos da 
aciaria (instalações terceirizadas 
na área da usina) 

Fonte: EPE (2009). 
 

2.1. Tecnologias usuais no mundo 

Nesta seção, são listadas resumidamente as alternativas das principais tecnologias 

utilizadas nas diversas fases da produção siderúrgica no mundo e as suas características 

técnicas fundamentais. 

2.1.1. Preparação do minério de ferro e do carvão 

A primeira fase da produção siderúrgica é a preparação do minério de ferro e do 

carvão para a utilização no processo, sob a forma de carga. O minério de ferro é 
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aglomerado para que haja um amoldamento apropriado à carga que entra nos altos-fornos 

para que seja obtido um melhor rendimento. A hematita é o tipo de minério de ferro mais 

comum (EPE, 2009). 

Há dois tipos de processos possíveis para que se obtenha a aglomeração do minério 

de ferro: a pelotização e a sinterização. Já o carvão mineral é utilizado para a obtenção do 

coque de carvão mineral (ou coque metalúrgico), através do seu processamento nas 

coquerias (COSTA, 2002). 

 

2.1.1.1. Sinterização 

De acordo com CAVALIERO (1998), sinterização é um processo que permite 

utilizar os finos de minério em alto-forno através de um processo de semi-fusão, 

aquecimento a temperaturas inferiores ao ponto de fusão, na presença de fundentes, coque 

e umidade, com o objetivo de promover a união entre as partículas, formando o sínter. 

PIERONI, GUERRA e SANTOS (2004) revelam que, em seguida, os blocos de 

sínter são quebrados, resfriados e peneirados, garantindo-se a eficiência na queima e 

adequação do minério às tensões mecânicas sofridas no interior dos altos-fornos. É comum 

que a etapa de sinterização faça parte do processo de uma usina siderúrgica integrada, em 

detrimento da etapa de pelotização. As instalações de sinterização localizam-se, 

normalmente, nas próprias usinas siderúrgicas e são indicadas para materiais com tamanho 

máximo de partículas de 6,4 a 12 mm.  

A Figura 2.1 apresenta o esquema simplificado de uma unidade de sinterização. 
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Figura 2.1 – Diagrama simplificado de uma planta de sinterização 
Fonte: Elaboração própria, com base em EUROTHERM (2010). 

 

2.1.1.2. Pelotização 

Já a pelotização, segundo CAVALIERO (1998), etapa de aglomeração alternativa à 

sinterização, permite o aproveitamento dos finos de minério através do aumento do teor de 

ferro nos finos, aglomeração e queima. 

O material que é aglomerado deve apresentar um elevado índice de pulverização, 

além de uma umidade constante. É utilizado um aglutinante, para que o aglomerado tenha 

uma maior resistência mecânica após a sua constituição, para suportar as etapas de 

transferência e transporte entre os equipamentos de pelotamento e o de tratamento térmico. 

Se a resistência requerida não é muito grande, é utilizado apenas um processo de secagem; 

caso contrário, é realizado um processo de processamento térmico num forno de 

pelotização, para que se tornem mais fortes as ligações entre as partículas (LUZ, 

SAMPAIO e ALMEIDA, 2004). 
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Desta forma, são obtidas pelotas5, com tamanhos na faixa de 8 a 18 mm, com 

características apropriadas para serem utilizadas nos altos-fornos e que aumentam a 

eficiência destes fornos, por conta da sua uniformidade, alto teor de ferro e resistência 

mecânica (CAVALIERO, 1998). 

A Figura 2.2 ilustra o esquema produtivo de uma unidade de pelotização. 

 

Funil do mix de matérias-
primas

Seção de armazenamento 
e mistura Seção de moagem

Minério

Assentamento no piso

Pelotas

Máquina de endurecimento
Estação de triagem e 

alimentação

 
Nota: No Brasil, normalmente as plantas de pelotização localizam-se fora do parque industrial das unidades 
siderúrgicas. Grande parte da produção de pelotas no País é voltada para a exportação. 

Figura 2.2 – Esquema de unidade de pelotização 
Fonte: Elaboração própria, com base em CGEE (2010). 

 

A Figura 2.3 ilustra imagens de uma mina de ferro, com minério hematítico, de 

pelotas e de um pedaço de hematita em seu estado bruto. 

                                                 
5  No caso do Brasil, a pelotização é tratada separadamente do setor siderúrgico, do ponto de vista do setor 

de energia. O Balanço Energético Nacional (BEN) trata a pelotização juntamente com a mineração 
(MME/EPE, 2009). 
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Figura 2.3 – Ilustrações: (a) uma mina de ferro hematítico; (b) minério beneficiado na forma de 
pelotas; (c) pedaço bruto de hematita. 
Fonte: HECK (2009). 

 

2.1.1.3. Coquerias 

PINHEIRO (2004) define que a matéria-prima para obtenção do coque, necessário 

para alguns processos de redução na siderurgia, é o carvão mineral metalúrgico ou 

coqueificante. Assim, nem todos os tipos de carvão são coqueificáveis. Esta característica 

depende de sua ação quando aquecido na ausência de ar: se o carvão amolece e 

eventualmente se solidifica em massa mais ou menos sólida, ele é rotulado como 

coqueificável e se ele desagrega com o aquecimento ou forma uma massa fracamente 

consistente, é denominado não coqueificável. Os tipos de carvão coqueifícáveis são o sub-

betuminoso, o betuminoso e o semi-betuminoso. 

Para PIERONI, GUERRA e SANTOS (2004), a etapa de coqueificação faz o 

aquecimento do carvão mineral à temperatura de 1.300ºC, em ausência de ar. Com isto, 

há a evaporação dos elementos voláteis do carvão, produzindo-se, assim, o coque de 

carvão mineral. A importância da eliminação dos elementos voláteis (gás de coqueria e 

alcatrão) se dá porque sua presença nos altos-fornos leva a uma desestabilização do 

minério de ferro.  
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Estes elementos, o gás de coqueria e o alcatrão, têm valor energético e são 

usualmente utilizados como energéticos em outras unidades nas próprias usinas. 

A Figura 2.4 ilustra o esquema produtivo simplificado de uma coqueria. 

01.) Carvão da planta de mistura e trituração
02.) Carvoeira
03.) Recipientes de pesagem
04.) Carro de carregamento
05.) Câmara do forno de coque
06.) Levantador
07.) Regenerador
08.) Máquina de transferência

09.) Carro de extinção
10.) Desembarcadouro do coque
11.) Coque para o alto-forno
12.) Desempoeiramento do coque de saída
13.) Empurrador de coque
14.) Gás para o carvão da planta de produtos
15.) Chaminé

 
Figura 2.4 – Esquema simplificado de uma coqueria 
Fonte: Elaboração própria, com base em SALZGITTER FLACHSTAHL (2010). 

 

2.1.2. Redução dos óxidos de ferro 

Após esta etapa, vem a segunda fase do processo siderúrgico, a redução dos óxidos 

de ferro por meio de um redutor que contenha carbono, em geral o coque de carvão 

mineral obtido nas coquerias, para que haja a formação do ferro-gusa. Para isto, podem ser 
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utilizados três processos: o alto-forno, a redução direta e a fusão redutora. Mais de 90% do 

total da redução do minério de ferro são obtidos por meio de altos-fornos (EPE, 2009). 

 

2.1.2.1. Altos-fornos 

Altos-fornos são reatores termoquímicos construídos com chapas de aço e 

revestidos internamente com materiais refratários. Nestas estruturas, são inseridos o 

minério de ferro, coque e calcário para a produção de ferro-gusa. Em geral, o minério de 

ferro mais utilizado é a hematita, composta sobretudo por óxido de ferro, além de conter 

outros minerais, em menor proporção (PIERONI, GUERRA e SANTOS, 2004). 

Nos altos-fornos, o coque é utilizado tanto como energético quanto como redutor 

do minério de ferro. Quando colocado nos altos-fornos, é feita uma combustão incompleta, 

que libera energia e monóxido de carbono (CO) que, em um meio com hematita e altas 

temperaturas, reage com o oxigênio presente no Fe2O3 para gerar dióxido de carbono 

(CO2) e formar o ferro-gusa (PIERONI, GUERRA e SANTOS, 2004).  

Esta reação, que é executada em condições de excesso de carbono, para que haja a 

redução eficiente do minério de ferro, tem como consequência também a geração de um 

gás excedente com poder calorífico, o chamado gás de alto-forno, utilizado como fonte de 

energia em outras etapas siderúrgicas, inclusive para a geração de energia elétrica em 

determinadas plantas (PIERONI, GUERRA e SANTOS, 2004). 

A Figura 2.5 esboça o esquema de um alto-forno, além de mostrar a foto da parte 

de cima de um alto-forno real. 
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Transportador de carga:

- Coque
- Pelotas
- Sínter
- Minério de ferro

Funil de carga Junção
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escória
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agitação
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principal

 
Figura 2.5 – Ilustrações: (a) Diagrama esquemático de um alto-forno; (b) fotografia da parte 
superior de um alto-forno 
Fonte: Elaboração própria, com base em HECK (2009). 

 

2.1.2.2. Redução direta 

A SIEMENS (2010b) relata que, diferentemente dos altos-fornos, onde o gás 

redutor é produzido no próprio forno a partir do coque metalúrgico, no processo de 

redução direta, o gás natural que é transformado em gás redutor, através de uma unidade 

chamada reforming, localizada fora do forno de redução. Esta é uma alternativa para os 

países que têm dificuldades no fornecimento de carvão metalúrgico ou coque. Sua 

vantagem é, principalmente, a produção de ferro-esponja sólido, também chamado de 

ferro diretamente reduzido (direct reducted iron, ou DRI), independentemente do forno ou 

processo utilizado. Há alta estabilidade e eficiência da operação, onde o oxigênio é 

removido diretamente do minério. 

A única unidade em operação no Brasil que utiliza esta tecnologia é a Gerdau 

Usiba, localizada no estado da Bahia. É uma unidade que utiliza apenas minério 

granulado, próprio para redução direta, além de gás natural. Entretanto, sua produção 

representa apenas cerca de 1% da produção nacional de aço bruto (CGEE, 2010). 
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A Figura 2.6 mostra dois exemplos de unidades de redução direta. 
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Figura 2.6 – Exemplos de fluxogramas de processos de redução direta (MIDREX® e HOTLINK®) 
Fonte: Elaboração própria, com base em KOBELCO (2010). 

 

2.1.2.3. Fusão redutora 

No caso da fusão redutora, não há necessidade de instalações específicas de 

sinterização/pelotização e de coqueificação. Assim, utilizam-se diretamente o minério de 

ferro e o carvão mineral para o processo de redução, com o objetivo de produzir metal 

líquido. Utiliza-se, neste caso, o carvão mineral, ao invés de gás natural, em virtude de sua 

abundância no mundo e do seu preço relativamente inferior. Seu uso elimina a necessidade 

da utilização do coque dos altos-fornos. Adicionalmente, o fato de se utilizar diretamente 

finos ou concentrados de minério elimina a necessidade das etapas de aglomeração 

(pelotização ou sinterização). O processo comercialmente mais conhecido de fusão 

redutora chama-se COREX (EPE, 2009). 

O processo COREX usa diretamente o carvão, mas consome pelotas ou granulados 

e produz energia excedente, que deve ser utilizada no próprio processo para que este seja 

econômico. Há o desenvolvimento de tecnologias de fusão redutora de custos menores, 
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com diminuição da necessidade da aglomeração dos finos de minério, flexibilidade 

de localização e o atingimento de escala econômica competitiva. Além disso, busca-

se o aperfeiçoamento dos componentes dos fornos de fusão redutora, como 

refratários e sistemas de resfriamento de água cada vez mais eficientes em termos do 

uso de energia (EPE, 2009). 

A Figura 2.7 ilustra o esquema simplificado de uma planta de fusão redutora do 

tipo COREX. 
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carregamento de carvão
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Prensas DRI
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Duto de gás agitado
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Figura 2.7 – Seções principais de uma planta do tipo COREX 
Fonte: Elaboração própria, com base em SIEMENS (2010a). 
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2.1.3. Refino 

O aço bruto é obtido na terceira fase da produção siderúrgica, o refino, que é feito 

nas aciarias (EPE, 2009). Existem duas rotas tecnológicas básicas de aciaria no mundo: o 

conversor a oxigênio6 e o forno elétrico a arco. O conversor a oxigênio é utilizado em 

usinas integradas, enquanto o forno elétrico a arco é usado nas usinas semi-integradas, 

com processo iniciado na aciaria e que pode utilizar sucata como carga metálica (COSTA, 

2002). Adicionalmente, para esta finalidade também existe o sistema Siemens-Martin ou 

OH (Open-Hearth), processo que, segundo RAPOSO (2005), está em declínio no mundo 

devido à baixa produtividade, sendo praticamente inexistente atualmente, e que, portanto, 

não será objeto de estudo neste documento. 

 

2.1.3.1. Aciaria a oxigênio 

Segundo SOUSA (2007), na aciaria a oxigênio, o aço bruto é produzido através 

da seguinte sequência de operações: “carregamento do conversor, sopragem, 

observação do banho (temperatura e composição química), ressopragem e formação do 

aço líquido e da escória”.  

Neste processo, o ferro-gusa é transformado em aço, reduzindo-se os teores de 

carbono, silício e fósforo. Primeiramente, há o carregamento da sucata e do ferro-gusa 

líquido dentro do forno. Em seguida, é feito um sopro de oxigênio a alta pressão, havendo 

a oxidação do carbono, do silício e do fósforo, em preferência ao ferro. Depois, a cal 

(CaO) é adicionada para que reaja com os óxidos para a formação da escória. Com este 

procedimento, as reações exotérmicas de oxidação provêm energia suficiente para a 

                                                 
6  No Brasil, é chamado de conversor LD (Linz-Donawitz) ou, em inglês, de Basic Oxigen Furnace (BOF). 
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manutenção ou até a elevação da temperatura do aço líquido. Em seguida, separa-se a 

escória do aço líquido, por diferença de densidade.  

A escória pode ser utilizada para diversas finalidades posteriores, para as quais é 

britada e separada de acordo com a sua granulometria (RAPOSO, 2005). 

A Figura 2.8 ilustra o funcionamento de uma aciaria a oxigênio. 

 

 
Figura 2.8 – Sequência de operações de uma aciaria a oxigênio 
Fonte: SOUSA (2007). 

 

2.1.3.2. Fornos elétricos a arco 

Em usinas semi-integradas, as aciarias costumam ser compostas por fornos 

elétricos a arco (EPE, 2009). Sua carga costuma ser uma mistura de ferro-esponja e sucata 

ferrosa e, ocasionalmente, granulados, também chamados de granulados para redução 

direta (granulados RD).  
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Este tipo de forno começou a ser utilizado nas chamadas mini-mills7. Tais plantas 

baseavam-se em premissas de abundante reciclagem e disponibilidade de sucata ferrosa a 

baixo preço. Nas décadas de 60 e 70, o forno elétrico a arco era utilizado somente para a 

produção de produtos longos. Porém, essa tecnologia passou a entrar, também, no 

mercado de produtos planos ao longo do tempo, substituindo parte da produção a partir do 

conversor a oxigênio. 

HECK (2009) aponta que, através do forno elétrico a arco, se produz 40% do 

aço do mundo, por conta da disponibilidade de sucata. Este nome é proveniente da 

tecnologia utilizada no forno, que utiliza arcos elétricos como fonte de calor para que a 

carga seja fundida. 

Um forno elétrico a arco é um recipiente que tem duas aberturas opostas, sendo 

que uma serve para a carga do material sólido e outra para o vertimento da massa líquida. 

Nele, é formado um arco elétrico entre o aço e os eletrodos, geralmente de grafite, cujo 

calor funde a matéria-prima e produz o aço líquido. Durante a queima do material, é 

injetado oxigênio, fundindo o material sólido e para que o carbono, o silício e o fósforo 

sejam oxidados. Assim como no caso da aciaria a oxigênio, injeta-se cal (CaO) e 

periclásio (MgO, também chamado de magnésia) para que haja a formação da escória, que 

é separada posteriormente (CASCUDO e HELENE, 2000). A Figura 2.9 ilustra o 

funcionamento de um forno elétrico a arco. 

                                                 
7  PICCININI, OLIVEIRA e RÜBENICH (2009) definem mini-mills como usinas siderúrgicas que operam 

com uma combinação de aciaria de forno elétrico a arco e processos compactos de lingotamento contínuo, 
com modernas práticas gerenciais. As diferenças entre elas e as usinas integradas são dadas pela escala 
mínima eficiente de produção, pelo baixo capital investido, pelo menor impacto ambiental, pela maior 
adaptabilidade ao mercado e pela maior produtividade da mão-de-obra. 
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Nota: A – transformador 
 B – Cabos condutores 
 C – sistema hidráulico de posicionamento dos eletrodos 
 D – eletrodos 
 E – arco (em amarelo), fonte de calor 
 F –bica de vazamento 
 G – porta de serviço mostrando um tubo para a injeção de oxigênio 
 H – queimadores auxiliares de combustível para aquecimento (nem sempre são utilizados) 
 * O carregamento de um FEA é feito pela abóbada (teto) 

Figura 2.9 – Ilustração de um forno elétrico a arco, que contém aço líquido, em vermelho* 
Fonte: Heck (2009). 

 

2.1.4. Transformações físico-mecânicas do aço bruto 

Após a obtenção do aço bruto, há as fases de lingotamento e de laminação do aço, 

que são transformações físico-mecânicas do aço bruto, operações de conformação do 

produto para a sua melhor utilização em momentos posteriores. 

 

2.1.4.1. Lingotamento 

PIERONI, GUERRA e SANTOS (2004) explicam os processos de lingotamento 

contínuo e laminação, sendo esta a quente ou a frio. O lingotamento contínuo é o 

“vazamento e resfriamento controlados do aço líquido em uma forma sem fim.” Assim, ao 

avançar pela forma, o aço se solidifica, sendo dividido por maçaricos em seguida, 

resultando em placas, blocos e tarugos. Ainda há o processo de lingotamento tradicional, 

menos eficiente, em que o aço líquido é despejado em moldes, onde ele se solidifica. 

Depois que esses moldes são retirados os lingotes estão prontos para laminagem posterior. 
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A Figura 2.10 apresenta a ilustração de um processo de lingotamento contínuo. 

 
Nota 1 – panela 
 2 – aço líquido 
 3 – aço saindo da panela, entrando e saindo do distribuidor 
 4 – distribuidor (panela intermediária, que atua como reservatório na troca da panela) 
 5 – rolete guia 
 6 –resfriamento secundário, executado com jatos d’água 
 7 – coquilha (molde de aço, resfriada com grande vazão de água, onde se dá o resfriamento primário e 
acontece a solidificação de uma casca de aço do futuro tarugo) 
 8 – rolos endireitadores 
 9 – painel de controle (em vermelho: tarugo de aço) 

Figura 2.10 – Equipamento de lingotamento contínuo 
Fonte: School Science in HECK (2009). 

 

A Figura 2.11 apresenta os nomes das especificações de alguns produtos 

siderúrgicos semi-acabados, provenientes da fase de lingotamento. 

 

 
Figura 2.11 – Nomenclatura de alguns produtos siderúrgicos semi-acabados 
Fonte: HECK (2009). 
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2.1.4.2. Laminação 

Já a laminação é um processo que tem o objetivo de aperfeiçoar as características 

do aço semi-acabado proveniente da fase de lingotamento, adequando as suas dimensões 

às necessidades dos segmentos industriais demandantes do aço. Há duas formas de 

laminação: laminação a quente e a frio (PIERONI, GUERRA e SANTOS, 2004). 

No processo da laminação a quente, o aço é aquecido entre 1.100 e 1.150°C, 

situação na qual o material encontra-se mais maleável, o que permite a sua deformação 

físico-mecânica. Desta forma, podem-se produzir chapas de até 1,2 mm de espessura 

mínima. Além disso, podem ser produzidos por este processo vergalhões, fio máquina, 

barras e outros produtos (PIERONI, GUERRA e SANTOS, 2004). 

Já através da laminação a frio, é possível fabricar chapas com espessuras ainda 

menores que as de 1,2 mm obtidas pela laminação a quente. Com isto, a qualidade 

superficial de seus produtos é superior, com características mecânicas de melhor 

aplicabilidade, dependendo do tipo de utilização que vier a ter na indústria. O processo da 

laminação a frio é basicamente o mesmo conferido na laminação a quente, com a diferença 

de que esse é realizado à temperatura ambiente (PIERONI, GUERRA e SANTOS, 2004). 

A Figura 2.12 apresenta ilustrações de um laminador e de bobinas de aço 

produzidas por laminação. 
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Figura 2.12 – Ilustrações: (a) diagrama esquemático de um laminador; (b) bobinas de aço produzidas 
por laminação 
Fonte: Voest-Alpine in HECK (2009). 

 

2.1.5. Usinas integradas e semi-integradas 

De acordo com EPE (2009), a organização destas fases no processo siderúrgico 

pode ser classificada nas seguintes formas principais:  

-  Usinas integradas: estas usinas utilizam altos-fornos para a redução do 

minério de ferro, com o auxílio do coque de carvão mineral, produto final 

do processo das coquerias, ou mesmo do carvão vegetal, produto das 

carvoarias. Dos altos-fornos, é obtido o ferro-gusa, que é levado à aciaria 

para que, através de um forno a oxigênio, em geral um conversor LD, seja 

transformado em aço líquido. Assim, as usinas integradas englobam as 

etapas de redução, refino e laminação. 

-  Usinas semi-integradas: estas usinas são usualmente compostas apenas pelas 

fases de refino e laminação. Obtém-se o aço por meio da fusão de metálicos, 

como a sucata, o ferro-gusa e o ferro-esponja, e refinado em forno elétrico.  
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A Figura 2.13 ilustra as alternativas tecnológicas e os materiais utilizados nas 

produções siderúrgicas das rotas integrada e semi-integrada. 
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Figura 2.13 – Fluxogramas: rotas integrada e semi-integrada 
Fonte: EPE (2009). 
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2.2. Tecnologias de carvão mineral e de carvão vegetal: análise 
comparativa 

Nesta seção, apresentam-se as principais características da produção de aço a partir 

da rota que utiliza o carvão vegetal, ao invés do coque de carvão mineral, como fonte de 

carbono para a redução do minério de ferro. A configuração da indústria siderúrgica 

brasileira, que engloba usinas integradas e um setor independente que utilizam o carvão 

vegetal no lugar do coque de carvão mineral para a obtenção do ferro-gusa é única no 

mundo em grandes escalas (CGEE, 2010). 

 

2.2.1. Obtenção do carvão vegetal 

Após o episódio da crise do petróleo, ocorrida na década de 1970, adotaram-se 

importantes redirecionamentos relativos ao uso de energia no Brasil. Neste contexto, 

surgiram várias propostas para a utilização da biomassa como nova e renovável opção 

energética, o que resultou no lançamento de programas de incentivo, sendo o 

PROÁLCOOL o principal exemplo. Desta forma, surgiram várias propostas referentes ao 

emprego da biomassa florestal, destacando-se, assim, o seu potencial como fonte de 

energia no País (BRITTO, 1990). 

De acordo com FERREIRA (2000), a pirólise ou destilação seca da madeira em 

atmosfera controlada e à temperatura adequada leva à produção do carvão vegetal, além de 

matéria volátil parcialmente condensável. Desta matéria volátil, obtêm-se o líquido 

pirolenhoso contendo o ácido pirolenhoso e o alcatrão insolúvel. O carvão produzido 

depende fortemente da temperatura de carbonização, da espécie e da idade da árvore 

utilizada. Com a evolução da tecnologia siderúrgica, selecionaram-se as espécies de 
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madeira mais adequadas para a utilização em altos-fornos, de acordo com rendimento do 

carvão, teor de carbono, densidade, entre outras propriedades.  

A preferência pelo eucalipto para a produção do carvão vegetal a ser utilizado na 

siderurgia se deu em função da sua maior densidade em comparação com a madeira de 

pinus (BACHA e BARROS, 2004). Os valores médios de densidades das madeiras de 

eucalipto variam entre 0,61 g/cm³ (eucalyptus grandis) e 0,81 g/cm³ (eucalyptus 

tereticornis), enquanto o pínus (da espécie pinus taeda) tem densidade média bem inferior, 

da ordem de 0,46 g/cm³ (IWAKIRI et al. ,2004), 

Para FERREIRA (2000), o processo da carbonização é dividida em quatro fases, 

quais sejam: 

-  Secagem da madeira: nesta fase, há a vaporização da água absorvida pela 

madeira. A faixa de temperatura vai de 110ºC a 200ºC, sendo que parte do 

calor necessário advém da queima da própria madeira, seja nas câmaras de 

carbonização, nos fornos mais simples, ou então em câmaras de combustão 

própria, nos fornos mais avançados; 

-  Pré-carbonização: ocorre no intervalo entre 180-200ºC e 250-300ºC. Esta 

fase ainda é endotérmica e gera a obtenção de parte do líquido pirolenhoso 

e de gases não condensáveis; 

-  Carbonização: é uma reação exotérmica, que ocorre em temperatura 

iniciada em 250 e 300ºC, onde carboniza-se parte da madeira e libera-se 

alcatrão solúvel e ácido pirolenhoso; 

-  Carbonização final: com temperatura superior a 300ºC, a maior parte do 

carvão vegetal é produzida. 
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Os fornos de carbonização mais simples são construções de alvenaria com orifícios 

de entrada de ar. O carregamento dos fornos é feito por batelada, com a madeira na forma 

de toras de um a dois metros de comprimento. Apesar de o diâmetro da árvore depender da 

idade da mesma, é desejável que o diâmetro seja pequeno, para que seja assegurada a 

friabilidade do carvão produzido. O controle de ar e umidade é feito com a obturação dos 

buracos existentes nos fornos. O processo completo da carbonização, desde o 

carregamento até a retirada do carvão, dura cerca de oito dias (FERREIRA, 2000). 

A Figura 2.14 mostra a representação esquemática da produção do carvão vegetal e 

mostra que, para uma área de 600 m² de floresta, é possível extrair 2.600 kg de lenha seca que, 

levada a um forno de carbonização, gera 875 kg de carvão vegetal8, gerando também como 

resíduos 390 kg de alcatrão, 520 kg de gases e 815 kg de outros materiais (MONTEIRO, 2004). 

 
  Figura 2.14 – Fluxograma esquemático da produção de carvão vegetal 
Fonte: MONTEIRO (2004). 

 

A Figura 2.15 mostra os esquemas simplificados dos tipos de fornos de 

carbonização mais comuns para a produção de carvão vegetal. 

                                                 
8  À taxa de cerca de 3 kg de lenha para se obter 1 kg de carvão vegetal. 
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D

1 - Abertura para a ignição da carga  
2 - Orifícios para controle de ar  
3 - Orifícios de controle de ar no corpo do forno  
4 - Chaminé  
5 - Orifícios na base do cilindro do forno  
6 - Portas de cargas e descarga 
7 - Cinta de aço 
8 - Estrutura de aço das portas 
9 - Colunas de proteção das portas 
Diâmetro do forno = 5,0 m  

A B

C

E
1 - Forno  
2 - Torre de lavagem  
3 - Ciclone  
4 - Soprador 
5 - Filtro 
6 - Tambores para a coleta de alcatrão 

 

 Nota  A – Forno empregado por pequenos produtores (vista interna) 
  B – Forno de encosta (vista interna) 
  C – Forno utilizado por siderúrgicas integradas (vista interna) 
  D – Forno com câmara de combustão externa (vista externa) 
  E – Instalação para a recuperação de alcatrão (vista externa) 

Figura 2.15 – Tipos de fornos de carbonização 
Fonte: Elaboração própria, com base em FERREIRA (2000). 
 

2.2.2. Produção independente de ferro-gusa 

Além da produção através de usinas integradas e semi-integradas, há outro modo 

de produção, com arranjo tipicamente brasileiro, a produção independente de ferro-gusa. 

Seu objetivo não é a obtenção do aço, mas simplesmente a produção de ferro-gusa, que é 

parcialmente direcionada ao mercado externo (CGEE, 2010). 

Neste processo, há os denominados mini altos-fornos, que costumam utilizar o 

carvão vegetal como termo-redutor. Entretanto, não há restrições tecnológicas para o uso 

do coque de carvão mineral como substituto (CGEE, 2010). 
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SAMPAIO (2008) afirma que, antigamente, os fornos a carvão vegetal eram de 

pequena capacidade produtiva, que variava entre 50 e 250 toneladas de gusa por dia, sendo 

que se consumiam cerca de 850 kg de carvão vegetal por tonelada de gusa produzida. 

Atualmente, os altos fornos a carvão vegetal aumentaram bastante a sua capacidade, que 

gira em torno de 300 e 700 toneladas de gusa produzida por dia (cerca de 100.000 a 

250.000 toneladas anuais), enquanto os atuais altos-fornos a coque têm capacidades que 

variam entre 2 e 5 milhões de toneladas anuais, com médias em torno de 2,5 a 3,0 milhões 

de toneladas por ano. Especialistas creem que, no horizonte dos próximos dez anos, os 

altos-fornos a carvão vegetal possam atingir volumes que variem de 150.000 toneladas 

anuais, para fornos pequenos, a 500.000 toneladas anuais, para fornos grandes. 

A tecnologia dos mini altos-fornos simula, em grande parte, as utilizadas nos altos-

fornos a coque de carvão mineral. Entretanto, ainda há larga margem para a evolução 

destes fornos, uma vez que o carvão vegetal é uma fonte energética com grandes 

diferenças em relação ao coque. Assim, ainda há grandes necessidades de aumento da 

eficiência das usinas siderúrgicas independentes, que utilizam o carvão vegetal como 

redutor. Pode-se dizer isso porque os fornos a coque ainda detém níveis de performance 

bem maiores, no que se refere a itens como o tratamento térmico dos minérios, o uso de 

aglomerados (sínter e pelotas), a injeção de finos e um sistema de carregamento dos 

componentes de carga de topo mais rigoroso e contínuo. Adicionalmente, os gases voláteis 

resultantes dos fornos a carvão vegetal, ainda a baixas temperaturas, têm poder calorífico, 

em média, 15% superior aos dos fornos a coque (SAMPAIO, 2008), o que pode ser 

bastante interessante em termos de aproveitamento.  

Além disso, de acordo com CGEE (2010) é importante ressaltar que também é 

possível a utilização de pelotas como fonte de ferro, embora isto não seja uma prática 

usual dos produtores independentes de ferro-gusa. 
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No segmento de pelotização, há grande potencial para mudanças, uma vez que há 

grande utilização de carvão vegetal. Um dos problemas que se encontram atualmente neste 

tipo de produção diz respeito à ilegalidade da extração de madeira nativa para a produção 

do carvão vegetal. A eliminação desta atividade, em benefício da produção de carvão 

vegetal via florestas plantadas é a opção que pode tornar este tipo de produção 

ambientalmente sustentável, via utilização de créditos de carbono9, por exemplo, 

beneficiando-se de grande apelo ambiental (CGEE, 2010). 

Adicionalmente, segundo CGEE (2010), isto ainda pode ser aplicado em 

usinas integradas de pequeno porte, que produzem aço a partir do carvão vegetal, 

com capacidades instaladas de 1 a 2 milhões de toneladas de aço bruto anuais, 

através da utilização de fornos elétricos a arco ou conversores a oxigênio. Esta 

possibilidade pode afetar bastante a competitividade brasileira no mercado mundial 

de aço, através da comercialização em larga escala de aço oriundo de uma indústria 

com baixas emissões de CO2. 

De acordo com MONTEIRO (2004), para a produção de uma tonelada de 

ferro-gusa, são necessárias, em média, 0,875 toneladas de carvão vegetal, 1,5 toneladas de 

hematita (minério de ferro) e 0,2 toneladas de material fundente (calcário, dolomita e 

quartzito), que deixam o alto-forno como uma liga metálica (Fe-C), com teor médio de 

carbono variando entre 3,5% e 4,5%. Para a obtenção dos 0,875 toneladas de carvão 

vegetal, os fornos “rabo-quente” utilizam 2,6 toneladas de lenha. 10 

                                                 
9  Créditos de carbono são títulos negociados entre agentes que autorizam o direito de poluir. Neste caso, as 

agências de proteção ambiental emitem certificados, que autorizam a emissão de gases poluentes. 
Inicialmente, são selecionadas as indústrias mais poluentes e, após isso, são estabelecidas metas de 
redução da emissão de poluentes para cada uma delas, o que fará com que haja um esforço coletivo pela 
redução de tais emissões. Diferenças de metas entre países pode levar à negociação de créditos de 
carbono, configurando uma forma de compensação. Ao serem vendidos a países desenvolvidos, esses 
títulos tratam-se de uma forma de realocação da riqueza mundial, em prol do meio ecológico e, 
consequentemente, das futuras gerações (BARBIERI e RIBEIRO, 2007). 

10  Nem todas as carvoarias utilizam este tipo de forno. 
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A Figura 2.16 apresenta, de forma simplificada, a representação esquemática do 

processo de produção por parte dos guseiros independentes. Já a Figura 2.17 mostra a 

representação esquemática da produção de uma tonelada de ferro-gusa em um alto-forno 

de uma usina siderúrgica independente, destacando seus fluxos energéticos e de materiais. 

 
 

 
Figura 2.16 – Fluxograma possível do processo de produção independente de ferro-gusa 
Fonte: CGEE (2010). 
 
 
  

 
Figura 2.17 – Representação esquemática da produção de uma tonelada de ferro-gusa em alto-forno 
de siderúrgica independente 
Fonte: MONTEIRO (2004). 
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2.2.3. Comparação entre as rotas do carvão vegetal do carvão mineral 

O carvão vegetal e o coque de carvão mineral têm funções semelhantes na 

siderurgia. Ambos são utilizados como redutores do ferro presente no minério de ferro 

para a obtenção do ferro-gusa. Enquanto o coque metalúrgico é produzido nas coquerias, a 

partir da coqueificação do carvão mineral, o carvão vegetal é obtido nas carvoarias, 

utilizando-se como insumo principal a madeira (ALMG, 2004). 

A produção siderúrgica que utiliza o carvão vegetal como redutor tem vantagens 

em relação à que tem por base o coque de carvão mineral, pois é uma fonte renovável na 

escala antrópica, além de não gerar emissão de enxofre e por possuir um balanço de CO2 

que tem como saldo uma absorção maior do que a emissão deste gás (ALMG, 2004). 

A produção brasileira de carvão mineral concentra-se na Região Sul, porém, em 

pouca quantidade e de qualidade baixa. Portanto, para a obtenção do coque, o Brasil deve 

importar o carvão metalúrgico para a sua coqueificação ou mesmo o próprio coque de 

carvão mineral, o que significa que há uma dependência externa do Brasil em relação a estas 

fontes energéticas (ALMG, 2004). Dados do Balanço Energético Nacional (BEN) mostram 

que, no ano de 2008, houve importações líquidas de 15,3 milhões de toneladas de carvão 

metalúrgico, dos quais 10,2 milhões de toneladas (68,3%) foram utilizadas nas coquerias. 

Adicionalmente, foram importadas 1,9 milhões de toneladas de coque de carvão mineral. No 

setor de ferro-gusa e aço, houve consumo final de coque de carvão mineral de 9.115 milhões 

de toneladas, 93,8% do total do seu consumo final energético (MME/EPE, 2009). 

A importação de carvão mineral por parte de países como a Rússia e a China 

mostrava-se muito vantajosa economicamente, o que levou à penetração maior do coque 

metalúrgico como redutor em algumas plantas industriais brasileiras, em detrimento do 

carvão vegetal. Entretanto, o crescimento econômico chinês nos últimos anos mudou a sua 
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situação de exportador de coque a importador de ferro-gusa, encarecendo bastante estes 

produtos no mercado internacional. Com isso, o carvão vegetal foi valorizado, o que levou a 

um aumento da sua produção através do desmatamento de florestas nativas, como ocorreu 

na Zona da Mata mineira (ALMG, 2004).  

A Figura 2.18 mostra a inserção da cadeia da produção do ferro-gusa através da 

utilização do carvão vegetal11 como redutor na produção siderúrgica. 

 

 
Nota: A – Cadeia do carvão vegetal e do ferro-gusa. 

Figura 2.18 – Inserção da cadeia do carvão vegetal e do ferro-gusa na produção siderúrgica 
Fonte: Elaboração própria, com base em MONTEIRO (2006). 

 

É importante que seja feita uma comparação das propriedades químicas, físicas e 

metalúrgicas do carvão vegetal e do coque de carvão mineral, já que tais características 

expressarão a capacidade do redutor de atender as solicitações às quais este é submetido 

no alto-forno (PINHEIRO, 2004). 

                                                 
11 O carvão vegetal permite um produto de qualidade superior à obtida com coque de carvão mineral. 

Entretanto, só pode ser utilizado por fornos pequenos e médios. A tecnologia atual só permite a produção 
em grandes fornos utilizando-se o carvão mineral (SABLOWSKI, 2008). 
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Segundo PINHEIRO (2004), entre as principais diferenças dos dois redutores, estão: 

- Produtividade: são observadas taxas de produtividade (toneladas de gusa 

por metro cúbico de volume interno do forno por dia) inferiores, no caso do 

carvão vegetal, o que é explicado porque o coque tem maior densidade, 

maior resistência mecânica e menor higroscopicidade (absorve menos água 

do que o carvão vegetal); 

- Consumo específico de carbono: é menor nos altos-fornos a coque do que 

nos a carvão vegetal, pois a maior parte das reações de redução ocorre antes 

de atingir a zona de reserva térmica no caso do coque, o que eleva o 

rendimento do seu processo; 

- Tempo de residência da carga metálica: nos altos-fornos a carvão vegetal, a 

carga metálica ocupa 30% do volume do forno, enquanto que altos-fornos a 

coque, este volume é de 45%, o que aumenta o tempo em que a carga 

permanece na zona de preparação, o que torna o consumo de carbono 

menor no caso do coque; 

- Volume e basicidade da escória: o carvão vegetal tem baixo teor de cinzas e 

de enxofre, o que permite a operação com um volume de escória ácida bem 

menor do que o coque de carvão mineral; 

- Teor de enxofre no gusa: por possuir um teor de enxofre bem menor, o 

carvão vegetal produz ferro-gusa com teores da ordem de 0,5 kg/tonelada, 

volume bem menor do que o gusa produzido a partir de coque, que chega a 

ultrapassar 3,0 kg/tonelada; 
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- Poder de eliminação de álcalis12: Como a eliminação dos álcalis é 

fortemente influenciada pela basicidade da escória (quanto maior a 

basicidade, menor a taxa de eliminação), a formação de álcalis é maior em 

altos-fornos a coque; 

- Influência de fatores climáticos: Por ser altamente higroscópico, o carvão 

vegetal tem forte influência de fatores climáticos, pois, em períodos 

chuvosos, há sensível queda na produtividade dos altos-fornos a carvão 

vegetal, pois aumenta a geração de finos, o que afeta negativamente a 

permeabilidade; 

- Variabilidade do processo: por ter grande diversidade de origens, o carvão 

vegetal tem qualidade bastante heterogênea, ao contrário do que ocorre com 

o coque de carvão mineral. Com isso, há uma maior variabilidade, 

principalmente no nível térmico, no caso da utilização do carvão vegetal 

como redutor. 
 

A Tabela 2.2 apresenta as principais características químicas, físicas e metalúrgicas 

de ambos os redutores. 

 

                                                 
12  Compostos indesejáveis no processo do alto-forno, que podem gerar a formação de cascões. 
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Tabela 2.2 – Características do carvão vegetal e do coque de carvão mineral 

Valor 
Qualidade Item Unidade 

C.Vegetal Coque 

 Carbono fixo % 70~75 86~89 
 Matérias voláteis % 20~25 1~3 
 Cinzas % 2~3 10~12 
 Enxofre % 0,03~0,10 0,45~0,70 
 Composição das Cinzas    
 SiO2 % 5~10 50~55 
Química CaO % 37~56 4~5 
 MgO % 5~7 4~5 
 Al2O3 % 2~12 25~30 
 Fe2O3 % 6~13 5~7 
 P2O5 % 8~12 0,40~0,80 
 K2O % 15~25 2~4 
 Na2O % 2~3 1~3 
 Resistência à compressão kg/cm2 10~80 130~160 
Física Faixa Granulométrica mm 9~101,6 25~75 
 Densidade t/m3 0,25 0,55 
 Reatividade (a 950ºC) % 60 15 
Metalúrgica Resistência após a reação % - 60 
 Densidade (%) 100 30 

Fonte: PINHEIRO (2004). 
 

De acordo com CGEE (2010), há uma clara diferença entre os balanços de emissões e 

remoções de CO2 e O2 nas rotas de produção de ferro-gusa, via coque de carvão mineral ou 

via carvão vegetal. Na rota que utiliza o coque como redutor, há emissões de CO2 e remoção 

de O2 em todas as fases da cadeia, totalizando uma emissão de 1.883 kg de CO2 e uma 

remoção de 1.274 kg de O2 por tonelada de ferro-gusa ao longo de toda a cadeia. 

Já na rota que utiliza o carvão vegetal, há captura de CO2 e emissão de O2 na fase 

da floresta plantada de respectivos 3.697 kg e 1.789 kg para cada tonelada de ferro-gusa 

produzida. No restante da cadeia, assim como ocorre na rota do coque de carvão mineral, 

há emissões de CO2 e remoção de O2. Porém, neste caso, totaliza-se uma remoção líquida 

de 1.111 kg de CO2 e a emissão de 164 kg de O2 por tonelada de ferro-gusa no decorrer de 

toda a cadeia que utiliza o carvão vegetal como redutor (CGEE, 2010). 
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Assim, comparando-se as respectivas rotas que utilizam o coque de carvão mineral 

e o carvão vegetal como redutores, verifica-se que há uma inversão dos fluxos líquidos de 

CO2, de emissora para captadora líquida, e de O2, passando de captadora para emissora 

líquida. A Figura 2.19 apresenta a comparação entre os balanços de emissões e remoções 

em cada unidade das rotas de produção do ferro-gusa que utilizam o coque de carvão 

mineral e o carvão vegetal como redutores (CGEE, 2010). 

 

 
Figura 2.19 – Balanço das emissões e remoções de CO2 e O2 nas rotas coque e carvão vegetal para 
produção de ferro-gusa em alto-forno, em kg/tonelada de ferro-gusa 
Fonte: CGEE (2010) 

 

A Figura 2.20 apresenta um ganho ambiental de 3 toneladas de CO2 por tonelada 

de ferro produzida. CGEE (2010) define este ganho ambiental como a diferença entre os 

saldos de emissão de 1,9 toneladas de CO2 na rota do carvão mineral e a remoção de 1,1 

toneladas de CO2 por tonelada de ferro produzida na rota do carvão vegetal. 
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Figura 2.20 – Efeito da fonte de redução sobre emissões atmosféricas 

Fonte: CGEE (2010) 

 

2.3. Considerações finais 

Neste capítulo, foram descritas brevemente as mais usuais tecnologias das diversas 

fases da produção siderúrgica, que englobam a preparação do minério de ferro e do carvão, a 

redução dos óxidos de ferro, o refino e as transformações mecânicas do aço bruto. 

Neste contexto, foi feita uma reflexão sobre as principais diferenças entre as 

rotas tecnológicas que utilizam o coque de carvão mineral e o carvão vegetal como 

redutores dos óxidos de ferro, no que se refere a produtividade, consumo específico de 

carbono, tempo de residência da carga metálica, volume e basicidade da escória, teor 

de enxofre no gusa, poder de eliminação de álcalis, influência de fatores climáticos e 

variabilidade do processo. 

Adicionalmente, com relação à emissão e à captura de CO2 e O2 por tonelada de 

ferro-gusa, há significativas diferenças entre as rotas do carvão vegetal e do coque de 

carvão mineral. Observa-se uma clara vantagem do ponto de vista ambiental da rota 

tecnológica que utiliza o carvão vegetal a partir de florestas plantadas, uma vez que na 
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fase das florestas plantadas há captura de CO2 e emissão de O2 na fase da floresta plantada 

de 3.697 kg e 1.789 kg para cada tonelada produzida de ferro-gusa, respectivamente. Com 

isso, há um ganho ambiental de 3 toneladas de CO2 por tonelada de ferro produzida, se 

comparadas as rotas do carvão vegetal e do coque. 

No próximo capítulo, serão analisados os seguintes limitadores da expansão da 

oferta de aço a partir da rota do carvão vegetal no Brasil no longo prazo: a disponibilidade 

de terra para a plantação de florestas, com o objetivo da extração de madeira para a 

produção de carvão vegetal, e o diferencial de custos das rotas tecnológicas de produção 

do aço a partir do coque de carvão mineral e do carvão vegetal. 
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3. Possíveis barreiras à siderurgia a carvão vegetal 
No capítulo anterior, foram descritas as principais diferenças entre as rotas 

tecnológicas de produção de aço que utilizam o carvão mineral e o carvão vegetal como 

redutores dos óxidos de ferro. Para a elaboração de cenários para a produção siderúrgica 

brasileira no longo prazo, é necessária uma análise de possíveis barreiras à expansão da 

atividade siderúrgica com base no carvão vegetal no País. 

Com este objetivo, o presente capítulo divide-se em duas seções. Na primeira, é 

feita uma análise da disponibilidade de área para o plantio de florestas com a finalidade de 

extração da madeira para a produção de carvão vegetal. Já na segunda seção, são 

analisadas diferenças de custos entre as duas rotas da produção siderúrgica em questão. 

 

3.1. Oferta de áreas para o plantio de florestas energéticas 

Atualmente, o Brasil, e principalmente Minas Gerais, detém tecnologia de ponta no 

setor de florestas plantadas, chegando até mesmo a exportar conhecimentos técnicos e 

científicos para a Austrália, país de origem do eucalipto. Normalmente, o corte do 

eucalipto para uso industrial ocorre sete anos após seu plantio. Como o regime utilizado é 

de até três rotações sucessivas, então esses ciclos podem durar até vinte e um anos 

(ALMG, 2004). 

De acordo com AMS (2010), o Brasil se destaca no ramo da silvicultura, pois tem 

vantagem comparativa no que se refere ao clima, ao solo e à extensão territorial. Além 

disso, procurando aproveitar esta condição, cientistas e silvicultores se esforçam para 

desenvolver novas técnicas e tecnologias para o melhor rendimento e aproveitamento das 

florestas plantadas brasileiras. 
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Minas Gerais é o maior pólo florestal do País. Esta posição foi alcançada porque lá 

estão localizadas muitas das maiores empresas de segmentos industriais grandes 

consumidores de produtos florestais, como siderúrgicas a carvão vegetal e plantas de 

celulose. Em 1988, foi criado o Pró-Floresta, programa de financiamento do governo de 

Minas Gerais (BDMG), para criar incentivos a investimentos no setor, o que gerou a 

implantação de cerca de 154 mil hectares de florestas plantadas com fins industriais 

(ALMG, 2004). 

 

3.1.1. Florestas plantadas no Brasil 

Nesta seção, são listadas resumidamente as principais características do setor de 

florestas plantadas no Brasil, ressaltando a produção florestal, sua produtividade, os ciclos 

médios de produção, a distribuição regional da produção de eucalipto e pinus, a 

concorrência entre florestas plantadas e nativas e o potencial de aumento da expansão da 

silvicultura no País. 

 

3.1.1.1. Produção florestal 

A produção brasileira de florestas plantadas concentra-se na produção de eucalipto 

e pinus, havendo reduzida participação de outras fontes de madeira. Em 2009, de acordo 

com ABRAF (2010), totalizaram-se 6,8 milhões de hectares de florestas plantadas no 

Brasil, sendo que o eucalipto respondeu por 66,5% e o pinus por 26,5%, enquanto as 

demais espécies foram responsáveis pelos 7,0% restantes.  

A Tabela 3.1 apresenta a produção de florestas plantadas no Brasil nos anos de 

2008 e 2009, de acordo com o tipo de espécie de floresta. 
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Tabela 3.1 – Área total de florestas plantadas por grupo de espécies no Brasil (2008 e 2009) 

Grupo  
de Espécie 

Área 
2008 
(ha) 

Participação (%) da 
Espécie no TOTAL, 
2008 

Área 
2009 
(ha) 

Participação (%) da 
Espécie no TOTAL, 
2009 

Eucalipto 4.325.430 65,30% 4.515.730 66,5% 
Pinus 1.832.320 27,70% 1.794.720 26,5% 
Outras Espécies¹,² 469.030 7,10% 472.050 7,0% 
TOTAL 6.626.780 100,00% 6.782.500 100,0% 

Fonte: ABRAF (2010). 
 

A área de florestas de eucaliptos está em franca expansão no Brasil, tendo 

aumentado 7,1% ao ano entre 2004 e 2009, tanto em estados com tradição em outras 

espécies quanto em estados considerados áreas de fronteira na silvicultura. Por outro lado, 

a área plantada com pinus tem crescido de forma mais modesta no País, em torno de 0,3% 

anuais no período 2004-2009 (ABRAF, 2010). 

A forte expansão na área plantada de eucalipto tem ocorrido por conta de uma série 

de fatores, entre os quais se destacam o rápido crescimento em ciclo de curta rotação, a 

alta intensidade de fotossíntese, a grande produtividade florestal com foco no 

melhoramento genético, e a expansão e direcionamento de novos ciclos de investimentos 

por parte de empresas de segmentos industriais que utilizam a madeira como matéria-

prima em processos industriais, como as indústrias de siderurgia e, principalmente, de 

papel e celulose. Cabe ressaltar que o melhoramento genético gera, como principais 

benefícios, o incremento das taxas de crescimento, uma maior adaptabilidade às condições 

climáticas e de solo, o aumento da qualidade da madeira, como a densidade, além de uma 

maior tolerância a pragas e doenças (SBS, 2008). 

O Gráfico 3.1 registra os crescimentos das áreas de plantio de eucalipto e de pinus 

no Brasil no período 2004-2009. 
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Gráfico 3.1 – Evolução da área de florestas plantadas com pinus e eucalipto no Brasil (2004-2009) 
Fonte ABRAF (2010). 

 

Nos últimos anos, há diferentes tendências de crescimento das áreas florestais de 

eucalipto e pinus para cada estado. Entre 2005 e 2009, a área total de eucalipto plantado 

no País aumentou em mais de 1 milhão de hectares, ou aproximadamente 6,9% anuais. 

Neste período, o maior crescimento ocorreu em São Paulo (231,2 mil ha, 6,6% ao ano), 

seguido por Minas Gerais (180,7 mil ha, 3,8% ao ano), Mato Grosso do Sul (177,5 mil ha, 

26,6% ao ano), Bahia (101,0 mil ha, 4,5% ao ano), Rio Grande do Sul (92,3 mil ha, 10,9% 

ao ano) e Maranhão (76,7 mil ha, 22,7% ao ano). Entre estes estados, pode-se considerar 
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como fronteiras agrícolas o Mato Grosso do Sul, o Maranhão e o Rio Grande do Sul, 

justamente onde ocorreram os incrementos mais acelerados, em termos relativos, no 

período em questão, uma vez que as áreas plantadas destes estados são bem menores que 

as dos demais estados citados (ABRAF, 2010). 

Por outro lado, a área total plantada de pinus no Brasil decresceu 36,8 mil ha (0,5% 

anuais) entre 2005 e 2009. As maiores quedas foram registradas na Bahia, no Mato Grosso 

do Sul e no Amapá. Os únicos estados onde foram observados pequenos incrementos nas 

áreas plantadas de pinus foram o Paraná e Santa Catarina (ABRAF, 2010). 

A Tabela 3.2 apresenta as áreas plantadas de eucalipto e de pinus no País, por 

estado, no período de 2005 a 2009. 

 
Tabela 3.2 – Florestas plantadas com eucalipto e pinus no Brasil, em mil ha (2005-2009) 

Eucalipto Pinus 
UF 

2005 2006 2007 2008² 2009 2005 2006 2007 2008² 2009 
MG 1.119,3 1.181,4 1.218,2 1.278,2 1.300,0 149,9 146,0 143,4 145,0 140,0 
SP 798,5 915,8 911,9 1.001,1 1.029,7 148,0 214,5 209,6 172,5 167,7 
PR 115,0 121,9 123,1 142,4 157,9 677,8 686,5 701,6 714,9 695,8 
BA 527,4 540,2 550,1 587,6 628,4 54,7 54,8 41,2 35,1 31,0 
SC 61,2 70,3 74,0 77,4 100,1 527,1 531,0 548,0 551,2 550,9 
RS 179,7 184,2 222,2 277,3 272,0 185,1 181,4 182,4 173,2 171,2 
MS 113,4 119,3 207,7 265,3 290,9 38,9 28,5 20,7 18,8 16,9 
ES 204,0 207,8 208,8 210,4 204,6 4,9 4,4 4,1 4,0 3,9 
PA 106,0 115,8 126,3 136,3 139,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
MA 60,7 93,3 106,8 111,1 137,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
GO 47,5 49,6 51,3 56,9 57,9 13,3 14,4 13,8 15,2 15,2 
AP 60,1 58,5 58,9 63,3 62,9 27,8 20,5 9,0 1,6 0,8 
MT 42,4 46,1 57,2 58,6 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TO 2,1 13,9 21,7 31,9 44,3 0,0 0,0 0,7 0,9 0,9 
Outros 25,3 27,5 31,6 27,6 28,4 3,7 4,2 0,0 0,0 0,5 
TOTAL 3.462,7 3.745,8 3.969,7 4.325,4 4.515,7 1.831,5 1.886,3 1.874,7 1.832,3 1.794,7 

Fonte: Elaboração própria, com base em ABRAF (2010). 
 

Desta forma, em 2009, os estados com as maiores participações nas áreas plantadas 

de eucalipto no Brasil foram Minas Gerais (29%), São Paulo (23%) e Bahia (14%). 
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Estados classificados acima como fronteiras agrícolas, como o Mato Grosso do Sul e o Rio 

Grande do Sul, têm participações bem inferiores aos maiores estados produtores. No caso 

do pinus, mais da metade da área plantada está concentrada atualmente no Paraná e em 

Santa Catarina (ABRAF, 2010). 

O Gráfico 3.2 apresenta as participações dos estados brasileiros nas áreas plantadas 

de eucalipto e de pinus no Brasil em 2009. 

 

 
 
Gráfico 3.2 – Distribuição das florestas plantadas com eucalipto e pinus no Brasil por estado em 2009 
Fonte: ABRAF (2010). 
 

A Figura 3.1 ilustra a distribuição das áreas plantadas de eucalipto e pinus no 

território brasileiro. Observa-se que os estados que concentram as maiores áreas de plantio 

de eucalipto são Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Os demais estados, apesar de terem 

grande disponibilidade de área, são pouco aproveitados para o plantio do eucalipto, 

indicando que ainda há boas perspectivas para a ampliação de sua área plantada. No caso 

do pinus, o aproveitamento da área disponível é bem menor e, conforme visto 

anteriormente, a área total de plantio desta espécie tem se reduzido nos últimos anos 

(ABRAF, 2010). 
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Figura 3.1 – Área e distribuição de florestas plantadas com eucalipto e pinus no Brasil em 2009 
Fonte: Elaboração própria, com base em ABRAF (2010). 
 

3.1.1.2. Produtividade 

Como resultado de uma demanda cada vez maior de produtos florestais, aliada a uma 

conscientização cada vez maior da população pela maior preservação das florestas, a partir 

dos anos 80 o setor florestal passou a buscar inovações tecnológicas para a utilização das 

florestas plantadas de forma cada vez mais eficiente. Isto foi alcançado através da utilização 

de métodos diferenciados e novas tecnologias com o objetivo de aumentar a produtividade 

florestal e de mitigar condições adversas decorrentes do uso intensivo da terra, como perda 

de fertilidade, pragas e doenças. Assim, aliado às condições favoráveis de solo e clima no 

Brasil para o crescimento acelerado de florestas plantadas, o esforço tecnológico em prol de 

uma maior produtividade levou o País a ocupar posição de destaque com relação à alta 

produtividade florestal de suas espécies plantadas (ABRAF, 2010). 
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Como conseqüência, o Brasil está no topo da produtividade florestal tanto de 

coníferas (caso do pinus) quanto de folhosas (caso do eucalipto), quando comparado com 

outros países de tradição em florestas plantadas. Em 2009, as florestas plantadas de 

eucalipto tiveram IMA13 de 40,5 m³/ha.ano, enquanto as florestas plantadas de pinus 

apresentaram IMA de 37,6 m³/ha.ano, conforme mostra o Gráfico 3.3 (ABRAF, 2010). 

 
Nota:  
1. Adotou-se o IMA ponderado (em função da área plantada) das áreas com florestas plantadas de 

eucalipto e pinus das empresas da ABRAF. 
2. Eucalipto: IMA das empresas associadas da ABRAF. 
3. Pinus: IMA das empresas associadas da ABRAF. 

Gráfico 3.3 – Comparação da produtividade florestal de coníferas e de folhosas no Brasil com países 
selecionados, 2009. 
Fonte: ABRAF (2010). 
 

A vantagem comparativa brasileira no plantio do eucalipto mostra-se tanto no que 

se refere à idade de extração da madeira quanto no seu IMA. A idade média da extração da 

madeira nas florestas plantadas de eucalipto no Brasil é de sete anos, enquanto em outros 

países com este tipo de plantio varia entre oito e quinze anos (SBS, 2008). 

Já o IMA das florestas plantadas de eucalipto varia entre 35 m³/ha.ano a 55 

m³/ha.ano, com média de 40,5 m³/ha.ano (Tabela 3.3). Assim, há alta vantagem 

comparativa brasileira também no que se refere ao IMA de suas florestas plantadas de 

eucalipto, uma vez que nos demais países este índice varia entre 10 m³/ha.ano e 30 

m³/ha.ano (SBS, 2008). 

                                                 
13 IMA: incremento médio anual da lenha da madeira. 
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Tabela 3.3 – Comparação da produtividade florestal de folhosas no Brasil com países selecionados 
Folhosas País Idade (anos) m³/ha.ano 
Eucalipto Brasil 7 35–55 
Eucalipto África do Sul 8–10 20 
Eucalipto Chile 10–12 30 
Eucalipto Portugal 12–15 12 
Eucalipto Espanha 12–15 10 
Bétula Suécia 35–40 5,5 
Bétula Finlândia 35–40 4 

Fonte: SBS (2008). 

 

No caso do pinus, o Brasil também mostra vantagem comparativa em relação a 

outros países com florestas plantadas. A idade média para o corte das árvores de pinus no 

Brasil é de quinze anos, enquanto nos demais países as idades médias de corte são 

superiores a vinte e cinco anos (SBS, 2008). 

Entretanto, mesmo tendo vantagem competitiva em nível internacional, o pinus 

perde em competitividade para o eucalipto nacional, tanto em termos de idade de corte, 

quinze contra sete anos, quanto de IMA, 30 m³/ha.ano contra 40,5 m³/ha.ano, 

respectivamente. Pode-se atribuir a este fato o maior incremento no plantio de eucalipto do 

que de pinus no Brasil nos últimos anos (SBS, 2008). 

A Tabela 3.4 apresenta uma comparação da produtividade florestal de coníferas do 

Brasil com países selecionados, em termos de idade de corte e de IMA. 

 

Tabela 3.4 – Comparação da produtividade florestal de coníferas no Brasil com países selecionados 
Coníferas País Idade (anos) m³/ha.ano 
Pinus spp Brasil 15 30 
Pinus radiata Chile 25 22 
Pinus radiata Nova Zelândia 25 22 
Pinus elliottii/taeda EUA 25 10 
Oregon Pine Canadá (costa) 45 7 
Picea abies Suécia 70–80 4 
Picea abies Finlândia 70–80 3,6 
Picea glauca Canadá 55 2,5 
Picea mariana Canadá (leste) 90 2 
Fonte: SBS (2008). 
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Os esforços por um ganho crescente da produtividade florestal brasileira têm 

mostrado resultados positivos, representados pelo aumento gradativo do IMA das florestas 

plantadas de eucalipto e de pinus nos últimos anos (SBS, 2008). 

O Gráfico 3.4 mostra a evolução do IMA das florestas plantadas de eucalipto e 

pinus das empresas associadas da ABRAF no período 2005-2009. 

 

 
  
Gráfico 3.4 – Evolução do incremento médio anual (IMA) dos plantios florestais das empresas 
associadas da ABRAF (2005-2009) 
Fonte ABRAF (2010). 

 

Os aumentos de produtividade observados nos últimos anos na cultura do eucalipto 

no Brasil ainda devem se manter por algum tempo, espelhando o esforço tecnológico pelo 

aumento do IMA desta espécie. O valor potencial para o IMA no País poderá se situar em 

torno de 52 m³/ha.ano, por conta de esforços adicionais relativos a irrigação e fertilização 

adicionais das florestas plantadas de eucalipto (IPEF, 2010) 14. 

O Gráfico 3.5 apresenta o estágio atual da produtividade florestal do eucalipto no 

Brasil e seu potencial15. 

                                                 
14 Além disto, também há a possibilidade de aumento do IMA como consequência de melhorias da espécie, 

não contabilizadas neste trabalho. 
15 É importante ressaltar que os custos para que esse potencial seja alcançado não são conhecidos. 
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Gráfico 3.5 – Potencial da produtividade florestal do eucalipto no Brasil 
Fonte: Elaboração própria, com base em ABRAF (2010) e IPEF (2010). 

 

3.1.1.3. Plantio de florestas por parte de empresas 

A vantagem competitiva brasileira no plantio de florestas de eucalipto, tanto em 

relação ao eucalipto plantado em outros países quanto em relação ao pinus nacional, 

reflete em uma área plantada incremental cada vez maior no País na última década, em 

detrimento do pinus, que tem áreas incrementais de plantio cada vez menores. Uma 

exceção ocorreu no ano de 2009, quando a área adicional de eucalipto plantado foi 

substancialmente inferior à do ano de 2008, reflexo da crise econômico-financeira 

internacional ocorrida no final do ano de 2008, que levou a uma queda generalizada nos 

investimentos de curto prazo. No longo prazo, o Brasil deve retomar a tendência de 

crescimento da área plantada incremental de eucalipto (ABRAF, 2010). 

O Gráfico 3.6 apresenta a evolução do plantio anual total de pinus e eucalipto das 

empresas associadas da ABRAF entre 2000 e 2009. 
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Gráfico 3.6 – Evolução do plantio anual total com florestas plantadas de eucalipto e pinus das 
empresas associadas da ABRAF, por espécie (2000-2009) 
Fonte: ABRAF (2010). 
 

Em Minas Gerais, estado com a maior área plantada de eucalipto no Brasil (Tabela 

3.2), a maior parte da área plantada de eucalipto é relativa ao setor de ferro-gusa e aço. Em 

2008, 28% do plantio anual de eucalipto foram relativos ao plantio por usinas integradas e 

33% por usinas de ferro-gusa (AMS, 2009). 

A Tabela 3.5 apresenta os plantios anuais de florestas em Minas Gerais, por 

segmento, entre 2001 e 2008. 

 
Tabela 3.5 – Plantios anuais pelos diferentes segmentos em Minas Gerais, em ha 

Eucalipto 

Ano Usinas 
Integradas Ferro-gusa Ferro-ligas Energia

Outros Celulose Chapas 
Aglomer.

IEF + 
Prod. 
Rur. 

Outros 
Pinus 

2001 21.771 12.985 4.135 1.830 14.233  6.079 1.042 1.665 
2002 30.515 12.735 4.002 3.248 15.139  2.823 2.693 660 
2003 31.189 25.609 8.562 4.040 24.257 1.820 7.770 795 650 
2004 37.040 37.699 17.622 4.619 29.370 3.756 10.126 294 529 
2005 49.550 50.535 12.483 8.846 24.963 4.789 7.300 2.792 714 
2006 44.826 47.717 6.422 8.210 25.563 3.634 9.760 2.721 877 
2007 45.136 61.836 10.132 4.178 18.860 4.109 20.000 1.415 1.988 
2008 55.413 65.587 9.400 6.881 28.889 7.863 20.364 4.592 N.D. 

Fonte: AMS (2009). 
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Em 2009, da área total de florestas plantadas de eucalipto por parte de empresas 

associadas individuais da ABRAF, 20% foram correspondentes ao segmento de siderurgia. 

No que se refere ao pinus, a siderurgia teve participação de 9% (ABRAF, 2010), conforme 

se pode observar no Gráfico 3.7. 

 

 
Gráfico 3.7 – Distribuição de área de florestas plantadas com eucalipto e pinus das associadas 
individuais da ABRAF, por segmento industrial, em 2009 
Fonte: ABRAF (2010). 

 

O aumento do uso das florestas plantadas gera uma maior preservação das florestas 

nativas, por obrigações legais. Em 2009, em média, para cada hectare de floresta plantada 

no Brasil, contribuiu-se com a preservação de 0,89 ha de florestas nativas, índice que tem 

aumentado com o tempo: em 2005, a proporção era de 0,67 ha de área preservada para 

cada hectare plantado de floresta (ABRAF, 2010). 

Desta forma, Minas Gerais, além de ser o estado com maior área de florestas 

plantadas, também é o estado com maior área de florestas nativas preservadas dentre os 

estados com florestas plantadas, conforme se pode observar na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Distribuição das áreas de florestas plantadas e nativas próprias preservadas pelas 
associadas individuais da ABRAF por estado, em ha (2008 e 2009) 

2008 2009 
Estado Florestas Plantadas 

Próprias¹  
Florestas 
Nativas²  

Florestas Plantadas 
Próprias¹  

Florestas 
Nativas²  

MG 646.825 504.830 611.202 545.734 
BA 398.597 283.857 373.756 304.906 
SP 307.420 202.507 242.308 175.165 
PR 146.217 142.419 147.039 152.660 
RS 133.503 144.520 189.028 153.452 
ES 130.422 72.733 129.477 74.734 
SC 100.805 97.641 112.956 120.045 
MS 98.669 74.016 111.190 80.555 
MA 35.262 95.631 46.664 97.987 
Outros³ 615 31.373 4.540 49.015 
TOTAL 1.998.334 1.649.526 1.968.160 1.754.254 
Nota:  
1. Apenas florestas próprias das associadas individuais da ABRAF, não incluindo áreas de fomento florestal 

e arrendamento. 
2. Inclui Reserva Particular do Patrimônio Nacional, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e 

Outras. 
3. “Outros” inclui áreas do estado do Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins. 
Fonte: ABRAF (2010). 

 

3.1.2. Consumo de carvão vegetal 

A Tabela 3.7 apresenta a evolução do consumo de carvão vegetal no Brasil 

originário de florestas plantadas e de origem nativa, para o período de 1997 a 2008.  

Nota se que, em 1997, as florestas plantadas foram responsáveis por mais de 75% 

do carvão vegetal consumido no País. Esta importância decaiu até 2004, período em que 

houve alta do consumo total de carvão vegetal no Brasil, quando chegou a 47,8%. Após 

isso, voltou a crescer até o nível de 52,6%, atingido no ano de 2008 (AMS, 2009). 
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Tabela 3.7 – Consumo de carvão vegetal, por origem, em mil mdc16 (1997-2008) 
Origem nativa Origem de florestas plantadas Total 

Anos 
Consumo % Índice Consumo % Índice Consumo % Índice 

1997 5.800 24,6 100 17.800 75,4 100 23.600 100,0 100 
1998 8.600 32,6 148 17.800 67,4 100 26.400 100,0 112 
1999 8.070 30,0 139 18.830 70,0 106 26.900 100,0 114 
2000 7.500 29,5 129 17.900 70,5 100,5 25.400 100,0 108 
2001 9.115 34,8 157 17.105 65,2 96 26.220 100,0 111 
2002 9.793 36,5 169 17.027 63,5 95,5 26.820 100,0 114 
2003 12.216 41,8 210 16.986 58,2 95 29.202 100,0 124 
2004 19.490 52,2 336 17.430 47,8 98 36.920 100,0 156 
2005 18.862 49,6 325 19.189 50,4 108 38.051 100,0 161 
2006 17.189 49,0 296 17.936 51,0 101 35.125 100,0 149 
2007 17.653 48,0 304 19.125 52,0 107 36.778 100,0 156 
2008 15.630 47,4 270 17.339 52,6 98 33.437 100,0 142 

Fonte: AMS (2009). 
 

Segundo AMS (in HENRIQUES JUNIOR, 2010), ao menos 50% do carvão 

vegetal utilizado na siderurgia do estado de Minas Gerais ainda tem origem de florestas 

nativas. Já nos estados do Pará e do Maranhão, ao longo da estrada de ferro de Carajás, 

estima-se que cerca de 90% do carvão vegetal consumido em siderúrgicas sejam 

originários de desmatamentos. Em média, de acordo com PLANTAR (in HENRIQUES 

JUNIOR, 2010), em torno de 70% do consumo de carvão vegetal nas siderúrgicas 

brasileiras são originários de florestas nativas.  

 

3.1.2.1. Consumo de carvão vegetal no setor siderúrgico 

O segmento de ferro-gusa e aço é o principal consumidor de carvão vegetal do 

País, sendo que os outros consumos mais representativos ocorreram na produção de ferro 

ligas e de tubos de ferro nodular. O segmento de ferro-gusa e aço, que foi responsável pelo 

consumo de 1,6 milhões de toneladas de carvão vegetal em 1970 (94,5% do consumo do 

setor industrial e 65,5% do consumo final brasileiro), consumiu em 2008 7,2 milhões de 

                                                 
16  mdc é a unidade de medida para a madeira ou para o carvão vegetal que equivale à quantidade que cabe 

em um metro cúbico (COLOMBO, PIMENTA e HATAKEYAMA, 2006) e FBDS (2009b). Para ABRAF 
(2010), 1 mdc de carvão vegetal = 1,33 m³ de tora. 
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toneladas desta fonte energética (83,7% do consumo do setor industrial e 75,4% do 

consumo final de energia no País). Com isso, houve um crescimento da importância do 

setor industrial e do segmento de ferro-gusa e aço no consumo nacional de carvão vegetal 

no período em questão (MME/EPE, 2009). 

Nas usinas integradas, o consumo, que era de 7.800 mil mdc em 1991, decaiu até o 

ano de 2003, quando chegou a 3.383 mil mdc, voltando a crescer até 2008, à taxa de 11% 

anuais, quando chegou ao volume de 17,3% da demanda nacional de carvão vegetal. Por 

outro lado, o consumo de carvão vegetal por parte dos guseiros independentes ganhou 

importância entre 1991 e 2005, passando de 14.900 mil mdc (48,2% do consumo nacional) 

para 27.817 mil mdc (73,1%), sendo que esse ferro-gusa, em geral, era voltado para o 

mercado externo. Entre 2005 e 2008, o consumo de carvão vegetal por parte dos guseiros 

decaiu ligeiramente, chegando a 23.827 mil mdc (queda de 5% ao ano), o que equivaleu a 

72,3% do consumo brasileiro (AMS, 2009). 

A Tabela 3.8 apresenta o consumo de carvão vegetal, por segmento da siderurgia 

brasileira, para o período de 1991 a 208. 
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Tabela 3.8 – Consumo de carvão vegetal, por segmento, em mil mdc (1991-2008) 
Usinas 

Integradas 
 a Aço 

Prod. 
Independ. 

de Ferro-gusa 

Produção de 
Ferro-ligas 

Tubos de 
Ferro 

Nodular 
Outros (*) TOTAL 

Ano 

Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % Consumo
1991 7.800 25,2 14.900 48,2 3.000 9,7 0 0,0 5.200 16,8 30.900 
1992 6.700 23,0 14.000 48,1 2.900 10,0 0 0,0 5.500 18,9 29.100 
1993 8.000 25,2 15.300 48,3 3.100 9,8 0 0,0 5.300 16,7 31.700 
1994 7.900 23,9 17.300 52,4 2.700 8,2 0 0,0 5.100 15,5 33.000 
1995 7.600 24,7 15.100 49,0 2.900 9,4 0 0,0 5.200 16,9 30.800 
1996 5.200 20,0 13.000 50,0 2.900 11,2 0 0,0 4.900 18,8 26.000 
1997 4.500 19,1 14.300 60,6 1.200 5,1 0 0,0 3.600 15,3 23.600 
1998 4.400 16,7 17.800 67,4 1.300 4,9 0 0,0 2.900 11,0 26.400 
1999 4.200 15,6 18.300 68,0 2.300 8,6 0 0,0 2.100 7,8 26.900 
2000 3.750 14,8 16.400 64,6 2.250 8,9 0 0,0 3.000 11,8 25.400 
2001 3.900 14,9 17.580 67,0 2.800 10,7 365 1,4 1.575 6,0 26.220 
2002 3.681 13,7 18.032 67,2 2.874 10,7 233 0,9 2.000 7,5 26.820 
2003 3.383 11,6 20.220 69,2 3.164 10,8 302 1,0 2.133 7,3 29.202 
2004 3.984 10,8 27.590 74,7 3.002 8,1 357 1,0 1.987 5,4 36.920 
2005 4.499 11,8 27.817 73,1 3.191 8,4 319 0,8 2.226 5,8 38.052 
2006 4.579 13,0 25.116 71,5 3.091 8,8 278 0,8 2.061 5,9 35.125 
2007 5.527 15,0 25.706 69,9 3.097 8,4 288 0,8 2.160 5,9 36.778 
2008 5.710 17,3 23.827 72,3 3.153 9,6 280 0,8 N.D. 0,0 32.969 
(*) Carvão consumido por churrascarias, forjas artesanais, calcinações, acetileno e indústria de cimento. 
Nota: A partir de 2008 só foi computado o carvão vegetal consumido pelas siderúrgicas e pelas ferro-ligas. 
Fonte: AMS (2009). 
 

No Brasil, a siderurgia a coque é líder na produção de ferro-gusa, com 

participações na produção total de ferro-gusa que giram em torno dos 70%. As usinas 

integradas a carvão vegetal já tiveram maior importância, com a produção de 10% do 

ferro-gusa nacional em 1994, mas esta participação decaiu até o ano 2000, a partir de 

quando passou a girar em torno de 5%. Já a produção de ferro-gusa a partir dos guseiros 

independentes, que era aproximadamente de 20% entre 1994 e 1998, passou a ganhar 

espaço com o crescimento de suas exportações, e chegou ao nível de 29% da produção 

brasileira de ferro-gusa em 2006 (SINDIFER in AMS, 2009), conforme pode ser 

observado na Tabela 3.9. 
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Tabela 3.9 – Produção brasileira de ferro-gusa (toneladas) 
Siderurgia a carvão vegetal 

Anos Siderurgia a Coque 
Usinas Integradas Produtores independentes Total 

TOTAL 

1994 17.057.316 2.455.161 5.446.839 7.902.000 24.959.316
1995 17.849.340 1.969.405 5.145.595 7.115.000 24.964.340
1996 17.951.149 1.667.612 4.359.388 6.027.000 23.978.149
1997 18.832.000 1.418.250 4.762.570 6.180.820 25.012.820
1998 18.683.000 1.467.895 4.960.105 6.428.000 25.111.000
1999 17.738.793 1.408.374 5.401.413 6.809.787 24.548.580
2000 20.323.476 1.253.782 6.145.377 7.399.159 27.722.635
2001 19.577.677 1.303.045 6.510.233 7.813.278 27.390.955
2002 21.595.610 1.294.184 6.759.890 8.054.074 29.649.684
2003 22.564.026 1.346.753 8.103.864 9.450.617 32.014.643
2004 23.225.888 1.449.705 10.085.072 11.534.777 34.760.665
2005 22.460.688 1.649.889 9.773.225 11.423.114 33.883.802
2006 21.275.851 1.709.072 9.466.619 11.175.691 32.451.542
2007   9.628.057  35.571.000
2008     8.552.385   34.871.000

Fonte: Elaboração própria, com base em SINDIFER in AMS (2009) e IBS (2009a). 
 

O Gráfico 3.8 mostra a comparação entre as séries históricas brasileiras do 

consumo de carvão vegetal e da produção de ferro-gusa por parte das usinas integradas a 

carvão vegetal e dos guseiros independentes. Nota-se que há tendências muito similares 

entre o consumo de carvão vegetal e a produção de ferro-gusa, em ambas as rotas de 

produção do ferro-gusa (AMS, 2009). 
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Gráfico 3.8 – Comparação entre as séries históricas do consumo de carvão vegetal e da produção de ferro-
gusa nas usinas integradas a carvão vegetal e nos produtores independentes no Brasil, 1994 2008 
Fonte: Elaboração própria, com base em AMS (2009). 
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Neste caso, inferiram-se consumos específicos médios de carvão vegetal para 

ambas as rotas em questão de produção do ferro-gusa. Assim, para os guseiros 

independentes, o consumo específico manteve-se relativamente estável a partir do ano 

2000, com uma média de 2,7 mdc/tonelada de ferro-gusa produzida. No caso das usinas 

integradas a carvão vegetal, constatou-se um progressivo aumento da eficiência no uso do 

carvão vegetal, refletida na redução do consumo específico a partir de 1992, que chegou a 

um nível próximo ao dos guseiros independentes a partir de 2003. 

O Gráfico 3.9 mostra a evolução dos consumos específicos de carvão vegetal nas 

produções de ferro-gusa por parte das usinas integradas a carvão vegetal e dos guseiros 

independentes, a partir do ano de 1991. 
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Gráfico 3.9 – Consumos específicos de carvão vegetal nas usinas integradas a carvão vegetal e nos 
produtores independentes no Brasil, 1994 2008 (mdc/tonelada de ferro-gusa) 
Fonte: Elaboração própria, com base em AMS (2009). 
 

3.1.3. Potencial de expansão da área de florestas plantadas 

Segundo MAPA (2007) há boa possibilidade de expansão dos plantios no País, 

uma vez que existem 383 milhões de hectares disponíveis para agricultura e pecuária. 

Deste total, 220 milhões de hectares são áreas já utilizadas por pastagens, 72 milhões de 

hectares utilizados para plantios permanentes ou anuais e 91 milhões de hectares para 
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áreas passíveis para a expansão da agricultura, desde que se atendam os dispositivos legais 

e normativos relativos ao uso e à ocupação do solo. 

A atual área de florestas plantadas no Brasil é equivalente a 6.782 mil hectares 

(ABRAF, 2010), valor bastante inferior às áreas plantadas em grandes culturas agrícolas, 

tais como a cana-de-açúcar, o milho e a soja (CONAB, 2010). 

Assim, considerando-se a atual área de florestas plantadas existente no País e a 

disponibilidade de área para expansão das atividades ligadas ao plantio, infere-se que é 

possível ainda aumentar bastante a atual área de florestas plantadas no País. 

A Tabela 3.10 mostra uma comparação da atual área utilizada para florestas 

plantadas com outras culturas ligadas ao plantio.  

 
Tabela 3.10 – Comparação entre áreas cultivadas de florestas plantadas e outras culturas (ha) 

Cultura Área (ha) 
Florestas plantadas 6.782.500 
Cana-de-açúcar 8.091.500 
Milho 12.940.500 
Soja 23.358.800 

      Fonte: Elaboração própria a partir de ABRAF (2010) e CONAB (2010).  
 

A área estimada de pastagem no Brasil é de 220 milhões de hectares (MAPA, 

2007). Adicionalmente, o rebanho bovino do País soma pouco mais de 205 milhões de 

cabeças de gado (IBGE, 2011). Desta forma, a taxa de ocupação do solo nas pastagens é 

de aproximadamente uma cabeça de gado por hectare. Entretanto, para BOLFE (2010), a 

degradação das pastagens está diretamente associada à baixa produtividade da pecuária. 

Desta forma, é razoável se supor neste trabalho que a área necessária para o plantio 

de florestas energéticas adviria da atual área de pastagens, dada o seu grande tamanho 

frente à atual área utilizada por florestas plantadas no País. Melhorias na produtividade da 
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pecuária, além de melhor alocação do gado na área ocupada, seriam suficientes para 

liberar uma grande área para o plantio de florestas energéticas. 

A Figura 3.2 mostra uma comparação espacial da área de pastagens no País, 

segundo IBGE in GIRARDI (2008), com os estados nos quais se localizam siderúrgicas a 

carvão vegetal ou que tendem a abrigar novas unidades. As atuais unidades siderúrgicas 

que utilizam o carvão vegetal como redutor metalúrgico estão concentradas basicamente 

em Minas Gerais, com metade do setor, e na região de Carajás, que engloba os Estados do 

Pará e do Maranhão. Além disso, Mato Grosso do Sul é considerada uma das principais 

novas fronteiras no setor (EMBRAPA, 2011). 

Desta forma, observa-se que todos os Estados brasileiros supracitados são 

contemplados com grande parte das suas áreas compostas por pastagens. Destaca-se o 

Estado do Mato Grosso do Sul, que é composto majoritariamente por áreas de pastagens e 

é considerado uma nova fronteira para o plantio de florestas energéticas para a produção 

de carvão vegetal para a produção do aço verde. 
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Estados com plantas 
siderúrgicas a carvão vegetal:

existentes

potenciais  
Figura 3.2 – Uso da terra no Brasil versus localização de siderúrgicas a carvão vegetal 
Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE in GIRARDI (2008) e EMBRAPA (2011). 

 

3.2. Avaliação comparativa de custos de produção: rota do carvão 
mineral versus rota do carvão vegetal 

Nesta seção, são expostos aspectos relativos aos custos de produção do ferro-

gusa a partir das rotas que utilizam o coque de carvão mineral e o carvão vegetal 

como redutores. 
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3.2.1. Custos florestais 

A Tabela 3.11 mostra indicadores médios de custos, produtividade e valor da 

produção do eucalipto para um hectare em 2005. A maior concentração de custos ocorre 

no primeiro ano do ciclo de plantio, quando há custos elevados referentes às mudas, 

seguidos dos custos também altos de mão-de-obra e de mecanização. Do segundo ano em 

diante, não há mais mecanização do plantio, fazendo com que os custos dividam-se 

basicamente em fertilizantes e mão-de-obra (EMBRAPA, 2005). 

O valor da madeira é crescente de acordo com a quantidade de tempo que a árvore 

foi plantada. Assim, considerou-se que no 6º ano o valor do metro cúbico de madeira de 

eucalipto era de R$ 30,00, de R$ 50,00 no 12º ano e de R$ 75,00 no 20º ano. Com isso, 

pode-se dizer que o valor médio da madeira de eucalipto no período em estudo foi de R$ 

58,38 por metro cúbico (EMBRAPA, 2005). 

É importante ressaltar que, no segmento de florestas plantadas, o tempo de retorno 

dos investimentos é uma barreira à entrada, uma vez que demoram cerca de sete anos para 

que as árvores de eucalipto cresçam e atinjam o ponto ótimo para o corte e, 

consequentemete, para que se possa começar a receber o retorno por tais investimentos. 
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Tabela 3.11 – Indicadores de custos, produtividade e valor da produção do eucalipto (valores/ha) 

 
 Fonte: EMBRAPA (2005).  
 

A Tabela 3.12 é análoga para o plantio de pinus. As características de seu fluxo de 

caixa têm pequenas diferenças em relação às do plantio do eucalipto. Primeiramente, os 

custos médios de insumos e de mão-de-obra são pouco inferiores aos do eucalipto. 

Entretanto, a produtividade do eucalipto por hectare é maior, o que torna seu valor médio 

da madeira (R$ 58,38 por metro cúbico) inferior ao do pinus (R$ 62,83 por metro cúbico) 

(EMBRAPA, 2005). 
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  Tabela 3.12 – Indicadores de custos, produtividade e valor da produção do pinus (valores/ha) 

 
   Fonte: EMBRAPA (2005).  
 

Para a produção de 1 milhão toneladas de ferro-gusa à base de carvão vegetal, é 

necessário o consumo de cerca de 2,8 milhões de toneladas de carvão vegetal. Para isso, 

são necessários que se obtenham em torno de 5,0 milhões de estéreos (st)17 de madeira. 

Isto implica em uma área total a ser reflorestada que varia entre 84 mil e 126 mil hectares, 

de acordo com a produtividade florestal adotada, considerando-se que este seria o primeiro 

corte da madeira. Adicionando-se uma reserva florestal adicional de 50%, por questões 

legais, obtém-se uma área total que varia entre 126 mil e 189 mil hectares. Para que isto 

ocorra, é necessário um investimento total de R$ 0,9 bilhões a R$ 1,4 bilhão, ou seja, de 

R$ 0,9 mil a R$ 1,4 mil por tonelada de ferro-gusa a ser produzida, incluindo-se o custo de 

um financiamento do plantio com juros de 8,5% anuais, conforme se pode observar na 

Tabela 3.13 (VALLADARES, 2010). 

                                                 
17 Um estéreo é o equivalente a uma pilha de madeira com volume de um metro cúbico. 
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Tabela 3.13 – Exemplo de investimento em florestas plantadas para a produção de um milhão de 
toneladas de ferro-gusa (2010) 

 
      Fonte: VALLADARES (2010).  
 

3.2.2. Custos da obtenção do carvão vegetal e do coque metalúrgico 

Conforme exposto no Capítulo 2, para que se obtenha o carvão vegetal a partir da 

lenha é necessário que se proceda a fase de carvoejamento. Assim, para as conversões de 

lenha a carvão vegetal, incluindo o transporte, adotou-se o valor médio de US$ 21,73/t, 

baseado em SAMPAIO E PINHEIRO (2008), HOMMA et al. (2006) e FERREIRA (2000). 

De acordo com AMS (2009), o valor médio do carvão vegetal originário de 

florestas plantadas em Minas Gerais manteve-se estável próximo de US$ 20,00 por mdc 

entre 1997 e 2003. Após isso, assume uma trajetória ascendente, até atingir o nível de US$ 

74,67. Com a crise econômico-financeira ocorrida no final de 2008, esses valores sofreram 

forte declínio, chegando à média de US$ 44,42 em 2009. 
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O valor médio do carvão vegetal originário de florestas plantadas consumido em 

Minas Gerais em 2009 apresenta-se no Gráfico 3.10 a seguir. 
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Gráfico 3.10 – Valor do carvão vegetal originário de florestas plantadas consumido em Minas 
Gerais (US$ / mdc), 1997 2009 (US$/mdc) 
Fonte: Elaboração própria, com base em AMS (2009). 

 

Segundo VALLADARES (2010), discriminando-se o custo do carvão vegetal em 

diversos itens, como custos de corte da madeira, transportes e custos financeiros, além do 

preço da terra e da carbonização, foram calculados, para o ano de 2010, custos totais do 

carvão vegetal que variam entre R$ 104,79/mdc, para o 2° corte da madeira, e R$ 

194,00/mdc, para o 1° corte da madeira, atingindo-se a média de R$ 119,16/mdc. Este 

valor equivale a US$ 66,18/mdc18, ou US$ 264,71/tonelada, mostrando uma recuperação 

em relação ao nível de 2009, em comparação com o valor observado no Gráfico 3.10. 

A Tabela 3.14 apresenta a discriminação dos custos de produção do carvão vegetal 

oriundo de florestas plantadas. 

 

                                                 
18 Utilizando-se a taxa de câmbio US$ 1,00 = R$ 1,8006, para a data de 01/07/2010, de acordo com BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (2010). 
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Tabela 3.14 – Componentes do custo médio do carvão vegetal proveniente de florestas plantadas 
Discriminação unidade valor 
Preço da Terra R$/ha  2.000 
Rendimento floresta st/ha/ano 50 
Taxa de conversão st/mdc 1,8 
Distância km 500 
Taxa de desconto % 8,5 
Área de efetivo plantio % 60 
Corte de lenha R$/st 8,00 
Carbonização R$/mdc 25,00 
Carregamento do carvão R$/mdc 2,00 
Transporte do carvão R$/mdc 30,00 
Redução produção/corte % 10 
Taxa de administração % 5 
Ciclo da floresta anos 7 
Transporte lenha R$/st 7,00 
Carvão 1º corte mdc/ha 194 
Custo madeira 1º corte R$/st 25,18 
Custo carvão 1º corte R$/mdc 133,53 
Carvão 2º corte mdc/ha 175 
Custo madeira 2º corte R$/mdc 9,22 
Custo carvão 2º corte R$/mdc 104,79 
Custo carvão médio R$/mdc 119,16 

Fonte: VALLADARES (2010).  
 

Já para RS CONSULTANTS E UFMG (2008), o custo do carvão vegetal advindo de 

florestas plantadas é de R$ 337,24/tonelada, ou algo em torno de US$ 260,54/tonelada19, valor 

próximo ao estimado por VALLADARES (2010), de US$ 264,71/tonelada. 

A Tabela 3.15 mostra a discriminação dos componentes do custo do carvão vegetal 

oriundo de florestas plantadas. 

 

Tabela 3.15 – Discriminação do custo médio do carvão vegetal oriundo de florestas plantadas 
Discriminação unidade valor unidade valor 
Despesas silvicultura R$/t 53,68 US$/t 33,44 
Juros Inv. Floresta (15% a.a.) R$/t 55,20 US$/t 34,39 
Exploração R$/t 76,72 US$/t 47,79 
Carbonização R$/t 32,64 US$/t 20,33 
Expedição e frete (500 km) R$/t 73,20 US$/t 45,60 
Impostos R$/t 90,16 US$/t 56,16 
Outros R$/t 36,64 US$/t 22,82 
Soma R$/t 418,24 US$/t 260,54 
Fonte: Elaboração própria, baseado em RS CONSULTANTS e UFMG (2008).  

                                                 
19 Utilizando-se a taxa de câmbio US$ 1,00 = R$ 1,6053, para a data de 01/07/2008, de acordo com BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (2010). 



 

 85

Para a obtenção do coque metalúrgico, a empresa deve primeiramente adquirir 

carvão coqueificável, o carvão metalúrgico. O Gráfico 3.11 mostra o comportamento 

dos preços do carvão metalúrgico no mercado internacional entre 1996 e 2009, com 

base em STEEL ON THE NET (2010). Nota-se que este comportamento é similar ao 

do preço médio do carvão vegetal originário de florestas plantadas em Minas Gerais, 

observado anteriormente. 

Após manter-se estabilizado em torno de US$ 45,00 por tonelada entre 1996 e 

2003, o preço médio do carvão metalúrgico no mercado internacional cresceu bastante até 

2008, atingindo US$ 133,09/t. No final de 2008, iniciou-se uma crise financeira 

internacional, fazendo com que este preço caísse no ano seguinte, chegando a US$ 118,42. 
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Gráfico 3.11 – Evolução do preço médio do carvão metalúrgico no mercado internacional, 1996 2009 
Fonte: Elaboração própria, com base em STEEL ON THE NET (2010). 
 

Em média, cada 1,35 toneladas de carvão metalúrgico produzem uma tonelada de 

coque de carvão mineral (NOLDIN JUNIOR, 2010). O Gráfico 3.12 apresenta uma 

comparação dos preços dos preços de mercado do coque metalúrgico com os do carvão 

vegetal originário de florestas plantadas em Minas Gerais e com o seu equivalente 

energético em coque. 
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Observa-se que, entre 2004 e meados de 2005, os preços do coque eram bastante 

superiores aos do carvão vegetal no País. Estes preços mantiveram-se alinhados entre 

meados de 2005 e a primeira metade de 2007. A partir deste momento, os preços do coque 

dispararam, sendo que os do carvão vegetal demoraram alguns meses para que 

apresentassem esta tendência de alta. Em julho de 2008, meses antes da crise financeira 

internacional, os preços do carvão vegetal e do coque metalúrgico atingiram seus maiores 

níveis no histórico recente, chegando a cerca de US$ 450,00 e US$ 750,00, 

respectivamente. Após o advento da crise financeira internacional, houve brusca queda de 

ambos os preços, e no final de 2009, eles estavam na faixa de US$ 240,00, no caso do 

carvão vegetal, e de US$ 420,00, no caso do coque metalúrgico. Assim, no período em 

questão, os preços do carvão vegetal sempre foram menores ou iguais aos do coque 

metalúrgico (VALLADARES, 2010)20. 

 

 
Gráfico 3.12 – Preços de mercado do carvão vegetal originário de florestas plantadas em Minas 
Gerais, comparado aos preços do coque metalúrgico 
Fonte: VALLADARES (2010). 
 
 
                                                 
20

 É importante ressaltar que, por enquanto, são comparados apenas os preços absolutos das fontes 
energéticas. Seus impactos nos custos de produção do ferro-gusa e do aço serão analisados mais adiante 
neste capítulo, sob influência de seus respectivos rendimentos. 
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3.2.3. Custos da produção do ferro-gusa 

As principais diferenças entre as rotas tecnológicas de produção do aço que 

utilizam o coque metalúrgico ou o carvão vegetal como redutores estão na produção do 

ferro-gusa. As partes restantes das cadeias são muito semelhantes e, portanto, não vale a 

pena o aprofundamento dos estudos com relação aos seus custos de produção. Em média, 

o custo do ferro-gusa gira em torno de 60 a 75% do custo total da produção do aço 

(NOLDIN JUNIOR, 2010). 

Comparando-se altos-fornos de capacidade produtiva de 300 mil toneladas por ano 

a carvão vegetal e a coque, observa-se que a parcela mais relevante dos custos são 

relativas à obtenção do carvão vegetal e do coque de carvão mineral, ambos adquiridos de 

terceiros. No caso de um alto forno a carvão vegetal, este redutor representa, em média, 

algo entre 45% e 49% dos custos antes dos créditos. Já em altos-fornos a coque de carvão 

mineral, o custo médio da obtenção da fonte redutora é responsável por cerca de 49% a 

54% dos custos antes dos créditos. Obviamente, estes percentuais dependem dos valores 

de mercado do carvão vegetal e do coque metalúrgico, tendo sido utilizados neste estudo 

valores atualizados (NOLDIN JUNIOR, 2010). 

Pode-se dizer que, quando considerados os créditos pela venda ou pelo uso dos 

gases industriais e da escória e o custo de capital, os custos de produção de um alto-forno 

a carvão vegetal são em torno de 16% menores que os de um alto-forno a coque 

metalúrgico, quando comparados unidades com capacidades produtivas de 300 mil 

toneladas anuais (NOLDIN JUNIOR, 2010). 

A Tabela 3.16 apresenta uma comparação entre os custos médios da produção de 

gusa em fornos com capacidades de 300 mil toneladas anuais, que utilizam como 

redutores o coque metalúrgico e o carvão vegetal. 
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Tabela 3.16 – Comparação dos custos médios do metal quente produzidos em mini altos-fornos a 
carvão vegetal e a coque metalúrgico adquiridos de terceiros (em localização costeira) 

CARVÃO VEGETAL - MINI ALTO-FORNO COQUE - MINI ALTO-FORNO
Preço Granulado Sinter Granulado Sinter

Unidade US$/unidade Unidade/t Custo Unidade/t Custo Unidade/t Custo Unidade/t Custo
Unidades de Ferro
Finos - Pellet Feed (PFF) ton 80,00               -             -         -             -         - -         -             -         
Granulados ton 100,00             1,55           155,00   0,25           25,00     1,55           155,00   0,25           25,00     
Finos - Sinter Feed (SFF) ton 80,00               -             -         1,40           112,00   - -         1,40           112,00   
Sub-Total 155,00   137,00   155,00   137,00   

Unidades de Carbono
Carvão ton 160,00             -             -         -             -         -             -         -             -         
Finos de carvão ton 145,00             -             -         -             -         -             -         -             -         
Carvão p/ injeção ton 145,00             -             -         0,08           11,60     -             -         0,15           21,75     
Carvão Vegetal adquirido ton 230,00             0,75           172,50   0,64           147,20   -             -         -             -         
Coque adquirido ton 350,00             -             -         -             -         0,625         218,75   0,525         183,75   
Sub-Total 172,50   158,80   218,75   205,50   

Ligantes/Fluxantes
Calcário/Dolomito ton 50,00               0,10           5,00       0,12           6,00       0,15           7,50       0,17           8,50       
Ligante Orgânico ton 1.000,00          -             -         -             -         -             -         -             -         
Sub-Total 5,00       6,00       7,50       8,50       

Energia
Forno kWh 0,05                 70,00         3,50       70,00         3,50       100,00       5,00       100,00       5,00       
Outros equipamentos kWh 0,05                 40,00         2,00       100,00       5,00       40,00         2,00       100,00       5,00       
Sub-Total 5,50       8,50       7,00       10,00     

Mão-de-obra MH 10,00               0,48           4,80       0,48           4,80       0,48           4,80       0,48           4,80       

Manutenção US$ 7,50       9,00       7,50       9,00       

Dessulfuração ton 2,00                 -             -         -             -         2,00       2,00       

Utilidades&Serviços US$ 0,70       0,70       0,70       0,70       

351,00   324,80   403,25   377,50   

Créditos
Crédito de gás MMBtu 5,00                 8,00           40,00     6,80           34,00     5,50           27,50     4,65           23,25     
Crédito de escória ton 10,00               0,17           1,70       0,20           2,00       0,25           2,50       0,25           2,50       
Sub-Total 41,70     36,00     30,00     25,75     

309,30   288,80   373,25   351,75   

Custo de capital @ 10% 25,00     30,00     25,00     30,00     

334,30   318,80   398,25   381,75   

Investimento específico US$/ton

3% do investimento/ano

300 250 300

TOTAL (antes dos créditos)

TOTAL (após os créditos)

TOTAL (incluindo custo de capital)

250  
(1) Foi adotado um custo de capital de 10% do investimento específico. 
Nota: Refere-se aos custos médios de uma unidade com capacidade produtiva de 300.000 toneladas anuais. 
Fonte: NOLDIN JUNIOR (2010).  

 

Em um eventual cenário de expansão da atividade siderúrgica, é mais razoável a 

consideração de plantas a coque metalúrgico com capacidades produtivas superiores, 

como as grandes siderúrgicas costumam fazer. Com este objetivo, a Tabela 3.17 apresenta 

os custos médios da produção de gusa, utilizando-se um alto-forno a coque com 

capacidade de produção de um milhão de toneladas anuais. 

Plantas deste porte têm, em média, custos cerca de 20% inferiores aos de plantas 

com capacidades produtivas de 300 mil toneladas que também utilizam o coque 
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metalúrgico como redutor. Já comparadas a plantas a carvão vegetal, também com 

capacidades de 300 mil toneladas anuais, as unidades a coque com capacidades de um 

milhão de toneladas anuais têm custos cerca de 5% inferiores (NOLDIN JUNIOR, 2010). 

 
Tabela 3.17 – Custos médios do metal quente produzido em um alto-forno a coque metalúrgico, com 
produção em coqueria própria 
     AF coque 
 Unidade US$ / unidade Unidade / t US$ / t 

Finos (65% Fe) t 80,00   0,00 
Sinter Feed t 80,00   0,00 
Sinter  100,00 1,10 110,00 
Lump Ore t 100,00 0,20 20,00 
Pelota AF t 120,00 0,27 32,40 

Carvão Mineral (tipo PCI) t 145,00 0,16 23,20 
Carvão Mineral BV t 145,00   0,00 
Briquete Carvão t 160,00   0,00 
GN, óleo, etc. GCal 30,00   0,00 
Coque próprio t 210,00 0,50 105,00 

Ligantes e Fluxantes $ 50,00 0,15 7,50 

Oxigênio Nm3 0,04 50,00 2,00 
Manutenção $   - 25,00 
E.E. MWh 50,00 0,10 5,00 
M.O., Utilidades, etc $ 10,00 - 5,00 

Crédito Gás GCal -20,00 1,20 -24,00 
Escória A t -10,00 0,25 -2,50 
Escória B t     0,00 

Custo Total       308,60 
(1) Preço do Sinter inclui custo fabricação. 
(2) Preço do coque inclui custo fabricação. 
(3) Custo de manutenção estimado em 5% do CAPEX. 
Nota: Refere-se aos custos médios de uma unidade com capacidade produtiva de 1.000.000 toneladas anuais. 
Fonte: NOLDIN JUNIOR (2010).  
 

Estimando-se os custos médios de uma unidade a carvão vegetal com capacidade 

produtiva de um milhão de toneladas anuais, porém composta de uma combinação de 

fornos de aproximadamente 300 mil toneladas anuais, e com carvão vegetal próprio, 

produzido a partir de florestas plantadas, calcula-se que o ferro-gusa produzido nesta 

unidade seria em torno de US$ 143,55 (46,5%) mais caro do que o gusa produzido a partir 

de uma planta de igual porte, mas que utiliza coque produzido em coqueria própria. Cabe 

ressaltar que foram utilizados os fornos a carvão vegetal de 300 mil toneladas anuais como 



 

 90

base para a unidade siderúrgica por conta da atual inexistência de fornos a carvão vegetal 

de grande porte disponíveis no mercado. 

Adicionalmente, o custo do carvão vegetal significaria cerca de 52,5% do custo da 

produção do ferro-gusa através desta rota, enquanto o carvão mineral e o coque 

metalúrgico seriam responsáveis por 41,5% dos custos do gusa. Já com relação ao custo da 

produção do aço, o carvão mineral e o coque representariam 29,1%, enquanto o carvão 

vegetal seria responsável por 40,1%. 

A Tabela 3.18 compara as representatividades do carvão vegetal e do carvão 

mineral e do coque nos custos de plantas siderúrgicas com capacidades produtivas de um 

milhão de toneladas de aço anuais. 

 
Tabela 3.18 – Comparação dos custos médios de produção do ferro-gusa e do aço, por tonelada, 
utilizando-se o carvão vegetal ou o coque metalúrgico como redutores 
   Rota 

 Item Unidade a carvão vegetal
(A) 

a carvão 
vegetal 

(B)¹ 

a coque 
metalúrgico 

(C) 
capacidade produtiva toneladas/ano 300.000 1.000.000 1.000.000 
custo carvão vegetal² US$ 111,79 237,40  
custo carvão mineral + 
coque metalúrgico 
próprio³ 

US$   128,20 
Produção 
de gusa 

custo produção gusa US$ 326,55 452,15 308,60 
demais custos US$ 139,95 139,95 132,26 Produção 

de aço custo total US$ 466,50 592,10 440,86 

custo carvão vegetal/ 
custo produção gusa % 34,2% 52,5%  

custo carvão mineral e coque/ 
custo produção gusa %   41,5% 

custo carvão vegetal/ custo total % 24,0% 40,1%  
custo carvão mineral e coque/ 
custo total %   29,1% 

(1) Equivale à rota a carvão vegetal (A), porém com valores ponderados para uma capacidade produtiva de 
1.000.000 toneladas anuais. 
(2) Para a rota A, carvão vegetal adquirido, sem procedência definida. Para a rota B, carvão vegetal 
próprio, produzido a partir de florestas plantadas, com custo estimado a partir da média aritmética dos 
valores em dólares obtidos a partir de VALLADARES (2010) e RS CONSULTANTS e UFMG (2008). 
(3) Coque metalúrgico produzido a partir de coqueria própria. 
(4) Estimado, considerando-se que o custo da produção de gusa representa cerca de 70% do custo da 
produção do aço bruto. 
Fonte: Elaboração própria, com base em NOLDIN JUNIOR (2010), VALLADARES (2010), RS 
CONSULTANTS e UFMG (2008) e BANCO CENTRAL DO BRASIL (2010).  
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3.3. Considerações finais 

Neste capítulo, foram relacionados aspectos relativos às características da 

silvicultura brasileira, bem como seus custos, os custos da obtenção do carvão vegetal e as 

diferenças entre os custos da siderurgia a carvão vegetal e a coque de carvão mineral. 

No que se refere à silvicultura, observou-se que o Brasil tem larga vantagem em 

relação aos demais países grandes produtores em termos da produtividade do eucalipto. 

Além disso, verificou-se que a atual área ocupada no País com florestas plantadas é bem 

inferior às de outras culturas como a soja, o milho e a cana-de-açúcar, e que esta área 

poderia ainda aumentar bastante, permitindo-se considerar que a disponibilidade de área 

para plantio não é uma barreira à expansão da siderurgia a carvão vegetal no País. 

Adicionalmente, propôs-se que a expansão das áreas de florestas plantadas, como 

consequência de eventual política governamental, venha a substituir parte da atual área de 

pastagens no País (cerca de 220 milhões de hectares), através de ganhos de produtividade 

da pecuária, além de melhor alocação do gado na área ocupada. 

Adicionalmente, verificou-se que o carvão vegetal advindo de florestas plantadas, 

quando utilizado como redutor metalúrgico, torna o ferro-gusa e, consequentemente, o aço 

mais caros do que se utilizando o coque de carvão mineral como redutor. A diferença de 

custos, no caso do ferro-gusa, é de cerca de US$ 143,55/tonelada (46,5%) e, no caso do 

aço bruto, de US$ 151,24/tonelada, ou seja, 34,3% do seu custo. 

No próximo capítulo, serão traçados cenários para o consumo de energia e para as 

emissões de CO2, seguindo uma trajetória tendencial e uma alternativa, sob influência de 

uma política governamental de incentivo ao uso do carvão vegetal na siderurgia brasileira. 
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4. Cenários para a siderurgia brasileira 
Nos capítulos anteriores, foi feita a análise tecnológica referente às possíveis fases 

da siderurgia, focando nas diferenças existentes entre as rotas que utilizam o carvão 

vegetal e o coque de carvão mineral como redutores, além de investigações relativas ao 

cultivo de florestas plantadas e às diferenças de custos entre as rotas do carvão vegetal e 

do coque na produção de ferro-gusa e aço no Brasil. 

A partir destas análises, e situando-se em um cenário macroeconômico adotado 

como referência para a economia brasileira para o horizonte de 2035, este capítulo traça 

cenários para o consumo de energia e as emissões de CO2 no segmento siderúrgico 

brasileiro. 21 O primeiro cenário é o de referência, onde a expansão da siderurgia nacional 

se dá utilizando-se o coque metalúrgico como redutor. Os cenários alternativos são 

baseados na adoção de uma política governamental de incentivo à utilização do carvão 

vegetal com origem de florestas plantadas como redutor em parte da expansão da 

capacidade instalada do parque siderúrgico brasileiro. 

 

4.1. Cenário econômico de referência para 2035 

Neste estudo, adotou-se como referência o cenário macroeconômico utilizado de 

forma preliminar pela EPE para seus estudos de longo prazo de planejamento integrado 

dos recursos energéticos, realizados no âmbito do Governo brasileiro (EPE, 2010). 

A partir deste cenário macroeconômico, elaborou-se um cenário específico para o 

setor siderúrgico brasileiro, englobando o desenvolvimento de uma curva de demanda por 

                                                 
21

 É importante ressaltar que, neste estudo, não serão traçados cenários para a produção de ferro-gusa por 
parte dos guseiros independentes, nem para o segmento de pelotização. 
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produtos siderúrgicos e de uma correspondente expansão da capacidade instalada nacional 

da produção de aço bruto para o horizonte em estudo. 

 

4.1.1. Cenário para o PIB brasileiro 

O cenário de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para o horizonte 

de 2035 é o cenário de referência preliminar adotado para os estudos de longo prazo da 

EPE, que demonstra uma expectativa de vigoroso crescimento da economia brasileira para 

os próximos 25 anos (EPE, 2010).  

Para o ano de 2010, estima-se um incremento de 7,2%22 do PIB em relação ao ano 

anterior. Tal taxa se deve principalmente à base degradada do ano de 2009, quando houve 

uma contração do PIB de 0,2%, fortemente influenciado pelos efeitos da crise financeira 

internacional ocorrida a partir de dezembro de 2008 (IPEA, 2010). 

De forma oposta, em 2011, considera-se que haverá uma expansão da economia 

brasileira limitada a 4,5%, também em função de um efeito de carregamento estatístico, 

desta vez por conta da forte expansão do PIB no ano anterior (EPE, 2010). 

De 2012 a 2020, adota-se um crescimento sustentável do PIB brasileiro da ordem 

de 5,0% anuais. A partir de então, esta taxa decresce gradualmente até atingir o nível de 

4,0% anuais ao final do horizonte em estudo (EPE, 2010). 

Desta forma, o cenário adotado neste estudo é mais otimista que o considerado no 

World Energy Outlook 2010, que considera crescimento médio anual do PIB brasileiro de 

3,6% entre 2008 e 2020 e de 3,1% entre 2020 e 2035, totalizando um incremento de 3,3% 

anuais entre 2008 e 2035 (IEA, 2010). 

                                                 
22 Expectativa de expansão do PIB brasileiro para o ano de 2010 à época da elaboração deste estudo. 
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Com isso, comparando-se com o ano de 2009, há um crescimento absoluto do PIB 

brasileiro de 74% até 2020 e de 227% até 2035, conforme se pode observar no Gráfico 4.1. 
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Gráfico 4.1 – Cenário de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (2009-2035) 
Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2010). 

 

4.1.2. Expansão da demanda por produtos siderúrgicos 

Os agentes do setor siderúrgico brasileiro costumam admitir um valor aproximado de 

1,6 para a elasticidade-renda do consumo aparente23 de produtos siderúrgicos (IBS, 2009b).  

Com o passar dos anos, há um natural aumento da eficiência no uso do aço. Ou 

seja, passa-se a utilizar menos aço e mais materiais alternativos, como plástico, PVC e 

alumínio, para a fabricação de produtos semelhantes. Adicionalmente, quanto mais 

avançado o estágio de desenvolvimento econômico de um País, menor é a sua necessidade 

de aço para a expansão e melhoria de sua infra-estrutura (EPE, 2009). Com isso, foi 

admitido que a elasticidade-renda do consumo aparente de produtos siderúrgicos passa, 

linearmente, do atual nível de 1,6 para 1,2 ao final do horizonte em estudo.  

                                                 
23 Consumo aparente = vendas internas + importações de consumidores e distribuidores. Exclui exportações 

indiretas e inclui importações indiretas (aço empregado nas mercadorias exportadas/importadas). 
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A elasticidade-renda de 1,2, adotada como cenário para o ano de 2035 neste estudo, 

está alinhada com os níveis médios da África do Sul, do Chile e do México para o período 

de 1999 a 2008, conforme se pode observar no Gráfico 4.2. 
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Gráfico 4.2 – Elasticidades-renda do consumo aparente de aço (1999-2008) 
Fonte: Elaboração própria, com base em IISI (2009) e FMI (2010). 

 

Adicionalmente, no histórico recente, nota-se que as importações de produtos 

semi-acabados e acabados de aço24 vêm ganhando importância no consumo aparente 

brasileiro. Em 1999, eram responsáveis por 4,5%, e aumentaram gradualmente sua 

participação até chegar a 10,7% do consumo aparente em 2008 (WORLD STEEL 

ASSOCIATION, 2010).  

                                                 
24 Em 2008, as importações de produtos planos lideraram as importações brasileiras de aço, com 56,6% das 

2,7 milhões de toneladas de aço importadas, seguidas importações de produtos longos, com 24,4%, de 
outros produtos de aço, com 13,4%, e de produtos semi-acabados de aço, com 5,6% (MDIC/SECEX in 
IBS, 2009a). 
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Isto significa que a economia brasileira tem necessitado em escala crescente do aço 

importado para usos específicos. Entretanto, em um cenário de expansão do parque 

siderúrgico brasileiro, não é razoável imaginar um nível crescente de importações de aço. 

Isto posto, adotou-se como premissa que, dado um cenário de forte expansão da economia 

brasileira no horizonte em estudo, as importações de produtos semi-acabados e acabados 

de aço manter-se-iam estabilizadas no patamar de 10,7% do consumo aparente até o final 

do horizonte em estudo, mesmo nível observado no ano de 2008. Tal patamar aparenta ser 

razoável, uma vez que é compatível com os níveis de importações observados em três dos 

quatro demais países do BRICS25.  

Como consequência, as vendas internas de aço, que seriam as vendas no mercado 

nacional provenientes da produção brasileira de aço, que foram de 21,5 milhões de 

toneladas em 2008, atingiriam o nível de 111,2 milhões de toneladas em 2035, conforme 

se pode observar na Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 – Projeção das vendas internas de produtos de aço no Brasil, 2009-2035 
Discriminação 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Elasticidade do consumo aparente 1,60 1,58 1,51 1,43 1,35 1,28 1,20 
∆% PIB -0,2% 7,2% 5,0% 5,0% 4,5% 4,1% 4,0% 
∆% Consumo aparente -0,3% 11,4% 7,5% 7,2% 6,1% 5,2% 4,8% 
Consumo aparente¹, 106 t 24,0 26,7 38,4 54,7 74,8 97,9 124,5 
Importações², 106 t 2,6 2,8 4,1 5,8 8,0 10,4 13,3 
Importações²/consumo aparente (%) 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 
Vendas Internas³, 106 t 21,4 23,9 34,3 48,8 66,9 87,5 111,2 
Notas: (1) Consumo aparente = vendas internas + importações de produtos semi-acabados e acabados de aço. 
 (2) Importações de produtos semi-acabados e acabados de aço. 
 (3) Vendas no mercado nacional provenientes da produção brasileira de aço. 

Fonte: Elaboração própria, com base em IBS (2009b) e WORLD STEEL ASSOCIATION (2010). 

 

                                                 
25 BRICS: Sigla que representa o conjunto dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que vêm 

se destacando por suas altas taxas de crescimento econômico nos últimos anos. As participações de suas 
importações de produtos semi-acabados e acabados de aço em seus consumos aparentes, em 2008, foram 
de: 10,7%, no Brasil; 16,2%, na Rússia; 13,6%, na Índia; 3,6%, na China; e 12,4%, na África do Sul 
(elaboração própria, com base em IISI, 2009). 
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4.1.3. Expansão da produção de aço bruto 

Neste estudo, adota-se como premissa para o horizonte de 2035 a expansão de 

capacidade instalada produtiva de aço bruto considerada preliminarmente pela EPE para 

seus estudos de longo prazopara as diferentes rotas de produção de aço bruto existentes no 

Brasil, conforme EPE (2010). Considera-se esta premissa de expansão da capacidade 

instalada por conta do mapeamento da entrada de projetos feita para o horizonte decenal, 

estimativa alcançada através de interações com consultores, agentes do segmento 

siderúrgico nacional, associações de classe, como o Instituto Aço Brasil, e órgãos 

governamentais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social/BNDES (MME/EPE, 2010). Neste caso, considera-se que a perspectiva de 

expansão de capacidade instalada para os próximos dez anos, adotada neste estudo, está 

alinhada com as mais recentes expectativas dos agentes econômicos. 

Na última década, a utilização da capacidade instalada tem ficado próxima ao seu 

limite, ficando muitas vezes acima dos 90%. Isto posto, considerou-se como premissa que 

o nível de utilização da capacidade nas projeções deste estudo encontrar-se-á próximo ao 

seu limite, em torno de 96,8%, valor ocorrido em 2004, o maior dos últimos quinze anos 

no Brasil (IABR, 2010). Entretanto, como em 2009 o nível de utilização da capacidade 

instalada foi de 62,9%, nível baixo por reflexo da crise financeira internacional de 2008, 

admitiu-se uma recuperação gradual linear até 2012, ano a partir do qual se atinge o nível 

máximo de utilização da capacidade instalada. 

Já para o período de 2020 a 2035, considera-se a premissa de que o Brasil manterá 

o mercado externo conquistado através da forte expansão da sua capacidade instalada até 

2020, o que se reflete na manutenção do nível de exportações brasileiras de aço até 2035. 
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Assim, as expansões de capacidade produtiva de aço bruto no período 2021-2035 se 

dariam com o fim de atender o crescimento das vendas internas. 

É importante ressaltar que, neste estudo, não se consideram variações de estoques. 

Portanto, considera-se a seguinte relação para o equacionamento das da produção, das 

vendas internas e das contas externas da siderurgia brasileira, em termos de volume de aço 

movimentado: 

Produção + Importações = Vendas internas + Exportações              (1) 

A Tabela 4.2 apresenta as projeções da produção brasileira, assim como do 

comércio exterior de aço, para o horizonte de 2035. 

 
Tabela 4.2 – Projeção da produção brasileira de aço bruto, 2009-2035 
Discriminação 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Capacidade Instalada (106 t) 41,5 44,1 59,0 73,1 91,2 110,0 131,6 
Nível Utilização (%) 62,9% 74,2% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 
Produção (106 t) 26,1 32,7 57,1 70,7 88,3 106,4 127,4 
Vendas Internas¹ (106 t) 21,4 23,9 34,3 47,1 66,9 87,5 111,2 
Importações² (106 t) 2,6 2,8 4,1 5,8 8,0 10,4 13,3 
Exportações³ (106 t) 7,3 11,7 26,9 29,4 29,4 29,4 29,4 
Notas: (1) Vendas no mercado nacional provenientes da produção brasileira de aço. 
 (2) Importações de produtos semi-acabados e acabados de aço. 
 (3) xportações de produtos semi-acabados e acabados de aço. 

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2010) e IABR (2010). 
 

4.2. Política governamental de incentivo à siderurgia a carvão 
vegetal oriundo de florestas plantadas 

Nos Capítulos 2 e 3, observaram-se as vantagens e as limitações da utilização do 

carvão vegetal como redutor na siderurgia brasileira. Nesta seção, procura-se sugestionar 

uma política governamental que incentive que a expansão do parque siderúrgico nacional 

tenha a maior parcela possível de produção de aço a partir do carvão vegetal oriundo de 

florestas plantadas até o ano de 2035.  
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No âmbito da Política de Desenvolvimento Produtivo, instituída pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), foi elaborado um programa 

para consolidar e expandir o setor siderúrgico nacional. Na agenda de ação para a 

siderurgia, há uma série de ações, cada uma associada a uma medida específica. Para que 

os desafios de fortalecer o desenvolvimento de tecnologias limpas e a cadeia produtiva 

sejam possíveis, a ação de preparar uma política de incentivo à siderurgia a carvão vegetal 

deve ser feita pelo governo brasileiro, conforme MDIC (2009). 

Assim, pode-se dizer que a siderurgia a base de carvão vegetal está nos planos do 

governo federal e, para isto, é preciso que seja desenvolvida uma política governamental 

específica, conforme se pode observar na Figura 4.1 (MDIC, 2009). 
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Figura 4.1 – Siderurgia: agenda de ação 
Fonte: MDIC (2009). 
 

Para que se formule e se institua a política de siderurgia a carvão vegetal 

vislumbrada pelo MDIC, definiram-se quatro macrotemas para aprofundamento dos 

estudos através de quatro grupos de trabalho: financiamento, aspectos políticos e 

comerciais, marcos regulatórios e pesquisa e desenvolvimento (MDIC, 2010).  

A seguir, apresentam-se exemplos de medidas tomadas para a articulação da 

implantação desta política de siderurgia a carvão vegetal, por macrotema, segundo 

MDIC (2010): 
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- Financiamento: foi criada a linha BNDES26 Florestal, beneficiando os 

produtores de ferro-gusa. Adicionalmente, está em trâmite no Congresso 

Nacional o PL 6018, de 09/09/09, proposta de alteração do Código Civil, 

artigo 1.442, para inclusão da floresta plantada, madeira e produtos 

madeireiros dela oriundos como garantia de financiamento rural. Além disso, 

foi apresentada ao setor bancário proposta de aceitação de penhor de florestas 

plantadas como garantias para financiamentos, em análise pela FEBRABAN 

(Federação Brasileira de Bancos). Por fim, apresentou-se no setor bancário 

uma proposta para inclusão do seguro florestal entre os itens financiáveis 

pelo crédito rural destinado à silvicultura, o que está em análise pelos bancos; 

- Aspectos políticos e comerciais: Ainda não se iniciaram os trabalhos. Aguarda-

se a definição da Associação Mineira de Silvicultura (AMS) e do Instituto Aço 

Brasil (IABR) sobre os temas a serem tratados com o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), considerando-se as negociações internacionais com relação 

às reduções das emissões de gases de efeito estufa; 

- Marcos regulatórios: Foi iniciado pelo MDIC um trabalho de identificação 

de propostas de ajustes na regulação florestal para o setor siderúrgico, tanto 

em termos federal quanto estadual. Adicionalmente, iniciou-se discussão 

com o IBAMA27 Florestas e com a Casa Civil, visando a criar um ambiente 

propício para o desenvolvimento da siderurgia a carvão vegetal no Brasil; 

- Pesquisa e Desenvolvimento: Liderado pela Embrapa28 Florestas e pela 

Embrapa Agroenergia, este grupo de trabalho, com estudos concentrados 

                                                 
26 BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
27 IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
28 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
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em plantio de florestas e carvoejamento, procura ampliar o número de 

participantes para incluir profissionais com conhecimentos relativos a 

inovações tecnológicas no processo metalúrgico. 

Para UHLIG, GOLDEMBERG e COELHO (2008), o setor siderúrgico brasileiro 

deve controlar a origem do carvão vegetal utilizado na produção de ferro-gusa, 

comprometendo-se a não utilizar material de origem ilegal. Adicionalmente, deve-se 

promover o aumento da área de florestas plantadas através do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL29) das Nações Unidas. Assim, o governo brasileiro deve 

aprimorar suas política e ações na questão do carvão vegetal originário de florestas 

plantadas associadas às políticas energéticas e ambientais, considerando a renovabilidade, 

a sustentabilidade e a proteção dos recursos florestais. 

Deve haver uma política florestal adequada, que amplie a área plantada no País, 

desenvolvendo o manejo florestal e promovendo a exploração de acordo com estratégias 

ecológicas modernas. Associada a esta política, devem ser aprimoradas as técnicas de 

produção do carvão vegetal, prevendo-se a recuperação de subprodutos, o que valorizaria 

a madeira como matéria-prima e reduziria a necessidade de emissões (UHLIG, 

GOLDEMBERG e COELHO, 2008). 

Uma maior capacidade de fiscalização será necessária, para quaisquer que sejam os 

incentivos econômicos. Para que seja efetiva, esta medida deve seguir uma estratégia de 

cooperação institucional entre diversos órgãos governamentais, como o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), IBAMA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

                                                 
29 Para FBDS (2007), O MDL incentiva o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, 

implantando-se projetos que permitem a redução da emissão de gases de efeito estufa. Entre esses projetos 
estão a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis, a captação de metano em aterros 
sanitários, o plantio de florestas e o reflorestamento de áreas degradadas. Os créditos de carbono gerados 
por projetos deste tipo podem ser comercializados no âmbito do Protocolo de Quioto. 
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(INCRA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Ministério da Integração Nacional, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e Polícia Federal, além dos 

governos estaduais. Estes órgãos devem trabalhar conjuntamente, acordando as atribuições 

individuais e definindo metas comuns (UHLIG, GOLDEMBERG e COELHO, 2008). 

É importante ressaltar que o atual crescimento da fiscalização tende a levar a um 

deslocamento do uso de carvão vegetal para o coque metalúrgico por razões de custo30. Para 

que isto não ocorra, é necessário que se promova uma política que estimule a produção de 

carvão vegetal a custos mais competitivos. Assim, possibilitar-se-ia o atendimento da 

crescente demanda por carvão vegetal, evitando-se também a emissão de grande quantidade 

de gases de efeito estufa (UHLIG, GOLDEMBERG e COELHO, 2008). 

Assim, UHLIG, GOLDEMBERG e COELHO (2008) sugerem que o governo deva 

promover iniciativas e dar sinais regulatórios, econômicos e fiscais, o que consolidaria 

uma política para o incremento produtivo e para o uso de fontes derivadas da lenha, ainda 

que toda a cadeia de produção de carvão vegetal seja formada por agentes privados. A 

seguir, apresentam-se as diretrizes desta política: 

- Determinar metas de longo prazo para o aumento da produção e para a 

redução de custos da lenha plantada com fins energéticos, incluindo o seu 

uso para carbonização; 

- Organizar um sistema nacional de informações sobre o uso da lenha com 

fins energéticos, com a preparação de um balanço anual sobre o uso de 

madeira, com dados regionais. Um sistema deste porte auxiliaria na 

identificação de áreas críticas, onde a produção de carvão vegetal não seria 

suficiente, necessitando de maior zelo; 

                                                 
30 O carvão vegetal, para que tenha um fator de emissão inferior ao do coque metalúrgico, deve ser advindo 

de florestas plantadas, sem que haja desmatamentos de florestas nativas.  
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- Conceber normas e padrões sobre sistemas para uso da lenha com fins 

energéticos, ressaltando as condições apropriadas para promover eficiência, 

reduzir perdas e aumentar a sustentabilidade. Deve-se estimular a certificação 

da origem da madeira, assim como de seus derivados, como o carvão vegetal; 

- Estimular o desenvolvimento científico e tecnológico em silvicultura e 

processos energéticos da madeira, aumentando o rendimento dos sistemas 

utilizados no País. 

No âmbito das discussões para a 15ª Conferência da Mudança do Clima da ONU 

(COP-15), que ocorreu em Copenhague em dezembro de 2009, a FBDS (2009a) publicou 

carta aberta ao Presidente da República, na qual são sugeridas posturas para a atuação do 

governo brasileiro neste fórum com relação a determinados temas. Alguns destes aspectos 

estão relacionados às possibilidades do carvão vegetal oriundo de florestas plantadas na 

siderurgia brasileira, dentre os quais se destacam: 

- Incentivo a projetos de MDL: Nos casos de projetos existentes e futuros, deve-

se defender a continuidade da elegibilidade nacional ao MDL ou ao 

mecanismo que possa vir a substituí-lo. Além disso, é importante que se 

modifiquem as regras de MDL para projetos florestais, onde os créditos devem 

se igualar aos créditos atribuídos a projetos de redução de emissões.31 Estas 

mudanças permitiriam a viabilização de projetos de restauração de florestas 

nativas e o plantio de florestas energéticas. Por último, é importante que seja 

negociada a retirada de barreiras internas adotadas pela União Européia com 

relação à comercialização de créditos destes tipos de projetos.32 

                                                 
31 A validade desta alternativa está ligada a um sistema efetivo de prevenção de incêndios, uma vez que 

diversos fatores, como raios, podem desencadear queimadas na floresta, o que aumentaria o nível de 
emissões de CO2. 

32 É importante ressaltar que, recentemente, foi aprovado o primeiro projeto brasileiro de créditos de carbono 
florestais aprovado pela ONU, no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto, o 
que gera boas perspectivas para a aprovação de novos projetos semelhantes no País. 
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- É importante procurar estabelecer políticas fiscais e de financiamento para 

projetos de energias renováveis. Do ponto de vista fiscal, pode haver redução 

de impostos sobre produtos industrializados (IPI) e impostos sobre a 

circulação de mercadorias e serviços (ICMS), para que sejam instalados 

equipamentos mais eficientes. Em termos de financiamento, poderiam haver 

linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), onde deveriam incidir taxas de juros inferiores às taxas 

aplicadas em financiamentos de investimentos em infra-estrutura. 

- O setor produtivo deve se comprometer com a utilização da madeira e dos 

seus derivados com certificação. 

- Deve-se apoiar o uso crescente da biomassa renovável no setor siderúrgico, 

dadas as suas possibilidades na redução de emissões do País. Este material 

deve ser substituído progressivamente por biomassa advinda de florestas 

energéticas. Para este objetivo específico, as medidas a serem tomadas 

seriam a implementação de linhas de financiamento adequadas, 

desonerações fiscais e a contabilização dos créditos de carbono. 

É importante salientar que uma política governamental não poderia ser de uma maior 

taxação da siderurgia a coque, com o objetivo de aproximar os preços unitários do aço oriundo 

de coque metalúrgico e de carvão vegetal, uma vez que isto aumentaria o preço do aço 

nacional e levaria a uma perda da sua competitividade no mercado internacional. 

Assim, para que se possibilite o cenário do uso intensificado do carvão vegetal na 

siderurgia brasileira, é importante que seja elaborada uma política governamental que 

incorpore as ações sugeridas por MDIC (2010), UHLIG, GOLDEMBERG e COELHO 

(2008) e FBDS (2009a). Neste caso, é importante que sejam enfatizados os esforços em prol 

das seguintes medidas, para que os resultados de uma eventual política sejam mais efetivos: 
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- Financiamento de longo prazo a juros baixos para o plantio do eucalipto, 

com a maior parte da amortização da dívida a partir do sétimo ano do 

plantio, quando se começam a realizar as receitas da extração da madeira. 

Este financiamento poderia se tornar realidade através do BNDES, 

mediante a taxas de juros diferenciadas para projetos siderúrgicos a base de 

carvão vegetal e coque de carvão mineral. Isto possibilitaria um incentivo 

ao plantio das florestas, uma vez que as empresas não teriam fluxos de 

caixa tão negativos ao longo do período de plantio e cultivo das árvores, 

fazendo com que as despesas relativas a este plantio ocorressem 

simultaneamente à realização das receitas. 

- Redução dos custos da obtenção do carvão vegetal. Atualmente, há esforços 

neste sentido, por meio de ganhos de produtividade no plantio do eucalipto 

e do aumento dos rendimentos dos fornos a carvão vegetal. Para RS 

CONSULTANTS e UFMG (2008), o crescimento da demanda por carvão 

vegetal deverá ser suprido através do aumento da área plantada, da 

produtividade florestal e do rendimento da carbonização, além da produção 

de carvão vegetal a partir de outras matérias-primas, como resíduos urbanos 

e agrícolas. Além disso, segundo UHLIG, GOLDEMBERG e COELHO 

(2008), há uma relação direta entre a produção de ferro-gusa e o consumo 

de carvão vegetal, mas esta relação vem diminuindo ao longo dos anos, 

tendo como um dos motivos a melhoria do rendimento da carbonização. 

- Desoneração fiscal dos produtos advindos de florestas energéticas e do aço 

obtido através do carvão vegetal renovável. Entre estas medidas, devem ser 

estudadas as possibilidades para a redução do IPI e do ICMS incidentes 
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sobre estes produtos, tornando os custos da siderurgia a carvão vegetal em 

maior grau de competição com os da rota do coque metalúrgico. 

- Por fim, parte da diferença dos custos da siderurgia a carvão vegetal e a 

coque poderia ser suprimida com o bônus advindo de créditos de carbono, 

por emissões de CO2 evitadas pela produção do “aço verde”. 

A seção 4.7 será dedicada à mensuração dos efeitos da política governamental 

proposta sobre a competitividade da siderurgia a carvão vegetal, frente à siderurgia a 

coque de carvão mineral. 

O desenvolvimento de uma política governamental, em termos burocráticos, leva 

algum tempo para que esta seja analisada e aprovada nos diversos órgãos do governo afins 

com o tema. Adicionalmente, além do tempo despendido com a burocracia governamental, 

há um intervalo de cerca de sete anos entre o plantio e a extração da madeira do eucalipto, 

o tipo de árvore mais produtivo no Brasil (SBS, 2008).  

Somente após este período, é possível carbonizar a madeira para que se possa obter o 

carvão vegetal originário de florestas plantadas. Isto posto, considera-se neste estudo que estas 

políticas governamentais somente acarretariam na produção do chamado aço verde cerca de 

dez anos a partir dos dias atuais. Assim, as políticas entrariam em vigor em três anos e seus 

frutos seriam colhidos em dez anos a partir dos dias atuais. Com isso, para o período decenal, 

considera-se a expansão do parque siderúrgico nacional, por rota tecnológica, adotada pela 

EPE preliminarmente para o horizonte de longo prazo (EPE, 2010). 

Já para o período 2020-2035, em um cenário de incentivo ao carvão vegetal 

advindo de florestas plantadas na siderurgia brasileira, a expansão de capacidade instalada 

da produção de aço teria o máximo possível de participação da utilização deste redutor na 
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produção de aço no País, de acordo com as limitações técnicas e econômicas investigadas 

nos capítulos anteriores. A expansão complementar seria baseada na rota tecnológica que 

utiliza o coque de carvão mineral, advindo de coquerias próprias, como redutor. 

De outra forma, em um cenário de referência, considera-se que toda a expansão de 

capacidade no País seria advinda de usinas integradas a coque de carvão mineral, com 

coquerias próprias. Neste cenário, não se admite, portanto, expansão de capacidade 

instalada de siderurgia a carvão vegetal. 

Com relação à produção de aço por parte de aciarias elétricas, utilizando-se sucata 

como matéria-prima, admitiu-se que a sucata excedente seria exportada, uma vez que há 

forte demanda externa por sucata, principalmente por parte de países europeus, para a 

produção de aço a partir desta rota tecnológica. 

Através dos efeitos das ações sugeridas nesta seção para uma eventual política 

governamental, considera-se que as diferenças de custos entre a siderurgia a coque 

metalúrgico e a carvão vegetal, verificadas ao final do Capítulo 3 deste estudo, seriam 

reduzidas. Dadas as dificuldades para a contabilização dos impactos destas medidas nos 

custos, considera-se como premissa que um período de dez anos seria o suficiente para a 

implementação das ações sugeridas, o que viria a suprimir as diferenças de custos na 

produção de ferro-gusa e aço no Brasil utilizando-se como redutor o coque metalúrgico ou 

o carvão vegetal oriundo de florestas energéticas.  

Este período seria, portanto, coincidente com o período esperado para o corte das 

primeiras árvores resultantes da política governamental. Esta política entraria em vigor em 

três anos a partir de hoje e ainda demandaria sete anos adicionais para que a primeira safra 

gerasse seus frutos, totalizando dez anos para que fossem gerados seus resultados. 
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4.3. Expansão do parque siderúrgico nacional 

Conforme citado anteriormente, para o período 2009-2035, utiliza-se como base a 

expansão de capacidade instalada da siderurgia brasileira adotada preliminarmente pela 

EPE para seus estudos de longo prazo, por rota tecnológica (EPE, 2010).  

Em um cenário de referência, considera-se que toda a expansão de capacidade no 

País para o período 2021-2035 seria advinda da rota tecnológica que utiliza o coque de 

carvão mineral como redutor. Com isso, a Tabela 4.3 apresenta os resultados da 

expansão da produção de aço bruto no cenário de referência, por rota tecnológica, para o 

período em estudo. 

Neste cenário, observa-se que a rota integrada a coque próprio tem importância 

crescente no período em estudo, passando de 65,8% do aço bruto produzido no País, em 

2009, para 73,2%, em 2020, e para 85,1%, em 2035. Já a rota que usa coque metalúrgico 

adquirido de terceiros como redutor tem pequena expansão de capacidade planejada, 

fazendo com que esta rota perca participação ao longo dos 25 anos projetados, saindo de 

11,1% em 2009, para 8,5% em 2020 e para 4,7% em 2035. Mesmo assim, se somadas as 

rotas a coque em conjunto ganham importância no período, saltando de 76,9%, em 2009, 

para 81,7%, em 2020, e para 89,8%, em 2035. 

Já a rota tecnológica que utiliza o carvão vegetal como redutor tem previsto um 

aumento de capacidade produtiva no primeiro decênio, fazendo com que a sua 

participação na produção brasileira de aço bruto aumente de 3,3% para 3,8% entre 2009 e 

2020. Entretanto, como neste cenário não está prevista expansão desta rota no período 

2020-2035, ela volta a perder importância, chegando a 2,1% ao final do horizonte. 
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A Tabela 4.3 mostra a expansão de capacidade e da produção de aço, por rota, 

previstas no cenário de referência para o período 2009-2035. 

 
Tabela 4.3 – Cenário de referência: Projeção da capacidade produtiva e da produção brasileira de aço 
bruto, por rota tecnológica, 2009-2035, em milhões de toneladas por ano 
ROTA 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Capacidade Instalada (106 t) 
Integrada com coque próprio 27,4 29,9 40,9 53,5 71,7 90,4 112,0 
Integrada com coque adquirido 4,6 4,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 
Produção de aço com AF a carvão vegetal 1,4 1,4 1,9 2,8 2,8 2,8 2,8 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 7,7 7,7 9,6 10,1 10,1 10,1 10,1 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 41,5 44,1 59,0 73,1 91,2 110,0 131,6 
Produção (106 t) 
Integrada com coque próprio 17,2 22,2 39,5 51,8 69,3 87,5 108,4 
Integrada com coque adquirido 2,9 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Produção de aço com AF a carvão vegetal 0,9 1,0 1,8 2,7 2,7 2,7 2,7 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 4,9 5,7 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 26,1 32,7 57,1 70,7 88,3 106,4 127,4 
Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2010) e IABR (2010). 

 

Nos cenários alternativos deste estudo, considera-se que os custos da siderurgia a 

carvão vegetal originário de florestas plantadas fossem competitivos com os da siderurgia a 

coque a partir de 2021, como resultado das políticas governamentais adotadas na década 

anterior. Neste caso, parte da expansão da capacidade produtiva de aço bruto seria composta 

por plantas que utilizam o carvão vegetal como redutor metalúrgico, enquanto o restante 

desta ampliação seria composto por plantas integradas a coque de carvão mineral.  

Portanto, os cenários alternativos da expansão da capacidade produtiva de aço 

bruto no País e, consequentemente, de sua produção siderúrgica, consideram que apenas 

uma parcela do aço produzido no País entre 2021 e 2035 seria proveniente de plantas 

integradas a coque de carvão mineral. O restante da produção seria relativo ao aço verde, 

proveniente de plantas que utilizam o carvão vegetal originário de florestas plantadas. 

Neste período, a produção siderúrgica a partir da rota do carvão vegetal supriria, portanto, 
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parte do mercado ocupado por plantas integradas a coque no cenário de referência. Foram 

traçados, neste estudo, três cenários alternativos para a maior penetração do carvão vegetal 

na siderurgia brasileira: 

- Cenário alternativo A: 25% da produção siderúrgica brasileira adicional a 

partir de 2021 seriam advindos da rota tecnológica que utiliza o carvão 

vegetal proveniente de florestas energéticas plantadas; 

- Cenário alternativo B: a siderurgia a carvão vegetal seria responsável 

por 50% da produção adicional de aço bruto nos anos posteriores à 

primeira década; 

- Cenário alternativo C: 100% da expansão siderúrgica a partir de 2021 

seriam provenientes de plantas siderúrgicas que utilizam o carvão vegetal 

como redutor metalúrgico. 

Neste contexto, na Tabela 4.4 apresentam-se as expansões de capacidade produtiva 

e as correspondentes produções de aço bruto, por rota tecnológica, dos cenários 

alternativos A, B e C para o período 2009-2035. 
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Tabela 4.4 – Cenários alternativos A, B e C: Projeção da capacidade produtiva e da produção 
brasileira de aço bruto, por rota tecnológica, 2009-2035, em milhões de toneladas por ano 

ANO 
ROTA 

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
CENÁRIO ALTERNATIVO A 
Capacidade Instalada 
Integrada com coque próprio 27,4 29,9 40,9 53,5 67,1 81,2 97,4 
Integrada com coque adquirido 4,6 4,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 
Produção de gusa com AF a carvão vegetal 1,4 1,4 1,9 2,8 7,3 12,0 17,4 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 7,7 7,7 9,6 10,1 10,1 10,1 10,1 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 41,5 44,1 59,0 73,1 91,2 110,0 131,6 
Produção 
Integrada com coque próprio 17,2 22,2 39,5 51,8 64,9 78,6 94,2 
Integrada com coque adquirido 2,9 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Produção de gusa com AF a carvão vegetal 0,9 1,0 1,8 2,7 7,1 11,6 16,9 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 4,9 5,7 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 26,1 32,7 57,1 70,7 88,3 106,4 127,4 
CENÁRIO ALTERNATIVO B 
Capacidade Instalada 
Integrada com coque próprio 27,4 29,9 40,9 53,5 62,6 72,0 82,8
Integrada com coque adquirido 4,6 4,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Produção de gusa com AF a carvão vegetal 1,4 1,4 1,9 2,8 11,9 21,2 32,1
Semi-integrada, com aciaria elétrica 7,7 7,7 9,6 10,1 10,1 10,1 10,1
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TOTAL 41,5 44,1 59,0 73,1 91,2 110,0 131,6
Produção 
Integrada com coque próprio 17,2 22,2 39,5 51,8 60,5 69,6 80,1 
Integrada com coque adquirido 2,9 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Produção de gusa com AF a carvão vegetal 0,9 1,0 1,8 2,7 11,5 20,6 31,0 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 4,9 5,7 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 26,1 32,7 57,1 70,7 88,3 106,4 127,4 
CENÁRIO ALTERNATIVO C 
Capacidade Instalada 
Integrada com coque próprio 27,4 29,9 40,9 53,5 53,5 53,5 53,5 
Integrada com coque adquirido 4,6 4,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 
Produção de gusa com AF a carvão vegetal 1,4 1,4 1,9 2,8 20,9 39,7 61,3 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 7,7 7,7 9,6 10,1 10,1 10,1 10,1 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 41,5 44,1 59,0 73,1 91,2 110,0 131,6 
Produção 
Integrada com coque próprio 17,2 22,2 39,5 51,8 51,8 51,8 51,8 
Integrada com coque adquirido 2,9 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Produção de gusa com AF a carvão vegetal 0,9 1,0 1,8 2,7 20,3 38,4 59,3 
Semi-integrada, com aciaria elétrica 4,9 5,7 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8 
Redução direta, com produção de ferro-esponja 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
TOTAL 26,1 32,7 57,1 70,7 88,3 106,4 127,4 
Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2010) e IABR (2010). 
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4.4. Expansão do consumo de energia 

Nesta seção, as estimativas de consumo de energia por fonte e por rota tecnológica 

baseiam-se, essencialmente, nos consumos específicos33 de energia expostos em EPE 

(2009), onde são apresentadas matrizes de consumos energéticos unitários, em GJ (Giga 

Joule) por tonelada de aço bruto produzido. Optou-se, no presente estudo, pela exposição 

dos consumos de energia em tep (tonelada equivalente de petróleo)34, unidade utilizada 

como padrão no Balanço Energético Nacional (BEN). 

Assim, em EPE (2009) são apresentados os consumos específicos por fase do 

processo produtivo e por fonte energética, de acordo com as rota tecnológicas básicas da 

planta siderúrgica, que se dividem em: 

- Rota 1: Usinas integradas a coque metalúrgico, produzido em coqueria própria; 

- Rota 2: Usinas integradas sem coque próprio, englobando, neste caso, 

plantas integradas que adquirem coque de carvão mineral de terceiros para 

alimentar seus altos-fornos e usinas com altos-fornos a carvão vegetal; e 

- Rota 3: Usinas semi-integradas ou parcialmente integradas, que produzem o 

aço a partir de insumos metálicos (sucata e gusa) predominantemente 

adquirido de terceiros, utilizando aciaria elétrica. 

Na Rota 1, os consumos energéticos médios das fases de sinterização e de 

alto-forno encontram-se próximos aos das melhores práticas existentes atualmente no 

mundo, o que representa um alto grau de eficiência nessas fases. Por outro lado, poderia 

                                                 
33 Consumo específico = consumo de energia / quantidade produzida de produto final. No caso da siderurgia, 

pode ser expresso, por exemplo, em tep/tonelada ou em GJ/tonelada de aço. 
34 De acordo com MME/EPE (2009), 1 tep = 41,87 x 109 J = 41,87 GJ. 
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haver eficiência adicional no que se refere a coquerias, aciarias e processos de laminação 

desta rota (EPE, 2009). 

É importante ressaltar que as coquerias são centros de transformação de energia, onde 

o carvão mineral é utilizado como insumo para a obtenção de outras fontes, como o coque 

metalúrgico, gerando também o gás de coqueria como sub-produto. Na Tabela 4.5, 

apresentam-se os consumos específicos e a geração de energia por unidade de produto final 

para os dias atuais, por fase do processo. 

 
Tabela 4.5 – Rota 1. Matriz de consumos específicos médios (tep por tonelada de aço produzido) 

Coqueria Sinterização AF a 
coque 

Aciaria 
a 
oxigênio 
(LD) 

Laminação
Sistema 
Energético 
e outros 

Consumo 
por 
energéticoFonte 

Coque Sínter Gusa Aço Laminados Aço (tep/t aço) 
Carvão Mineral 0,367 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,367 
Carvão Vegetal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Finos de Carvão 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,098 
Coque 0,000 0,000 0,253 0,000 0,000 0,000 0,253 
Moinha/Antracito 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 
Gás de Coqueria 0,016 0,002 0,015 0,004 0,018 0,012 0,067 
Gás de Alto-forno 0,016 0,000 0,034 0,000 0,009 0,043 0,101 
Gás de Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,010 0,010 
Energia Elétrica 0,001 0,003 0,004 0,004 0,010 0,011 0,033 
Oxigênio¹ 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,005 0,014 
Nitrogênio¹ 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,005 
Gás Natural 0,000 0,000 0,000 0,002 0,014 0,000 0,016 
Outras Fontes 0,003 0,000 0,026 0,005 0,005 0,000 0,039 
Consumo Total (A) 0,403 0,047 0,430 0,030 0,056 0,080 1,046 

Gás gerado 
Coqueria 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 

Gás gerado AF 0,000 0,000 0,123 0,000 0,000 0,000 0,123 
Gás gerado Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,012 
Coque para AF 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 
Eletricidade gerada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,024 
Geração Total (B) 0,339 0,000 0,123 0,012 0,000 0,024 0,497 

(A) – (B) 0,064 0,047 0,307 0,018 0,056 0,056 0,548 

Notas: Valores médios para o Brasil. 
(1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2009). 
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No que se refere à Rota 2, agregam-se as usinas siderúrgicas integradas a carvão 

vegetal do País e as plantas integradas que adquirem coque de carvão mineral de terceiros 

para a utilização em seus altos-fornos. A Tabela 4.6 apresenta os consumos específicos 

médios das usinas desta rota para a produção de aço. 

 
Tabela 4.6 – Rota 2. Matriz de consumos específicos médios (tep por tonelada de aço produzido) 

Sinterização AF a 
coque 

AF a 
carvão 
vegetal 

Aciaria 
a 
oxigênio 
(LD) 

Laminação
Sistema 
Energético 
e outros 

Consumo 
por 
energéticoFonte 

Sínter Gusa Gusa Aço Laminados Aço (tep/t aço)

Carvão Mineral 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Carvão Vegetal 0,000 0,000 0,255 0,000 0,000 0,000 0,255 

Finos de Carvão 0,000 0,029 0,068 0,000 0,000 0,000 0,098 

Coque 0,000 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 

Moinha/ Antracito 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 

Gás de Coqueria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás de Alto-forno 0,002 0,018 0,036 0,003 0,032 0,015 0,105 

Gás de Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Energia Elétrica 0,001 0,004 0,002 0,007 0,022 0,007 0,044 

Oxigênio¹ 0,000 0,003 0,000 0,009 0,000 0,000 0,012 

Nitrogênio¹ 0,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,000 0,006 

Gás Natural 0,000 0,003 0,000 0,004 0,001 0,000 0,008 

Outras Fontes 0,004 0,002 0,027 0,004 0,014 0,000 0,051 
Consumo Total 
(A) 0,027 0,155 0,388 0,030 0,069 0,022 0,690 

Gás gerado 
Coqueria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás gerado AF 0,000 0,059 0,039 0,000 0,000 0,000 0,098 

Gás gerado Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Eletricidade gerada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Geração Total (B) 0,000 0,059 0,039 0,000 0,000 0,000 0,098 

(A) – (B) 0,027 0,096 0,349 0,030 0,069 0,022 0,592 
Notas: Valores médios para o Brasil. 

(1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2009). 
 

Por fim, a Tabela 4.7 mostra os consumos específicos médios das usinas 

siderúrgicas semi-integradas que produzem aço a partir de insumos metálicos, como a 
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sucata e o gusa, predominantemente adquiridos de terceiros, e que utilizam aciarias 

elétricas35. Estas usinas destacam-se pelo alto consumo de eletricidade para a obtenção do 

aço nas aciarias elétricas. 

Adicionalmente, cabe ressaltar que, como não há as fases de coqueria nem de 

altos-fornos, não há geração de fontes energéticas que possam ser reaproveitadas neste 

tipo de planta. 

 
Tabela 4.7 – Rota 3. Matriz de consumos específicos médios (tep por tonelada de aço produzido) 

Aciaria elétrica Laminação 
Sistema 
Energético e 
outros 

Consumo por 
energético Fonte 

Aço Laminados Aço (tep/t aço) 

Carvão Mineral 0,000 0,000 0,000 0,000 

Carvão Vegetal 0,000 0,000 0,000 0,000 

Finos de Carvão 0,000 0,000 0,000 0,000 

Coque 0,000 0,000 0,000 0,000 

Moinha/ Antracito 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás de Coqueria 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás de Alto-forno 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás de Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 

Energia Elétrica 0,040 0,020 0,014 0,075 

Oxigênio¹ 0,009 0,000 0,000 0,009 

Nitrogênio¹ 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás Natural 0,018 0,028 0,023 0,069 

Outras Fontes 0,014 0,006 0,036 0,056 

Consumo Total (A) 0,081 0,055 0,073 0,209 

Gás gerado Coqueria 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás gerado AF 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás gerado Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 

Eletricidade gerada 0,000 0,000 0,000 0,000 

Geração Total (B) 0,000 0,000 0,000 0,000 

(A) – (B) 0,081 0,055 0,073 0,209 

Notas:   Valores médios para o Brasil. Inclui redução direta, com produção de ferro-esponja. 
(1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2009). 

                                                 
35 Estes dados incluem a produção advinda da rota de redução direta, com produção de ferro-esponja. 

Entretanto, esta rota foi responsável apenas por cerca de 6% da produção física da Rota 3 entre 2007 e 
2009 (EPE, 2009). 
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Desta forma, comparando-se as três rotas tecnológicas apresentadas, verifica-se que 

a Rota 3 é a que necessita de menos energia para a produção de aço. No entanto, a sua 

expansão depende da disponibilidade de sucata de aço para a utilização como insumo, o que 

depende da taxa de recuperação da sucata na economia brasileira ou até mesmo da sua 

importação. Além disso, esta é a rota que mais demanda eletricidade e, não havendo nesta 

rota a possibilidade da sua geração a partir de fontes energéticas residuais, é a rota que mais 

impacta o Sistema Interligado Nacional (SIN) em termos de requisito de expansão da 

geração de energia elétrica. 

A Rota 1 é a que mais demanda energia entre as três estudadas. Contudo, há 

diversas fontes energéticas secundárias geradas em seu processo, tais como os gases de 

alto-forno, aciaria e coqueria, além do coque e da eletricidade. Desta forma, seu 

consumo específico líquido torna-se inferior ao da Rota 2, onde há pouca geração de 

energia secundária. Assim, a Rota 2 é a que tem o maior consumo específico das três 

rotas aqui estudadas. 

A Tabela 4.8 compara as três rotas tecnológicas de produção do aço, 

sintetizando os consumos específicos totais, de energia secundária gerada e os 

consumos específicos líquidos. 

 
Tabela 4.8 – Consumo específico de energia, total e líquido, por rota 

Consumo específico Rota Consumo total (A) Geração (B) Consumo líquido (A-B) 
1 1,046 0,497 0,548 
2 0,690 0,098 0,592 
3 0,209 0 0,209 

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2009). 
 

Para uma projeção mais adequada do consumo energético da siderurgia brasileira, 

destacando-se a importância das plantas que utilizam o carvão vegetal advindo de florestas 

plantadas como redutor, foi necessário proceder a uma desagregação da Rota 2, 
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estimando-se os consumos específicos médios de energia das plantas siderúrgicas que 

produzem aço a partir do carvão vegetal e das demais usinas da Rota 2. 

Conforme observado no Capítulo 2, a rota de produção do aço que utiliza o carvão 

vegetal como redutor englobam as seguintes fases tecnológicas: 

- Carvoejamento da madeira para a obtenção do carvão vegetal; 

- Redução metalúrgica através de alto-forno para que se obtenha o 

ferro-gusa; 

- Obtenção do aço líquido em um forno elétrico a arco, alimentado com o 

ferro-gusa resultante da etapa anterior; e 

- Laminação do aço para a sua adequação aos seus futuros usos. 

De acordo com MONTEIRO (2004), para a produção de 875 kg de carvão 

vegetal em um forno de carvoejamento, são necessários, em média, 2.600 kg de 

madeira. Considerou-se, assim, para a estimativa do consumo específico de lenha na 

fase de carvoejamento, que para a obtenção de 1 tep de carvão vegetal, precisa-se de 

1,426 tep de lenha36.  

Assim, para a obtenção do consumo específico de lenha nos fornos de 

carvoejamento utilizou-se esta relação a partir do consumo específico de carvão vegetal da 

Rota 2. Após isto, descontou-se este próprio consumo específico, dado que o forno de 

carvoejamento é um centro de transformação e seu consumo de energia é apenas o 

consumo líquido de energia desta operação. 

                                                 
36 Valores obtidos utilizando-se os fatores de conversão: 1 tonelada de carvão vegetal = 0,646 tep e 1 

tonelada de lenha = 0,310 tep, segundo MME/EPE (2009). 
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No caso dos consumos específicos do alto-forno a carvão vegetal, adotaram-se os 

consumos específicos constantes nesta coluna da Rota 2, que referem-se exatamente às 

usinas siderúrgicas que utilizam o carvão vegetal como redutor metalúrgico. 

Por último, para as demais colunas de consumos específicos, relativas às fases de 

aciaria elétrica, laminação e sistema energético e outros, foram adotados os consumos 

específicos da Rota 3. Justifica-se a adoção destes números, uma vez que, após a fase de 

redução em alto-forno a carvão vegetal, esta rota tecnológica tem sequência semelhante à 

da Rota 3, conforme visto no Capítulo 2. 

Portanto, a Tabela 4.9 apresenta os consumos específicos médios da produção de 

aço por parte das usinas siderúrgicas que utilizam o carvão vegetal como redutor. 
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Tabela 4.9 – Usinas siderúrgicas a carvão vegetal. Matriz de consumos específicos médios (tep por 
tonelada de aço produzido) 

Carvoejamento AF a carvão 
vegetal 

Aciaria 
elétrica Laminação 

Sistema 
Energético 
e outros 

Consumo 
por 
energético Fonte 

Carvão Vegetal Gusa Aço Laminados Aço (tep/t aço) 

Carvão Mineral 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lenha 0,109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 

Carvão Vegetal 0,000 0,255 0,000 0,000 0,000 0,255 

Finos de Carvão 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,068 

Coque 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Moinha/ Antracito 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás de Coqueria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás de Alto-forno 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,036 

Gás de Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Energia Elétrica 0,000 0,002 0,040 0,020 0,014 0,077 

Oxigênio¹ 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,009 

Nitrogênio¹ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás Natural 0,000 0,000 0,018 0,028 0,023 0,069 

Outras Fontes 0,000 0,027 0,014 0,006 0,036 0,083 

Consumo Total (A) 0,109 0,388 0,081 0,055 0,073 0,705 

Gás gerado Coqueria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gás gerado AF 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,039 

Gás gerado Aciaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Eletricidade gerada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Geração Total (B) 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,039 

(A) – (B) 0,109 0,349 0,081 0,055 0,073 0,667 

Notas: Valores médios para o Brasil. 
(1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Já no caso das usinas integradas a coque, mas que compram este energético de 

terceiros, foram calculados os consumos específicos médios de cada fonte energética a 

partir da ponderação dos consumos específicos da Rota 2 e das usinas siderúrgicas a 

carvão vegetal, de acordo com as produções físicas observadas no ano de 2009, conforme 

a fórmula a seguir: 
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( ) ( )[ ]
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= 2    (2) 

Onde: 

CECAi
 consumo específico da fonte energética “i”, em tep, para a produção 

de uma tonelada de aço nas plantas siderúrgicas que utilizam coque metalúrgico adquirido 

de terceiros como redutor; 

CE iR2
 consumo específico da fonte energética “i”, em tep, para a produção 

de uma tonelada de aço nas plantas siderúrgicas da Rota 2; 

CECVi  consumo específico da fonte energética “i”, em tep, para a produção 

de uma tonelada de aço nas plantas siderúrgicas que utilizam carvão vegetal como redutor; 

PCVi   produção física de aço em 2009, a partir da rota tecnológica de 

plantas siderúrgicas que utilizam carvão vegetal como redutor, para a fonte energética “i”; 

e 

PCAi   produção física de aço em 2009, a partir da rota tecnológica de 

plantas siderúrgicas que utilizam coque metalúrgico adquirido de terceiros como redutor, 

para a fonte energética “i”. 

No caso do gás natural, o consumo específico médio calculado para a rota a coque 

adquirido de terceiros gerou o valor negativo de 0,01 tep. Este valor foi realocado nas 

demais fontes energéticas, de forma a manter suas respectivas participações no consumo 

específico total de energia. 
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A Tabela 4.10 apresenta as estimativas dos consumos específicos médios de cada 

fonte para a produção de aço a partir de usinas integradas que utilizam coque metalúrgico 

adquirido de terceiros como redutor. 

 
Tabela 4.10 – Usinas integradas a coque adquirido de terceiros. Matriz de consumos específicos 
médios (tep por tonelada de aço produzido) 
Fonte Consumo por energético 

Carvão Mineral 0,000 

Lenha 0,000 

Carvão Vegetal 0,000 

Finos de Carvão 0,104 

Coque 0,117 

Moinha/ Antracito 0,024 

Gás de Coqueria 0,000 

Gás de Alto-forno 0,123 

Gás de Aciaria 0,000 

Energia Elétrica 0,033 

Oxigênio 0,013 

Nitrogênio 0,007 

Gás Natural 0,000 

Outras Fontes 0,041 

Consumo Total (A) 0,462 

Gás gerado Coqueria 0,000 

Gás gerado AF 0,116 

Gás gerado Aciaria 0,000 

Eletricidade gerada 0,000 

Geração Total (B) 0,116 

(A) – (B) 0,347 

Nota: Valores médios para o Brasil. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a obtenção dos dados de consumos específicos de energia por rota 

tecnológica e por cenário, foi necessário estabelecer premissas de incorporação de 

eficiência energética (EPE, 2010). 
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Para isso, utilizaram-se dados primários de pesquisa ocorrida entre usinas 

pertencentes ao parque siderúrgico nacional37. Nesta pesquisa, disponibilizam-se 

informações relativas ao volume de energia consumida por fonte, à geração de fontes 

energéticas no decorrer do processo siderúrgico, ao nível de produção de aço, entre outras. 

As plantas siderúrgicas foram classificadas de acordo com as fontes energéticas 

consumidas e geradas no processo. Assim, a classificação se deu da seguinte forma: 

- Usinas integradas a coque próprio: plantas que produzem e consomem 

coque de carvão mineral; 

- Usinas integradas a coque metalúrgico adquirido de terceiros: plantas que 

consomem coque de carvão mineral, mas que não o produzem; 

- Usinas a carvão vegetal: plantas que consomem este energético; 

- Usinas semi-integradas ou parcialmente integradas: plantas com maior 

consumo de energia elétrica e que têm consumos pouco significativos de 

coque metalúrgico e de carvão vegetal, além de não ter produção interna de 

coque de carvão mineral. 

Assim, após a classificação das usinas siderúrgicas, tornou-se possível calcular os 

consumos específicos das fontes energéticas de cada planta a partir da divisão dos 

consumos energéticos dos energéticos pelas suas respectivas produções de aço bruto. Após 

isso, descartaram-se as usinas que apresentaram consumos específicos que destoavam 

excessivamente aos observados nas demais siderúrgicas, provavelmente por problemas 

                                                 
37 Tal pesquisa foi contratada pela EPE e foi realizada pela empresa Setepla Tecnometal Engenharia (EPE, 

2010). 
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amostrais. Os consumos específicos de cada rota tecnológica foram calculados a partir da 

média dos consumos específicos de suas respectivas usinas. 

Os potenciais de eficientização foram obtidos a partir da comparação dos níveis 

médios e mínimos de consumos específicos das rotas tecnológicas. Considerou-se que 

os consumos específicos diminuirão gradativamente, até atingir tais níveis mínimos no 

ano de 2035. 

A Tabela 4.11 mostra os potenciais de eficientização do consumo de energia de 

cada rota tecnológica. 

 
Tabela 4.11 – Potencial de eficientização do consumo de energia, por rota tecnológica (%) 
ROTA Potencial 
Rota A: Usinas integradas a coque, com coqueria própria 24,7% 
Rota B: Usinas integradas a carvão vegetal 24,2% 
Rota C: Usinas integradas a coque adquirido de terceiros 30,7% 
Rota D: Usinas semi-integradas com aciaria elétrica 27,3% 

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2010), HENRIQUES JUNIOR (2010) e WORREL 
et al. (2008). 

 

A partir dos dados de crescimento da produção física por rota e cenário, dos consumos 

específicos de energia para cada uma das rotas tecnológicas estabelecidas e das premissas de 

eficiência energética supracitadas, foram elaborados os cenários de expansão do consumo de 

energia por fonte para a siderurgia brasileira para cada rota tecnológica em questão. 

Comparando-se os quatro cenários considerados para a expansão da siderurgia 

brasileira, observa-se que quanto maior a taxa de penetração da siderurgia a carvão 

vegetal, menor é o consumo total de energia. Neste caso, inclui-se tanto o consumo final 

energético quanto o consumo referente ao setor de transformação, relativo às coquerias e 

aos fornos de carvoejamento. 
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Assim, do cenário alternativo C, com 100% da expansão de capacidade instalada a 

partir de 2021 via siderurgia a carvão vegetal, ao cenário de referência, com 100% da 

expansão advinda de usinas integradas a coque próprio, há uma diferença total de consumo de 

mais de 14 milhões de tep. Esta diferença corresponde a um consumo de 18,8% da energia 

consumida no cenário alternativo C, ou 15,8% do consumo no cenário de referência. 

Nos casos dos cenários alternativos B e A, há as respectivas diferenças no consumo 

total de energia de 7,2 milhões de tep e 3,6 milhões de tep a menos, em comparação com o 

cenário de referência. 

A evolução do consumo absoluto de energia por fonte para o cenário de referência 

e para os cenários alternativos A, B e C está ilustrada nos Gráficos 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, 

respectivamente. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no 
processo. 

     (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 

Gráfico 4.3 – Cenário de referência: consumo total de energia, por fonte, em mil tep (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 

Gráfico 4.4 – Cenário alternativo A: consumo total de energia, por fonte, em mil tep (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 

Gráfico 4.5 – Cenário alternativo B: consumo total de energia, por fonte, em mil tep (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 

 



 

 127

26.505

44.691

54.493

62.115
68.912

75.999

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

m
il t

ep

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA
Cenário alternativo C (100% carvão vegetal)

Consumo Total (A)

Outras Fontes

Gás Natural

Nitrogênio

Oxigênio

Energia Elétrica

Gás de Aciaria

Gás de Alto-forno

Gás de Coqueria 

Moinha/Antracito

Coque

Finos de Carvão

Carvão Vegetal

Lenha

Carvão Mineral

 
Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 

Gráfico 4.6 – Cenário alternativo C: consumo total de energia, por fonte, em mil tep (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere às participações das fontes energéticas nos consumos totais de 

energia, observa-se que a participação conjunta do carvão mineral, dos finos de carvão de 

moinha/antracito e do coque metalúrgico, que é de 66,3% em 2010, atinge 67,2% em 2020 

e, no cenário de referência, chega a 69,9% em 2035. Esta participação em 2035 cai nos 

demais cenários, para 64,3%, 58,2% e 44,3%, respectivamente, nos cenários alternativos 

A, B e C. Isto ocorre em função da participação cada vez menor da produção siderúrgica 

que utiliza o coque metalúrgico como redutor, de acordo com o cenário adotado. 

Por outro lado, a participação do carvão vegetal no consumo total de energia parte 

de 1,0%, em 2010, e chega a 1,1% em 2020, atingindo, no cenário de referência, 0,6% ao 

final do horizonte em estudo. Já nos cenários alternativos A, B e C, esta participação é 

crescente: de 3,8%, 7,2% e 15,1% do consumo total de energia, como reflexo dos 

resultados das políticas de incentivo à produção de aço a partir de carvão vegetal 

originário de florestas plantadas. 
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Os Gráficos 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 expõem as participações das fontes energéticas nos 

consumos totais de energia no segmento brasileiro de ferro-gusa e aço para o período 

2010-2035, para o cenário de referência e para os cenários alternativos A, B e C, 

respectivamente. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 

Gráfico 4.7 – Cenário de referência: participação no consumo total de energia, por fonte, em % do 
total (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 
Gráfico 4.8 – Cenário alternativo A: participação no consumo total de energia, por fonte, em % do 
total (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 
Gráfico 4.9 – Cenário alternativo B: participação no consumo total de energia, por fonte, em % do 
total (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Notas: (1) Oxigênio e nitrogênio são gases que precisam de um aporte energético para que entrem no processo. 
 (2) Inclui o consumo final energético e o consumo referente ao setor de transformação. 

Gráfico 4.10 – Cenário alternativo C: participação no consumo total de energia, por fonte, em % 
do total (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Entretanto, se for descontada a energia gerada no decorrer do processo siderúrgico, 

observa-se que o consumo remanescente de energia parte de 15,0 milhões de tep38 em 

201039. Assim, em 2035, o cenário de referência torna-se inferior aos dos cenários 

alternativos. Seu consumo líquido de energia é de 35,6 milhões de tep, ou seja, 2,9 

milhões de tep, 5,8 milhões de tep e 11,7 milhões de tep inferior aos consumos de energia 

dos respectivos cenários alternativos A, B e C. 

                                                 
38 Ou seja, para a obtenção do consumo líquido de energia, descontou-se a energia gerada no setor de 

transformação do consumo total de energia. 
39 O consumo líquido de energia obtido para o ano de 2010 situa-se em um nível compatível com o consumo 

final energético verificado no setor de ferro-gusa e aço em 2008, de 18,2 milhões de tep (MME/EPE, 
2009), mesmo que pouco inferior. Entretanto, há de se ressaltar que o ano de 2010 foi considerado como 
um ano de início da retomada da utilização da capacidade instalada do setor siderúrgico, debilitada pelo 
efeito da crise financeira internacional ocorrida no final do ano de 2008. É possível que seja necessária 
uma revisão da série histórica do Balanço Energético Nacional para o consumo de energia do setor de 
ferro-gusa e aço, adaptando-se aos consumos específicos por rota tecnológica obtidos em EPE (2009). 
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Isto se explica porque, no processo de produção de aço através da rota integrada a 

coque próprio, há a geração de diversas fontes energéticas, como o coque de carvão 

mineral e o gás de coqueria, nas coquerias, o gás de alto-forno, nos altos-fornos, o gás de 

aciaria, nas aciarias a oxigênio, além da possibilidade do aproveitamento destas fontes 

para geração própria de eletricidade via cogeração. 

O Gráfico 4.11 exibe a evolução do consumo líquido de energia entre 2010 e 2035 

para os cenários considerados para a expansão da produção de aço no Brasil. 
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Gráfico 4.11 – Consumo líquido de energia, por cenário, em mil tep (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.5. Expansão da necessidade de florestas plantadas 

Na seção anterior, foram determinados os níveis de produção de aço bruto 

proveniente de florestas energéticas plantadas para cada um dos cenários traçados para a 

siderurgia brasileira para o horizonte de 2035. 
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Nesta seção, busca-se estimar a necessidade de áreas de florestas plantadas para a 

produção da madeira que originará o carvão vegetal a ser utilizado como redutor 

metalúrgico para cada um dos cenários considerados. 

Esta estimativa foi elaborada com base nos índices obtidos para florestas plantadas 

a base de eucalipto, dada a grande representatividade desta espécie de árvore entre as 

florestas plantadas no País, por conta de sua notável produtividade em comparação com 

outras espécies e com árvores de outros países, conforme foi verificado no Capítulo 3. A 

expectativa é de que a expansão do plantio de florestas no Brasil seja baseada, portanto, 

em eucaliptos. 

A estimativa da área demandada de florestas plantadas para o fornecimento de 

carvão vegetal para a produção de aço verde foi feita com base na demanda desta fonte 

energética obtida para cada cenário de expansão do setor siderúrgico brasileiro.40 

Além disso, é importante que sejam considerados os potenciais ganhos de 

produtividade florestais no País. No caso do eucalipto, principal cultura florestal do Brasil, 

o nível atual do IMA é de 40,5 m³/ha.ano (ABRAF, 2010). Para IPEF (2010), há um 

potencial de ampliação deste índice de produtividade para 52 m³/ha.ano, através de 

esforços adicionais no que se refere a irrigação e fertilização adicionais, conforme pôde 

ser observado no Capítulo 3 deste estudo. Como cenário para este estudo, considerar-se-á 

que este potencial possa ser atingido em 2035, partindo-se do atual nível do IMA do 

eucalipto e progredindo de forma linear. 

                                                 
40 Para a realização deste cálculo, utilizou-se a relação de que, para a produção de uma tonelada de carvão 

vegetal, são necessárias 2,97 toneladas de lenha (MONTEIRO, 2004). Além disso, também foram 
utilizados os seguintes fatores de conversão disponíveis no Balanço Energético Nacional (MME/EPE, 
2009): 1 m³de  carvão vegetal = 250 kg; 1m³ de lenha = 390 kg; 1 tonelada de carvão vegetal = 0,646 tep e 
1 tonelada de lenha = 0,310 tep. 
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Por outro lado, também deve-se considerar ganhos de produtividade nos fornos 

de carbonização para a obtenção do carvão vegetal a partir da madeira. De acordo com 

RS CONSULTANTS e UFMG (2008), o rendimento médio atual no País é da ordem de 

27%, havendo potencial para se atingir o nível de 36%, com uma boa evolução 

operacional. Assim, considera-se neste estudo o cenário de que a produtividade média do 

País chegaria a este potencial em 2035, o que significaria uma eficiência adicional de 

33,3% nos fornos de carbonização. 

A partir destas premissas, foi possível calcular a área demandada adicional de florestas 

plantadas de eucalipto por parte do setor siderúrgico brasileiro no horizonte de 2035. 

Como não foi possível obter a área total atual de florestas plantadas do setor 

siderúrgico para a obtenção de carvão vegetal, utilizou-se como ponto de partida o valor 

total das empresas da ABRAF (ABRAF, 2010). A partir deste número, foi projetada a área 

demandada total de florestas plantadas para a produção de carvão vegetal por parte do 

setor siderúrgico brasileiro, somando-se à necessidade adicional de área de florestas 

plantadas, adiantada em sete anos, por conta do tempo para crescimento das árvores. É 

importante ressaltar que, nos sete últimos anos do horizonte em estudo, como não havia 

dados disponíveis para utilização, foi utilizada uma tendência média da necessidade 

adicional de área de florestas plantadas. 

A partir dessas premissas, foi possível calcular a projeção da área de florestas de 

eucalipto plantadas no Brasil com o objetivo da extração de madeira para a produção de 

carvão vegetal, a ser utilizado na siderurgia brasileira. Esta área, que cresce de 527 mil 

hectares em 2010 para 545 mil hectares em 2020, mantém-se, no cenário de referência, no 

mesmo nível até 2035. Por outro lado, há uma expansão considerável desta área nos 

cenários em que a política de incentivo à siderurgia a carvão vegetal tem efeito, chegando 
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a 1,3 milhões de hectares no cenário A, a 2,0 milhões de hectares no cenário B e a 3,5 

milhões de hectares no cenário C em 2035, conforme se pode observar na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Cálculo da área demandada de florestas plantadas 
  2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Cenário de referência 
Carvão Vegetal (mil tep) 260 439 617 585 553 521 
Carvão Vegetal (mil m³) 1.607 2.719 3.819 3.621 3.423 3.225 
Lenha para carvoejamento (mil m³) 3.062 5.179 7.276 6.898 6.521 6.144 
Florestas Plantadas (mil ha) 517 546 590 590 590 590 

Cenário alternativo A 
Carvão Vegetal (mil tep) 260 439 617 1.539 2.386 3.259 
Carvão Vegetal (mil m³) 1.607 2.719 3.819 9.527 14.772 20.181 
Lenha para carvoejamento (mil m³) 3.062 5.179 7.276 18.149 28.141 38.444 
Florestas Plantadas (mil ha) 517 546 590 788 953 1.107 

Cenário alternativo B 
Carvão Vegetal (mil tep) 260 439 617 2.492 4.219 5.998 
Carvão Vegetal (mil m³) 1.607 2.719 3.819 15.433 26.122 37.136 
Lenha para carvoejamento (mil m³) 3.062 5.179 7.276 29.399 49.762 70.745 
Florestas Plantadas (mil ha) 517 546 590 994 1.329 1.643 

Cenário alternativo C 
Carvão Vegetal (mil tep) 260 439 617 4.400 7.884 11.474 
Carvão Vegetal (mil m³) 1.607 2.719 3.819 27.244 48.820 71.048 
Lenha para carvoejamento (mil m³) 3.062 5.179 7.276 51.899 93.002 135.346 
Florestas Plantadas (mil ha) 517 546 590 1.404 2.081 2.714 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o fim de comparação, a área total de florestas plantadas hoje no País é de 6.782 

mil hectares (ABRAF, 2010). Nos cenários alternativos A, B e C, a área de florestas plantadas 

para a produção de carvão vegetal por parte do setor siderúrgico alcançaria, portanto, o 

equivalente a respectivos 18,8%, 29,9% e 52,2% da área atual total de florestas plantadas 

existentes no Brasil, com relação à área atual plantada.  

A área necessária para o plantio das florestas energéticas adviria de parcela da atual 

área utilizada para pastagens no País, especialmente em Minas Gerais, na área do Carajás, que 

engloba os Estados do Pará e do Maranhão e, especialmente, no Mato Grosso do Sul, 

considerada a nova fronteira para a expansão da siderurgia a carvão vegetal no País, segundo 

EMBRAPA (2011). 



 

 135

De acordo com BOLFE (2010), existe baixa produtividade na pecuária, causando 

degradação das áreas de pastagens. Além disso, há cerca de 220 milhões de hectares utilizados 

para pastagens no País (MAPA, 2007), ocupados por 205 milhões de cabeças de gado (IBGE, 

2011), gerando uma taxa média de uma cabeça de gado por hectare. 

Neste contexto, é razoável se supor que haverá uma pequena melhoria da 

produtividade nas pastagens, através, por exemplo, de uma melhor alocação espacial do gado 

nas áreas de pastagens. Desta forma, para que seja liberada a área necessária para o cenário 

alternativo C, o que demanda maior área de florestas plantadas, é necessário que ocorra uma 

melhoria de apenas 1,23% na produtividade média da pecuária brasileira no horizonte de 

2035. Nos casos do cenário de referência e dos cenários alternativos A e B, os ganhos de 

produtividade necessários para a liberação das áreas necessárias para o plantio de florestas 

energéticas até 2035 seriam de respectivos 0,27%, 0,50% e 0,75%. 

Além disso, segundo MAPA (2007), existem cerca de 91 milhões de hectares 

disponíveis para a expansão da agricultura no País. Desta forma, conclui-se que mesmo os 

cenários com maior índice de expansão da siderurgia a carvão vegetal são viáveis no que diz 

respeito à disponibilidade de terras agricultáveis, tendo como restrição a expansão das demais 

culturas, como cana-de-açúcar, milho e soja. 

O Gráfico 4.12 apresenta a evolução da necessidade por parte do setor siderúrgico 

brasileiro de florestas plantadas para a produção de carvão vegetal para os cenários de 

referência, A, B e C, para o período 2010-2035. 
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Gráfico 4.12 – Área de florestas plantadas de eucalipto para a produção de carvão vegetal a ser 
utilizado na siderurgia brasileira, por cenário, em mil ha (2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.6. Expansão das emissões de CO2 

A indústria siderúrgica é uma das maiores emissoras de CO2 do País. Segundo 

MCT (2010b), em 2005, o setor siderúrgico foi responsável por emissões da ordem de 

54,7 milhões de toneladas de CO2, sendo 38,3 milhões de toneladas de CO2 referentes a 

processos industriais (58,5% do total brasileiro de processos industriais) e 16,5 milhões de 

toneladas de CO2 relativos ao uso de energia (5,2% das emissões brasileiras e 21,8% das 

industriais relativas ao uso de energia). O segmento siderúrgico brasileiro foi responsável, 

em 2005, por 3,3% das emissões totais de CO2 do País. 

Neste estudo, para a elaboração das emissões de CO2 por parte do setor siderúrgico, 

foram utilizados os fatores de emissão de carbono por combustíveis adotados em MCT 

(2010c), em toneladas de carbono por TJ. Entretanto, como era importante a obtenção de 
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fatores de emissão em toneladas de CO2 por tep, foi necessário transformar tais fatores 

primeiramente em toneladas de carbono por tep41 e depois em toneladas de CO2 por tep42. 

É importante ressaltar que, como nem todos os combustíveis abordados neste 

estudo estavam disponíveis em MCT (2010c), foram feitas considerações nos casos da 

lenha (foi utilizado o fator de lenha para carvoejamento), de finos de carvão (fator do 

carvão metalúrgico), de moinha/antracito (fator do carvão vapor), do gás de alto-forno e de 

aciaria (fator do gás de coqueria para ambos), do oxigênio e do nitrogênio (considerou-se 

o fator como zero) e das outras fontes (fator de outras fontes primárias fósseis). 

A Tabela 4.13 apresenta os fatores de emissão de carbono e de CO2, por combustível. 

                                                 
41 Utilizando-se o fator de conversão 1 tep = 41,87 x 109 J, conforme (MME/EPE, 2009). 
42 Multiplicando-se os fatores nas unidades toneladas de carbono por tep por 44/12 (participação do peso 

atômico do carbono na molécula de CO2). 
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Tabela 4.13 – Fatores de emissão de carbono e de CO2 por combustíveis 
Fonte tC/TJ tC/tep tCO2/tep 
Gasolina Automotiva 18,9 0,79 2,90 
Gasolina de Aviação 19,5 0,82 2,99 
Querosene de Aviação 19,5 0,82 2,99 
Querosene Iluminante 19,6 0,82 3,01 
Óleo Diesel 20,2 0,85 3,10 
Óleo Combustível 21,1 0,88 3,24 
GLP 17,2 0,72 2,64 
Nafta 20,0 0,84 3,07 
Asfalto 22,0 0,92 3,38 
Lubrificantes 20,0 0,84 3,07 
Solventes 20,0 0,84 3,07 
Coque de Petróleo 27,5 1,15 4,22 
Gás de Refinaria 18,2 0,76 2,79 
Carvão Vapor 25,8 1,08 3,96 
Carvão Metalúrgico 25,8 1,08 3,96 
Alcatrão 25,8 1,08 3,96 
Coque de Carvão Mineral 29,5 1,24 4,53 
Gás de Coqueria 11,7 0,49 1,80 
Gás Canalizado 15,2 0,64 2,33 
Gás Natural Seco 15,3 0,64 2,35 
Outros Produtos Energéticos de Petróleo 20,0 0,84 3,07 
Outros Produtos Não Energéticos de Petróleo 20,0 0,84 3,07 
Outras Fontes Primárias Fósseis 20,0 0,84 3,07 
Lenha para Queima Direta 28,9 1,21 4,44 
Lenha para Carvoejamento 13,5 0,56 2,06 
Carvão Vegetal 29,1 1,22 4,47 
Resíduos Vegetais 29,9 1,25 4,59 
Bagaço de Cana 26,5 1,11 4,07 
Caldo de Cana 20,0 0,84 3,07 
Melaço 20,0 0,84 3,07 
Álcool Etílico 18,8 0,79 2,89 
Lixívia 20,0 0,84 3,07 

Fonte: Elaboração própria, com base em MCT (2010c). 
 

No caso específico da eletricidade, foram utilizados fatores médios de emissão de 

CO2 disponíveis para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Neste caso, adotou-se a média 

dos fatores de emissão dos anos de 2006 a 2009, que eram todos os anos completos 

disponíveis no sítio do MCT (2010a), conforme exposto na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14 – Fator médio de emissão de CO2 do Sistema Interligado Nacional do Brasil 
Fator Médio Anual (tCO2/MWh) 
2006 0,0323 
2007 0,0293 
2008 0,0484 
2009 0,0246 
Fator Médio (tCO2/MWh) 
2006-2009 0,0337 
Fator Médio (tCO2/tep) 
2006-2009 0,3913 

Fonte: Elaboração própria, com base em MCT (2010a). 
 

Uma vez estabelecidos os fatores de emissão de CO2 por fonte energética, foi 

possível obter as emissões totais de CO2 para cada um dos cenários considerados para a 

produção de aço no País, de acordo com seus respectivos consumos energéticos. 

Entre 2010 e 2020, as emissões da siderurgia brasileira aumentam 7,6% anuais, 

passando de 89,1 milhões de toneladas de CO2 para 184,6 milhões de toneladas de CO2, 

seguindo a trajetória de crescimento da produção nacional de aço. 43 

Já no período de 2020 a 2035, o cenário de referência destaca-se por apresentar a 

trajetória mais elevada das emissões de CO2, justificada pelo fato de que a produção 

adicional de aço baseia-se integralmente na expansão das usinas integradas a coque 

metalúrgico, com coquerias próprias. Neste cenário, as emissões de CO2 crescem à taxa 

média anual de 3,5% entre 2020 e 2035 e atingem o total de 310,3 milhões de toneladas de 

CO2 no último ano do horizonte em estudo. 

Nos cenários alternativos A, B e C, as emissões totais são cada vez menores, em 

comparação com o cenário de referência, uma vez que a participação da siderurgia a 

carvão vegetal na expansão do parque siderúrgico nacional é cada vez maior, em 

                                                 
43 É importante ressaltar que estes resultados incluem as emissões relativas ao setor de transformação do 

setor siderúrgico brasileiro, no caso, coquerias e carvoarias. 
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detrimento da produção de aço utilizando-se o coque de carvão mineral obtido em 

coquerias próprias. Suas taxas de crescimento no período 2020-2035 são de respectivos 

3,2%, 2,8% e 2,0% ao ano, atingindo os níveis de 294,5 milhões de toneladas de CO2, 

278,7 milhões de toneladas de CO2 e 247,0 milhões de toneladas de CO2, conforme se 

pode observar no Gráfico 4.13. 

 

 
Gráfico 4.13 – Emissões totais de CO2 na siderurgia brasileira, por cenário, em mil toneladas de CO2 
(2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Se forem descontadas das emissões totais o CO2 absorvido a partir das florestas 

plantadas, além do CO2 relativo à energia produzida no processo44 (gás de coqueria, gás de 

alto-forno, gás de aciaria, coque metalúrgico e eletricidade), são obtidas as emissões 

líquidas de CO2 do setor siderúrgico brasileiro. 

No caso das florestas plantadas, considerou-se que o fator de captura de CO2 evolui 

gradativamente de 38,6 toneladas anuais por hectare, em 2008, média atual, para 40,9 

toneladas anuais por hectare, em 2035, limite superior atual, conforme OMACHI (2004). 

                                                 
44 Neste caso, utilizaram-se as produções de fontes energéticas produzidas no processo, que foram 

multiplicadas pelos fatores de emissão de cada uma delas, porém, com o sinal negativo. Ou seja, há 
abatimento das emissões de CO2 por parte das fontes energéticas produzidas. 
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As emissões líquidas de CO2 aumentam bastante no período 2010-2013, tanto por 

causa do aumento da capacidade instalada brasileira de aço quanto da retomada gradual da 

sua utilização após a sua queda devido à crise financeira internacional de 2008. Assim, em 

2010, as emissões líquidas são de 33,1 milhões de toneladas de CO2 e chegam a 56,3 

milhões de toneladas de CO2 em 2013, considerando-se a absorção de CO2 nas áreas de 

florestas plantadas necessárias para a produção de carvão vegetal para a siderurgia, 

conforme exposto na seção 4.5. 

Nesta análise, a diferença das emissões líquidas de CO2 começa a existir a partir do 

ano de 2014, uma vez que este é o ano em que começam a serem plantadas novas florestas 

de eucalipto nos cenários alternativos A, B e C, como consequência das políticas de 

incentivo ao uso do carvão vegetal na siderurgia brasileira.  

No cenário de referência, as emissões líquidas atingem o nível de 116,2 milhões de 

toneladas de CO2 em 2035, com crescimentos médios anuais de 3,3% e 2,5% em relação a 

2013 e 2020, respectivamente. 

Em 2020, os cenários alternativos A, B e C têm emissões líquidas que atingem os 

níveis de 69,7 milhões de toneladas de CO2, 58,8 milhões de toneladas de CO2 e 37,0 

milhões de toneladas de CO2, ou seja 13,1%, 26,7% e 53,8% menores que o obtido no 

cenário de referência, respectivamente. 

Já em 2035, os níveis líquidos das emissões de CO2 nos cenários alternativos A, B 

e C são 20,9%, 42,8% e 86,5% inferiores ao alcançado no cenário de referência, atingindo 

os respectivos valores de 91,8 milhões de toneladas de CO2, 66,4 milhões de toneladas de 

CO2 e 15,6 milhões de toneladas de CO2 ao final do horizonte. 
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No cenário alternativo A, as emissões líquidas de CO2 crescem pouco menos que 

no cenário de referência, apresentando as respectivas variações médias anuais de 1,9% e 

2,5% no período 2020-2035. 

É importante registrar que, no cenário alternativo B, as emissões líquidas de CO2 

mantêm-se praticamente estáveis entre 2020 e 2035, com incremento médio anual de 

0,8%. Já no cenário alternativo C, o impacto nas emissões líquidas é ainda maior: há 

decréscimo anual médio de 5,6%. Isto tudo ocorre, sobretudo, pela maior absorção de CO2 

por parte das florestas plantadas nestes dois cenários. 

Assim, quanto maior o percentual de carvão vegetal no aço, mais florestas 

plantadas serão necessárias e, portanto, mais carbono será sequestrado nas florestas de 

eucalipto do País. 

A comparação entre as trajetórias das emissões líquidas de CO2 é apresentada no 

Gráfico 4.14. 

 

 
Gráfico 4.14 – Emissões líquidas de CO2 na siderurgia brasileira, por cenário, em mil toneladas de CO2 
(2010-2035) 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.7. Impactos das políticas adotadas nos custos siderúrgicos 

A política governamental de incentivo ao carvão vegetal na siderurgia brasileira, 

descrita na seção 4.2, devem necessariamente impactar a diferença entre os custos unitários 

do aço produzido a partir do coque e do carvão vegetal, verificada no item 3.2. 

Para se estimar o impacto nessa diferença de custos, inicialmente, é necessária a 

obtenção dos custos de abatimento das emissões de CO2 para cada cenário de expansão da 

siderurgia brasileira considerado, o que requer o cálculo das emissões de CO2 evitadas. 

Desta forma, a Tabela 4.15 mostra a diferença de emissões de CO2 entre os cenários 

alternativos A, B e C e o cenário de referência, acumulada no período 2010-2035. 

 

Tabela 4.15 – Emissões evitadas de CO2 no período 2010-2035 
Cenário Emissões evitadas (mil toneladas de CO2) 
Cenário de referência 0 
Cenário alternativo A (25% carvão vegetal) 322.604 
Cenário alternativo B (50% carvão vegetal) 657.982 
Cenário alternativo C (100% carvão vegetal) 1.328.737 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme observado na Tabela 3.18, a diferença média do custo de uma tonelada de 

aço produzido em plantas de capacidades instaladas de um milhão de toneladas por ano que 

utilizam carvão vegetal e coque metalúrgico como redutores foi estimada em US$ 151,24.  

Assim, confrontando-se as quantidades adicionais de aço produzido a partir do 

carvão vegetal de cada cenário alternativo, em comparação com a que ocorre no cenário de 

referência, é possível calcular os custos de abatimento das emissões de CO2. Observa-se que 

tais custos oscilam entre US$ 49,70 e US$ 51,20 por tonelada de CO2eq
45 evitada, conforme 

se pode observar na Tabela 4.16. 

                                                 
45 CO2eq: tonelada de CO2 equivalente. 
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Tabela 4.16 – Custo de abatimento (US$/t CO2eq) e custo total adicional 

Cenário Custo total adicional de produção de aço a 
partir do carvão vegetal (106 US$) 

Custo de abatimento 
(US$/t CO2eq) 

Cenário alternativo A 
(25% carvão vegetal) 16.506 51,2 

Cenário alternativo B 
(50% carvão vegetal) 33.013 50,2 

Cenário alternativo C 
(100% carvão vegetal) 66.026 49,7 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os valores obtidos para custo de abatimento podem ser comparados com os 

expressos no estudo do HEATCO (2006), que estabelece três faixas de valoração dos custos: 

inferior, recomendada e superior. Os custos de abatimento obtidos para os três cenários 

alternativos do presente estudo encontram-se entre as valorações recomendada e superior do 

HEATCO (2006). 

Isto significa que, para que os custos de abatimento atinjam níveis próximos aos 

recomendados, é necessário um esforço no sentido de redução de custos da siderurgia a 

carvão vegetal. Desta forma, ganha importância a política governamental proposta na seção 

4.2, que geraria um ganho de competitividade do aço verde frente ao aço proveniente do 

coque de carvão mineral. 

A Tabela 4.17 apresenta os custos de emissão de gases de efeito estufa propostos 

pelo HEATCO (2006). 

 

Tabela 4.17 – Custos de emissão de gases de efeito estufa 

 Unidade Valoração 
Inferior 

Valoração 
Recomendada 

Valoração 
Superior 

€2002/tCO2eq 16,0 26,0 63,0 Valoração dos 
Custos 

US$2010/tCO2eq 23,8 38,7 93,7 

Nota: Foi utilizada a taxa de câmbio de 1 Euro[2002] = US$[2010] 1,487, referente a julho de 2010. 

Fonte: Elaboração própria, com base em HEATCO (2006) e BANCO CENTRAL DO BRASIL 
(2010). 
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Entretanto, a política governamental proposta de apoio à siderurgia a carvão vegetal 

gera impactos nos custos do carvão vegetal, destacadamente no que se refere a impostos e 

juros sobre o investimento em florestas plantadas.  

Desta forma, com base na estrutura de custos do carvão vegetal exposta por RS 

CONSULTANTS e UFMG (2008), conforme observado na Tabela 3.15, e considerando-

se nulos os juros sobre o plantio de florestas plantadas, calculou-se a necessidade de 

redução dos impostos governamentais para que os custos de abatimento de cada cenário 

alternativo atinjam a valoração recomendada pelo HEATCO (2006), de US$ 38,70 por 

tonelada de CO2eq. 

Assim, para os cenários alternativos A, B e C adotados neste estudo, são necessárias 

reduções dos impostos governamentais sobre o carvão vegetal superiores a 50% da atual 

arrecadação: de 52%, 56% e 58%, respectivamente. Com isso, atingem-se diferenças de 

custos por tonelada produzida entre o aço a carvão vegetal e a coque metalúrgico de 

respectivos US$ 114,39, US$ 116,66 e US$ 117,79, contra a diferença de US$ 151,24 

verificada inicialmente (Tabela 3.18), quando o custo de abatimento girava em torno de 

US$ 50,00 por tonelada de CO2eq. 

Adicionalmente, calcularam-se os impactos nos custos de abatimento de cada 

cenário decorrentes da adoção de uma política governamental que reduza a zero os juros 

sobre investimentos florestais e os impostos recolhidos pelo governo. Neste contexto, os 

custos de abatimento atingem os níveis de US$ 28,80, US$ 28,30 e US$ 28,00 por tonelada 

de CO2eq nos cenários alternativos A, B e C, respectivamente. Estes níveis de custos de 

abatimento são próximos à valoração inferior dos custos de emissão de gases de efeito estufa 

expressa pelo HEATCO (2006), o que significa que a siderurgia a carvão vegetal advindo de 
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florestas plantadas no País tornar-se-ia competitiva com a siderurgia a coque metalúrgico, 

caso essa política governamental venha a entrar em vigência. 

A Tabela 4.18 mostra a comparação dos custos médios de produção do ferro-gusa e 

do aço, utilizando-se o carvão vegetal ou o coque metalúrgico como redutores46, com 

simulações de políticas governamentais de barateamento do carvão vegetal via redução de 

impostos sobre o carvão vegetal e juros sobre o financiamento para florestas plantadas. 

 

Tabela 4.18 – Comparação dos custos médios de produção do ferro-gusa e do aço, utilizando-se o 
carvão vegetal ou o coque como redutores, de acordo com  política governamental adotada 

a coque

metalúrgico
(A) (B) (C) (D)3 (E)4 (F)5 (G)6

capacidade produtiva
toneladas
/ano 300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

custo carvão vegetal1 US$ 111,79 237,4 200,55 202,82 203,95 171,35
custo carvão mineral +
coque metalúrgico próprio³
custo produção gusa US$ 326,55 452,15 308,6 415,30 417,57 418,70 386,10
demais custos US$ 139,95 139,95 132,26 139,95 139,95 139,95 139,95
custo total US$ 466,5 592,1 440,86 555,25 557,52 558,65 526,05

% 24,00% 40,10% 36,12% 36,38% 36,51% 32,57%

a carvão 

vegetal

a carvão 

vegetal2

a carvão 

vegetal2

a carvão 

vegetal2

a carvão 

vegetal2

a carvão 

vegetal2

custo total

48,57% 48,71% 44,38%

custo carvão vegetal/ custo total
custo carvão mineral e coque/ % 29,10%

custo carvão mineral e coque/ % 41,50%
custo produção gusa

Produção 
de aço

custo carvão vegetal/ % 34,20% 52,50% 48,29%
custo produção gusa

Item Unidade

Produção 
de gusa

US$ 128,2

Planta Siderúrgica

 
Notas:  (1) Para a planta siderúrgica do tipo A, carvão vegetal adquirido, sem procedência definida.  

Para as plantas dos tipos B, D, E, F e G, carvão vegetal próprio, produzido a partir de florestas plantadas. 
 (2) Equivalem à planta a carvão vegetal (A), porém com valores ponderados para uma capacidade produtiva de 

1.000.000 toneladas anuais. 
 (3) A planta D é equivalente à do tipo B, porém adequando-se o custo do carvão vegetal a partir do desconto de 

parcelas referentes a juros (queda de 100%) e impostos (queda de 52%), procurando-se atingir um custo médio 
de emissão de US$ 38,70/t CO2eq no cenário alternativo A adotado neste estudo. 

 (4) A planta E é equivalente à do tipo B, porém adequando-se o custo do carvão vegetal a partir do desconto de 
parcelas referentes a juros (queda de 100%) e impostos (queda de 56%), procurando-se atingir um custo médio 
de emissão de US$ 38,70/t CO2eq no cenário alternativo B adotado neste estudo. 

 (5) A planta F é equivalente à do tipo B, porém adequando-se o custo do carvão vegetal a partir do desconto de 
parcelas referentes a juros (queda de 100%) e impostos (queda de 58%), procurando-se atingir um custo médio 
de emissão de US$ 38,70/t CO2eq no cenário alternativo C adotado neste estudo. 

 (6) A planta G é equivalente à do tipo B, porém adequando-se o custo do carvão vegetal a partir do desconto de 
parcelas referentes a juros e impostos (queda de 100% em ambos), atingindo-se custos médios de emissão de 
US$ 28,80/t CO2eq, US$ 28,30/t CO2eq e US$ 28,00/t CO2eq nos cenários alternativos A, B e C adotados neste 
estudo, respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria, com base em NOLDIN JUNIOR (2010), VALLADARES (2010), RS 
CONSULTANTS e UFMG (2008) e BANCO CENTRAL DO BRASIL (2010). 

                                                 
46 Conforme visto na Tabela 3.18. 
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4.8. Considerações finais 

Neste capítulo, foi proposta uma política governamental de incentivo à utilização 

do carvão vegetal como redutor na siderurgia brasileira a partir de 2021. Inicialmente, 

traçou-se uma curva de produção de aço no País a partir de projeções da demanda interna, 

de importações e de exportações. Com isso, traçaram-se cenários de capacidade produtiva 

e de produção de aço que consideram a não expansão da siderurgia verde (cenário de 

referência), e que propõem 25%, 50% e 100% da expansão da produção a partir de 2021 

compostos por aço produzido a partir do carvão vegetal. 

Após a elaboração das projeções da produção siderúrgica por rota tecnológica, foi 

possível se obter previsões para o consumo total e para o consumo líquido de energia por 

fonte, para a necessidade de florestas plantadas de eucalipto para a obtenção de carvão 

vegetal e para as emissões totais e líquidas de CO2 para cada cenário adotado. 

Observou-se que, quanto maior a participação da siderurgia a carvão vegetal, 

menor o consumo total de energia. Entretanto, o consumo líquido de energia (consumo 

total de energia menos a energia gerada no setor de transformação), torna-se menor 

quando a participação da siderurgia a coque metalúrgico produzido em coquerias próprias, 

por conta da energia produzida no decorrer do seu processo. 

Obviamente, quanto maior a penetração da siderurgia a carvão vegetal, maior a 

necessidade de florestas plantadas de eucalipto no País. A área necessária para o plantio de 

florestas energéticas adviria das atuais áreas de pastagens no Brasil, uma vez que uma 

melhoria em sua produtividade média da pecuária de apenas 1,23% no horizonte de 2035 

seria suficiente para liberar uma área suficiente para suprir mesmo o cenário alternativo C 

deste estudo, que tem o maior grau de penetração do carvão vegetal na siderurgia. 
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Como resultado, as emissões totais de CO2 são cada vez menores quanto maior a 

participação do carvão vegetal na siderurgia. Adicionalmente, a diferença é ainda maior 

quando consideradas as emissões líquidas de CO2, notadamente por conta da absorção 

deste gás pelas florestas plantadas, chegando a ser decrescentes no cenário de 100% da 

expansão siderúrgica brasileira a partir de 2021 via carvão vegetal. 

Por fim, foram analisados os efeitos de uma política governamental que incentive a 

produção de aço utilizando-se o carvão vegetal como redutor, tornando-se nulos os custos 

relativos a juros provenientes de financiamentos para o plantio de florestas e reduzindo-se 

os impostos cobrados pelo governo sobre o carvão vegetal. Neste contexto, foi verificado 

que, caso o governo reduza em mais de 50% os impostos sobre o carvão vegetal advindos 

de florestas plantadas no País, a siderurgia a carvão vegetal tornar-se-ia competitiva com a 

siderurgia a coque de carvão mineral, caso fossem considerados os custos de abatimento 

das emissões de CO2eq. 

No último capítulo, serão expostas as principais conclusões deste estudo.  
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5. Conclusões e Considerações Finais 
O setor siderúrgico está entre os maiores consumidores industriais de energia, 

assim como entre os principais emissores de CO2 do País. Entretanto, há uma 

possibilidade de se produzir aço emitindo-se um volume substancialmente menor de CO2, 

através da utilização de carvão vegetal como redutor metalúrgico produzido a partir de 

florestas plantadas, ao invés da utilização de coque de carvão mineral, geralmente 

produzido em coquerias próprias. 

O objetivo desta dissertação foi estudar as possibilidades da ampliação da 

utilização do carvão vegetal advindo de florestas plantadas na siderurgia brasileira no 

horizonte de 2035 a partir do desenvolvimento de uma política governamental de 

incentivo a este uso. Tais possibilidades se dão em termos de consumo energético, 

necessidades de florestas plantadas e emissões de CO2. 

Para isto, inicialmente, foram estudadas as diferenças das rotas tecnológicas de 

produção de aço, com enfoque nas características fundamentais das principais fases dos 

processos, quais sejam: sinterização, pelotização, coqueificação, redução em altos-fornos, 

redução direta, fusão redutora, aciaria a oxigênio, aciaria elétrica com forno elétrico a 

arco, lingotamento, laminação, além de fases específicas do processo da siderurgia a 

carvão vegetal, como a carbonização da madeira e os mini altos-fornos. 

Com isso, foi possível estabelecer as principais diferenças entre as rotas 

tecnológicas que utilizam o coque de carvão mineral e o carvão vegetal como redutores 

metalúrgicos. De modo geral, o coque metalúrgico é usado em altos-fornos, obtendo o 

gusa líquido, que alimenta conversores a oxigênio, gerando o aço líquido. Enquanto isso, 

o carvão vegetal é utilizado como redutor para a obtenção de ferro-gusa, que alimenta 
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fornos elétricos a arco, que geram o aço líquido. O forno elétrico a arco também é 

utilizado na chamada rota elétrica, baseada principalmente na utilização de sucata como 

matéria-prima, dispensando a utilização de redutores como o carvão vegetal e o coque de 

carvão mineral, mas dependendo da disponibilidade de sucata. Após a obtenção do aço 

líquido, ambas as rotas se assemelham, encaminhando este produto para as fases de 

lingotamento e laminação. 

Para a expansão da siderurgia a carvão vegetal advindo de florestas plantadas 

foram estudadas as principais características das florestas plantadas no País e as suas 

possibilidades de expansão. Foi observado que o Brasil destaca-se no ramo da silvicultura, 

tendo vantagem comparativa com relação ao clima, ao solo e à extensão territorial.  

O eucalipto é a principal cultura florestal brasileira, com 66,5% dos 6,8 milhões 

de hectares de florestas plantadas no País em 2009, sendo o tipo florestal com maior 

expansão no período 2004-2009, com incremento médio anual de 7,1%, contra 0,3% do 

total de florestas plantadas, notadamente pela demanda do setor de papel e celulose 

brasileiro (ABRAF, 2010). Isso se dá principalmente porque a produtividade do 

eucalipto brasileiro se destaca entre as das principais florestas plantadas do resto do 

mundo, com IMA da ordem de 40,5 m³/ha.ano (ABRAF, 2010), tendo potencial para 

alcançar 52,0 m³/ha.ano, através da disseminação de técnicas de irrigação e fertilização 

adicionais (IPEF, 2010).  

A área necessária para o plantio das florestas energéticas, necessárias para a obtenção 

do carvão vegetal, seria advinda de parcela da atual área utilizada para pastagens no País. Esta 

expansão poderá ocorrer nos principais locais que abrigam a siderurgia a carvão vegetal no 

Brasil: Minas Gerais, a área do Carajás, que engloba os Estados do Pará e do Maranhão e, 
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especialmente, o Mato Grosso do Sul, local considerada a nova fronteira para a expansão da 

siderurgia a carvão vegetal no País, segundo EMBRAPA (2011). 

Existe baixa produtividade na pecuária brasileira (BOLFE, 2010), o que causa 

degradação das áreas de pastagens. Adicionalmente, existem cerca de 220 milhões de hectares 

que são utilizados para pastagens no País (MAPA, 2007). Dada a dimensão das áreas para 

pastagens no Brasil, este estudo considera que pequenas melhorias na produtividade da 

pecuária brasileira liberariam grandes áreas para o plantio de florestas energéticas, necessárias 

para a expansão da siderurgia a carvão vegetal no País. 

Um possível empecilho para a expansão da siderurgia a carvão vegetal no País é a 

diferença de custos de produção do ferro-gusa. Foi estimado que, hoje em dia, quando 

utilizado o carvão vegetal advindo de florestas plantadas como redutor metalúrgico, o 

ferro-gusa torna-se 46,5% mais caro do que se fosse produzido utilizando-se o coque de 

carvão mineral como redutor em fornos do mesmo porte, enquanto o aço tornar-se-ia 

34,3% mais custoso. 

Foram elaboradas estimativas para o consumo aparente, para a importação e para 

exportação de aço no Brasil no horizonte de 2035. Com isso, foi possível calcular a 

projeção da produção de aço neste período.  

Avaliadas as condições atuais do segmento siderúrgico brasileiro, foram propostas 

algumas medidas que integram uma política governamental da siderurgia a carvão vegetal 

no País. Entre tais medidas, destacam-se: o financiamento de longo prazo via BNDES para o 

plantio do eucalipto com taxas de juros mais baixas para projetos siderúrgicos a carvão 

vegetal do que a coque metalúrgico; a desoneração fiscal dos produtos advindos de florestas 

energéticas e do aço obtido através do carvão vegetal renovável; e a busca por bônus 
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advindos de créditos de carbono, de acordo com as emissões de CO2 evitadas pela produção 

do “aço verde”. Dadas as dificuldades para a mensuração dos impactos destas medidas nos 

custos relativos da siderurgia a carvão vegetal e a coque de carvão mineral, considerou-se 

que em dez anos tais medidas suprimiriam as diferenças entre estes custos, uma vez que é 

razoável admitir que as medidas demorariam cerca de três anos para sua implementação e 

para o início do plantio das novas florestas de eucalipto e ainda demorariam mais sete anos 

para  o crescimento destas florestas até o ponto de corte para extração da madeira. 

Com isso, foram traçados quatro cenários de expansão da produção de aço bruto na 

siderurgia nacional, sendo que eles são coincidentes até 2020, uma vez que neste período a 

entrada de novos projetos de plantas siderúrgicas está relativamente bem mapeada. Entre 

2021 e 2035, os cenários apresentam as seguintes diferenças: cenário de referência (100% 

de expansão a partir da rota a coque produzido em coquerias próprias) e cenários 

alternativos A, B e C (respectivos 25%, 50% e 100% da expansão baseada em siderurgia a 

carvão vegetal, como reflexo da política governamental proposta, sendo a produção 

restante preenchida através de siderúrgicas integradas a coque próprio). 

Para se ter uma ideia do que a expansão da produção significa em cada cenário, 

considerando-se que a capacidade média dos altos-fornos a coque metalúrgico passaria, 

entre 2010 e 2035, de três para cinco milhões de toneladas anuais de ferro-gusa e que a 

dos mini altos-fornos a carvão vegetal saltaria de 250 mil para 500 mil toneladas anuais de 

gusa, pode-se inferir que, no referido período: 

• No cenário de referência, o número de altos-fornos a coque passaria de 9 

para 23, enquanto o número de mini altos-fornos a carvão vegetal sairia de 

4 e chegaria a 5; 
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• No cenário alternativo A, em 2035, haveria 34 mini altos-fornos a carvão 

vegetal e 20 altos-fornos a coque; 

• No cenário alternativo B, existiriam 17 altos-fornos a coque e 62 mini 

altos-fornos a carvão vegetal em 2035; e 

• No cenário alternativo C, seriam necessários 119 mini altos-fornos a carvão 

vegetal e doze altos-fornos a coque ao final do horizonte. 

Neste caso, nota-se que há uma necessidade de um esforço cada vez maior no que 

diz respeito à construção de altos-fornos quanto maior a participação da produção de aço 

via carvão vegetal. 

Estabelecidas estas premissas, foram calculados os resultados para cada cenário e 

rota tecnológica relativos a consumo de energia, necessidade de florestas plantadas e 

emissão de CO2. 

Foi observado que, quanto maior a participação da produção do “aço verde”, 

menor é o consumo total de energia no setor siderúrgico. Entretanto, se for descontada a 

energia gerada no decorrer do processo, como o gás de coqueria, de aciaria e de alto-forno, 

o coque metalúrgico e a eletricidade, esta tendência se inverte: quanto maior a produção de 

aço em siderúrgicas integradas a coque próprio, menor o consumo líquido de energia. 

No que se refere à necessidade de florestas plantadas, em 2035, no cenário 

alternativo C, atinge-se uma área necessária 6,5 vezes maior do que no cenário de 

referência. Entretanto, no cenário alternativo C, o mais agressivo em termos de 

necessidade de expansão da área de florestas plantadas, o setor siderúrgico alcança uma 

área de 3,5 milhões de hectares, o que equivale a 52,2% da área total de florestas plantadas 

hoje no Brasil. 
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Neste contexto, uma pequena melhoria da produtividade nas pastagens brasileiras, que 

ocupam cerca de 220 milhões de hectares, disponibilizaria áreas para o plantio de florestas 

energéticas. Assim, no caso do cenário alternativo C, o que demanda maior área de florestas 

plantadas para a produção de carvão vegetal, é necessário que ocorra uma melhoria de apenas 

1,23% na produtividade média da pecuária brasileira no horizonte de 2035 para que seja 

liberada a área necessária para a sua viabilização. Já nos casos do cenário de referência e dos 

cenários alternativos A e B, os ganhos de produtividade necessários para a liberação das áreas 

demandadas com este fim até 2035 seriam de 0,27%, 0,50% e 0,75%, respectivamente. 

Finalmente, quanto às emissões de CO2, observou-se que quanto maior a 

participação da produção de aço utilizando-se o carvão vegetal como redutor, menores são 

as emissões totais. Além disso, se ainda for descontada a captura de CO2 por parte das 

florestas plantadas e o gás relativo às fontes energéticas geradas no processo siderúrgico, 

os resultados são ainda mais divergentes. Enquanto no cenário de referência a variação 

média anual das emissões líquidas entre 2010 e 2035 é de 5,2%, nos cenários alternativos 

A, B e C são de respectivos 4,2%, 2,8% e -3,0%. Ou seja, no cenário C as emissões totais 

chegam a decrescer em relação ao ano-base. 

Finalmente, analisaram-se as decorrências de uma política governamental de 

estímulo à produção de aço com base em carvão vegetal como redutor, diminuindo-se os 

impostos do governo sobre o carvão vegetal e tornando-se nulos os custos referentes aos 

jutos derivados de financiamentos de florestas plantadas. Assim, verificou-se que, caso os 

impostos sobre o carvão vegetal provenientes de florestas plantadas no País sejam abatidos 

em mais de 50%, seria possível tornar a siderurgia a carvão vegetal competitiva com a 

siderurgia a coque de carvão mineral, caso fossem contabilizados os custos do abatimento 

das emissões de CO2eq. Além disso, caso os impostos governamentais sobre o carvão 
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vegetal fossem zerados, os custos de abatimento das emissões de CO2eq atingiriam níveis 

próximos aos da valoração inferior dos custos de emissão de gases de efeito estufa expostos 

pelo HEATCO (2006), reafirmando a  maior competitividade da siderurgia a carvão vegetal 

advindo de florestas plantadas a partir dos efeitos da política governamental proposta. 

Como sugestão para trabalhos futuros, está o aprofundamento no estudo das 

possibilidades da evolução dos custos das diferentes rotas tecnológicas da produção de 

aço no Brasil e das suas influências nos cenários de expansão da produção siderúrgica 

destas rotas. 

Além disso, também é importante que sejam estudados os impactos na 

arrecadação de impostos por parte do governo gerados pela redução dos impostos 

sobre o carvão vegetal advindo de florestas plantadas. Por um lado, há a redução da 

arrecadação governamental por conta do decréscimo desses impostos. Por outro lado, 

haveria um incremento na arrecadação, como consequência do impacto positivo sobre 

a balança comercial brasileira, uma vez que o País reduziria os gastos com a 

importação de carvão mineral coqueificável, além da geração de empregos no 

segmento de florestas plantadas e de carbonização da lenha, gerando um consequente 

efeito multiplicador na economia e proporcionando maior arrecadação de impostos. 

Desta forma, é importante que seja estimada a diferença na arrecadação governamental 

a partir da aplicação das políticas propostas neste estudo. 

Por fim, destaca-se aqui a importância de se avaliar os custos e os benefícios de se 

pôr em prática uma política de incentivo ao uso do carvão vegetal oriundo de florestas 

plantadas na siderurgia brasileira, uma vez que os impactos podem ser grandes em termos 

de consumo de energia, de área de necessária para plantio e de emissões de CO2. 
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