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RESUMO 

 

 O processo siderúrgico é composto de várias etapas de transformação, sendo um 

dos segmentos mais energo-intensivos da indústria, dessa forma gerenciar e predizer o 

consumo dos insumos energéticos é essencial para estratégia de negócio. Algumas 

referências utilizam para predição consumo específicos vinculados exclusivamente aos 

produtos finais, entretanto as alterações nas etapas intermediárias podem interferir 

significativamente nos resultados finais. 

   Este trabalho tem por objetivo obter um modelo de balanço energético para 

gerenciamento e previsão de demanda para plantas que melhor represente as etapas 

(rotas) de produção da siderurgia brasileira. Para isso foram utilizados dois modelos de 

previsão de consumo e geração de energéticos na siderurgia, sendo um deles retirado de 

uma referência, e o outro um modelo proposto pelos autores. O modelo da referência 

denominado “modelo de Brown” vincula os consumos específicos médios de siderúrgicas 

americanas na produção final de aço laminado, já o modelo proposto utiliza os consumos 

médios da siderurgia nacional e vincula esses coeficientes nas produções de cada etapa. 

Verificou-se que os resultados apresentados para o modelo proposto conduz a menores 

desvios em relação à média nacional, além disso, foi identificado que o consumo 

energético da siderurgia brasileira está acima de referências internacionais. Desta forma 

contatou-se que o modelo proposto nesse trabalho apresentou melhor ajuste para 

previsões permitindo maior flexibilidade, e que existe oportunidade de melhoria do 

consumo energético na siderurgia nacional frente a referências externas. 

 

Palavras-chave: Balanço Energético; Siderurgia; Modelagem; Eficiência Energética; Aço. 
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ABSTRACT 

 

The steelmaking process consists of several steps of transformation, one of the most 

energy-intensive industrial sectors, thus manage and predict the energy inputs 

consumption is essential to business strategy. Some references used for specific 

consumption prediction linked only finished products, but changes in the intermediate 

stages can interfere significantly in the final results. 

This work aims to obtain an energy balance model for demand management and 

forecasting for plants that best represents the steps (routes) production of the Brazilian 

steel industry. For this we used two forecasting models of consumption and generating 

energy in the steel industry, one of them taken from a reference, and the other a model 

proposed by the authors. The model of reference called "Brown model" links the average 

specific consumption of American steel in the final production of rolled steel, since the 

model uses the average consumption of the national steel industry and links these 

coefficients in the productions of each stage. It was found that the results for the model 

leads to smaller deviations from the national average Moreover, it was identified that the 

energy consumption of Brazilian steel is above international benchmarks. Thus we 

contacted that the model presented in this work better fit for forecasts allowing greater 

flexibility, and that there is opportunity for improvement in energy consumption in the 

national steel industry in relation to the external references. 

 

Keywords: Energy Balance; steelmaking; modeling; Energy Efficiency; Steel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As usinas siderúrgicas sempre foram um dos principais setores da indústria 

brasileira, tanto no mercado interno para atender as necessidades de um país em 

desenvolvimento como o Brasil, como também na exportação, alimentando o crescimento 

e desenvolvimento de outras nações. Porém as recentes crises econômicas mundiais, a 

elevação da oferta de aço no mercado internacional, alavancado principalmente pela 

China e Turquia e a desaceleração do crescimento de algumas potências mundiais, tem 

trazido grandes desafios ao setor siderúrgico, impondo margens de lucros cada vez 

menores aos seus produtos.  

Desta forma para maximizar os lucros é necessária uma estratégia de otimização 

dos processos visando reduzir e se possível eliminar perdas. Ao se falar de eliminação de 

perdas na indústria é impossível não associa-las a energia, seja ela, elétrica, térmica ou 

qualquer outra fonte. Em algumas indústrias siderúrgicas, o gasto com 

energéticos/utilidades (carvão, energia elétrica, vapor de processo, gases combustíveis, 

água, entre outros) chega a ser o segundo maior custo no produto final (MACHADO e 

OLIVEIRA, 1984).  

Além disso, divulgações de estudos relacionados aos impactos ambientais causados 

pela ação humana, o aumento da população mundial e consequentemente do consumo, 

tem promovido a busca pela redução do consumo de energia, e programas de eficiência 

energética em todos os setores da economia. Um agravante para setor siderúrgico é que 

uma parcela da sociedade o enxerga como o um grande gerador de impactos ambientais, 

tanto em relação aos seus processos de transformações, os quais demandam elevados 

consumos energéticos, como também pela grande demanda de matérias-primas não 

renováveis (Eficiência Energética na Siderurgia – Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico 

(2025), 2009).   

Dessa forma para manter a competitividade e repassar para sociedade a visão de 

comprometimento socioambiental, é necessário minimizar as perdas e maximizar o 

aproveitamento de matérias primas e da energia em todas as etapas do processo. E 

quando se fala em aproveitamento de energia, é de total importância que se conheça o 

balanço energético de cada etapa do processo produtivo, e desta forma, a possibilidade 

de mapear e prever com refinado nível de acerto o comportamento da demanda de 

energia, quando ocorrerem mudanças no volume de produção ou no tipo de produto.  



 18 

Para o desenvolvimento de um balanço energético confiável é necessário o 

conhecimento de cada etapa do processo, permitindo que o mesmo possa servir como 

uma ferramenta de avaliação do próprio processo em questão. Pois se diagnosticado que 

o processo está aumentando o seu consumo energético, sem que a quantidade produzida 

tenha sido aumentada ou qualidade da matéria prima tenha sido alterada, podem-se 

retirar importantes conclusões, sendo que em alguns casos é possível detectar a 

degradação do equipamento ou processo, possibilitando a intervenção no mesmo 

antecipando-se a um colapso operacional e redução de custos com energéticos. 

Além de ser uma ferramenta de gestão energética para realização de estudos de 

cenários, e ponto de partida para tomadas de decisões importantes, um balanço 

energético consistente pode se tornar uma ferramenta de garantia de eficiência 

energética, ou seja, antes da realização de grandes investimentos em novas tecnologias é 

necessário que os processos estejam muito bem modelados e gerenciados 

energeticamente.  

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo Principal 

Obter um modelo de balanço energético para gerenciamento e previsão de 

demandas para uma planta siderúrgica que melhor represente as etapas (rotas) de 

produção de plantas típicas brasileiras. 

 

Objetivos específicos 

- Permitir a previsão da geração interna de energia elétrica, para melhor 

embasamento nas tomadas de decisão quanto ao atendimento das demandas dos 

processos produtivos, e a possibilidade de venda de eletricidade excedente. 

- Permitir realizar comparações entre os consumos energéticos das referências 

(processo a processo GJ/tprod) com o modelo. 

- Permitir realizar análise de sensibilidade das alterações de produções individuais 

na intensidade energética Global, no consumo e na geração de eletricidade. 

- Permitir realizar análise de sensibilidade dos melhores valores encontrados para os 

consumos específicos de gases e vapor (nas referências), na redução do consumo 

energético em cada processo e no aumento da geração interna de eletricidade.  
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- Permitir sugerir melhorias, adequações e novas tecnologias, visando à melhoria da 

eficiência energética dos processos. 

 

1.2 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho divide-se em sete capítulos. No primeiro faz-se uma abordagem 

geral em relação ao tema e aos seus objetivos. No segundo capítulo apresenta-se uma 

revisão bibliográfica da siderurgia, atual cenário, principais etapas do processo 

siderúrgico. 

O terceiro capítulo trata da importância do balanço energético no processo 

siderúrgico, faz-se uma introdução da matriz energética da siderurgia, apresentando os 

principais insumos de cada etapa do processo e também coprodutos gerados ao longo do 

processo que são aproveitados dentro ou fora da usina. Também será introduzida nesse 

capítulo uma breve descrição do conceito de eficiência energética, onde serão 

apresentados os principais indicadores de eficiência utilizados na siderurgia. 

A modelagem de consumo e produção energética do processo siderúrgico, assim 

como as metodologias utilizadas será apresentada no quarto capítulo. 

No quinto serão apresentados os resultados dos modelos, a comparação do 

consumo representado pelo modelo em relação às referências, a análise de sensibilidade 

da de alguns insumos/produções com a cogeração. Também serão apresentadas as 

análises feitas em relação a práticas e tecnologias de eficiência energética com 

identificação de oportunidades. 

No sexto capítulo, são apresentadas as principais conclusões do trabalho, e as 

propostas de continuidade e aperfeiçoamento são exibidas no sétimo capítulo. 
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2 ESTADO DA ARTE DA SIDERURGIA 

 

 

A siderurgia se tornou tão importante ao longo do tempo que passou a servir de 

padrão medidor do desenvolvimento das nações. Desde então, são consideradas fortes 

as nações dotadas de elevadas capacidades de produzir e/ou comercializar produtos 

siderúrgicos e seus insumos. Portanto, o crescimento da indústria do aço tem grande 

impacto na economia e sobre a sociedade como um todo (INSTITUTO AÇO BRASIL, 

2013). 

Entretanto atualmente o setor siderúrgico sofre com as pequenas margens que são 

impostas aos seus produtos, devido as constantes crises mundiais e, sobretudo a elevada 

oferta de aço no mundo. 

Após esta breve introdução a respeito da situação e a importância da siderurgia, 

pretende-se neste capítulo descrever as principais etapas do processo siderúrgico para a 

rota integrada, os quais serão abordados ao longo desse trabalho. 

 

2.1 Siderurgia 

 

A obtenção de ferro metálico, provavelmente, veio a ocorrer apenas no período 

neolítico, quando o carvão usado nas fogueiras protetoras das cavernas habitacionais 

reduziu o solo de minério de ferro a ferro primário, que, posteriormente, era elaborado e 

conformado. Certamente, o país que mais se destacou na história da siderurgia foi à 

Inglaterra. A extração de ferro metálico nesse país remota a 400 AC e a obtenção de ferro 

gusa em alto forno a coque ocorreu no século XVIII (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 

2003). 

Por ser abundante e suas ligas possuírem propriedades adaptáveis a quase todas 

as condições requeridas, logo o ferro se tornou o metal mais empregado. Desde então, a 

metalurgia passou a se dividir em siderurgia e metalurgia dos não ferrosos (MACHADO, 

PAULO e FLÁVIO, 2003). 

Enquanto em países europeus a média de consumo per capita passa de 400 

kg/habitante, no Brasil se manteve em torno de 100 kg nos últimos 30 anos, indicador que 

mostra a possibilidade de crescimento do mercado interno de aço para o desenvolvimento 

econômico do país (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2013). 
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O aço, apesar da concorrência com outros materiais como plásticos, alumínio, outros 

metais, madeira e outros, permanece um material competitivo e dominante em muitas 

aplicações como, por exemplo: indústrias de base, tais como transportes, construção civil, 

construção naval, aviação, máquinas e equipamentos, mineração e indústrias ligadas à 

produção e transporte de energia, as quais dependem fortemente das propriedades 

características do aço; bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, 

objetos do uso cotidiano nas residências e escritórios. Embora o mercado de latas para 

bebida seja atualmente dominado pelo alumínio, o aço ainda é muito utilizado em latas 

para conservação de alimentos (EPE, 2009).  

Segundo dados da World Steel Association, o crescimento mundial da demanda de 

aço tem ocorrido com intensidades bem distintas nas diversas regiões, ocasionando 

alterações expressivas no fluxo de comércio internacional de produtos siderúrgicos. O 

consumo em 2013 cresceu 3,6% e atingiu 1.606 milhões de toneladas. O excedente de 

capacidade mundial de mais de 600 milhões de toneladas levou à redução de preços do 

mercado internacional e ao aumento de práticas predatórias, o que somado aos 

incentivos fiscais brasileiros concedidos por alguns estados provocaram aumento das 

importações diretas e indiretas de aço. O processo da desindustrialização foi aprofundado 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2014). 

A figura 2.1 apresenta a evolução percentual da produção de aço bruto nas diversas 

regiões do mundo de 2003 para 2013. É notório o aumento da produção na China, que 

saiu de 22,9 % em 2003 para 48,5 % em 2013, passando a responder por quase 50 % da 

produção de aço no mundo. 

 

 

Figura 2.1 – Produção de aço bruto no mundo em 2003 e 2013 (WORLD STEEL, 2014). 
 

Na tabela 2.1 é exibida a lista dos dez países maiores produtores de aço bruto do 

mundo em 2013, verifica-se que o Brasil está na nona posição, mas apesar de o país 
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estar entre os maiores produtores de aço, as siderúrgicas brasileiras operam com cerca 

de 70 % da capacidade de produção segundo o Instituto do Aço (2014). 

 

Tabela 2.1 – Maiores produtores de aço bruto (WORLD STEEL, 2014). 

País Colocação 
Produção 

(milhões de tonelada) 

China 1º 779,0 

Japão 2º 110,6 

Estados Unidos 3º 86,9 

Índia 4º 81,2 

Rússia 5º 68,7 

Coréia do Sul 6º 66,1 

Alemanha 7º 42,6 

Turquia 8º 34,7 

Brasil 9º 34,2 

Ucrânia 10º 32,8 

 

 Na tabela 2.2 é exibida a lista dos dez maiores grupos produtores de aço bruto do 

mundo em 2013. Entre as companhias brasileiras, o grupo Gerdau e Usiminas aparecem 

em 16º e 49º respectivamente. 

 

Tabela 2.2 – Maiores produtores de aço bruto por grupos empresariais (WORLD STEEL, 2014). 

Grupo Empresarial Colocação 
Produção  

(milhões de tonelada) 

ArcelorMittal 1º 96,1 

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation  2º 50,1 

Hebei Steel Group 3º 45,8 

Baosteel Group 4º 43,9 

Wuhan Steel Group 5º 39,3 

POSCO 6º 38,4 

Shagang Group 7º 35,1 

Ansteel Group 8º 33,7 

Shougang Group 9º 31,5 

JFE 10º 31,2 

 

2.1.1 Siderurgia no Brasil 

 

 Conforme apresentado anteriormente o Brasil é um dos maiores produtores de aço 

do mundo, e o setor siderúrgico é um dos mais importantes setores da economia 

brasileira, respondendo por cerca de 12,8 % da balança comercial do país e com impacto 

de 4 % sobre o PIB segundo Instituto do Aço Brasil (2013). É reproduzido a seguir um 

trecho de Machado et al. (2003), que descreve a história da siderurgia brasileira. 
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“Logo após a descoberta do Brasil pelos portugueses, ocorreu por aqui enorme 

procura pelos metais. Em 1554 o Padre Anchieta relatou à Corte Portuguesa a existência 

de ferro e em 1587 Afonso Sardinha iniciou a produção de ferro na Freguesia de Santo 

Amaro, São Paulo. 

Mais tarde foram descobertas as grandes jazidas de ferro das Minas Gerais, 

pensando-se, na ocasião, que eram reservas inesgotáveis, a ponto de uma pessoa ilustre 

denominar Minas Gerais de ‘peito de ferro das Américas’. Apesar de tão grande potencial, 

Portugal impediu o desenvolvimento da siderurgia brasileira durante o período colonial. 

Durante o período do Brasil Império, ocorreram algumas iniciativas importantes 

relacionadas com a produção de metais, porém, não consolidaram. 

A indústria siderúrgica brasileira iniciou sua produção com a instalação, em 1921, da 

usina de Sabará, em Minas Gerais, de propriedade da Companhia Siderúrgica Belgo-

Mineira. Em 1939, a companhia iniciou a produção de aço na usina de João Monlevade, 

também em Minas Gerais. 

Outro marco importante da siderurgia brasileira foi a instalação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) em 1946, à época a maior usina siderúrgica integrada a 

coque da América Latina, financiada por fundos do governo e, parcialmente, por 

investimento americano. Ela fez parte da política do Governo Getúlio Vargas, que tinha 

como meta o crescimento e a nacionalização da indústria de base brasileira, procurando 

reverter, neste caso, a dependência do País de produtos siderúrgicos importados.  

Em 1946, a CSN iniciou a produção do coque metalúrgico e, no mesmo ano, foram 

ativados os altos-fornos e a aciaria. Com a entrada em operação, em 1948, da laminação, 

o País atingiu a autonomia na produção de ferro e aço. 

Na sequência, ocorreu um forte ciclo de investimentos na indústria siderúrgica 

brasileira, com instalação de novas plantas siderúrgicas no País: Acesita (1953), Cosipa 

(1965) e Usiminas (1962).  

Com o crescimento da economia brasileira ao longo da década de 60, houve 

necessidade de aumento das importações de aço e, como consequência, foi criado em 

1971 o Plano Siderúrgico Nacional (PSN), que deu início a um novo ciclo de expansão da 

siderurgia brasileira que tinha por meta quadruplicar a produção nacional de aço. Dessa 

forma, entre 1973 e 1986, foram realizados importantes investimentos nas expansões da 

CSN, da Usiminas e da Cosipa, na instalação da Usina Siderúrgica da Bahia (USIBA), a 

única planta siderúrgica no País que utilizava o processo de redução direta do minério de 

ferro à base do gás natural, e na instalação de duas novas grandes usinas siderúrgicas, a 
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Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), em 1983, e a Açominas que iniciou operação 

em 1986. 

Ao longo da década de 80, houve uma retração do mercado interno de produtos 

siderúrgicos, em consequência da fraca expansão da economia, e a siderurgia brasileira 

iniciou um movimento no sentido de conquistar uma fatia do mercado externo. No entanto, 

o mercado mundial também estava desaquecido e se fechava através de medidas 

protecionistas, restritivas à importação. A siderurgia brasileira começou a vivenciar 

momentos difíceis. 

A partir do final da década de 80 e início da de 90, ocorre uma mudança significativa 

na organização empresarial da siderurgia brasileira. Integrado numa perspectiva global de 

que a forte presença do Estado na economia havia atingido o seu esgotamento, 

pensamento que perpassou a maioria das economias mundiais e provocou a 

reorganização empresarial de importantes setores da atividade econômica brasileira, tais 

como telecomunicações e energia elétrica, iniciou-se o processo de privatização do setor 

siderúrgico.  

Numa primeira fase, com início em 1988, foram privatizadas empresas de menor 

porte e, no período 1991-1993, seguiu-se a privatização de seis grandes companhias: 

Usiminas, CST, Acesita, CSN, Cosipa e Açominas”. 

Ao longo dos anos, a indústria do aço se estruturou para atender plenamente o 

mercado interno e ter posição exportadora forte. Estes objetivos foram alcançados e 

mantidos até 2008, quando eclodiu a crise econômica mundial. A partir de então o 

mercado internacional encolheu e houve o crescimento excepcional da China, que de 

importadora passou a ser exportadora líquida de produtos siderúrgicos. Atualmente, há 

excedente de capacidade de produção mundial de aço, consequentemente, pressão e 

volatilidade no mercado internacional (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2013).  

A importância da indústria do aço na economia do país é reconhecida por todos, 

com grande efeito multiplicador na geração de renda e de empregos, e, além disso, serviu 

e ainda serve como indicador de desenvolvimento de um país conforme já comentado. 

Atualmente a capacidade instalada de produção de aço bruto é de 48,4 milhões de 

toneladas/ano segundo Instituo do Aço Brasil (2013). O parque siderúrgico nacional é 

constituído por 25 usinas, sendo 14 integradas e 15 semi-integradas ou parcialmente 

integradas, controladas por onze grupos empresariais, na tabela 2.3 é apresentada a lista 

dos produtores de aço no Brasil. 
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Tabela 2.3 – Maiores produtores de aço bruto no Brasil (INSTITUTO DO AÇO BRASIL, 2013) 

Grupo Empresarial Colocação Produção  
(10³ tonelada) 

Grupo Gerdau 1º 8.181 

ArcelorMittal (CST) 2º 7.813 

Usiminas 3º 7.157 

CSN 4º 4.847 

CSA 5º 3.510 

Votorantim Siderurgia 6º 1.145 

Aperam 7º 728 

V&M 8º 511 

Sinobrás 9º 319 

VSB 10º 192 

Villares Metais 11º 121 

 

Na figura 2.2 é apresentada a distribuição geográfica dos produtores de aço no 

Brasil. Percebe-se a grande concentração no sudeste do país, onde se localiza a maior 

quantidade de siderúrgicas. 

 

 

Figura 2.2 – Distribuição dos produtores de aço no Brasil (INSTITUTO DO AÇO BRASIL, 2013). 
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2.1.2 Principais rotas do processo siderúrgico 

 

As rotas tecnológicas para a produção do aço evoluíram muito ao longo do século 

XX, principalmente no pós-guerra, tendo sempre visado aumentar a produtividade e o 

retorno dos investimentos e, concomitantemente, tornar os processos siderúrgicos 

energeticamente mais eficientes. O processo de fabricação do aço é muito intensivo em 

capital. Os custos dos materiais e equipamentos utilizados na produção do aço são 

elevados, principalmente nas grandes usinas integradas, compostas por: coqueria, 

sinterização ou pelotização, alto-forno e aciaria. Foi essa razão que levou ao incremento 

das chamadas mini-mills (usinas semi-integradas), geralmente de menor porte, com 

aciaria elétrica usando sucata como carga metálica (EPE, 2009).  

As siderúrgicas podem ser classificadas pelo grau de integração em: usinas 

integradas conforme exibida na figura 2.3, semi-integradas, ilustrada na figura 2.4 e não 

integradas.  

 

 

Figura 2.3 – Fluxograma da rota integrada (EPE, 2009). 

 

As usinas integradas adquirem as matérias primas no estado bruto, executam todas 

as fases do processo industrial e vendem os produtos acabados. A figura 2.3 ilustra a rota 

integrada a coque. Este grupo engloba as usinas que fabricam o aço a partir do minério 

de ferro através da produção do ferro-gusa, produto da redução do minério em altos-

fornos, que podem operar usando o coque de carvão mineral ou o carvão vegetal como 
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redutor. A produção de aço é feita em aciaria a oxigênio, geralmente nos chamados 

conversores LD (Linz-Donawitz). 

As usinas semi-integradas operam as fases de refino e laminação, sendo o aço 

obtido a partir da fusão de metálicos (sucata, gusa e/ou ferro esponja) 

predominantemente adquiridos de terceiros e refinados em forno elétrico. A figura 2.4 

apresenta esquematicamente as principais fases do processo produtivo. 

 

 

Figura 2.4 – Fluxograma da rota semi-integrada (EPE, 2009). 

 

Já as usinas não integradas são aquelas constituídas por apenas uma etapa do 

processo produtivo, como exemplo tem-se os produtores independentes de gusa ou 

usinas de conformação. 

No mundo, cerca de 70% da produção de aço é obtida via rota integrada a coque, 

sendo o percentual restante produzido pela rota semi-integrada. No Brasil, 77% do aço 

provém da rota integrada e 23% da semi-integrada, cabendo destacar que cerca de 11% 

da produção de aço pela rota integrada utiliza-se carvão vegetal em substituição ao coque 

(CNI, 2012). 

 

2.2 Coqueria 

 

A coqueria é a unidade industrial que transforma mistura de carvões minerais em 

coque. O coque metalúrgico é empregado nos altos fornos, onde pode atuar como 

combustível, redutor, fornecedor de carbono ao gusa e permeabilizador da carga. No 
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custo de produção do ferro gusa, a fatia do coque supera 40%, daí a importância que lhe 

é conferida na siderurgia (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

A coqueificação consiste no aquecimento em ausência de ar de uma mistura de 

carvões de características adequadas, a temperaturas entre 900ºC a 1200ºC. Este 

aquecimento provoca a remoção de materiais voláteis e o aparecimento de um resíduo 

sólido, poroso, infusível, basicamente constituído de carbono, que é o coque. 

O material volátil depois de tratado pode ser processado em uma planta 

carboquímica, e seus coprodutos podem ser utilizados na própria usina ou vendidos.  

O ciclo operacional de uma coqueria ilustrado na figura 2.5 pode ser resumido nas 

seguintes fases: 

Preparação da mistura de carvões → Enfornamento Aquecimento → Desenfornamento 

Apagamento → Preparação do coque → Tratamento das matérias voláteis. 

 

 

Figura 2.5 – Fluxograma de uma planta de coqueria (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 
 

2. 3 Sinterização 

 

A sinterização é um processo de aglomeração de partículas finas de minério de ferro 

O fluxograma típico de uma sinterização é ilustrado na figura 2.6. O produto resultante da 

sinterização é denominado sinter. O processo de aglomeração de partículas é crucial para 
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o êxito da produção de aço via rota alto-forno dada às limitações que este tipo de reator 

apresenta em relação à presença de material fino, o qual reduz a permeabilidade do gás 

dentro do reator e a velocidade das reações de redução e produção do gusa. A maioria 

das usinas no mundo operarem com carga de sinter superior a 60% (STARLING, 2012).  

 

 

Figura 2.6 – Fluxograma de uma sinterização (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

 

A sinterização do ferro é um processo em contracorrente de componentes gasosos e 

sólidos, que consiste em misturar finos de minérios de ferro com finos de outros materiais 

sendo a mistura resultante alimentada em uma grelha permeável. As matérias primas 

utilizadas na composição da mistura de sinterização são: finos de minério de ferro (sinter 

feed), combustíveis sólidos, fundentes e resíduos siderúrgicos (STARLING, 2012). 

A temperatura da superfície superior da mistura da sinterização é elevada pela 

queima de gás ou óleo em queimadores localizados acima da mistura na grelha. O 

processo de sinterização começa com a ignição da camada superior da mistura colocada 
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sobre a grelha atingindo temperatura de 1200°C/1400°C. O ar quente é então enviado 

para baixo na direção da grelha (BALL, D.F et al, 1973).  

O Alto forno exige uniformidade da carga, isenção de finos, faixa granulométrica 

estreita e suficiente resistência mecânica para assegurar boa permeabilidade. A carga do 

alto-forno deve apresentar boa reductibilidade e elevado teor de ferro para que o 

desempenho do reator seja estável e o consumo de combustível seja minimizado. “Um 

bom aglomerado deve resistir a elevadas temperaturas, forças e pressões internas do 

alto-forno sem amolecer ou decrepitar”. Além destas características busca-se um 

aglomerado com alto teor de ferro, baixo teor de fósforo e enxofre, pequena quantidade 

de partículas finas ou muito grossas (BALL, D.F et al, 1973). 

 

2. 4 Redução 

 

O processo de obtenção do ferro consiste basicamente na redução dos seus óxidos 

por meio de um combustível carbonoso redutor, em geral coque, carvão vegetal ou 

mineral. Para que as reações de redução dos óxidos de ferro ocorram em velocidades 

rápidas, é necessário temperaturas acima de 1000°C, onde se obtêm o ferro por redução 

indireta ou por redução direta (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

 

2. 4.1 Processos de redução direta 

 

Processos de redução direta são aqueles nos quais a redução do minério de ferro a 

ferro metálico é efetuada sem que ocorra, em nenhuma etapa do processo, a fusão da 

carga no reator. A redução no estado sólido de minério de ferro por carvão é praticada 

desde a antiguidade, tendo sido o principal processo de obtenção de ferro até o 

desenvolvimento dos altos fornos. Assim, o produto metálico é obtido na fase sólida, 

sendo chamado de “ferro esponja” (MACHADO e OLIVEIRA, 1984). 

O ferro esponja é um produto metálico com 85 a 95% de ferro e de 0,1 a 1,0% de 

carbono, podendo chegar a 2,0% de carbono. Tem aspecto esponjoso e é obtido no 

estado sólido à temperatura em torno de 1100°C, a preços relativamente reduzidos se 

comparado a grandes siderúrgicas. É utilizado como matéria prima em fornos elétricos a 

arco em substituição à sucata para obtenção do aço, onde a sua característica vantajosa 

é a sua superioridade em relação à sucata em termos de pureza (elementos de liga 
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contidos na sucata podem dificultar o atendimento à especificação do aço a ser 

produzido). (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

Os processos de redução direta podem ser divididos conforme o tipo de redutor, em 

duas classes: redutor sólido (carvão ou coque) ou redutor gasoso (gás natural-CH4 e/ou 

gases redutores como CO, H2). É um processo altamente viável em países pouco 

industrializados, com minérios de alta qualidade, com escassez de sucata e com gás 

natural em abundância, reduzindo consequentemente o emprego do coque que é 

necessário nos altos fornos (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

Em seguida têm-se alguns dos processos de fabricação de ferro esponja: 

 Processos utilizando retorta HYL 
HOGANNAS 

 Processos com fornos rotativos KRUPP-RENN 
SL/RN 
STEICO-LURGI 
DORED 

 Processos com leitos fluidizados FERRO.H 
ESSO-LITTLE 
NU-IRON 
HIB-NOVALFER 

 Processos com fornos de cuba WIBERG 
MIDREX 
PUROFER 
ARMCO 

 

2. 4.2 Redução indireta 

 

O ferro é com certeza o mais versátil dos metais, cuja gama de aplicações estende-

se aos próprios limites da imaginação. Em diversas aplicações de diversos materiais, 

sempre é possível encontrar uma liga que tenha como base o ferro. Dessa maneira a 

produção do aço em larga escala tornou-se uma necessidade mundial, notadamente no 

pós-guerra com o desenvolvimento industrial (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

O desenvolvimento das aplicações ou das qualidades dos diversos tipos de aço ou 

ligas de ferro em larga escala só foi possível graças à abundância do minério de ferro, 

sendo na maior parte na forma de óxidos. Por coincidência o minério de ferro pode ser 

reduzido num redutor relativamente abundante que é o carvão. Desta forma, passou-se 

então a desenvolver métodos e máquinas que associassem à ‘abundância de minério’, 

‘abundância de carvões’ e ‘abundância de aplicações’, resultando em um processo 

denominado "Alto Forno". 
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O alto forno é um tipo de forno de cuba empregado na produção de ferro gusa, pela 

fusão redutora de minérios de ferro em presença de carvão vegetal ou coque e fundente, 

os quais são carregados no topo e, na descida, são transformados pela ação dos gases 

ascendentes, provenientes da combustão do carvão com o oxigênio soprado pelas 

ventaneiras, obtendo-se escória e ferro gusa líquido pelo cadinho e poeiras e gases no 

topo (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

São utilizados como matérias-primas uma carga metálica de minério de ferro, pelota 

e sinter, como combustível são utilizados o coque, carvão ou vegetal e gás natural e como 

fundentes são utilizados o calcário, dolomita e quartzo. 

A figura 2.7 ilustra os principais aspectos internos de um alto-forno os quais são 

descritos logo abaixo. 

 

Figura 2.7 – Aspectos internos de um alto-forno (Machado, 2006). 

 

1. Zona Granular: é a região onde o minério e o coque desce como carga sólida, 

englobando a zona de reserva térmica e química. 

2. Zona Coesiva ou Zona de Amolecimento e Fusão (1000 a 1450ºC): nesta região 

os minérios amolecem e fundem, a camada de coque permanece sólida permitindo o 

escoamento do fluxo gasoso para as partes superiores (cuba) do alto forno (janelas de 

coque). 

3. Zona de Gotejamento (1400ºC a 1800ºC): O metal e a escória líquidos descem 

sob um leito poroso de coque em contra corrente com o gás redutor. Nesta região ocorre 
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a redução das impurezas do minério e parte do FeO contido na escória (redução rápida 

do FeO da escoria para teores de 5%) e a formação da escória secundaria com 

dissolução do CaO. 

4. Zona de Combustão (2000ºC): O ar quente soprado pelas ventaneiras, na parte 

superior do cadinho, faz o coque entrar em combustão elevando a temperatura acima de 

1900°C, e os gases resultantes sobem aquecendo toda a carga. 

5. Zona do cadinho: Nesta região, o gusa e a escória líquidos e o coque se 

acumulam num recipiente refratário. O cadinho também contém um ou mais furos de 

gusa, por onde ocorre o esgotamento do mesmo para a casa de corrida. 

 

2. 5 Refino 

 

A etapa de refino engloba desde a produção propriamente dita do aço na aciaria até 

o lingotamento onde ocorre a solidificação do aço, sendo o processo de refino secundário 

(metalurgia de panela) uma etapa intermediária que visa melhorar as caraterísticas 

estruturais do aço e reduzir o tempo de corrida da aciaria. 

Na aciaria existem duas rotas tecnológicas predominantes no mundo: o conversor a 

oxigênio– também chamado LD (Linz-Donawitz) - e o forno elétrico a arco. O primeiro é 

utilizado em usinas integradas a coque ou a carvão vegetal. O segundo é mais usado em 

usinas semi-integradas, cujo processo começa na aciaria, ou em usinas integradas que 

empregam a redução direta (ABM, 2009). 

 

2. 5.1 Aciaria convencional 

 

A carga de um conversor LD é composta basicamente de gusa líquido e sucata. O 

ferro gusa líquido fornece quase a totalidade da energia necessária ao processo, devido 

ao alto valor de seu calor sensível e à oxidação de seus elementos. A figura 2.8 ilustra a 

vista em corte de um convertedor a oxigênio. 

As vantagens dos processos a oxigênio são: 

a) rapidez na transformação do gusa em aço; 

b) reaproveitamento da sucata de recirculação, gerada na própria usina, e que pode 

corresponder a 20% do aço bruto. Esta sucata é isenta das impurezas contidas na sucata 

externa (ferro velho). 
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Figura 2.8 - Seção de um convertedor LD a oxigênio (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

 

2. 5.2 Aciaria elétrica 

 

As aciarias elétricas podem operar em escala reduzida (unidades com capacidade 

inferior a 500 mil toneladas por ano), embora, atualmente, já existam plantas com 

capacidade superior a dois milhões de toneladas anuais. (EPE, 2009). 

O forno elétrico de arco é o instrumento mais versátil de produção de aço e, nas 

últimas décadas, vem se tornando um dos mais eficientes. No entanto, para ocorrer um 

aumento expressivo da produção de aço por essa rota, é necessário haver maior geração 

de sucata de aço que, por sua vez, está condicionada ao aumento do consumo de 

produtos intensivos em aço, como automóveis, geladeiras, fogões, expansão das obras 

de infraestrutura e de construção civil, etc (CNI, 2012). 

 

2. 5.3 Refino secundário 

 

Os processos de fabricação do aço são processos oxidantes, portanto, a quantidade 

de oxigênio no mesmo supera em muito os teores admissíveis para alguns produtos. 

Durante o vazamento ocorre também a absorção de alguns gases como nitrogênio e 

hidrogênio. Depois do vazamento, com a perda de temperatura a solubilidade desses 

gases no aço diminui drasticamente, formando bolhas e inclusões. Desta forma, foram 

desenvolvidas técnicas de desoxidação onde se obtém os valores desejados (MACHADO, 

PAULO e FLÁVIO, 2003). 



 35 

Além da desoxidação, o refino secundário permite o ajuste de temperatura, da 

composição química, adição de elementos especiais, dessulfuração para teores abaixo de 

0,005%, desfosforação e descarburação para teores abaixo de 0,002%. 

 

2. 6 Lingotamentos  

  

A partir da obtenção do aço líquido, abrem-se duas possibilidades distintas na etapa 

de lingotamento. No processo convencional, o aço é vazado em moldes – lingotes, onde é 

solidificado. A seguir, ele precisa ser reaquecido em fornos do tipo poço, cuja finalidade é 

aquecer uniformemente os lingotes sem provocar superaquecimento. Estes fornos usam 

gases pobres, ou misturas desses gases, óleo pesado ou gás natural como combustível 

(CNI, 2012).  

Alternativamente, pode-se empregar um processo chamado de lingotamento 

contínuo, com ganhos na qualidade do aço produzido, com a redução nas perdas de aço 

inferiores e com um menor consumo de energia. 

O lingotamento contínuo que produz placas diretamente do aço líquido em um único 

equipamento foi o mais importante avanço tecnológico nos processos metalúrgicos desde 

os anos sessenta, pois permitiu a substituição do lingotamento convencional feito através 

de lingoteiras, que é um processo bastante oneroso porque envolve equipamentos 

adicionais como forno-poço, laminador desbastator, estripadores, manutenção de 

lingoteiras, transportes internos (pontes rolantes, etc.), para obter a mesma placa de aço. 

O lingotamento contínuo eliminou os gastos com os equipamentos citados resultando 

além de redução de tempo e custo em melhoria da qualidade do aço (MACHADO, PAULO 

e FLÁVIO, 2003). 

A importância da solidificação nos processos metalúrgicos do lingotamento contínuo, 

tais como, estrutura cristalográfica, distribuição de inclusões não metálicas, micro e macro 

segregações e as propriedades mecânicas, estão intimamente ligadas aos fenômenos de 

solidificação do aço (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

Desta forma, a transferência de calor durante a solidificação no processo de 

lingotamento contínuo influencia fortemente na qualidade do produto e na produtividade 

do processo, por isto, grande atenção é dedicada a automação deste item. Entretanto, 

existem outros fatores operacionais que também influenciam na qualidade e produtividade 

como nível do molde e do distribuidor e a velocidade da máquina, que são também 

controlados automaticamente (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 
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2. 7 Laminações 

 

A laminação é um processo de conformação mecânica no qual o material é forçado 

a passar entre dois cilindros, girando em sentidos opostos, com praticamente a mesma 

velocidade superficial e separados entre si de uma distância menor que o valor da 

espessura inicial do material a ser deformado, conforme ilustra figura 2.9.  

 

Figura 2.9 - Esquema mostrando um material sendo laminado. 

 

Na laminação os produtos semi-acabados são transformados em produtos acabados 

que devem atender as especificações estabelecidas em termos de propriedades 

mecânicas, forma, dimensões, dentre outros critérios (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 

2003). 

O processo de laminação pode ser realizado a frio ou a quente. Normalmente, a 

laminação a quente é usada para as operações de desbaste e a laminação a frio, para as 

operações de acabamento.  

Na laminação a quente, antes de laminar é necessário elevar a temperatura dos 

produtos semiacabados, (blocos, placas ou tarugos), até que o material esteja 

suficientemente plástico para permitir a redução mecânica à secção desejada. 

Pelo fato destas operações com frequência serem as últimas e podem alterar a 

microestrutura do aço, elas devem ser projetadas de modo a permitir que a microestrutura 

desejada seja alcançada. Desta forma, as operações de acabamento envolvem 

tratamentos térmicos, tais como: esferoidização, normalização, e recozimento, ou 

tratamentos superficiais, como: galvanização, estanhamento, cementação, usinagem 

tempera, etc (MACHADO, PAULO e FLÁVIO, 2003). 

Na laminação é possível obter-se tanto produtos acabados, como chapas, barras e 

perfis, como produtos semiacabados, tais como as placas. 
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2. 8 Sistemas de energia/utilidades e a cogeração na siderurgia  

 

Os sistemas de energias e utilidades nas siderúrgicas são responsáveis por gerar e 

distribuir energéticos e utilidades, sendo seu perfeito funcionamento fundamental para 

garantir o pleno desempenho de todas as áreas da usina. Pode-se dizer que esse setor é 

o ‘coração da usina’.  

Sob a responsabilidade do setor de energias e utilidades estão as atividades de 

geração, recepção/envio de energia elétrica, fracionamento de ar (muita das vezes feito 

por uma empresa especializada), sistema de geração de vapor, sistema de combustíveis 

e sistema de águas. 

Na maioria das usinas siderúrgicas integradas de grande porte, tem-se uma central 

termelétrica para a geração de eletricidade, vapor de processo e ar soprado, onde são 

utilizados os gases de processo (BFG, COG e LDG) e/ou combustíveis adicionais (gás 

natural, óleo mineral, outros). Nas usinas de menor porte têm-se caldeiras exclusivamente 

para geração de vapor de processo. 

 

2. 8.1 Cogeração na siderurgia  

 

A indústria siderúrgica tem como característica a geração interna de coprodutos com 

alto valor agregado. Alguns desses insumos possuem um valor energético considerável e 

são utilizados como combustíveis dos fornos de reaquecimento e na cogeração de ar 

soprado, calor de processo e eletricidade na central termelétrica. Entre esses energéticos 

destacam-se: 

- Gás de Coqueria (COG): produzido durante a coqueificação do carvão na planta de 

coqueria é considerado um gás de médio poder calorífico (PCI de 4.200 kcal/Nm³); 

- Gás de Alto-forno (BFG): produzido durante a redução do minério de ferro nos altos-

fornos é um gás de baixo poder calorífico (PCI de 810 kcal/Nm³); 

- Gás de Aciaria (BFG): produzido durante de refino na aciaria é também um gás de baixo 

poder calorífico (PCI de 1.833 kcal/Nm³); 

Além desses gases de processo é comum a utilização do alcatrão mineral (PCI de 

9.000 kcal/kg), derivado do tratamento dos materiais voláteis que saem com o gás bruto 

do processo de coqueria. 

Em algumas das vezes parte dos gases de processo são queimados em torres de 

combustão (‘flare’), devido a limitações das próprias termelétricas, ou a inexistência das 
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mesmas. Nesse sentido a cogeração se destaca como uma boa alternativa, a qual 

confere estimulantes atrativos, como: 

- melhor utilização dos coprodutos gerados nos processo produtivos e auxiliares; 

- diminui a dependência externa da energia elétrica, o que confere maior confiabilidade ao 

sistema, permitindo uma geração local e descentralizada. 

- diminui o risco da exposição às variações do mercado de energia elétrica e a eventuais 

racionamentos; 

- reduz os níveis de emissão de poluentes. 

A cogeração de eletricidade no setor siderúrgico a partir de gases de processo é 

uma prática tradicional do setor. Entretanto o objetivo principal do arranjo cogerador da 

usina é alimentar as cargas críticas como ar soprado para os altos-fornos e calor de 

processo para demais áreas, sendo o atendimento da demanda elétrica uma carga de 

objetivo secundário na maioria das vezes.  

A figura 2.10 ilustra um layout típico de termelétricas de usinas siderúrgicas, 

compostas de caldeiras (GV - geradores de vapor) aproveitando os gases de processo 

para gerar vapor em diferentes níveis de pressão, e fornecer calor de processo, energia 

mecânica para turbo sopradores (TS) e/ou turbo geradores (TG). 

 

 

Figura 2.10 – Central termelétrica típica de parques siderúrgicos (LIMA, 2001). 

 



 39 

A maior parte das unidades de autoprodução de eletricidade existente no Brasil que 

consomem gases de processo opera segundo o Ciclo Rankine (algumas de acordo com o 

Ciclo Rankine Regenerativo), com pressão e temperatura médias em torno de 100 bar e 

500ºC, respectivamente. As usinas mais eficientes atingem uma eficiência de conversão 

em torno de 35%, enquanto que um valor de 30% é uma estimativa razoável para a 

eficiência média de todos estes autoprodutores (ABM, 2009). 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade do Instituo Aço Brasil (2014), 48 % do total 

de energia elétrica consumido pelo setor siderúrgico nacional é de geração própria. A 

tabela 2.4 apresenta a lista da capacidade instalada de usinas de geração de energia 

elétrica que operam com gases de processo. 

Existem casos de usinas que geram mais eletricidade do que a sua própria 

necessidade e que, portanto, são exportadoras líquidas de energia elétrica. Esta situação 

é comum em usinas integradas dedicadas à produção de placas, cuja cadeia produtiva 

termina nessa fase do processo produtivo siderúrgico, sendo que a ausência de 

laminação suprime uma fase eletro intensiva, o que, aliada a formas avançadas de 

cogeração, permite a geração de excedentes significativos de eletricidade (EPE, 2009). 

 

Tabela 2.4 – Capacidade instalada em algumas siderúrgicas nacionais (EPE, 2009). 

Empresa 
Capacidade 

instalada (kW) 
Usina Localização 

Açominas 102.890 Gerdau Açominas Ouro Branco, MG 

Barreiro 12.900 Usina Termelétrica Barreiro Belo Horizonte, MG 

Brasil Verde 1.200 Brasil Verde Agroindústrias Conceição do Pará, MG 

Calsete 2.000 Calsete Siderurgia Sete Lagoas, MG 

Cosipa 27.000 Companhia Siderúrgica Paulista Cubatão, SP 

Cosipar 10.000 Companhia Siderúrgica do Pará Marabá, PA 

CSA 490.000 Companhia Siderúrgica do Atlântico Rio de Janeiro, RJ 

CSN 235.200 Companhia Siderúrgica Nacional Volta Redonda, RJ 

CST 278.200 Companhia Siderúrgica de Tubarão Serra, ES 

Ipatinga 40.000 Usina Térmica Ipatinga Ipatinga, MG 

Siderpa 2.400 Siderúrgica Paulino Sete Lagoas, MG 

Sol 196.520 Companhia Siderúrgica de Tubarão Serra, ES 

Usiminas 18.810 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Ipatinga, MG 

Valinho 2.000 Siderúrgica Valinho Divinópolis, MG 

Vetorial 3.500 Vetorial Siderurgia Ribas do Rio Pardo, MS 
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Conforme já comentado os combustíveis gasosos possuem geralmente poder 

calorífico de valor baixo e médio e são potencialmente adequados para queima em 

turbinas a gás. As experiências pioneiras com queima desses gases foram iniciadas pela 

Brown Boveri, um dos maiores fabricantes de turbinas a gás em nível mundial (LIMA, 

2001). 

No Brasil esse tipo de equipamento é utilizado na ThyssenKrupp CSA, onde 

eletricidade é gerada com o gás de alto forno, em duas turbinas de 90 MW cada, que 

operam em ciclo combinado com caldeiras de recuperação de calor (TKCSA, 2015). 

Uma aplicação que a rigor não é considerado cogeração, mas tem merecido atenção 

de algumas siderúrgicas como uma alternativa para agregar potência, é a instalação de 

turbinas de topo ilustrada na figura 2.11 (LIMA, 2001). As turbinas de recuperação de topo 

são utilizadas em fornos a coque devido à energia cinética do gás de alto forno (grande 

vazão e grande energia de topo). O princípio de funcionamento da turbina de recuperação 

de topo é muito simples, uma vez que o gás passa pela turbina e aciona um gerador, 

apenas aproveitando a energia cinética do gás (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2010). 

 

 

Figura 2.11 – Arranjo de uma turbina de recuperação de topo (LIMA, 2001). 
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3 BALANÇO ENERGÉTICO APLICADO A SIDERURGIA 

 

 

Nessa etapa do trabalho será feita uma breve introdução do conceito de energia e a 

apresentação da metodologia utilizada para realização de balanço energético em 

siderúrgicas. Será apresentada também a matriz energética dos processos siderúrgicos, 

para que seja possível visualizar quais combustíveis e utilidades são utilizados e/ou 

gerados em cada etapa do processo produtivo. E por último serão apresentados alguns 

indicadores de consumo energético na siderurgia, os quais serão utilizados ao longo 

trabalho.  

 

3.1 Conceito de energia 

 

Em qualquer uma de suas formas, a energia é parte integrante e indissociável das 

atividades humanas. É fundamental o conhecimento do seu uso em cada setor/processo, 

das formas que a energia é requerida, do serviço final que se pretende atender, da fonte 

energética primária que se encontra disponível, do padrão tecnológico utilizado para sua 

conversão, dos reflexos sobre o meio ambiente e a sociedade (EPE, 2005).  

A energia é normalmente definida como a capacidade de realizar trabalho. No 

entanto, esta definição não é totalmente satisfatória. Duas quantidades iguais de energia 

apresentando qualidades distintas têm capacidades diferentes de realizar trabalho. Pode-

se então definir a energia como uma quantidade que circula e participa de todos os 

processos, podendo ser medida sua qualidade pela sua capacidade de produzir trabalho 

(EPE, 2005). 

A etapa da energia primária compreende os fluxos de produção, importação e 

exportação de fontes primárias, além das variações de estoques, não aproveitamentos, 

rejeição e perdas. As fontes primárias de energia são os produtos providos pela natureza 

na sua forma direta, como o petróleo, gás natural, carvão mineral, energia hidráulica, 

resíduos vegetais e animais, energia solar, eólica, etc (EPE, 2005). 

A etapa da energia secundária compreende os fluxos de todas as fontes 

secundárias de energia, produtos energéticos resultantes do processamento nos 

diferentes centros de transformação, além das importações, das exportações, das perdas 

e não aproveitamentos, que têm como destino os diversos setores de consumo e, 

eventualmente, outros centros de transformação. 
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As fontes secundárias de energia são óleo diesel, óleo combustível, gasolina 

(automotiva e de aviação), GLP, nafta (petroquímica e combustível), querosene 

(iluminante e de aviação), gás natural processado, gás manufaturado, coque de carvão 

mineral, urânio contido no UO2, eletricidade, carvão vegetal, álcool etílico (anidro e 

hidratado), outras secundárias de petróleo (gás de refinaria e outros derivados de 

petróleo) e, outras secundárias de carvão mineral (gás de coqueria, gás de aciaria, gás de 

alto forno e alcatrão), entre outras. Os produtos não energéticos de petróleo, embora 

contabilizados como fontes secundárias de energia, têm significativo conteúdo energético, 

mas são utilizados para outros fins, tais como graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, 

solventes, etc (EPE, 2005). 

 

3.2 Balanço Energético 

 

O balanço energético é uma das ferramentas essenciais para a compreensão da 

influência e inter-relação entre a energia, os processos de transformação e aplicação final, 

sendo definido como um sistema contábil que pretende explicitar determinadas relações 

entre o consumo energético e a estrutura de produção de um determinado setor em um 

período de tempo definido (EPE, 2005).  

Essa ferramenta oferece uma base organizada de estatísticas sobre energia, e por 

isso é um instrumento indispensável ao planejamento energético, pois apresenta um 

quadro contábil que explicita o comportamento e a dinâmica dos fluxos de energia ao 

longo de um sistema energético, permite um diagnóstico da dinâmica das atividades de 

produção, transformação, compra, venda e consumo de energia, servindo como alicerce 

para os estudos de projeção e avaliação das condições futuras do setor energético e suas 

interferências e influências na sociedade e nos demais setores da economia (EPE, 2005). 

O primeiro passo na construção de um balanço energético é a uniformização de 

conceitos e definições fundamentais utilizados na sua elaboração, tais como as fontes 

energéticas, suas características físicas, os processos principais de fluxo da energia, os 

parâmetros de conversão das unidades de medida para as fontes energéticas, as 

convenções e as definições usadas para a coleta, consolidação e apresentação das 

estatísticas de energia, bem como a estrutura setorial de produção e consumo utilizada. 

Estes conceitos, definições e referências são aplicados configurando a metodologia de 

elaboração (EPE, 2005). 
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Segundo EPE (2005), nos balanços energéticos, podem ser utilizadas três 

considerações sobre a energia contida nas fontes energéticas: 

- Equivalência em Energia Final: define que a energia contida na fonte energética é 

igual à sua energia térmica potencial, isto é, igual à capacidade da energia contida na 

fonte em questão de produzir calor; 

- Equivalência em Energia Primária: define que a energia contida na fonte energética 

em questão é igual à energia térmica potencial presente em certa quantidade de uma 

dada fonte primária de referência, que é capaz de substituir a energia contida na fonte em 

questão. Neste caso, o que é medido é a capacidade de produzir calor da fonte primária 

que substitui a energia contida na fonte avaliada; 

- Equivalência em Energia Útil: define que a energia contida na fonte energética é 

igual à parcela da energia térmica potencial que será efetivamente convertida em energia 

útil, isto é, a parcela da capacidade de produzir calor que será realmente convertida em 

energia útil em suas diversas formas (calor, trabalho, iluminação, etc.). 

 

3.2.1 Balanço Energético Global 

 

Para realizar o balanço de energia será utilizada a metodologia de balanço 

energético global estabelecido pelo Padrão publicado por ABM (1997). Nessa 

metodologia o valor energético dos combustíveis, será obtido multiplicando-se as 

quantidades de cada combustível pelo seu Poder Calorífico Inferior (PCI), por ser esta a 

energia disponível para produção de trabalho na usina ABM (1997).  

Embora o carvão, coque metalúrgico, óleo vegetal entre outros não sejam utilizados 

exclusivamente como combustíveis, será adotada a metodologia acima para esse balanço 

ABM (1997). 

O valor energético das utilidades consumidas em cada unidade industrial será obtido 

multiplicando-se as quantidades envolvidas de cada unidade pelo seu equivalente 

calorífico (EC), por convenção. O equivalente calorífico de uma utilidade é igual à soma 

das energias gastas na produção de uma quantidade unitária da mesma ABM (1997). 

Embora algumas vezes não seja utilizado, o padrão apresentado por ABM (1997) 

sugere acertadamente, que o uso de matérias-primas portadoras de grande quantidade 

de energia incorporada (pelota, gusa comprado e sucata comprada), seja contabilizado 

através da utilização do EC, pois tais matérias-primas influenciam consideravelmente no 

consumo específico de energia da unidade. 
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Na metodologia referenciada acima o critério de equivalência energética adotada, é 

a equivalência em energia final, ou seja, à capacidade da energia contida na fonte em 

questão de produzir calor. 

Alguns dos PCI’s são definidos pela ABM (Padrão de elaboração do Balanço 

Energético Global 1997) e outros são definidos pela empresa através de análise. Na 

tabela 3.1 são apresentados os valores dos PCI’s e equivalentes energéticos definidos 

pela ABM (diferenciados pelo símbolo de asterisco “*”), e os demais foram calculados pela 

média dos balanços energéticos apresentados pelas principais siderúrgicas do Brasil no 

ano de 2013. 

 

Tabela 3.1 – Poder calorífico inferior dos combustíveis e equivalentes energéticos das utilidades. 

INSUMO UNIDADE PCI UNIDADE PCI UNIDADE 

Carvão Energético t 6,70 Gcal/t 28,05 GJ/t 

Carvão Metalúrgico* t 7,60 Gcal/t 31,82 GJ/t 

Coque Metalúrgico* t 6,90 Gcal/t 28,89 GJ/t 

Moinha de Coque* t 6,50 Gcal/t 27,21 GJ/t 

Coque de Petróleo* t 7,60 Gcal/t 31,82 GJ/t 

Alcatrão* t 9,00 Gcal/t 37,68 GJ/t 

COG kNm³ 4,20 Gcal/kNm³ 17,58 GJ/kNm³ 

BFG kNm³ 0,81 Gcal/kNm³ 3,39 GJ/kNm³ 

LDG kNm³ 1,83 Gcal/kNm³ 7,67 GJ/kNm³ 

Gás Natural kNm³ 8,53 Gcal/kNm³ 35,71 GJ/kNm³ 

GLP* t 12,00 Gcal/t 50,24 GJ/t 

Óleo Combustível* t 10,00 Gcal/t 41,87 GJ/t 

Óleo Diesel* t 10,00 Gcal/t 41,87 GJ/t 

Energia Elétrica* MWh 2,50 Gcal/MWh 10,48 GJ/MWh 

Água Industrial dam³ 0,41 Gcal/dam³ 1,73 GJ/dam³ 

Água Potável dam³ 1,71 Gcal/dam³ 7,17 GJ/dam³ 

Água Recirculada dam³ 1,27 Gcal/dam³ 5,32 GJ/dam³ 

Água Desmineralizada dam³ 1,15 Gcal/dam³ 4,83 GJ/dam³ 

Ar Soprado kNm³ 0,27 Gcal/kNm³ 1,12 GJ/kNm³ 

Ar Comprimido kNm³ 0,27 Gcal/kNm³ 1,13 GJ/kNm³ 

Oxigênio kNm³ 1,49 Gcal/kNm³ 6,25 GJ/kNm³ 

Argônio kNm³ 1,49 Gcal/kNm³ 6,25 GJ/kNm³ 

Nitrogênio kNm³ 1,49 Gcal/kNm³ 6,25 GJ/kNm³ 

Vapor de Baixa Pressão t 0,73 Gcal/t 3,07 GJ/t 

Vapor de Alta Pressão t 0,92 Gcal/t 3,85 GJ/t 

Pelota t 0,52 Gcal/t 2,17 GJ/t 

Gusa t 0,75 Gcal/t 3,14 GJ/t 

Sucata t 3,26 Gcal/t 13,65 GJ/t 
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Os balanços energéticos possuem diversas aplicações nos processos industriais, 

podendo ser feitos para análise da eficiência energética dos processos, acompanhamento 

do consumo energético e custos, previsões de consumo, servindo como ferramenta para 

aquisição e/ou venda de energéticos como energia elétrica, gás natural, etc.  

 

A figura 3.2 apresenta um exemplo da metodologia explicada acima aplicada ao 

processo de coqueria.  

 

Tabela 3.2 – Balanço energético do processo de coqueria. 

Insumos entrando 
Consumo 
específico 

Unidade 
Energia 

(GJ/tcoque) 
Volume 

(Energia GJ) 

Carvão Metalúrgico 1,32 t/tcoque 42,02 201.311 

BFG 0,58 kNm³/tcoque 1,98 9.473 

COG 0,06 kNm³/tcoque 1,04 4.984 

Energia Elétrica 0,04 MWh/tcoque 0,41 1.955 

Vapor de Baixa 
Pressão 

0,08 t/tcoque 0,25 1.213 

Água Industrial 0,00 dam³/tcoque 0,00 9 

Ar Comprimido 0,01 kNm³/tcoque 0,01 66 

Nitrogênio 0,01 kNm³/tcoque 0,07 340 

Produtos/insumos 
saindo 

Produção/ 
Geração 

Unidade 
Energia 

(GJ/tcoque) 
Volume 

(Energia GJ) 

Coque 4.790,52 t 28,89 138.393 

COG 0,48 kNm³/tcoque 8,38 40.123 

Óleo Leve 0,01 t/tcoque 0,00 0 

Alcatrão 0,05 t/tcoque 1,89 9.035 

Amônia 0,04 t/tcoque 0,00 0 

Estoque de Coque 0,00 t 0,00 0 

Venda de Coque 0,00 t 0,00 0 

 

Continuação da Tabela 3.2 – Balanço entradas/saídas 

Balanço Energético do Processo 

Consumo de Energético 45,80 GJ/tcoque 

Geração de Energético - 39,15 GJ/tcoque 

Balanço 6,65 GJ/tcoque 

 

3.3 Matriz Energética do processo siderúrgico 

 

O processo de produção do aço é composto por diversos processos de 

transformação, e consequentemente são consumidos variados energéticos e utilidades. 
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Para apresentar a matriz energética do processo siderúrgico foi utilizada a metodologia de 

balanço energético global, utilizado pela ABM (1997), conforme descrito acima.  

Na figura 3.1 é apresentada a matriz energética de uma siderúrgica integrada, na 

qual os insumos utilizados em cada etapa do processo são colocados em unidades de 

energia pela utilização dos poderes caloríficos inferiores e de equivalentes energéticos.  

Os dados que serão apresentados são médias aritméticas do banco de dados dos 

balanços energéticos globais apresentados pelas principais siderúrgicas nacionais. Como 

pode ser visto 58 % da matriz energética é composta de carvão e coque. Se considerado 

os gases de processo que são coprodutos do carvão esse número sobe para 73%. Além 

disso, a maior parte da geração vapor e uma parcela da energia elétrica gerada nas 

usinas integradas são de responsabilidade indireta do carvão, e quanto mais bem 

utilizado os derivados do carvão menor a necessidade da utilização de derivados do 

petróleo, minimizando os custos.   

Os gases de processo, gás natural, energia elétrica, vapor, gases do ar (nitrogênio, 

oxigênio, argônio e ar soprado) e outros representam 42 % da matriz energética na 

siderurgia, conforme apresentado na figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 – Distribuição percentual do consumo energético em usinas siderúrgicas integradas. 

 

Na figura 3.2 é apresentada a distribuição percentual do consumo energético nos 

processos produtivos. Verifica-se que a área de redução, termo utilizado para englobar os 
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processos de sinterização, coquerias, carboquímicos e altos-fornos são responsáveis por 

73 % do consumo energético da usina.  

 

Figura 3.2 – Distribuição percentual do consumo energético por processo. 

 

Este setor também é responsável por 68 % dos energéticos produzidos dentro do 

processo siderúrgico, entre eles destaca-se o coque metalúrgico produzido nas coquerias, 

o alcatrão produzido nas plantas de carboquímicos, os gases de processo COG e BFG 

produzidos nas coquerias e altos-fornos respectivamente, e a energia elétrica gerada nas 

turbinas de recuperação de gás de topo dos altos-fornos.  

 

 

Figura 3.3 – Distribuição percentual da produção de energéticos de uma usina integrada. 
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No restante desse capitulo será apresentado a matriz energética dos processos 

produtivos, assim como os principais energéticos consumidos e gerados. Também serão 

exibidos alguns exemplos de aplicações dos mesmos. 

 

3.3.1 Matriz Energética da Sinterização 

 

A matriz energética da sinterização é representada na figura 3.4, e como pode ser 

visto 70 % é composta de carvão e derivados (coque), que servem como combustível 

para o processo.  

A energia elétrica representa 26 % do consumo energético, e é aplicada para o 

manuseio de carga nos transportadores de correia, máquina de sinter, sucção do ar na 

máquina de sinter, britagem, peneiramento entre outras aplicações de menor consumo. A 

sinterização é um dos maiores consumidores de energia elétrica nas usinas integradas 

conforme análise dos dados de ABM (2013).  

O COG representa apenas 4 % da matriz energética e possui a função de ignição da 

mistura. 

 

Figura 3.4 – Distribuição percentual do consumo energético de uma sinterização. 
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3.3.2 Matriz Energética da Coqueria 

 

A matriz energética da coqueria é representada na figura 3.5, como pode ser visto 

86 % da matriz da coqueria é composta de carvão que juntamente com o coque de 

petróleo é matéria prima para produção do coque. Além disso, a coqueria é uma grande 

consumidora de gases combustíveis, que possuem a função de aquecimento da mistura 

de carvão possibilitando a coqueificação.  

Conforme ilustrado a figura 3.2, a coqueria é a maior consumidora de energéticos. 

Por outro lado é a maior produtora de coprodutos de elevado conteúdo energético, como 

o gás de coqueria, o alcatrão e o seu produto principal, o coque que é combustível para o 

alto-forno e sinterização. 

A energia elétrica é utilizada em sistemas de exaustão dos gases gerados, para 

transporte de cargas, britagem e peneiramento do carvão, entre outras aplicações. O 

vapor de processo (geralmente de 12 a 15 kgf/cm²) também pode ser utilizado no sistema 

de exaustão dos gases gerados. 

 

Figura 3.5 – Distribuição percentual do consumo energético de uma coqueria. 

 

3.3.3 Matriz Energética da Alto-Forno 
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um alto-forno a coque é apresentada na figura 3.6. Como pode ser visto 77 % da matriz é 

composta de carvão e derivados (coque). O coque metalúrgico, o carvão e o gás natural 

são utilizados como combustível e redutores para alto-forno, já os gases de processo 

(BFG e COG) são utilizados para aquecimento do ar nos regeneradores. 

O ar soprado com 5 % de participação na matriz energética é injetado a alta 

temperatura nas ventaneiras do alto-forno para combustão com o coque, e demais 

combustíveis. O oxigênio pode ser injetado para enriquecer o ar soprado, reduzindo assim 

o consumo de combustível e melhorando a produtividade do alto-forno. 

 A energia elétrica que representa 2% da matriz é utilizada no transporte de cargas, 

sistemas de despoeiramento, sistemas de ar comprimido, sistemas de refrigeração entre 

outras aplicações.  

 

Figura 3.6 – Distribuição percentual do consumo energético de um alto-forno a coque. 

 

3.3.4 Matriz Energética da Aciaria 

 

A matriz energética de uma aciaria LD é representada na figura 3.7. Como pode ser 

visto 40 % da matriz energética é composta de energia elétrica, sendo uma das áreas que 

mais consome esse insumo em uma usina siderúrgica. A energia elétrica é utilizada na 
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Observa-se também que os gases do ar (gases criogênicos) representam juntos 

44% do consumo energético da aciaria, nesse caso também são um dos maiores 

consumidores da usina. O oxigênio é utilizado para descarburação, ou seja, diminuir o 

nível de carbono do ferro gusa convertendo-o em aço. Quando o oxigênio reage com o 

silício e com o carbono, ele produz uma grande quantidade de calor. Este calor é 

suficiente para derreter sucata em grandes quantidades. É importante ressaltar que a 

energia elétrica e os gases criogênicos são utilidades com preços elevados, os quais 

requerem acompanhamento sistemático para evitar desperdícios. 

O nitrogênio com participação de 18 % é utilizado principalmente no sopro 

combinado para melhorar a cinética das reações de refino do aço. 

 

 

Figura 3.7 – Distribuição percentual do consumo energético de uma aciaria LD. 
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Figura 3.8 – Distribuição percentual do consumo energético de um lingotamento. 

 

3.3.6 Matriz Energética da Laminação 

 

A matriz energética de uma laminação de tiras a quente é apresentada na figura 3.9. 
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de energia com maior participação na matriz, representando 38% do consumo. É utilizada 

na conformação mecânica do aço, sistemas de refrigeração, sistemas de transporte de 
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Figura 3.9 – Distribuição percentual do consumo energético de uma laminação. 

 

3.4 Indicadores energéticos da siderurgia 

 

 Por ser um setor energo-intensivo é muito importante na siderurgia o 

acompanhamento sistemático dos indicadores de consumo energético. O principal 
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como indicadores híbridos (físico-termodinâmicos), os quais combinam mensurações das 

entradas energéticas em base termodinâmica e mensurações dos resultados ou produtos 

em bases físicas (Ex.: MJ/t). 

A seguir será apresentada a definição para os três tipos de indicadores energéticos 

que serão utilizados ao longo desse trabalho: 

 Intensidade energética global: é o resultado do balanço energético global 

(metodologia apresentada anteriormente), ou seja, o somatório da energia 

entrando na siderúrgica, menos o somatório da energia saindo/gerada nos 
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o somatório da energia saindo/gerada do processo (energéticos gerados) dividido 

pela produção do produto daquele setor. A unidade que será utilizada é o GJ/tprod 
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 Consumo específico: é a quantidade em massa/volume ou em energia do 

respectivo energético/utilidade consumida em um determinado setor. Para 

consumo específico em base energética serão utilizadas as unidades GJ/tprod, 

MJ/tprod e kWh/t. Já para os consumos específicos em base mássica ou 

volumétrica serão utilizadas as unidades Nm³/tprod, m³/tprod e kg/tprod. 

Os indicadores acima são utilizados tanto pela ABM como pela World Steel, 

permitindo dessa forma comparações entre siderúrgicas nacionais e internacionais. 

Na tabela 3.3 são apresentados os principais indicadores que serão analisados em 

cada processo ao longo do trabalho, onde tprod significa tonelada de produto produzido 

naquele setor. 

 
Tabela 3.3 Indicadores de comparação dos processos. 

Processo 
Intensidade 
Energética 

(GJ/tab) 

Consumo 
específico 
(GJ/tprod) 

Energia 
Elétrica 
(kWh/t) 

Consumo 
gases 

combustíveis 
(GJ/tprod) 

Consumo 
vapor 

(GJ/tprod) 

Sinterização X X X X - 

Coqueria X X X X X 

Alto-Forno X X X X X 

Aciaria X X X - X 

Lingotamento X X X - - 

Laminação X X X X X 

 

 A tabela 3.4 exibe os consumos específicos de algumas utilidades com alto valor 

agregado utilizadas no processo produtivos da siderurgia. Os dados são médias retiradas 

de ABM (2013). Nota-se que etapa de laminação se destaca como o maior consumidor de 

energia elétrica dos processos produtivos. Percebe-se também que a etapa de alto-forno 

e aciaria são grandes consumidoras de utilidades com alto valor agregado. No capítulo 5 

serão apresentados resultados detalhado para cada processo. 

 

Tabela 3.4 Consumos específicos de algumas utilidades nos processos produtivos (ABM, 2013). 

Processo 
Energia Elétrica 

(kWh/tab) 

Vapor de 
Processo 
(MJ/tab) 

Nitrogênio 
(Nm³/tab) 

Oxigênio 
(Nm³/tab) 

Argônio 
(Nm³/tab) 

Coqueria 18 117 5 - - 

Sinterização 58 - 0 - - 

Alto-Forno 38 127 38 49 1 

Aciaria 55 40 44 60 - 

Lingotamentos 13 0 1 2 - 

Laminação 93 28 0 0 - 
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 A figura 3.10 apresenta o percentual médio de consumo para cada gás combustível 

dentro de uma usina siderúrgica. Os percentuais dos gases em algumas siderúrgicas 

podem variar significativamente em relação a médias apresentadas abaixo, pois os 

percentuais de cada gás em cada etapa do processo são determinados por limitações 

técnicas e econômicas, que devem atender a particularidades de cada usina. 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição do consumo de gases combustíveis por processo (ABM, 2013). 

 

 O consumo de carvão e seus derivados podem representar algo em torno de 60 % 

na energia consumida em uma siderúrgica conforme exibido na figura 3.1, dessa forma 

indicadores de consumo desses insumos/combustíveis são apresentados na tabela 3.5. 

 

 Tabela 3.5 Consumos específicos de combustíveis sólidos (ABM, 2013). 

Processo Indicador Unidade Consumo específico 

Coqueria Mistura carvão kg/tcoque 1321 

Sinterização Combustível sólido kg/tsinter 46 

Alto-Forno Fuel-Rate kg/tgusa 519 

 

O termo “fuel-rate” é a soma dos consumos específicos de coque, carvão e gás 

natural em kg/tgusa (quilograma por tonelada de gusa).  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a seleção da rota siderúrgica para a modelagem, a 

metodologia utilizada para obter o modelo de consumo e geração de energéticos em cada 

processo, assim como as premissas para previsão de geração de eletricidade na planta 

de cogeração, e por último o método que será utilizado para comparação dos resultados. 

 

4.1 Seleção da rota siderúrgica 

 

Diante de todo o contexto abordado até então, deixa-se claro que a siderurgia é um 

dos setores mais energo-intensivo da indústria nacional e mundial. Nota-se que além de 

ser um grande consumidor de energia, a siderurgia também se destaca dos demais 

setores pela diversidade de fontes energéticas e utilidades consumidas, e que esses 

representam parte considerável no custo final do produto acabado. Nesse cenário fica 

evidente a necessidade da modelagem de consumo de desses insumos, para auxiliar 

previsões de demanda e tomadas de decisões que reduzam e otimizem o consumo de 

energéticos.  

Como se trata de um setor com várias rotas e particularidades muitas vezes únicas, 

seria impossível desenvolver um modelo de consumo e/ou geração de energéticos capaz 

de abranger e generalizar todos os possíveis perfis das diversas rotas e tecnologias 

empregadas na siderurgia. Desta forma primeiramente foi necessário selecionar uma rota 

que melhor represente o perfil das siderúrgicas nacionais. A rota integrada a coque 

mineral, responsável por cerca de 77 % da produção nacional e 70% da produção 

mundial (CNI, 2012), foi selecionada para o desenvolvimento do modelo.1 

Além de ser a rota mais utilizada para produção de aço, a rota integrada é a que 

implica em maior complexidade para uma modelagem. Pois como já apresentado no 

capítulo 2 esse tipo de rota abrange desde as transformações das matérias primas 

                                            

 

1
 A metodologia que será apresentada poderá ser utilizada para aplicação em outras rotas e até em 

outros setores industriais. Entretanto a aplicação direta dos coeficientes dos modelos abaixo em outras 

rotas pode conduzir a grandes diferenças nos resultados previstos devido a particularidades das mesmas.  
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(carvão e minério) até a produção do aço laminado. Com isso tem-se uma maior 

quantidade de variáveis, pois essas usinas possuem geração de coprodutos e cogeração 

de energia elétrica. 

Uma vez identificada à rota de referência nacional foi preciso selecionar uma 

sequência de etapas, as quais fossem possíveis realizar comparações. Para isso foi 

utilizado informações de quatro grandes siderúrgicas nacionais, (ABM, 2013). Dentre 

essas quatro siderúrgicas analisadas, foram selecionados os processos comuns entre 

essas empresas. No entanto diante da complexidade de uma siderúrgica, e da diferença 

entre os produtos finais de cada uma delas, foi escolhida uma rota única de laminação 

que melhor represente esse conjunto de empresas analisadas. Desta forma na figura 4.1 

são mostrados, os processos da rota completa selecionada para desenvolvimento do 

modelo: 

 

 

Figura 4.1 – Rota selecionada para modelagem. 

 

É importante deixar claro que o processo de redução do minério de ferro é via alto-

forno a coque mineral, o processo de refino do aço é realizado com convertedor LD (Linz-

Donawitz), e o tipo de laminação é de tiras a quente.  

Como já descrito, algumas das etapas dessa rota geram importantes coprodutos, 

como é o caso dos gases de processos (BFG, COG e LDG). Esses gases são utilizados 

para aquecimento em quase todas as etapas e também para cogeração de eletricidade. 

Nos sistemas de cogeração são realizados simultaneamente, e de forma sequenciada, a 

geração de energia elétrica ou mecânica e energia térmica a partir da queima de um ou 
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vários combustíveis tais como os derivados de petróleo, o gás natural, o carvão e a 

biomassa (TEIXEIRA, 1997).  

Ume vez selecionada a rota siderúrgica, será explicada a metodologia e as 

premissas utilizadas para obter o modelo de consumo e/ou geração de energéticos. 

 

4.2 Metodologia de modelagem 

 

Para obtenção do modelo foi utilizado inicialmente o estudo desenvolvido por Brown 

et al. (1996), que modela todo o processo vinculando os consumos específicos de cada 

insumo/energético ao produto final laminado. Baseando-se no modelo sugerido por Brown 

et al. (1996), será proposta uma metodologia semelhante, entretanto nesse modelo serão 

utilizados os consumos específicos atrelados a produtos intermediários.  

 

4.2.1 Modelo de Brown 

 

Os modelos desenvolvidos por Brown et al. (1996) analisaram um universo amostral 

de empresas americanas em diferentes setores para compor o perfil médio de consumo 

de cada um dos 108 processos industriais avaliados na referência. O trabalho 

desenvolvido pelos autores no setor siderúrgico apresenta coeficientes específicos 

médios para cada etapa do processo, sendo que a unidade desses coeficientes é 

apresentada em libra de insumo por libra de produto final. Como já mencionado 

anteriormente nesse modelo Brown et al. atrelaram os consumos específicos ao produto 

final, ou seja, ao aço laminado. 

A figura 4.2a ilustra a adaptação para português do diagrama de processo 

siderúrgico modelado pelos autores. A figura não ilustra todas as entradas e saídas dos 

processos que são apresentadas pelos mesmos em tabelas. É interessante ressaltar que 

o objetivo dos autores foi contemplar o máximo de rotas de aglomeração de minério 

(sinterização e pelotização), aciarias, lingotamentos e laminações possíveis para que a 

informação do modelo pudesse servir como um padrão de consumo do setor, entretanto 

desconhece na prática da siderurgia unidades que possuam uma cadeia com todas as 

rotas exibidas. A faixa vermelha contorna os processos da rota selecionada para obter-se 

o modelo, conforme apresentado no item 4.1. 



 59 

 

Figura 4.2a – Processos modelados por Brown (BROWN, HAMEL e HEDMAN, 1996). 
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Na figura estão delimitados pela linha vermelha os processos que serão utilizados 

para aplicar na rota siderúrgica nacional selecionada. Logo abaixo na figura 4.2b é 

apresentada um diagrama retirado da figura 4.2a contendo apenas os processos que 

serão modelados. É possível verificar para cada etapa, os principais energéticos 

consumidos, sendo que será exibido um diagrama separado para cada processo onde 

serão listados todos os energéticos consumidos.  

Além dos processos principais, são exibidos dois equipamentos auxiliares 

indispensáveis para operação da rota selecionada, os quais respondem por parte 

significativa do consumo de gases combustíveis em uma planta integrada, que são os 

regeneradores do alto-forno e o forno de reaquecimento da laminação. 

 

 

Figura 4.2b – Diagrama com a rota selecionada. 

 

 A numeração dos processos principais da figura 4.2b será utilizada para diferenciar 

os coeficientes específicos dos modelos que serão apresentados nesse capitulo. 

Uma vez feito essa delimitação de processos foi necessário adaptar alguns 

consumos específicos do modelo de Brown. Exemplo disso é a situação das aciarias, pois 

como a produção está dividida em três rotas e o tipo de aciaria que foi selecionado é 

aciaria LD, os consumos específicos foram ajustados linearmente com o aumento de 
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produção de aço líquido nessa rota mantendo a característica linear proposta no modelo. 

Além disso, alguns coeficientes como, por exemplo, a geração de gás de alto-forno ficou 

com valor 100 % acima de qualquer uma das referências pesquisadas, dessa forma esses 

coeficientes foram ajustados utilizando o coeficiente médio das siderúrgicas nacionais. 

É importante ressaltar que os coeficientes exibidos por Brown foram transformados 

para unidades do sistema internacional de medida em massa, volume (no caso de gases) 

ou energia (no caso de eletricidade) o que possibilita uma comparação entre os 

indicadores de todas as referências analisadas.  

A equação (4.1) descreve de forma simples o modelo de consumo específico 

proposto por Brown: 

 

             (4.1) 

 

Onde      representa o consumo do insumo/energético “i” em um determinado 

processo “j”,      é o consumo específico, e X é produção de aço laminado em tonelada (t). 

A denominação de “j” será feita conforme numeração dos processos apresentada na 

figura 4.2b, ou seja, “j” será um número de um algarismo começando no número de “1” 

para coqueria até o número “6” para laminação. 

Para simplificar a exibição das inúmeras equações de cada processo, as mesmas 

serão apresentadas no formato de diagrama de entrada e saída, conforme figura 4.3 que 

exibe o conjunto de equações que define as entradas e saídas para o processo de 

coqueria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos na coqueria. 

 

COQUERIA 

Entradas 

Carvão = 𝑐1 1*X 

BFG = 𝑐1 2*X 

COG = 𝑐1 3*X 

Energia Elétrica = 𝑐1 4*X 

Vapor BP = 𝑐1 5*X 

Água = 𝑐1 6*X 

Ar comprimido = 𝑐1 7*X 

Nitrogênio = 𝑐1 8*X 

Saídas 

𝑋1 = 𝑐1 9*X 

COG = 𝑐1 10*X 

Óleo Leve = 𝑐1 11*X 

Alcatrão = 𝑐1 12*X 

Amônia = 𝑐1 13*X 
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Na lista acima os coeficientes  1 1 até  1 13 representam os coeficientes específicos 

dos insumos/energéticos consumidos e gerados. Vapor BP é o vapor de baixa pressão 

(12 a 15 kgf/cm²), e X1 é a produção de coque. Os consumos específicos de água, ar 

comprimido e nitrogênio foram retirados da média aritmética de consumo das siderúrgicas 

nacionais, pois não são apresentados por Brown et al. (1996). Esse critério foi adotado 

para energéticos não exibidos por Brown, os quais não poderiam deixar de serem 

consumidos em sua totalidade para operação dos respectivos processos. 

Conforme figura 4.2a e 4.2b os autores além de exibirem consumo de COG e BFG, 

também apresentam valores para “combustível”, sem especificar o mesmo. No caso da 

coqueria foi adotado transformar o consumo desse combustível em BFG e COG que são 

os combustíveis típicos consumidos nesse processo nas plantas nacionais. Em algumas 

plantas nacionais e internacionais a composição da mistura de gases utiliza gás de aciaria 

e/ou gás natural, entretanto são exceções. 

A Figura 4.4 exibe as equações para o processo de sinterização, os coeficientes  2 1 

até  2 9 representam os coeficientes específicos dos insumos/energéticos, e X2 é a 

produção de sinter. Para os consumos específicos de água, ar comprimido, nitrogênio 

também foram aplicados à mesma metodologia do processo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Equações de consumo de insumos/energéticos na sinterização. 

 

Nas sinterizações também foi apresentado um consumo de “combustível” sem 

especificar o tipo, para esse caso foi assumido consumo de carvão energético que é o 

tipo de combustível além do coque aplicado para essas plantas. 

A Figura 4.5 exibe as equações para o processo de alto-forno, os coeficientes  3 1 

até  3 19 representam os coeficientes específicos dos insumos/energéticos consumidos e 

gerados, e X3 é a produção de gusa. Os consumos específicos de água, ar comprimido, 

SINTERIZAÇÃO 

Entradas 

Minério de ferro = 𝑐2 1*X 

Coque = 𝑐2 2*X 

Carvão energético = 𝑐2 3*X 

Energia Elétrica = 𝑐2 4*X 

COG = 𝑐2 5*X 

Água = 𝑐2 6*X 

Ar comprimido = 𝑐2 7*X 

Nitrogênio = 𝑐2 8*X 

Saídas 

𝑋2 = 𝑐2 9*X 
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nitrogênio, segue a mesma linha de raciocínio adotada anteriormente. Também foi 

acrescentada a energia elétrica gerada em turbinas de topo, pois três das quatro 

siderúrgicas nacionais analisadas possuem essa tecnologia. Para o consumo específico 

de ar soprado apresentado pelos autores não foi possível convergir para resultados reais, 

sendo que o volume atingiu sete vezes o consumo médio das referências, dessa forma 

também foi adotado o consumo específico médio das usinas nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos no alto-forno. 

 

Assim como nas etapas anteriores há o consumo de um “combustível” não 

especificado, para esse caso foi assumido que o consumo do mesmo possui a função de 

combustível redutor, dessa forma foi admitido carvão energético (injetado nas 

ventaneiras) que é o tipo de combustível além do coque e gás natural utilizado para esse 

fim. O mesmo tratamento foi dado para o alcatrão consumido no alto-forno, pelo fato de 

não ser de uso típico das usinas analisadas, dessa forma seu valor foi convertido (em 

base de energia) em carvão energético. 

A Figura 4.6 exibe as equações para a etapa de aciaria, os coeficientes  4 1 até  4 13 

representam os coeficientes específicos dos insumos/energéticos consumidos e gerados, 

e X4 é a produção de aço líquido. Os consumos específicos de água, ar comprimido, 

nitrogênio, Vapor BP (baixa pressão), COG, gás natural, argônio não foram apresentados 

pelos autores, dessa forma os mesmos foram retirados da média aritmética de consumo 

das siderúrgicas nacionais conforme já explicado acima. 

 

ALTO-FORNO 

Entradas 
Coque = 𝑐3 1*X 
Carvão energético = 𝑐3 2*X 
Gás Natural = 𝑐3 3*X 
BFG = 𝑐3 4*X 
COG = 𝑐3 5*X 
Energia Elétrica = 𝑐3 6*X 
Vapor BP= 𝑐3 7*X 
Água = 𝑐3 8*X 
Ar comprimido = 𝑐3 9*X 
Nitrogênio = 𝑐3 10*X 
Ar soprado = 𝑐3 11*X 
Oxigênio = 𝑐3 12*X 
Minério de ferro = 𝑐3 13*X 
Sinter = 𝑐3 14*X 
Pelota= 𝑐3 15*X 

Saídas 
𝑋3 = 𝑐3 16*X 

BFG = 𝑐3 17*X 

Energia Elétrica = 𝑐3 18*X 

Escória = 𝑐3 19*X 
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Figura 4.6 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos na aciaria. 

 

A Figura 4.7 exibe as equações para a etapa de lingotamento. Os coeficientes  5 1 

até  5 11 representam os coeficientes específicos dos insumos/energéticos consumidos, e 

X5 é a produção de aço bruto. Para esse processo apenas o consumo específico da 

energia elétrica foi fornecido, para os demais insumo/energéticos foi aplicado o mesmo 

tratamento já comentado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Equações de consumo de insumos/energéticos no lingotamento contínuo. 

 

A Figura 4.8 exibe as equações para a etapa de laminação. Os coeficientes  6 1 até 

 6 10 representam os coeficientes específicos dos insumos/energéticos consumidos, e X é 

a produção de aço laminado (tiras a quente). Os consumos específicos de água, ar 

comprimido, nitrogênio, Vapor BP, oxigênio não foram apresentados pelos autores, e 

foram adaptados conforme já explicado acima. Para consumo de combustível no forno de 

reaquecimento não foi definido o tipo do mesmo, dessa forma foi realizada a conversão 

ACIARIA 

Entradas 
COG = 𝑐4 1*X 
Gás Natural = 𝑐4 2*X 
Energia Elétrica = 𝑐4 3*X 
Vapor BP= 𝑐4 4*X 
Água = 𝑐4 5*X 
Ar comprimido = 𝑐4 6*X 
Nitrogênio = 𝑐4 7*X 
Argônio = 𝑐4 8*X 
 Oxigênio = 𝑐4 9*X 
Gusa = 𝑐4 10*X 
Sucata = 𝑐4 11*X 

Saídas 

𝑋4 = 𝑐4 12*X 

LDG = 𝑐4 13*X 

LINGOTAMENTO 

Entradas 

Aço líquido = 𝑐5 1*X 
COG= 𝑐5 2*X 
Gás Natural = 𝑐5 3*X 
Energia Elétrica = 𝑐5 4*X 
Vapor BP = 𝑐5 5*X 
Água = 𝑐5 6*X 
Ar comprimido = 𝑐5 7*X 
Nitrogênio = 𝑐5 8*X 
Argônio = 𝑐5 9*X 
 Oxigênio = 𝑐5 10*X 

Saídas 

𝑋5 = 𝑐5 11*X 
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em base de energia para COG, BFG e gás natural utilizando os percentuais de consumo 

desses gases nas usinas analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Equações de consumo de insumos/energéticos na laminação de tiras a quente. 

 

4.2.2 Modelo proposto 

 

Devido aos vários fatores de ajuste que foram necessários utilizar no modelo 

apresentado Brown et al. (1996), será proposto com intuito de comparação de modelos, 

uma metodologia semelhante, entretanto utilizando dados médios das quatro siderúrgicas 

nacionais retiradas de ABM (2013), e outras fontes que estudaram a siderurgia nacional. 

O modelo proposto assim como o de Brown, utiliza consumos específicos, entretanto tais 

consumos específicos estão vinculados aos produtos intermediários. Como exemplo o 

consumo específico de COG na sinterização é Nm³/tsinter, onde “tsinter” é a tonelada de 

sinter produzido.  

Embora essa modificação seja simples, possibilita maior flexibilidade ao modelo 

quando necessário ajustar produções de etapas intermediárias, o que não é possível com 

no modelo de Brown et al. (1996). Outra característica desse novo modelo proposto é 

agregar às fórmulas de produção quando for o caso o termo “estoque” e “venda”, pois as 

siderúrgicas mantêm um estoque técnico de determinadas matérias primas. Além disso, 

em certos casos ocorrem vendas de produtos intermediários, como coque, sinter e placas 

no caso da rota selecionada. 

Os consumos específicos do modelo sugerido serão apresentados em unidade de 

volume/massa do insumo correspondente por tonelada do produto do determinado setor. 

A rota a modelar é mesma para o modelo de Brown, ilustrada na figura 4.1. 

As equações 4.2 a 4.7 esclarecem como as produções intermediárias estão 

atreladas ao produto final: 

LAMINAÇÃO LTQ 

Entradas 
Aço bruto = 𝑐6 1*X 
BFG= 𝑐6 2*X 
COG= 𝑐6 3*X 
Gás Natural = 𝑐6 4*X 
Energia Elétrica = 𝑐6 5*X 
Água = 𝑐6 6*X 
Ar comprimido = 𝑐6 7*X 
Nitrogênio = 𝑐6 8*X 

 Oxigênio = 𝑐6 9*X 

Saídas 

Aço laminado = X 
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                     (4.2) 

 

  5   6 1                  (4.3) 

  

Onde “X5” é a produção de aço bruto no lingotamento contínuo [tab],  6 1 é consumo 

específico de aço bruto na laminação de tiras a quente [tab/tlam], X é a produção de aço 

laminado [tlam], “estoque” é volume de placas para manter o estoque [tab], e “venda” é a 

venda de placas lingotadas [tab]. 

 

  4   5 1   5 (4.4) 

 

Onde X4 é a produção de aço líquido da aciaria [tal] e  5 1 é consumo específico de 

aço líquido no lingotamento contínuo [tal/tab]. 

 

  3   4 10   4 (4.5) 

 

Onde X3 é a produção de gusa no alto-forno [tgusa] e 4 10 é consumo específico de 

gusa na aciaria [tgusa/tal]. 

 

  2   3 14   3                (4.6) 

 

Onde X2 é a produção de sinter no processo de sinterização [tsinter],  3 14 é 

consumo específico de sinter no alto-forno [tsinter/tgusa], “estoque” é o volume de sinter 

para manter um estoque mínimo [tsinter] e “venda” é volume de sinter que será vendido 

[tsinter]. 

 

  1   3 1   3   2 2   2                (4.7) 

 

Onde X1 é a produção de coque no processo de coqueria [tcoque],  3 1 é consumo 

específico de coque no alto-forno [tcoque/tgusa],  2 2 é consumo específico de coque na 

sinterização [tcoque/tsinter], “estoque” é o volume de coque para manter um estoque 

mínimo [tcoque] e “venda” é volume de coque que será vendido [tcoque]. 
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Assim como foi feito na apresentação do equacionamento completo do modelo de 

Brown, as inúmeras equações de cada processo serão apresentadas no formato de 

diagrama de entrada e saída. Os consumos específicos de  1 1 a  6 10 representam 

praticamente os mesmo energéticos do modelo de Brown, dessa forma não será descrito 

individualmente para não ficar repetitivo. Entretanto a lista com os consumos específicos 

do modelo, assim como as respectivas unidades são apresentadas no Apêndice A. 

A figura 4.9 exibe o conjunto de equações que define as entradas e saídas para o 

processo de coqueria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos na coqueria. 

 

A maior parte dos consumos específicos para o processo de coqueria foi retirada de 

ABM (2013) através de média aritmética dos consumos das quatro plantas analisadas. 

Apenas o consumo específico do óleo leve, alcatrão e amônia foram obtidos pela média 

aritmética apresentada pelas referências Machado et al. (2003) e EIPPCB (1999), pois 

não havia informações em mais de 50 % das quatro plantas analisadas.  

Alguns energéticos que não eram consumidos por todas as empresas ou mais de 50 

% delas foram assumidos a substituição do mesmo por um energético de comum 

aplicação. Para o caso específico da coqueria essa premissa foi aplicada para consumo 

de LDG, gás natural e coque de petróleo. 

A figura 4.10 exibe as equações para o processo de sinterização, foi aplicada a 

mesma metodologia já explicada, e nenhuma adaptação foi necessário para esse 

processo. 

 

 

 

 

COQUERIA 

Entradas 

Carvão = 𝑐1 1*𝑋1 

BFG = 𝑐1 2*𝑋1 

COG = 𝑐1 3*𝑋1 

Energia Elétrica = 𝑐1 4*𝑋1 

Vapor BP = 𝑐1 5*𝑋1 

Água = 𝑐1 6*𝑋1 

Ar comprimido = 𝑐1 7*𝑋1 

Nitrogênio = 𝑐1 8*𝑋1 

Saídas 

𝑋1 = 𝑐3 1*𝑋3 +𝑐2 2*𝑋2+ estoque + venda 

COG = 𝑐1 9*𝑋1 

Óleo Leve = 𝑐1 10*𝑋1 

Alcatrão = 𝑐1 11*𝑋1 

Amônia = 𝑐1 12*𝑋1 
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Figura 4.10 – Equações de consumo de insumos/energéticos na sinterização. 

 

 A figura 4.11 exibe as equações para o processo de redução via alto-forno. 

Para esse processo uma das siderúrgicas analisadas apresentou consumo de LDG, 

nesse caso foi aplicado o mesmo tratamento já comentado no processo de coqueria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos no alto-forno. 

 

A Figura 4.12 exibe as equações para o processo de fusão e refino via aciaria LD. 

Para esse processo uma das siderúrgicas analisadas apresentou consumo de Vapor de 

alta pressão, nesse caso foi aplicado o mesmo tratamento já comentado anteriormente, 

sendo o seu consumo energético transformado em vapor de baixa pressão.  

 

 

SINTERIZAÇÃO 

Entradas 

Minério de ferro = 𝑐2 1*𝑋2 

Coque = 𝑐2 2*𝑋2 

Carvão energético = 
𝑐2 3*𝑋2 

Energia Elétrica = 𝑐2 4*𝑋2 

COG = 𝑐2 5*𝑋2 

Água = 𝑐2 6*𝑋2 

Ar comprimido = 𝑐2 7*𝑋2 

Nitrogênio = 𝑐2 8*𝑋2 

Saídas 

𝑋2 = 𝑐3 9*𝑋3 + estoque + venda 

ALTO-FORNO 

Entradas 
Coque = 𝑐3 1*𝑋3 

Carvão energético = 𝑐3 2*𝑋3 

Gás Natural = 𝑐3 3*𝑋3 

BFG = 𝑐3 4*𝑋3 

COG = 𝑐3 5*𝑋3 

Energia Elétrica = 𝑐3 6*𝑋3 

Vapor BP= 𝑐3 7*𝑋3 

Água = 𝑐3 8*𝑋3 

Ar comprimido = 𝑐3 9*𝑋3 

Nitrogênio = 𝑐3 10*𝑋3 

Ar soprado = 𝑐3 11*𝑋3 

Oxigênio = 𝑐3 12*𝑋3 

Minério de ferro = 𝑐3 13*𝑋3 

Sinter = 𝑐3 14*𝑋3 

Pelota= 𝑐3 15*𝑋3 

Saídas 

𝑋3 = 𝑐4 10*𝑋4 

BFG = 𝑐3 16*𝑋3 

𝐸𝐸𝑇𝑅𝑇= 𝑐3 17*𝑋3 

Escória = 𝑐3 18*𝑋3 
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Figura 4.12 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos na aciaria. 

 

A figura 4.13 exibe as equações para o processo de lingotamento contínuo, 

nenhuma adaptação foi necessária para esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos no lingotamento. 

 

A figura 4.14 exibe as equações para o processo de laminação de tiras a quente, 

uma das siderúrgicas analisadas não possui essa rota de laminação, dessa forma os 

dados dessa empresa não foram considerados para obtenção do modelo desse processo. 

Uma das siderúrgicas analisadas apresentou consumo de LDG e óleo mineral no forno de 

reaquecimento, nesse caso foi aplicado o mesmo tratamento já comentado anteriormente.  

ACIARIA 

Entradas 
COG = 𝑐4 1*𝑋4 

Gás Natural = 𝑐4 2*𝑋4 

Energia Elétrica = 𝑐4 3*𝑋4 

Vapor BP= 𝑐4 4*𝑋4 

Água = 𝑐4 5*𝑋4 

Ar comprimido = 𝑐4 6*𝑋4 

Nitrogênio = 𝑐4 7*𝑋4 

Argônio = 𝑐4 8*𝑋4 

Oxigênio = 𝑐4 9*𝑋4 

Gusa = 𝑐4 10*𝑋4 

Sucata = 𝑐4 11*𝑋4 

  

Saídas 

𝑋4 = 𝑐5 1*𝑋5 

LDG = 𝑐4 12*𝑋4 

LINGOTAMENTO 

Entradas 

Aço líquido = 𝑐5 1*𝑋5 

COG= 𝑐5 2*𝑋5 

Gás Natural = 𝑐5 3*𝑋5 

Energia Elétrica = 𝑐5 4*𝑋5 

Vapor BP = 𝑐5 5*𝑋5 

Água = 𝑐5 6*𝑋5 

Ar comprimido = 𝑐5 7*𝑋5 

Nitrogênio = 𝑐5 8*𝑋5 

Argônio = 𝑐5 9*𝑋5 

Oxigênio = 𝑐5 10*𝑋5 

Saídas 

𝑋5= 𝑐6 1*X + estoque + venda 
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Figura 4.14 – Equações de consumo e geração de insumos/energéticos na laminação. 

 

4.2.3 Balanço de massa e energia para cogeração 

 

Para realizar previsão e simulação de geração de eletricidade foi elaborada uma 

planilha no Microsoft Excel® com todas as premissas que serão descritas abaixo. Nesse 

trabalho será adotada uma CTE (Central Termelétrica), descrita por Lima (2001) como 

uma planta de cogeração de referência para siderúrgicas nacionais, pela robustez da 

planta instalada, que possibilitou à siderúrgica em questão se tornar autossuficiente em 

energia elétrica. 

As centrais térmicas existentes nas plantas siderúrgicas nacionais são classificadas 

como sistemas de cogeração “topping”, ou seja, a produção de eletricidade antecede o 

fornecimento de calor útil. Essas unidades atendem prioritariamente a carga de ar 

soprado para alto-forno e vapor de processo para todas as etapas de produção. Depois 

de atendida essas demandas, o restante da energia disponível é convertido em energia 

elétrica, que é utilizada na própria usina ou vendida para a distribuidora. 

Para previsão de geração de eletricidade com os volumes de gás de processo 

excedente, será aplicado um balanço no modelo proposto (geração menos consumo), 

sendo que para isso serão utilizados indicadores práticos para conversão das respectivas 

fontes energéticas, procurando manter a simplicidade do modelo, porém baseando-se em 

parâmetros reais de processos. 

A tabela 4.1 apresenta todos os indicadores/premissas necessários para previsões 

simulações de cogeração de eletricidade. Esses indicadores são referenciados para a 

planta selecionada, sendo que os dados foram apresentados por Lima (2001). A tabela 

também apresenta os valores em unidades técnicas, mais utilizadas no setor siderúrgico. 

 

LAMINAÇÃO LTQ 

Entradas 

Aço bruto = 𝑐6 1*X 

BFG= 𝑐6 2*X 

COG= 𝑐6 3*X 

Gás Natural = 𝑐6 4*X 

Energia Elétrica = 𝑐6 5*X 

Água = 𝑐6 6*X 

Ar comprimido = 𝑐6 7*X 

Nitrogênio = 𝑐6 8*X 

Oxigênio = 𝑐6 9*X 

Saídas 

Produção laminado = X 
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Tabela 4.1 Indicadores práticos de cogeração empregados na siderurgia (LIMA, 2001). 

Indicador Nomenclatura 
Unidade Sistema 

Internacional 
Unidade 
Técnica 

Capacidade nominal produção de vapor (t/h) VapMAX 1020 - 

Capacidade nominal geração de eletricidade (MW) ELEMAX 260 - 

Temperatura Vapor (ºC) Tvap 540 ºC - 

Pressão Vapor (Mpa) Pvap 12,75 130 (kgf/cm²) 

Vapor de Processo (t/h) Vbp 230 - 

Consumo específico das caldeiras (GJ/tavp) ɳb 3.103 741 (Mcal/tvap) 

Equivalente térmico vapor processo (MJ/tvbp) ETvbp 2.771 662 (Mcal/tvap) 

Consumo específico turbo-geradores (tvap/MW) ɳTG 3,68 - 

Consumo específico turbo-sopradores (tvap/kNm³) ɳTS 0,238 - 

 
O coeficiente de conversão de energia térmica em energia elétrica é 860 kcal/kWh, 

entretanto o valor utilizado nesse trabalho é o adotado no padrão de balanço energético 

global da ABM (1997) como equivalente energético médio internacional, que possibilita a 

comparação das nossas usinas com plantas de outros países é de 2500 kcal/kWh. 

A figura 4.15 ilustra a planta de referência descrita acima, assim como as principais 

características. Conforme apresentado na figura a planta é composta por três caldeiras, 

dois turbo-geradores e dois turbo-sopradores. 

 

Figura 4.15 – Diagrama da CTE de referência com as principais características. 

 

Além dos equipamentos listados acima, o modelo proposto também inclui geração 

de energia elétrica através de turbina de recuperação de gás de topo, utilizada nos altos-

fornos Essa tecnologia foi incorporada ao modelo por estarem presentes em mais de 50 

% das plantas analisadas. 
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Com as premissas apresentadas até aqui, é possível montar o equacionamento que 

permitirá obter os dados de cogeração de eletricidade, assim como a aquisição ou venda 

de energia elétrica (quando for o caso). 

As equações 4.8 à 4.10 apresentam o resultado do balanço de gases de processo 

disponível para CTE. No termo          [Nm³/h]2 será incluído o volume médio de queima 

dos respectivos gases em “flare” (torres de combustão), conforme exibido na figura 3.10. 

 

      ∑           ∑                    (4.8) 

 

      ∑           ∑                    (4.9) 

 

      ∑           ∑                    (4.10) 

 

Com os volumes de combustíveis excedentes é possível obter a vazão de vapor 

(      [tvap/h] que será gerado, conforme descrito pela equação 4.11. Como pode ser 

visto na equação abaixo além das respectivas vazões de gases de processo calculadas 

no balanço, é adicionado na equação volumes de combustíveis adicionais, onde     

[m³/h] é a vazão de gás natural utilizado nas caldeiras,       [t/h] é a vazão de óleo 

utilizado e       [t/h] é a vazão de alcatrão mineral (gerado no processo de coqueria) que 

pode ser utilizado para geração de vapor. Todas as vazões são multiplicadas pelos 

respectivos PCI’s [kcal/Nm³] para transformar em base energética. Os PCI’s dos 

respectivos combustíveis foram apresentados no item 3.5. 

 

      
                                                                          

  
 (4.11) 

 

Em seguida é feito o balanço de vapor de alta-pressão utilizando a equação 4.12, 

para obter a vazão excedente para geração de energia elétrica (       ) [tvap/h] 

 

                                            

 
2
 Como um gás é compressível, ou seja, tem a propriedade de variar o volume com a variação da pressão 

e/ou da temperatura, uma vazão volumétrica expressa em m³/h não informa qual a “quantidade” de gás está 
sendo movimentada. Com o objetivo sanar esse problema, foi convencionada uma condição padrão 
denominada “Normal“. A vazão volumétrica medida nessa condição “Normal” é expressa em Nm³/h. A 
condição padrão normalmente utilizada é de1,013 bar de pressão, 0 graus centígrados de temperatura e 0% 
de umidade relativa 



 73 

                       
          

  
 (4.12) 

 

Onde      [Ndam3/h] é a vazão de ar soprado consumido no alto-forno,     

[tvap/Ndam3] é o consumo específico de vapor dos sopradores,      [tvbp/h] é vazão de 

vapor de baixa pressão,       [MJ/tvbp] é o equivalente térmico do vapor de processo e 

   [GJ/tvap] é o consumo específico das caldeiras. É interessante observar que o último 

termo da equação utiliza uma divisão do equivalente térmico do vapor pelo consumo 

específico da caldeira para converter a vazão de vapor de processo em vazão de vapor 

de alta pressão.  

Com a vazão de vapor de alta pressão disponível é possível obter a energia elétrica 

gerada na CTE utilizando a equação abaixo. 

       
       

   
 (4.13) 

 

Como a geração mínima de energia elétrica na central termelétrica é um parâmetro 

específico de cada siderúrgica, será admitido para simulação que essa carga mínima 

deve ser 30 % do consumo de energia elétrica. Dessa forma, quando a energia elétrica 

gerada for menor que 30 % do consumo, gás natural será adicionado nas caldeiras para 

atingir a vazão de vapor que atenda todas as premissas. 

Em seguida é feito o balanço da potência elétrica consumida, subtraindo o consumo 

dos processos produtivos da geração obtida na CTE e pela turbina de topo.  

 

                     ∑                                 (4.14) 

 

Onde                     [MW] é a potência elétrica a ser comprada ou vendida, e       

[MW] é a parcela que será gerada pela turbina de recuperação de gás de topo do alto-

forno, a qual é calculada pela equação 4.15: 

 

        3 17   3 (4.15) 

 

 É importante ressaltar que o modelo da geração de energia na TRT é um modelo 

simplificado, pois a geração dessas turbinas é função da pressão de entrada, da vazão do 

BFG e do ângulo de abertura. 
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Com este equacionamento associado ao modelo apresentado no item anterior é 

possível realizar simulações de cenários, como por exemplo, a influência do aumento ou 

redução de produções (produto final ou produtos intermediários como o sinter) na geração 

de energia.  

A tabela 4.2 apresenta um resumo dos dados de entrada do modelo para gerar 

resultados. 

Tabela 4.2 Resumo dos dados de entrada para obtenção dos resultados. 

Item Nomenclatura Unidade Valor 

Produção de aço laminado X tlam 3.000 – 15.000 

Capacidade nominal geração de eletricidade ELEMAX MW 260 

Geração mínima EEmin MW 0,3*(consumo E.E) 

Vapor de Processo Vvbp (t/h) 230 

Consumo específico das caldeiras ɳb (GJ/tvap) 3.103 

Equivalente térmico vapor processo ETvbp (MJ/tvbp) 2.771 

Consumo específico turbo-geradores ɳTG (tvap/MW) 3,68 

Consumo específico turbo-sopradores ɳTS (tvap/kNm³) 0,238 

PCI Alcatrão PCIalca GJ/t 37,68 

PCI BFG PCIBFG GJ/kNm³ 3,39 

PCI COG PCICOG GJ/kNm³ 17,58 

PCI Gás Natural PCIGN GJ/kNm³ 7,67 

PCI LDG PCILDG GJ/kNm³ 35,71 

PCI Óleo 1A PCIóleo GJ/t 41,87 

Perda BFG %BFG % 3 

Perda COG %COG % 1 

Perda LDG %LDG % 19 

 

4.3 Metodologia para análise dos resultados 

 

Conforme já comentado no capítulo 3 para realizar balanço de energia será utilizada 

a metodologia de balanço energético conforme estabelecido pelo Padrão de Balanço 

Energético Global publicado por ABM (1997).  

Como o foco deste trabalho não está nas matérias primas, e sim nos combustíveis e 

utilidades, não será contabilizado no consumo global a energia incorporada pelas 

matérias primas. Entretanto durante a análise de resultado será demonstrado que 

desprezar essa variável pode levar a conclusões errôneas sobre eficiência de 

determinada planta. 

Uma vez que as diferentes fontes energéticas são colocadas em bases energéticas, 

é possível analisar o comportamento do processo através da intensidade energética do 

processo e a intensidade energética global. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Na primeira etapa da análise de resultados será feita uma comparação entre os 

resultados por processos (GJ/tprod) e o resultado global (GJ/tab) em relação à média de 

quatro grandes siderúrgicas nacionais e a duas referências internacionais (WBPEIV e 

ESA). 

A primeira dessas referências é definida pela International Iron and Steel Institute’s 

(IISI’s) como EcoTech plant, que é a planta Benchmark, e será denominada ao longo do 

trabalho pela sigla WBPEIV do inglês World Best Practice Energy Intensity Values. A 

EcoTech plant é uma planta teórica onde todas as tecnologias de economia de energia 

que são viáveis economicamente foram implantadas, sendo que para o processo de 

aciaria foram implantadas todas as tecnologias disponíveis inclusive aquelas que não 

foram comprovadas viabilidade econômica (ERNST WORRELL, 2008). 

A outra referência são os dados apresentados no relatório da The European Steel 

Association - ESA (2014), os quais se referem a 25% da população de plantas analisadas 

que apresentaram o menor consumo. 

Na segunda etapa da análise de resultado será feita a comparação do consumo 

específico dos energéticos obtidos pelo modelo proposto em relação com os dados da 

ESA (2014) e da Agência Europeia Integrada de Prevenção e Controle da Poluição (The 

European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau)- EIPPCB (1999). 

Nessa etapa não serão utilizados os dados da planta Benchmark (WBPEIV), pois nessa 

referência os dados não são apresentados detalhadamente para possibilitar a análise.  

Na terceira etapa será feita uma análise da influência dos volumes de produção na 

geração de energia elétrica, e como a redução do consumo de gases e vapor em cada 

processo podem influenciar na cogeração de eletricidade e no consumo global da planta 

(GJ/tab). 

E por último será feita uma discussão sobre algumas práticas e tecnologias de 

eficiência energética encontrada durante a pesquisa, como e quanto elas podem agregar 

no parque siderúrgico analisado. Também serão citadas algumas dessas tecnologias ou 

melhores práticas que já são adotadas em algumas empresas nacionais. A implantação 

dessas práticas/tecnologias depende de análises técnicas e econômicas. 

O modelo de Brown et al. (1996) será tratado ao longo desse capítulo como “modelo 

de Brown”. 
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5.1 Primeira etapa: análise dos modelos 

 

 Serão apresentados os resultados obtidos pelos modelos para cada etapa do 

processo siderúrgico. Sendo o principal objetivo verificar o consumo total de energia em 

GJ/tprod de cada processo, sinalizando principais diferenças.  

Todos os gráficos que serão apresentados possuem a mesma estrutura da figura 

5.1, em relação à ordem das referências, e a linha em vermelha inferior representa um 

desvio de 10% abaixo da média nacional e a linha superior 10 % acima. Essas linhas 

possibilitará uma melhor visualização do desvio dos modelos em relação à média 

nacional, da diferença das siderúrgicas analisadas para média e da lacuna da média 

nacional em relação às referências internacionais. Na prática do planejamento energético 

desvios de mais ou menos 10 % são tidos como aceitável. 

A figura 5.1 apresenta os resultados obtidos em ambos os modelos para processo 

de sinterização. O modelo proposto apresenta um pequeno desvio de 0,9% em relação à 

média nacional, enquanto que o modelo de Brown possui um desvio de 49,4% devido alto 

consumo de coque, aproximadamente 0,68 GJ/tsinter acima da média nacional. Já em 

relação ao WBPEIV observa-se uma diferença de 25%, sendo que 0,15 GJ/tsinter é 

consequência da utilização de recuperação de calor para produção de vapor da planta 

benchmark.  

 

 

Figura 5.1 – Resultado do consumo específico de energia na etapa de sinterização.  
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A intensidade energética do processo de sinterização é muito influenciada pela 

qualidade do minério de ferro, quanto menor o teor de ferro, mais energia será necessária 

para processar a ganga3. 

A figura 5.2 apresenta os resultados obtidos para processo de coqueria. O modelo 

proposto apresenta um desvio pequeno de 0,3% em relação à média nacional apesar de 

algumas adaptações terem sido necessárias, conforme explicado no item 4.2.2. O modelo 

de Brown apresentou um pequeno desvio de 3%. Pode-se dizer que ambos os modelos 

apresentam bom ajuste para previsões de consumo energético global das coquerias nas 

plantas nacionais.  

Em relação ao WBPEIV tem-se uma diferença de 16% abaixo da média nacional. 

Como já mencionado essa planta apresenta todas as tecnologias viáveis para economia 

de energia. Trata-se de uma coqueria ‘Heat Recovery’ com o apagamento a seco de 

coque. 

Percebe-se também que o consumo energético das melhores plantas de coqueria da 

pesquisa de ESA (2014) está no mesmo patamar das plantas nacionais, com consumo de 

apenas 3% abaixo. 

 

 

Figura 5.2 – Resultado do consumo específico de energia na etapa de coqueria. 

 

                                            

 
3
 Ganga são as impurezas contidas nos minérios, sendo a parte não aproveitada da fragmentação. 
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A figura 5.3 exibe os resultados para o processo de redução via alto-forno a coque 

mineral. Nesse processo tem-se novamente um desvio muito pequeno do modelo 

proposto, na ordem de 0,3%. Já o modelo de Brown apresentou um desvio maior, na casa 

de 6%, entretanto ainda dentro da faixa aceitável. 

 

 

Figura 5.3 – Resultado do consumo específico de energia na etapa de alto-forno. 

 

Em relação ao WBPEIV tem-se uma diferença grande para ambos os modelos. A 

diferença está nos combustíveis sólidos e gases para aquecimento, uma vez que a 

tecnologia como turbina de recuperação de gás de topo e enriquecimento com oxigênio 

são práticas adotadas na maior parte das plantas nacionais analisadas. Porém fica difícil 

precisar com exatidão as diferenças dos dados do WBPEIV, uma vez que não apresenta 

os resultados de forma detalhada como as outras referências. 

Em relação aos dados da ESA (2014), verifica-se também uma oportunidade para 
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gases para reaquecimento que representam um consumo maior, na ordem de 0,61 

GJ/tgusa. 

A figura 5.4 apresenta resultados para o processo de aciaria. Para essa etapa, o 

modelo sugerido apresentou um desvio na casa de 5,5% em relação à média nacional. 

Ressalta-se que para esse processo foram utilizados dados médios apresentados pelo 
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individuais para esses insumos não estão disponibilizados nos respectivos balanços 

energéticos. Para o modelo de Brown tem-se um desvio de 4,2%. 

 

 

Figura 5.4 – Resultado do consumo específico de energia na etapa de aciaria. 

 

Verifica-se na figura acima uma grande diferença entre WBPEIV e as demais 

referências, entretanto é importante relembrar que para esse processo todas as 

tecnologias de eficiência energética foram incorporadas, inclusive aquelas que não 

comprovaram viabilidade econômica. 

A metodologia de balanço utilizada por ESA (2014) para avaliar os processos 

individuais permite uma melhor análise, uma vez que considera a energia incorporada nas 

matérias primas, fabricadas em processos anteriores. Os dados apresentados por ESA 

(2014) para aciaria incluem também o processo de lingotamentos. 

A figura 5.5 exibe os resultados para o lingotamento contínuo. Para o modelo 

sugerido tem-se um pequeno desvio de 2,8% em relação à média nacional. Já o modelo 

de Brown apresenta um desvio percentual grande 27,2%. Nesse processo nota-se uma 

maior variabilidade do consumo em cada usina, o qual pode ser verificado ao comparar a 

usina D com a usina B. 

Em relação à WBPEIV verifica-se uma grande diferença dos valores percentuais e 

absolutos em ambos os modelos. Entretanto não é possível aprofundar a comparação, 

pois conforme comentado sobre essa referência, as informações não são detalhadas. 
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Conforme comentado anteriormente ESA (2014) exibiu os resultados do 

lingotamento juntamente com os dados da aciaria. 

 

 

Figura 5.5 – Resultado do consumo específico de energia na etapa de lingotamento 

 

Na figura 5.6 são exibidos os resultados para o processo de laminação de tiras a 
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um desvio absoluto de 0,08 GJ/tprod em relação à média nacional. Já o modelo de Brown 
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também de energia elétrica. 
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Figura 5.6 – Resultado do consumo específico de energia na etapa de laminação. 

 

A figura 5.7 apresenta o resultado global para cada usina analisada. Nota-se uma 
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processos da rota pesquisada. Entretanto uma análise técnica e econômica para cada 

usina é necessária antes de comprovar viabilidade das práticas e tecnologias. Essas 

análises podem indicar que alguns casos não apresentam viabilidade econômica com 

taxas de retorno atrativas para melhorar eficiência energética, pois o preço de 

determinadas matérias primas/energéticos podem ter um custo muito baixo ou até mesmo 

serem subsidiadas através de políticas governamentais. 

 

 

Figura 5.7 – Resultado da intensidade energética global. 

 

A tabela 5.1 apresenta os resultados em GJ por tonelada de produto produzido por 

cada processo. 

 

Tabela 5.1 – Balanço energético dos processos produtivos em GJ/tprod de cada processo. 

Processo 
Consumo 
(GJ/tprod) 

Geração 
(GJ/ tprod) 

Balanço 
(GJ/ tprod) 

Coqueria 45,79 -39,15 6,64 

Sinterização 1,81 0,00 1,81 

Alto-Forno 19,09 -5,69 13,40 

Aciaria 1,35 -0,73 0,62 

Lingotamentos 0,23 - 0,23 

Laminação 2,64 - 2,64 
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A tabela 5.2 apresenta os resultados do consumo, geração e do balanço em GJ/tab 

para cada etapa do processo siderúrgico. Percebe-se que o processo de coqueria produz 

em base energética 85% do seu consumo. E o processo de alto-forno produz 30% em 

relação ao seu consumo energético. 

 

Tabela 5.2 – Balanço energético global dos processos produtivos para modelo proposto. 

Processo 
Consumo de energia 

(GJ/tab) 
Geração de energia 

(GJ/tab) 
Balanço 
(GJ/tab) 

Coqueria 21,22 -18,13 3,09 

Sinterização 2,37 - 2,37 

Alto-Forno 19,21 -5,73 13,48 

Aciaria 1,42 -0,77 0,66 

Lingotamentos 0,23 - 0,23 

Laminação 2,55 - 2,55 

Total 47,01 -24,64 22,38 

 

Conforme descrito anteriormente é importante avaliar o consumo energético 

incorporando a energia contida na matéria prima adquirida, como é o caso da pelota, 

sucata, placa, etc. Na figura 5.8 têm-se o resultado global para cada usina analisada, 

adicionando a energia contida na pelota comprada, exceto para a ‘usina A’ e ‘WBPEIV’, 

as quais não exibem esse parâmetro, sendo que o valor da intensidade energética para 

as mesmas nessa figura foram mantidos os mesmo da figura 5.8.  

Não foi possível adicionar energia incorporada na sucata total e no gusa comprado, 

pois a maior parte das referências nacionais não disponibilizaram essa informação 

detalhada. 

Percebe-se que houve um aumento significativo da intensidade energética para as 

usinas que possuem percentual relevante de pelota na carga metálica do alto-forno, como 

é o caso do modelo de ‘Brown’ e da ‘usina B’.  
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Figura 5.8 – Intensidade energética global com a energia incorporada pela pelota comprada. 

 

5.2 Segunda etapa: análise dos consumos específicos  

 

Conforme visto no item anterior o modelo proposto apresentou um bom ajuste para 

todas as etapas do processo, podendo ser um modelo que represente o consumo 

energético global das plantas nacionais analisadas. Serão exibidas abaixo as tabelas com 

os consumos específicos dos principais energéticos em cada etapa do processo 

siderúrgico, com os dados do modelo proposto e também das referências ESA (2014) e 

EIPPCB (1999). 

A tabela 5.3 exibe os consumos específicos de cada insumo para o processo de 

coqueria. Nota-se que existe uma grande diferença ente os consumos de gases, energia 

elétrica, vapor e água entre o modelo que representa a média nacional e os dados de 

EIPPCB (1999), cujos resultados provêm de 11 plantas de quatro países europeus, 

considerados lideres em proteção ambiental e produtividade.  
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Tabela 5.3 – Consumos específicos para o processo de Coqueria. 

Insumo Unidade 
Modelo 

Proposto 
EIPPCB ESA 

Carvão kg/tcoque 1.321 1.300 1.268 

Gases Combustíveis GJ/tcoque 3,02 3,55 2,72 

Energia Elétrica kWh/tcoque 39 27 38 

Vapor GJ/tcoque 0,25 0,18 0,31 

Água m³/tcoque 1,10 5,40 - 

Ar comprimido Nm³/tcoque 12,21 11,00 8,00 

Nitrogênio Nm³/tcoque 11,37 - 11,00 

 

O alto consumo desses insumos nas siderúrgicas nacionais é interpretado como 

ausência de algumas tecnologias como inversores de frequência nos exaustores da 

coqueria e motores da planta, desperdício de vapor de processo por vazamentos em 

juntas e/ou na tubulação, desperdício de gases de processo devido defasagens 

tecnológicas nos sistemas de combustão e/ou qualidade do carvão enfornado. 

Em relação aos dados de ESA (2014) verifica-se uma diferença menos acentuada, 

entretanto, ainda alta para os casos de água, gases de processo e vapor. 

Como será visto no item 5.3 a redução do consumo de vapor de processo e gases 

combustíveis aumenta a disponibilidade de energia para cogeração, reduzindo os custos 

com aquisição de energia elétrica. A diferença desses insumos em relação ao melhor 

valor chega à ordem de 41% para o vapor de processo e 15% para gases combustíveis. 

A tabela 5.4 apresenta os consumos específicos para o processo de sinterização. 

Percebe-se que existe grande diferença ente os consumos de COG, energia elétrica, 

água e ar comprimido, do modelo proposto em relação à EIPPCB (1999), cujos dados 

dessa referência provêm de cinco plantas de cinco países europeus, considerados lideres 

em proteção ambiental e produtividade.  

 

Tabela 5.4 – Consumos específicos para o processo de Sinterização. 

Insumo Unidade Modelo Proposto EIPPCB ESA 

Combustível sólido GJ/tsinter 1,27 1,32 1,61 

COG GJ/tsinter 0,07 0,13 0,05 

Energia Elétrica kWh/tsinter 44,24 29,50 49,50 

Água m³/tsinter 0,58 0,18 - 

Ar comprimido m³/tsinter 4,17 2,10 7,20 

Nitrogênio m³/tsinter 0,27 - 
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Em relação aos dados de ESA (2014) verifica-se uma diferença menos acentuada, 

no caso de energia elétrica e água de processo. Entretanto é uma diferença considerável 

chegando a 11% para energia elétrica e 42% para água de processo. 

A ausência de inversores de frequência nos motores elétricos de grande porte, 

encontrados nas plantas de sinterização pode explicar parte do maior consumo de 

eletricidade. Além disso, a utilização de minério de ferro de baixa qualidade implica em 

um maior consumo para processamento da ganga. Pode ocorrer também desperdício de 

gases de processo por problemas na combustão dos fornos de ignição.  

No caso da sinterização o melhor valor obtido para consumo de COG chega a ser 

50% menor que o valor do modelo proposto. 

A tabela 5.5 exibe os consumos específicos para o processo de alto-forno. Nota-se 

que a diferença do consumo de combustíveis redutores (soma de coque, carvão e gás 

natural) denominados “fuel-rate”, e da carga metálica (sinter, pelota e minério de ferros) 

das usinas nacionais ficam no máximo em 6% e 5% respectivamente em relação as 

demais referências.  

 

Tabela 5.5 – Consumos específicos para o processo de Alto-Forno. 

Insumo Unidade Modelo Proposto EIPPCB ESA 

Coque kg/tgusa 413,67 310,00 324,90 

Carvão kg/tgusa 97,15 180,00 163,40 

Gás Natural kg/tgusa 8,18 - - 

Fuel-rate kg/tgusa 518,99 490,00 488,30 

Gás de Alto-Forno GJ/tgusa 1,58 1,88 1,62 

Gás de Coqueria GJ/tgusa 0,59 0,32 0,22 

Gases Combustíveis GJ/tgusa 2,17 2,19 1,84 

Energia Elétrica kWh/tgusa 37,54 34,50 97,20 

Vapor GJ/tgusa 0,13 0,03 - 

Água m³/tgusa 0,60 25,40 - 

Ar comprimido Nm³/tgusa 10,71 10,00 22,90 

Nitrogênio Nm³/tgusa 37,79 - 20,00 

Ar Soprado Nm³/tgusa 790,37 - - 

Oxigênio Nm³/tgusa 49,16 40,00 34,20 

Minério kg/tgusa 163,00 187,50 117,00 

Sinter kg/tgusa 1.304,00 1.100,00 1.314,20 

Pelota kg/tgusa 163,00 435,00 169,20 

Carga metálica kg/tgusa 1.630,00 1.722,50 1.600,40 
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Percebe-se que existe uma grande diferença para consumo de gases combustíveis, 

energia elétrica, ar comprimido e nitrogênio em relação aos dados de ESA (2014). 

Verifica-se também um grande desvio entre o consumo de vapor, água de processo e 

oxigênio comparados aos dados de EIPPCB (1999), o qual apresenta resultados obtidos 

de quatro plantas de quatro países europeus, referência em proteção ambiental e 

produtividade.  

O maior consumo desses insumos nas referências nacionais pode ser fruto da 

ausência de algumas tecnologias como, por exemplo, os já citados inversores de 

frequência no acionamento dos motores elétricos dessas plantas. No caso dos gases de 

processo um melhor ajuste da combustão e a defasagem tecnológica dos regeneradores 

podem influenciar nas diferenças. O melhor consumo específico para os gases é 18% 

menor do que as plantas nacionais, enquanto o consumo de vapor é quatro vezes menor 

do que o consumo das plantas nacionais. 

A tabela 5.6 apresenta os consumos específicos para o processo de aciaria. Nota-se 

uma diferença pequena de no máximo 4 % do modelo proposto para a carga metálica do 

convertedor (gusa e sucata) em relação às demais referências. 

 

Tabela 5.6 – Consumos específicos para o processo de Aciaria. 

Insumo Unidade Modelo Proposto EIPPCB ESA 

Gás de Coqueria GJ/tal 0,03 0 0,08 

Gás Natural e GLP GJ/tal 0,11 0,04 0,06 

Gases Combustíveis GJ/tal 0,13 0,04 0,14 

Energia Elétrica kWh/tal 51,79 22 77,7 

Vapor GJ/tal 0,04 0,09 - 

Água m³/tal 0,34 2,7 - 

Ar Comprimido Nm³/tal 7,93 11 - 

Nitrogênio Nm³/tal 41,42 0 52 

Argônio Nm³/tal 1,19 - 0,8 

Oxigênio kg/tal 57,17 50 63,4 

Gusa kg/tal 951,00 900 917,3 

Sucata kg/tal 138,00 212,5 130,4 

Carga metálica kg/tal 1.089,00 1.112,50 1.047,70 

 

Entretanto há um desvio muito grande em relação ao consumo de gases 

combustíveis, energia elétrica, vapor, água e ar comprimido do modelo que representa a 

média de consumo das plantas analisadas e os dados do EIPPCB (1999), o qual 

apresenta resultados de quatro plantas de quatro países europeus. Em relação aos dados 
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de ESA (2014) há uma diferença considerável no consumo de energia elétrica, nitrogênio 

e argônio, sendo percentualmente menores que as citadas acima em relação ao EIPPCB 

(1999), mas todas encontram-se pelo menos 20 % abaixo das plantas nacionais 

analisadas. 

As justificativas para as grandes diferenças entre as referências podem ser 

apontadas como já mencionado a não utilização de inversores de frequência nos motores 

elétricos, principalmente no caso do acionamento do convertedor, dos exaustores e 

sistemas de despoeiramento. Desperdício de água e vapor de processo por vazamentos 

em juntas e/ou na tubulação, sistemas de ar comprimido mal dimensionado. Podem existir 

algumas particularidades (tecnologias ou condições operacionais) que justifiquem um 

maior consumo de um determinado insumo. 

O melhor consumo específico de vapor processo é de 2,6 vezes menor que o 

consumo das usinas nacionais, e para os gases combustíveis o menor consumo é cerca 

de 56% abaixo da média nacional. 

A tabela 5.7 exibe os consumos específicos para o processo de laminação. Nota-se 

uma grande diferença no consumo de energia elétrica e gases de processo em relação 

aos dados apresentados por EIPPCB (1999). Em relação à ESA (2014) tem-se o mesmo 

comportamento para os insumos acima, entretanto as diferenças são percentualmente 

menores, além disso, verifica-se um elevado consumo de nitrogênio nessa referência. 

 

Tabela 5.7 – Consumos específicos para o processo de Laminação. 

Insumo Unidade Modelo Proposto EIPPCB ESA 

Gás de Alto-Forno GJ/tprod 0,06 - 0,09 

Gás de Coqueria GJ/tprod 0,57 - 0,82 

Gás Natural GJ/tprod 0,96 - 0,34 

Gases Combustíveis GJ/tprod 1,58 1,00 1,26 

Energia Elétrica kWh/tprod 95,91 119 84,1 

Vapor GJ/tprod 0,03 0,03 - 

Água m³/tprod 0,72 - - 

Ar Comprimido Nm³/tprod 17,38 - 17,1 

Nitrogênio Nm³/tprod 0,03 
 

0,1 

Oxigênio Nm³/tprod 0,21 0,01 0 

 

Conforme já comentado a ausência de tecnologias principalmente relacionadas ao 

acionamento dos motores elétricos estão associados às diferenças de consumo, além 

disso, as características dos materiais laminados também são determinantes. Em relação 
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aos gases de processo o maior consumo pode ser devido combustão mal ajustada, 

tecnologias e limitações dos fornos de reaquecimento. 

Embora tenham sido dados alguns exemplos que justificam os grandes desvios 

(sendo que existem inúmeros outros prováveis motivos), é necessário cautela na 

comparação direta sem ter maiores detalhes de cada processo. Em alguns casos a opção 

de utilizar uma matéria prima de pior qualidade seja ela por falta de uma melhor opção ou 

por vantagem econômica, pode aumentar o consumo de outros insumos. Outro fato 

importante são as características de cada produto que podem variar em cada empresa 

dependendo da qualidade requerida pela aplicação final. 

Apesar de ter sido mostrado que há possibilidade de economia de vários insumos 

em todas as etapas, a análise individual utilizada nesse item não pode ser conclusiva em 

relação ao desempenho do processo, pois existem particularidades que não são 

detalhadas em nenhuma referência e, além disso, em algumas vezes o alto consumo de 

um determinado energético pode levar a redução do consumo de outro insumo. Sendo 

assim a análise energética utilizada no item 5.1 é a mais indicada para medir o 

desempenho energético do processo em questão e da usina. 

 

5.3 Terceira etapa: resultados para cogeração de eletricidade 

 

Nessa etapa serão apresentados os resultados das simulações de cogeração 

alterando volume de produção em algumas etapas do processo. Serão apresentados 

também os resultados da cogeração de eletricidade utilizando os melhores consumos 

específicos de gases e vapor de processo.  

 

 5.3.1 Efeito das produções na cogeração 

 

Será apresentada primeiramente uma simulação considerando uma variação de 

produção do processo de laminação e as demais produções acompanhando o volume do 

produto final. Em um segundo momento serão apresentados os resultados para 

simulações variando as produções de cada etapa enquanto os demais processos 

permanecem em um regime normal de operação. 

Inicialmente foi definida a produção de operação em regime nominal de cada 

processo em função dos volumes necessários para produzir, por exemplo, 15.000 

toneladas de laminados por dia. Para o regime de operação normal foi admitido 66,66 % 
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da capacidade nominal, e para produção mínima foi considerado 20 % da capacidade 

nominal. As produções admitidas em cada condição para cada processo serão exibidas 

na tabela 5.8: 

 

Tabela 5.8 – Produção dos processos em toneladas diárias. 

Item 
Produção 
Nominal 

Produção 
Regime Normal 

Produção 
Mínima 

Produção de sinter 20.340 13.560 4.068 

Produção de coque 7.186 4.791 1.437 

Produção de gusa 15.598 10.399 3.120 

Produção de aço líquido 16.402 10.935 3.280 

Produção de aço bruto 15.507 10.338 3.101 

Produção de tiras a quente 15.000 10.000 3.000 

 

A tabela 5.9 apresenta os resultados da variação da produção de laminados na 

cogeração de eletricidade. Os percentuais da primeira coluna são relativos da condição 

em regime de operação e não da capacidade nominal. Além dos percentuais e volumes 

são exibidos os resultados da geração de energia elétrica total, do consumo de energia 

elétrica dos processos produtivos, da compra ou venda de energia elétrica para 

concessionária (admitindo que sendo uma opção válida) e do consumo de gás natural 

necessário para manter as condições das cargas críticas, conforme apresentado nas 

premissas do item 4.2.3. 

Os valores de potência média são exibidos na tabela 5.9 a seguir: 

 

Tabela 5.9 – Resultado da variação da produção de laminado na cogeração 

% 
Produção de 
laminado (t) 

Potência elétrica 
gerada (MW) 

Potência elétrica 
consumida (MW) 

Excedente ou 
déficit (MW) 

Gás Natural 
(m³/h) 

150% 15.000 245 177 68 0 

120% 12.000 181 142 39 0 

100% 10.000 138 118 19 0 

90% 9.000 116 106 10 0 

60% 6.000 51 71 -20 0 

30% 3.000 14 35 -21 8.876 

 

Analisando a tabela acima nota-se que a potência elétrica gerada e a consumida 

acompanham linearmente o aumento da produção. Observa-se também que para 

produção de 60% da capacidade do regime de operação estabelecido já é necessário 



 91 

adquirir energia da rede externa (valor negativo significa consumo maior que geração, 

aqui definido como déficit). O volume mínimo de produção para não ser necessária a 

compra energia elétrica é de 6.540 toneladas de laminado. Percebe-se também que para 

a produção de 30% do regime de operação estabelecido é necessário o consumo de gás 

natural na central térmica para garantir o cumprimento das cargas críticas adotadas como 

premissa. 

A tabela 5.10 apresenta os resultados da cogeração de eletricidade com a variação 

da produção individual das etapas produtivas mantendo as demais etapas no regime de 

operação normal admitido, conforme tabela 5.8. 

 

Tabela 5.10 – Resultado da variação individual das produções intermediárias. 

Processo Item Unidade 150% 120% 
Regime 
normal 

90% 60% 30% 

Sinterização 

Sínter t 20.340 16.272 13.560 12.204 8.136 4.068 

Geração MW 136 137 138 138 139 140 

Consumo MW 131 123 118 116 108 101 

Venda ou Compra MW 5 14 19 22 31 39 

Intensidade Energética GJ/tab 23,57 22,85 22,38 22,14 21,43 20,72 

Coqueria 

Coque t 7.186 5.749 4.791 4.311 2.874 1.437 

Geração MW 183 156 138 129 101 85 

Consumo MW 122 120 118 118 115 113 

Venda ou Compra MW 61 36 19 11 - 14 - 28 

Intensidade Energética GJ/tab 23,92 22,99 22,38 22,07 21,15 20,22 

Alto-forno 

Gusa t 15.598 12.479 10.399 9.359 6.239 3.120 

Geração MW 202 163 138 125 86 47 

Consumo MW 126 122 118 117 112 107 

Venda ou Compra MW 76 42 19 8 - 26 - 60 

Intensidade Energética GJ/tab 29,12 25,08 22,38 21,03 16,98 12,93 

Aciaria 
Lingotamento 

Aço líquido t 16.402 13.122 10.935 9.841 6.561 3.280 

Produção de aço bruto t 15.507 12.405 10.338 9.304 6.203 3.101 

Geração MW 148 142 138 136 129 123 

Consumo MW 133 124 118 115 107 98 

Venda ou Compra MW 15 18 19 20 23 25 

Intensidade Energética GJ/tab 15,21 18,80 22,38 24,77 36,71 72,52 

Laminação 

Laminado t 15.000 12.000 10.000 9.000 6.000 3.000 

Geração MW 126 133 138 140 147 154 

Consumo MW 138 126 118 114 102 90 

Venda ou Compra MW - 12 7 19 26 44 63 

Intensidade Energética GJ/tab 23,65 22,89 22,38 22,12 21,36 20,59 
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Os percentuais da primeira coluna são relativos à condição do regime de operação 

normal e não da capacidade nominal, assim como na tabela 5.9. Além dos percentuais e 

volumes de produção, são exibidos os resultados da potência elétrica gerada total, 

potência elétrica consumida, da compra (déficit) ou venda (excedente) para 

concessionária e a intensidade energética global. 

Para os resultados apresentados todas as premissas definidas anteriormente foram 

atendidas na simulação. 

Analisando a tabela acima verifica-se que o valor mínimo de potência elétrica gerada 

é de 47 MW, e ocorre para a condição do processo de alto-forno operando com 30% da 

capacidade do regime normal. Entretanto essa não é uma característica típica de 

operação já que faltaria gusa para aciaria e o convertedor apresenta limitações de 

operação com carga sólida (sucata ou gusa sólido).  

Já o valor máximo de potência gerada ocorre quando o processo de alto-forno está 

produzindo na capacidade nominal e os demais processos em condição normal. Isso 

permite uma maior disponibilidade de BFG para central térmica e uma maior geração na 

turbina de topo. Entretanto essa condição é evitada uma vez que seria necessário jogar 

gusa líquido em pátios com convertedores operando em regime normal, e isso não é 

economicamente viável. 

Em relação ao consumo máximo e mínimo, ocorrem quando o processo de 

laminação está na condição nominal e a 30% da condição de regime normal de operação 

respectivamente.  

Para intensidade energética o melhor valor é de 12,93 GJ/tab, e ocorre quando o 

processo de redução no alto-forno está na menor faixa de produção e os demais 

processos em regime normal. Esse cenário conforme já descrito anteriormente não é uma 

situação típica, devido limitações de carga sólida no convertedor e viabilidade econômica. 

Entretanto, na eventual parada de um alto-forno, situação que pode ocorrer, sendo que 

nesse momento a produção de aço bruto estaria em ritmo de operação normal. Assim 

como as gerações de energéticos da coqueria que impactam significativamente no 

indicador, sendo que o consumo energético do forno estaria baixo. 

Já o pior valor para intensidade energética é de 72,52 GJ/tab, e ocorre na menor 

faixa de produção de aço bruto (durante uma eventual parada na aciaria). Nessa condição 

o indicador é afetado pela produção reduzida uma vez que os demais processos estarão 

consumindo o mesmo volume de energéticos se operando na condição de regime normal 

de operação. 
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Em seguida serão feitas algumas observações pontuais em alguns processos. 

No processo de sinterização a potência elétrica gerada diminui com o aumento do 

volume de produção, devido menor disponibilidade de COG para CTE, e o consumo e a 

intensidade energética global aumentam. 

Ressalta-se aqui um fato muito importante e já abordado anteriormente em relação 

às comparações de intensidade energética pela metodologia de balanço energético 

global. Uma redução da produção de sinter pode melhorar falsamente o indicador de 

eficiência, entretanto a carga metálica do alto-forno para operação em regime normal 

deverá ser complementada com sinter comprada, pelota ou minério de ferro granulado. 

Dessa forma para uma melhor análise desse indicador é necessário adicionar o consumo 

energético agregado nessas matérias primas adquiridas conforme o padrão de Balanço 

Energético Global da ABM sugere. Porém esse recurso do padrão é algumas vezes 

negligenciado durante as análises. 

No trabalho de ESA (2014) o consumo global de cada processo é composto pela 

energia consumida para fabricar a matéria prima no processo anterior e as matérias 

primas adquiridas são contabilizadas energeticamente, o que possibilita uma melhor 

análise individual para o processo. 

Para o processo de coqueria um aumento do volume de produção possibilita um 

aumento na potência elétrica gerada, na potência consumida, e também na intensidade 

energética. A geração de eletricidade aumenta consideravelmente devido a maior 

disponibilidade de COG para coqueria. Já intensidade energética aumenta devido ao 

balanço energético do processo ser negativo, ou seja, a geração de energia em 

GJ/tcoque é menor que o consumo. 

No processo de alto-forno tem-se o mesmo comportamento descrito acima para 

coqueria, entretanto o valor absoluto da potência elétrica gerada aumenta em maior 

volume devido a maior disponibilidade de BFG resultar em uma maior geração de 

eletricidade na turbina de topo. 

Para o processo de aciaria com o aumento de produção tem-se uma elevação da 

potência elétrica gerada, aumento do consumo e redução da intensidade energética, 

devido à diluição do consumo energético (demais processos no regime de operação 

normal) no volume de aço bruto. Entretanto conforme já comentado anteriormente essa 

situação é limitada devido às restrições de consumo de sucata e gusa sólido no 

convertedor. 
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Finalmente para o processo de laminação observa-se que o aumento da produção 

acarreta em uma menor potência elétrica gerada devido à menor disponibilidade de gases 

de processo para central térmica, visto ser necessário maior consumo nos fornos de 

reaquecimento. Nota-se também um aumento da potência elétrica consumida e também 

da intensidade energética fruto de um consumo energético maior para um regime de 

produção de aço bruto menor.  

No caso da laminação pode ocorrer uma situação que distorce o indicador de 

intensidade energética, que é quando a usina adquire placas lingotadas para laminar. 

Nessa situação todo o consumo energético que seria necessário para fabricar essa placa 

não é incorporado, contabilizando apenas a energia gasta para laminar esse material.  

Outro fato importante que deve ser salientado é que os resultados apresentados na 

tabela 5.10 mostram que existem oportunidades para aumentar a potência elétrica gerada 

em todos os cenários com combustível adicional, e tal aplicação deve ser analisada 

conforme o preço da energia no mercado livre e o preço do combustível a ser utilizado. 

Essa análise pode representar uma oportunidade de negócio lucrativo para a usina em 

determinados momentos. É claro que em cada usina os valores de geração assim como 

capacidade instalada são diferentes. 

 Além disso, deve-se considerar que o consumo dos processos auxiliares e outros 

processos não abordados nesse trabalho reduz essa oportunidade de venda. 

 

5.3.2 Resultado da cogeração para melhores valores de gases de processo e vapor 

 

Logo abaixo serão apresentados resultados do aumento da potência elétrica gerada 

considerando os melhores valores obtidos nas referências para consumo de gases e de 

vapor para cada etapa do processo produtivo. Também serão apresentados os resultados 

da redução da intensidade energética obtida com redução do consumo A tabela 5.11 

apresenta os resultados obtidos com a utilização dos melhores consumos específicos de 

gases combustíveis e vapor de processo no modelo proposto. No caso dos gases 

combustíveis a diferença em GJ/tprod do melhor valor obtido foi convertida para COG. 

Para o vapor de processo foi utilizado o equivalente energético médio das referências. É 

importante deixar claro que esse equivalente energético do vapor de processo não é igual 

ao equivalente térmico apresentado na tabela 4.1 do item 4.2.3, pois nesse valor além dos 

combustíveis estão agregados demais energéticos utilizados para geração desse insumo 

(vapor). 
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Nota-se que com a redução desses consumos seria possível aumentar 

consideravelmente a potência elétrica gerada, em torno 35 % em relação aos coeficientes 

médios, o que representa 48,5 MW. As maiores oportunidades são para economias de 

gases de processo e estão localizadas nas etapas de alto-forno e laminação.  

Destaca-se também que a economia em gases combustíveis e vapor de processo 

possibilita a redução de 1,3 GJ/tab na intensidade energética dos processos produtivos. 

Exemplificando financeiramente essa economia, caso o valor pago pela energia 

elétrica for o preço do mercado de curto prazo atual R$ 388/MWh (GRUPO CANAL 

ENERGIA, 2015), o aumento da geração total, representaria uma economia de cerca de 

R$ 13.700.000. Entretanto como já mencionado, algumas melhorias para possibilitar tais 

reduções podem necessitar de investimentos, sendo necessária análise técnica e 

econômica para cada caso em particular. No entanto, parte da lacuna em relação aos 

melhores valores pode ser diminuída com a implantação de melhores práticas 

operacionais, aumento da automação e implantação de programas de gestão energética 

que englobe todas as etapas do processo. 

 

Tabela 5.11 – Resultado da aplicação dos melhores consumos específicos de gases combustíveis 

e vapor de processo. 

Processo Insumo 
Consumo 

Modelo 
GJ/tprod 

Melhor 
valor 

GJ/tprod 

Aumento da 
geração (MW) 

Intensidade 
energética 

(GJ/tab) 

Sinterização 
Gases 

combustíveis 
0,07 0,05 1,22 0,03 

Coqueria 

Gases 
combustíveis 

3,02 2,72 5,30 0,14 

Vapor de 
processo 

0,25 0,18 1,16 0,03 

Alto-forno 

Gases 
combustíveis 

2,17 1,84 12,36 0,33 

Vapor de 
processo 

0,13 0,03 3,45 0,10 

Aciaria 

Gases 
combustíveis 

0,13 0,04 3,85 0,10 

Vapor de 
processo 

0,04 0,04 - - 

Laminação 

Gases 
combustíveis 

1,58 1,00 21,15 0,56 

Vapor de 
processo 

0,03 0,03 - - 

TOTAL 

Gases 
combustíveis 

 

43,88 1,16 

Vapor de 
processo 

4,61 0,14 
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5.4 Quarta etapa: análise de algumas práticas e tecnologias de eficiência energética  

 

 Nesse item serão apresentadas algumas tecnologias de eficiência energética que 

foram encontradas na literatura, sendo que algumas delas já são utilizadas em usinas em 

vários países e inclusive no parque nacional. Também serão apresentados os ganhos 

energéticos advindos da implantação dessas tecnologias e com isso será feito uma 

avaliação do quanto à implantação das mesmas podem reduzir na intensidade energética 

do processo e na intensidade energética global. 

 A energia é um componente importante no custo da indústria siderúrgica. A melhoria 

da eficiência energética é uma forma importante para reduzir estes custos e aumentar os 

lucros, especialmente em tempos de volatilidade dos preços energia. Além do custo dos 

energéticos é importante ressaltar que o setor siderúrgico é um grande emissor de gases 

de efeito estufa. Dessa forma tecnologias que reduzem o consumo de insumos, e ajudam 

a melhorar as emissões dos gases de efeito estufa, contribuindo também para 

sustentabilidade ambiental.  

Em relação às oportunidades existem várias tecnologias e práticas de redução do 

consumo energético, as quais requerem análise individual para cada usina em relação a 

sua implantação ou não no processo. O atual cenário de preços do aço pode levar a 

situações de redução de investimentos, e nesse caso tais tecnologias podem concorrer 

diretamente com investimentos de aumento e/ou manutenção da produção.  

A segunda coluna da tabela 5.12 apresenta as estimativas de redução de consumo 

com a instalação de algumas das tecnologias exibidas na tabela. Na terceira coluna é 

exibido o percentual de plantas do parque nacional analisado que utilizam cada uma das 

tecnologias, sendo que a sigla “n.m” significa que não foi possível mensurar/identificar. Na 

quarta coluna foi utilizado o modelo proposto para calcular a redução estimada em GJ/tab 

de algumas tecnologias não incorporadas ao modelo, as quais são mensuráveis. 

Percebe-se que seria possível a redução de 1,43 GJ/tab o que resultaria na redução da 

intensidade energética global de 22,38 para 20,95 (redução percentual de 6,4 %). 

No anexo A será apresentado uma tabela e em seguida um resumo das melhores 

práticas e tecnologias disponíveis já implantadas identificadas por JCR (2012) e Worrell et 

al., (2010). Essas tecnologias permitem uma significativa redução no consumo de energia 

e consecutivamente nas emissões de CO2. Não foi listada para todos os itens da tabela 

uma referência de redução do consumo de energia, pois algumas dessas 

tecnologias/práticas são particularidade ou informações confidenciais. 
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Tabela 5.12 – Redução do consumo de energia com a instalação de algumas tecnologias.  

Tecnologia 
Redução de 

energia 
(GJ/tprod) 

Utilização no 
parque nacional 

analisado 

Redução de 
energia no modelo 

(GJ/tab) 

Extinção a seco do coque 1,61 25% 0,74 

Recuperação de calor residual do sinter 0,40 0% 0,53 

Otimização da razão sinter/pelota 0,42 n.m - 

Injeção de carvão pulverizado 0,20 100% - 

Turbina de recuperação de gás de topo 0,34 75% - 

Recuperação de calor dos gases 
residuais dos regeneradores 

0,16 n.m 0,16 

Otimização da proporção Sinter/Pelota 0,00 n.m - 

Sistemas de recuperação de calor 
residual e/ou do gás LDG 

0,92 100% - 

Lingotamento contínuo 2,44 100% - 

Modernização da Central termelétrica 2,83 n.m - 

 

No entanto é necessária uma análise individual para verificar viabilidade técnica e 

econômica para implantação de qualquer uma das tecnologias apresentadas, pois apesar 

da significativa oportunidade de redução, pode-se verificar na tabela 5.13 que os valores 

de referência do custo de investimentos são altos e talvez impraticáveis no atual cenário 

do aço. 

 

Tabela 5.13 – Referência do custo do investimento de algumas tecnologias (JRC, 2012).  

Tecnologia Capacidade 
Investimento 

em milhões de 
€ 4 

Investimento 
milhões de R$ 

Extinção a seco do coque 1.5 Mt/ano 69€ R$ 161 

Recuperação de Calor residual 1.8 Mt/ano 6 € R$ 14 

Otimização da razão sinter/pelota 0 Mt/ano 0 € R$ 0 

Injeção de carvão pulverizado 10 Mt/ano 57 € R$ 133 

Turbina de recuperação de gás de topo 3 Mt/ano 9 € R$ 21 

Recuperação de calor dos gases residuais 
dos regeneradores 

1.5 Mt/ano 3,7 € R$ 9 

Otimização da proporção Sinter/Pelota 0 Mt/ano 0 € R$ 0 

Sistemas de recuperação de calor residual 
e do gás LDG 

2.8 Mt/ano 37,5 € R$ 88 

Lingotamento contínuo 1 Mt/ano 80 € R$ 187 

Modernização da Central termelétrica 100 MWe 70 € R$ 163 

                                            

 
4
 Os dados financeiros retirados de JCR (2012) são referentes a 2010 em base de euros, e convertidos para 

reais com a média do câmbio desse período. 
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No entanto algumas práticas/tecnologias apresentadas na tabela 5.12 não 

necessitam de investimentos altos, mas sim de um aprimoramento do controle de 

processo com investimentos em controle e automação que muitas das vezes se pagam 

em um intervalo pequeno de tempo. 

Em alguns casos as práticas e tecnologias apresentadas na tabela já estão sendo 

utilizadas por grande parte das siderúrgicas, como é o caso da substituição do 

lingotamento convencional pelo lingotamento contínuo, injeção de carvão pulverizado e 

injeção de gás natural nos altos fornos para reduzir o consumo de coque de acordo com 

limitações técnicas e viabilidades econômicas. Algumas outras práticas citadas como 

controle da mistura de carvão, a otimização da carga metálica dos altos-fornos, devem 

fazer parte da rotina dos metalurgistas em todas as siderúrgicas. Outra tecnologia muito 

empregada no parque nacional em usinas integradas de grande porte são as turbinas de 

recuperação de gás de topo, que além de melhorar a eficiência energética aumenta a 

geração de potência durante a operação dos altos-fornos. 

Em alguns casos, tecnologias como, por exemplo, a instalação de inversores de 

frequência para diversas aplicações pode ser avaliada através de parcerias com 

distribuidoras de energia elétrica, as quais possuem um valor fixado pelo governo em 

relação ao lucro para investirem em eficiência energética no setor residencial e industrial. 

Todas as tecnologias acima também foram mencionadas por Worrell et al., (2010), 

que também cita outras práticas e tecnologias com maior riqueza de detalhes para cada 

processo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 O presente trabalho demonstra que a utilização de uma metodologia clara e 

acessível de modelagem de processo suportada por embasamentos teóricos e práticos 

consistentes pode convergir para resultados satisfatórios em relação ao consumo de 

energéticos em plantas siderúrgicas.  

É possível afirmar que a metodologia e os dados apresentados por Brown et al. 

(1996), elaborados com informações de plantas siderúrgicas americanas deve ser 

modificadas com dados locais e atuais para uma melhor aplicação. 

Destaca-se que o modelo proposto embora siga a mesmo perfil do modelo de Brown 

et al. (1996), apresenta maior flexibilidade em relação a simulações que envolvam 

modificação de produtos intermediários. Além disso, com a utilização de dados de 

siderúrgicas nacionais contata-se que o modelo pode ser utilizado para planejamento 

energético individual de usinas siderúrgicas integradas. Entretanto para resultados mais 

assertivos é necessário à modificação dos consumos específicos e desempenhos locais, 

e a inserção das respectivas particularidades. 

Ressalta-se que a mesma metodologia utilizada pode ser aplicada para construção 

de modelos de consumo e geração de coprodutos em usinas siderúrgicas semi-integradas 

ou setores industriais distintos.  

Verificou-se a importância que a metodologia de balanço energético aplicada seja 

padronizada para que as comparações entre plantas siderúrgicas sejam consistentes. 

Destaca-se também que é necessária cautela principalmente em relação a comparações 

de processos que envolvam consumo de matérias primas, que tanto possam ser tanto 

fabricadas internamente ou compradas. Não considerar a energia incorporada nessas 

matérias primas pode levar a análises errôneas. 

 Constata-se que a estrutura de modelagem aplicada, aliado a utilização de 

parâmetros técnicos corriqueiros na prática da siderurgia, permite simulações de 

cogeração de eletricidade uma vez definidos os critérios e premissas. Essa aplicação é 

muito importante para o planejamento energético e para embasar tomadas de decisões 

relativas ao setor energético. 

 Foi verificado que a cogeração de eletricidade na siderurgia é de extrema 

importância e estratégica, embora seja o objetivo secundário na maioria das termelétricas 

desse setor, uma vez que a meta principal é atender as cargas dos sopradores para alto-
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forno e fornecer calor de processo para diversas etapas. No entanto o presente trabalho 

verificou que existe possibilidade de melhorar a eficiência no consumo de gases 

combustíveis nos processo produtivos, fato que resultará em maior disponibilidade de gás 

para cogeração de eletricidade se houver capacidade ociosa de caldeiras e turbinas, e 

consecutivamente redução de custos com a compra de eletricidade e/ou aumento de 

receita com a venda de excedentes. 

 Conclui-se também que utilização da comparação em base energética utilizada no 

item 5.1 é uma análise mais coerente para analisar um processo ou a usina como um 

todo, quando comparada a análise individual feita no item 5.2. 

 Em relação ao desempenho energético do parque siderúrgico nacional analisado, 

contata-se que existe oportunidade de melhoria em relação ao benchmark, entretanto 

existe um salto de tecnologias para essas referências, e que a implantação das mesmas 

requerem avaliação individual, principalmente de viabilidade econômica. 

Na comparação com outras referências conclui-se que existem oportunidades, 

embora em menor proporção, e que essas oportunidades muitas das vezes podem estar 

na redução do consumo de gases e vapor de processo. Em alguns casos a redução 

significativa da intensidade energética pode ser alcançada com a implantação de 

tecnologias de eficiência energética conforme apresentado no item 5.4, sendo mais uma 

vez de extrema importância análises técnica e econômica, as quais validarão ou não a 

aplicação em cada contexto. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Após a modelagem e simulações desenvolvidas no presente trabalho, podem ser 

sugeridas algumas propostas para continuidade em futuros trabalhos. 

 Criação de modelos específicos para cada siderúrgica analisada, incorporando 

respectivas particularidades e demais processos. 

 Realizar análise do modelo proposto com cada siderúrgica analisada, verificando a 

convergência do modelo em cada caso. 

 Em relação ao modelo proposto, sugere-se aprimorar as equações com inclusão 

de parâmetros físicos específicos de cada processo, como por exemplo, umidade e 

composição química do carvão nos diferentes processos, visando obter relações 

que aprimorem ainda mais a assertividade. 

 Sugere-se a implantação do modelo em uma plataforma online em uma 

siderúrgica, permitindo o gerenciamento e monitoramento de todos os processos 

visando controle e gerenciamento global. 

 Em relação à estrutura sugere-se programar o atual trabalho em uma linguagem de 

programação que permita flexibilidade de alterações de parâmetros, possibilitando 

agilidade nas análises, melhoria no layout e tornando-o até mesmo em um produto 

comercial. 

 Sugere-se também realizar análises econômicas de implantação de tecnologias 

apresentadas. 

 Em relação ainda a análise econômica seria interessante o desenvolvimento de um 

modelo que permita avaliar novas tecnologias através da atualização de 

parâmetros, e da comunicação com o modelo de consumo. 
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APENDICE A - Tabelas de coeficientes específicos e balanços das etapas do processo 

siderúrgico. 
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ANEXO A – Resumo das principais tecnologias e práticas de eficiência energética 

aplicada em siderúrgicas integradas, apresentadas por JCR (2012) e Worrell et al., 

(2010). 

 

Recuperação de calor do gás residual na sinterização: o sínter é produzido a partir do 

minério de ferro fino, coque, carvão e calcário em altas temperaturas. A mistura é 

depositada em uma grelha móvel e a camada superior é inflamada através da queima de 

um gás combustível ou óleo mineral. Como a grelha de sinterização se move, o ar é 

arrastado através da grelha para manter a combustão do coque. Geralmente dois 

sistemas podem ser utilizados para recuperar a energia do processo de sinterização. No 

primeiro deles, o gás de escape da grelha de sinterização pode ser retornado para a 

grelha de sinterização como o ar de combustão. Este sistema pode ser aplicado para 

reduzir o consumo de energia reduzindo o consumo de combustível sólido. No segundo, a 

energia do sínter quente é recuperada no final do leito de sinterização, utilizando um 

sistema de resfriamento do sínter, de forma que o ar quente possa ser aplicado para gerar 

vapor (JRC, 2012). 

 

Redução de vazamento de ar: redução de vazamento de ar pode reduzir o consumo de 

eletricidade nos exaustores em aproximadamente 11-14 MJ / tsinter e pode ter um efeito 

positivo sobre o equipamento de recuperação de calor. Essa ação necessita de pequenos 

investimentos para o reparo do equipamento existente (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Controle da umidade do carvão: o controle da umidade do Carvão reduz a quantidade 

de calor de carbonização e melhora a produtividade e a qualidade do coque através da 

redução da umidade de um normal de 8-10% para 6%, sem prejudicar a operação. Em 

geral, o vapor de processo é utilizado como fonte para controle da umidade, em alguns 

casos, o calor sensível do COG é utilizado no lugar do vapor. Aplicação da técnica conduz 

a uma redução de 0,13-0,21 GJ/tcoque) em calor de carbonização, enquanto a resistência 

do coque é melhorada em cerca de 1,7% e a produtividade em cerca de 10% (WORRELL, 

BLINDE, et al., 2010). 

 

Extinção a seco do coque (CDQ): no final do processo de coqueificação, o coque 

quente é empurrado para fora do forno. Tradicionalmente, grandes volumes de água são 

utilizados para resfriar o coque diretamente em um sistema de extinção úmida. Parte da 
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água evapora em torres de resfriamento, e este calor é perdido para a atmosfera. O CDQ 

resfria o coque por circulação de um gás inerte (nitrogênio) na câmara de resfriamento. 

Em seguida, a energia recuperada por este gás é utilizado para produzir vapor de alta 

pressão, que pode ser utilizados para produzir eletricidade ou para outros fins. Além 

disso, essa tecnologia permite um menor consumo de água (JRC, 2012). 

 

Aquecimento programado: ao invés do aquecimento constante convencional dos fornos 

de coque, o aquecimento programado permite otimizar o fornecimento de gás combustível 

aos fornos nos vários estágios de coqueificação e reduz o teor de calor do coque antes do 

carregamento. A utilização do calor programado pode levar a economia de combustível de 

cerca de 10% (IISI, 1982), estimada em 0,17 GJ/tcoque (WORRELL, BLINDE, et al., 

2010). 

 

Inversores de frequência nos compressores de COG: gás de coqueria é gerado em 

baixas pressões e é pressurizado para o transporte na rede de gás interno. No entanto, os 

fluxos de gás de coqueria variam ao longo do tempo devido às reações da produção de 

coque. Inversores de frequência para acionamento de compressores de COG podem ser 

instalados para reduzir a energia de compressão. Essa instalação pode reduzir de 6-8 

MJ/tcoque (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Coqueria Heat Recovery: nessa tecnologia subprodutos liberados do processo de 

coqueificação são queimados dentro do forno, oferecendo um potencial de recuperação 

de calor e cogeração de energia elétrica. À medida que os fornos operam em pressão 

reduzida e a uma temperatura à qual todos os potenciais poluentes descomponham-se 

em compostos inflamáveis, esta técnica consome todos os subprodutos, eliminando a 

maior parte do potencial de poluição do ar e da água. O processo exige, assim, um design 

diferente dos fornos utilizados tradicionalmente, exigindo uma área maior. Nessa 

tecnologia não é necessária uma planta para tratamento do COG e da água residual. 

Quando o gás residual sai para uma caldeira de recuperação de calor, a qual converte o 

excesso de calor em vapor para geração de energia, o processo é chamado de ‘Coqueria 

Heat Recovery’ (Coqueria com recuperação de calor). A Coqueria Heat Recovery tem 

uma produção menor de coque em comparação com uma planta convencional, mas 

fornece mais flexibilidade para seleção de carvão (ERNST WORRELL, 2008). 
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Injeção de carvão pulverizado (PCI): o principal benefício da injeção de carvão em um 

alto-forno é a redução do consumo de coque e consecutivamente do custo desse insumo, 

o qual é substancialmente mais elevado do que o custo do carvão (WORRELL, BLINDE, 

et al., 2010).  

 

Injeção de Gás Natural: assim como a injeção de carvão pulverizado, a injeção de gás 

natural permite uma redução da produção de coque com benefícios associados. Esta 

tecnologia requer pouco investimento adicional em equipamentos especiais, com exceção 

do distribuidor e equalizador de pressão do gás, e permite diminuir consideravelmente o 

consumo de coque. No entanto, os preços do gás natural podem limitar a atratividade 

econômica. As taxas de substituição do gás natural variam entre 0,9 e 1,15 tonelada de 

gás natural/tcoque (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Injeção de óleo: óleo combustível pesado ou óleo residual pode ser injetado no alto-

forno, sendo que uma tonelada de óleo substitui 1,2 toneladas de coque. Com a 

tecnologia oxi-óleo a quantidade de óleo injetado pode ser aumentada em 100% para um 

nível de 0,13 ton/tgusa. Assim como o gás natural, óleo contém hidrogênio o que leva à 

diminuição de emissões de CO2 (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Injeção de resíduos de plásticos: a injeção de resíduos de plástico também permite 

uma redução na produção de coque. Os resíduos de plástico possuem um valor de 

aquecimento mais alto do que o carvão. Além disso, assim como a injeção de gás natural, 

a injeção de resíduos de plásticos aumenta a quantidade de hidrogênio no alto-forno. A 

injeção máxima teórica de plástico é cerca de 0,070 tonelada/tgusa e é definido pelas 

condições cinéticas e termoquímicas do alto-forno. A indústria do aço no Japão reutiliza 

de forma eficaz tanto resíduos de plástico industrial e municipal. Cerca de 1% dos 

resíduos plásticos são adicionados ao custo de carvão na indústria siderúrgica japonesa 

(WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Injeção de COG e LDG: gás de coqueria e gás de aciaria também podem ser injetados 

no alto-forno. O nível máximo de injeção COG é cerca de 0,1 ton/gusa. A taxa de 

substituição COG é cerca de 1,0 tonelada de gás para 0,98 tonelada de coque. Este limite 

é estabelecido pelas condições termoquímicas no forno. Uma unidade de compressão é 
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necessária para a injeção do COG, resultando em um consumo de energia adicional de 

cerca de 185 kWh/ton COG (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Recuperação de calor na escória: Em modernos altos-fornos cerca de 0,25-0,30 

toneladas de escória líquida com uma temperatura de aproximadamente 1450 °C são 

produzidas por tonelada de ferro-gusa. Embora tenham sido propostos vários sistemas de 

recuperação de calor de escória, nenhum foi aplicado comercialmente devido às 

dificuldades técnicas que surgem no desenvolvimento de um sistema seguro, confiável e 

eficiente em termos de energia, que também não influenciam a qualidade da escória. Se 

tal tecnologia fosse desenvolvida, a economia estimada associada seria de 

aproximadamente 0,35 GJ/tgusa (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Recuperação de calor dos gases residuais dos regeneradores do alto-forno: um 

sistema de recuperação de calor do gás de exaustão (Waste Gas Heat Recovery System 

- WGHRS) melhora a eficiência térmica dos regeneradores do alto forno com o calor dos 

gases residuais parcialmente recuperados pela instalação de trocadores de calor externo. 

O calor recuperado é tipicamente utilizado para pré-aquecer o gás de alto-forno e/ ou ar 

de combustão. A principal vantagem do pré-aquecimento BFG/ar de combustão é o fato 

de possibilitar a redução do consumo de gás de enriquecimento (COG ou GN) seja 

reduzido ou eliminado.  

Melhoria da combustão dos regeneradores: Estima-se a redução de até 0,04 GJ/tgusa 

com a melhoria da combustão através da utilização de queimadores mais eficientes e 

adaptações das condições da combustão (taxa de combustível/oxigênio) (JRC, 2012). 

 

Recuperação do gás e calor residual do LDG (gás de aciaria): em aciarias com 

convertedores LD, uma carga de ferro gusa, sucata de aço juntamente com alguns outros 

aditivos (manganês e fundentes) é aquecida e refinada para produzir aço bruto. Uma 

lança de oxigênio é inserida no convertedor e oxigênio puro é soprado para dentro do 

forno. O carbono do aço reage com CO e CO2 e deixa o convertedor como gás. Dois 

sistemas podem ser utilizados para recuperar a energia do gás. No primeiro, o gás é 

queimado no duto de gases do convertedor e o calor sensível é recuperado numa caldeira 

de recuperação. No segundo sistema, o gás (LDG) é limpo resfriado e armazenado em 

um gasômetro para utilização nos diversos fornos dos processos produtivos ou para gerar 

vapor em caldeiras na planta de cogeração (JRC, 2012). 
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Inversores de frequência nos motores do sistema de ventilação da aciaria: Em uma 

aciaria LD, grandes ventiladores são utilizados para controlar a qualidade do ar. O 

processo é descontínuo e, como consequência, os volumes de gases de exaustão variam 

muito ao longo do tempo. Essa característica do processo permite que a instalação de um 

inversor de frequência possa ser uma opção viável. As reduções do consumo podem 

chegar a ordem de 30 a 50 % (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Pré-aquecimento de Panela: A panela do vaso do convertedor é pré-aquecida com 

queimadores a gás. O consumo de combustível para pré-aquecer a panela contendo aço 

líquido é estimado em 0,02 GJ/tal. As perdas de calor podem ocorrer devido à falta de 

tampas e através de radiação. As perdas podem ser reduzidas através da instalação de 

controle de temperatura, a instalação de tampas, pelo gerenciamento eficiente da panela 

(reduzindo a necessidade de pré-aquecimento) e a utilização de queimadores 

recuperativos (WORRELL, BLINDE, et al., 2010). 

 

Integração do Lingotamento e Laminação: Ao aplicar laminação direta, a placa 

lingotada é laminada diretamente no laminador de tiras a quente, economizando custos 

de manuseio e de energia. Produção direta de tiras a quente laminadas, interligando o 

lingotamento de placas com o processo de laminação a quente foi introduzido por volta de 

1990. Em plantas integradas já existentes essa modificação acarreta em altos custos de 

investimentos que devem ser avaliados. A economia de energia na laminação direta, com 

uma temperatura de carregamento de 600 ° C pode ser de até 35-43% (WORRELL, 

BLINDE, et al., 2010). 

 

Recuperação de calor no produto: Em casos em que não é possível carregar as placas 

quentes diretamente do lingotamento, a energia pode ser recuperada conduzindo os 

gases de escape que saem em altas temperaturas do processo para contato com as 

placas relativamente frias. Isto vai pré-aquecer o material. 

 

Modernização da planta de cogeração: a eficiência média de conversão de energia 

térmica em centrais termelétricas de siderúrgicas é atualmente 32%. Esta eficiência média 

de transformação de energia está abaixo das melhores práticas, e o objetivo desta prática 

é substituir instalações mais antigas por novas tecnologias de caldeiras e de turbinas 

vapor (WORRELL, BLINDE, et al., 2010).  


