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RESUMO 

 

O conceito de exergia é central no desenvolvimento desse trabalho, uma vez que ele propõe uma 

articulação entre a idéia de energia, sustentabilidade e meio-ambiente. Aqui, o conceito foi 

utilizado primeiramente na análise da eficiência exergética concomitantemente com a análise da 

eficiência energética de uma indústrica siderurgica integrada a carvão vegetal de grande porte. 

Para isso, foram coletados dados em base anual que permitiram a elaboração dos balanços de 

massa, energia e exergia dos processos industriais presentes nas unidades de mineração, carvão 

vegetal e siderurgia integrada. Destacou-se o fluxo de massa de carbono, o que resultou na 

criação da linha de base relativa a possibilidades futuras de elaboração de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). As análises identificaram e quantificaram os consumos 

específicos e as irreversibilidades constantes dos processos e, com a ajuda da literatura 

referenciada, foram detectados potenciais de melhoria da eficiência da usina além de uma 

situação das condições do uso de energia dessa usina comparativamente a outras de mesmo ramo. 

Após a análise global, fez-se o acompanhamento da linha de produção de um tubo com a 

respectiva análise exergoeconômica. Essa análise identificou e quantificou a participação dos 

insumos no custo exergético do tubo. Alinhado à busca mundial por parâmetros sustentáveis, 

sugeriu-se a criação de um índice de sustentabilidade por meio de uma reconstituição de valores 

de produtos e subprodutos, agora parametrizados de acordo com um ideal de sustentabilidade. 

Preliminarmente, os dados apontam para uma eficiência exergética da ordem de 43% na usina 

pesquisada, desconsiderando as unidades de produção de carvão e de mineração. Considerando 

essas duas unidades, obteve-se uma eficiência exergética da ordem de 5% essa diferença 

acentuada nos índices de eficiência não justifica uma comparação entre as duas condições porque 

no segundo caso considerou-se a influência do trabalho da natureza (fotossíntese). Quando 

consideradas as unidades siderúrgica, mineração e a planta de carbonização a eficiência 

exergética é da ordem de 38%. A pesquisa sugere que a usina siderúrgica estudada, considerando 

o contexto amplo das siderúrgicas brasileiras, e tomando a sustentabilidade como parâmetro para 

avaliação da qualidade da energia consumida, segue um padrão diferenciado por consumir carvão 

vegetal em alternativa ao coque. O índice de sustentabilidade proposto indicou que a valorização 

dos produtos e subprodutos na perspectiva exergética, podem render um acréscimo de cerca de 

8% na receita anual da empresa. Finalmente, o potencial para aumento da eficiência exergética 

está na média das demais usinas com um índice de melhoria da ordem de 2 GJ por tonelada de 

aço bruto. Essa melhoria depende de ações específicas voltadas para eficiência exergética, 

investimentos em tecnologia e pesquisas e desenvolvimento. 

 

Palavras Chaves: Eficiência Exergética, Exergia, Siderurgia, Sustentabilidade. 

 



ABSTRACT 

 

The exergy concept is the core of this theses, as we herein suggest a link between the ideas of 

energy, sustainability and the environment. The concept was first used in the analysis of exergy 

efficiency in conjunction with the energy efficiency analysis of a large integrated charcoal steel 

plant. For that, data were collected on an annual basis enabling mass, energy and exergy balances 

of industrial processes present in the mining units, charcoal and integrated steelworks. A 

highlight was the mass flow of carbon, which resulted in the creation of the baseline on the future 

possibilities of development of Clean Development Mechanisms (CDM). The analysis identified 

and quantified the specific consumption and the irreversibility of the processes listed, and with 

the help of the referenced literature, we detected potential for improving plant efficiency and a 

situation in terms of energy use of this facility compared to others of the same field. After the 

overall analysis, the monitoring of a tube production line was done along with its 

exergoeconomic analysis. This analysis identified and quantified the contribution of each fuel and 

its exergy inputs in the cost of the tube. Aligned with the global search for sustainable 

parameters, we suggested the creation of an index of sustainability through a reconstruction of 

values of products and byproducts which are now parameterized according to an ideal of 

sustainability. Preliminarily, the data point to an exergetic efficiency of around 43% in the plant 

studied, excluding the units of charcoal production and mining. Considering these two units, we 

obtained an exergetic efficiency of around 5% this high difference in levels of efficiency does not 

justify a comparison between the two conditions, for we took into account the influence of the 

work of nature (photosynthesis) in the second case. Considering the units of steel production, 

mining and the carbonization plant, the exergetic efficiency is around 38%. This research 

suggests that the studied plant, considering the larger context of Brazilian steel industry, and 

taking sustainability as a parameter for evaluating the quality of consumed energy, follows a 

differentiated pattern by consuming charcoal as an alternative to coke. The sustainability index 

proposed indicates that the valuation of products and byproducts of the plant in exergy 

perspectives, could yield an increase of about 8% in annual revenue. Finally, the potential for 

increasing the exergy efficiency is the average of other plants with an average improvement 

index of about 2 GJ per ton of crude steel. This improvement depends on specific actions focused 

on exergy efficiency, investments in technology as well as research and development. 

 

Key words: Exergetic Efficiency, Exergy, Steel industry, Sustainability. 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se insere no campo de pesquisas que debatem relações entre energia e meio 

ambiente, apresentando um estudo de caso de uma usina siderúrgica integrada a carvão vegetal. 

 

O debate é pertinente porque o setor siderúrgico brasileiro é o nono maior produtor de aço bruto 

com 3% de participação na produção mundial conforme ilustra o gráfico da Figura 1. Em 2010, o 

Brasil produziu 31.531.400 t de ferro-gusa e 32.820.000 t de aço bruto, mantendo-se como o 

maior produtor da América Latina cuja participação na região é cerca de 50%. 

 

China
38%

Japão
9%EUA

7%
Rússia

5%

India
4%

Coréia do Sul
4%

Alemanha
4%

Ucrânia
3%

Brasil
3%

Itália
2%

Outros
21%

 
Figura 1 – Produção mundial de aço bruto em 2010 

Fonte: WSA, 2011. 

 

O setor siderúrgico é um setor energo-intensivo e sua participação no consumo total de energia 

do país é intensa correspondendo a 9% (Figura 2). A maior parte da energia, mais de 70%, é 

consumida durante o processo de redução de minério de ferro, cujos termo-redutores usuais são o 

carvão vegetal e o coque oriundo do carvão mineral. Devido ao processo de redução do minério 

de ferro, que ocorre simultaneamente à combustão inerente a todo o processo produtivo 

siderúrgico, o setor é considerado também como grande emissor de dióxido de carbono. 

 

Emissões de CO2 estão em evidência no debate sobre ecologia, uma vez que é quase consensual a 

ligação percebida entre o aquecimento do planeta e o aumento da participação do dióxido de 

carbono na atmosfera. O chamado efeito estufa tem ligações diretas com a emissão deste e de 

outros gases pelos processos industriais. Nesse debate está presente o conceito de 

sustentabilidade, aqui considerado como a medida do tempo de utilização de um recurso 

comparada ao tempo de produção do mesmo recurso. O carvão mineral, por exemplo, leva 

milhões de anos para ser naturalmente produzido, enquanto o carvão vegetal é reposto 

concomitantemente ao seu uso. No caso do carvão vegetal, o CO2 liberado em processos de 

combustão é reciclado no sistema, devido ao seu consumo no desenvolvimento da biomassa. 
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Figura 2 – Consumo de energia no setor industrial no Brasil em 2008 

Fonte: BRASIL, 2009. 

 

Outro aspecto relevante em relação à eficiência no uso da energia diz respeito à conseqüente 

redução de custos que, aliada à redução de emissões de dióxido de carbono, interessa às empresas 

porque aumenta, assim, a competitividade daquelas que procuram desenvolvê-la. 

 

Nesse contexto, a contribuição desta pesquisa se dá no sentido de quantificar potenciais de 

redução no consumo de energia em uma usina siderúrgica integrada a carvão vegetal. Trata-se de 

uma indústria que compreende os processos de redução do minério de ferro, refino do ferro-gusa 

em aço, processo de laminação e acabamento. 

 

O estudo de caso foi desenvolvido na V&M do BRASIL (VMB), cuja sede é localizada no 

Barreiro, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O grupo do qual a VMB faz parte é 

multinacional com matriz francesa. Seu produto final é o tubo de aço sem costura. O campo de 

pesquisa estendeu-se para os processos de obtenção de minério de ferro e carvão vegetal, cujas 

sedes localizam-se nas cidades mineiras de Brumadinho e Curvelo respectivamente. A pesquisa 

fundamentou-se nos conceitos de exergia, irreversibilidade e sustentabilidade, além da utilização 

tradicional da análise energética baseada na Primeira Lei da Termodinâmica. 

 

1.1 Relevância 

 

A relevância deste trabalho é defendida a partir de argumentos relacionados a três aspectos: a 

contribuição ao movimento ecológico sustentável em curso, o aumento da eficiência e da 

competitividade da indústria nacional e a produção de uma metodologia que poderá ser 

apropriada para futuros trabalhos acadêmicos nessa área. 

 

Em que pese o reconhecimento da posição de destaque internacional que a siderurgia brasileira 

ocupa, é preciso pontuar que historicamente nem sempre foi assim. Propõe-se considerar três 

grandes momentos do setor. O primeiro foi o surgimento das grandes usinas siderúrgicas no 

Brasil entre as décadas de 50 e 60 através do Plano de Desenvolvimento Nacional do governo 
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federal que, segundo Gomes (1983), foi um processo longo, cujas raízes remontam à época do 

Brasil colônia. 

 

O segundo momento foi caracterizado pelo processo de integração do mercado brasileiro aos 

movimentos de internacionalização das economias, o que coincidiu com a privatização do setor 

siderúrgico ocorrida na década de 90. A partir de então, as usinas necessitaram modernizar-se 

para aumentar e consolidar sua competitividade no mercado internacional. Foi necessária uma 

modificação na estrutura organizacional, investimentos em novos equipamentos, controle 

detalhado dos custos e novas estratégias de marketing, vendas, desenvolvimento de matérias e 

produtos. As mudanças proporcionaram também a conscientização da indústria em relação ao 

ambiente e conseqüente adequação às normas internacionais ISO (BARTON, 1998). 

 

Ainda na década de 90, em paralelo ao movimento de modernização das indústrias siderúrgicas 

brasileiras, iniciou-se uma discussão mundial sobre a influência das atividades humanas no clima 

do planeta pelas emissões de dióxido de carbono, assunto que afeta diretamente o setor 

siderúrgico posto que é um grande consumidor de energia. Nessa década, foi criado o programa 

intergovernamental sobre mudanças no clima (Intergovernemental Panel on Climate Change – 

IPCC) pela Organização Mundial de Meteorologia (World Meteorological Organisation – WMO) 

e o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (United Nations Environment Programme - 

UNEP) formado por um corpo técnico científico com a principal tarefa de elaborar um relatório 

sobre as mudanças climáticas baseado em pesquisa e investigação. 

 

Na seqüência, em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a conferência sobre clima das Nações 

Unidas, tendo sido deliberado pelos 175 países participantes que o efeito estufa é um problema 

real e que deveria ser considerado. Criou-se então a Convenção Quadro das Nações Unidas 

(United Nations Framework Convention for Climate – UNFCC), cujo objetivo principal é definir 

diretrizes internacionais visando a estabilização da concentração dos gases do efeito estufa na 

atmosfera a níveis que previnam os efeitos nocivos que interferem no sistema climático. Tais 

níveis devem ser atingidos dentro de um período suficiente que permita ao ecossistema se adaptar 

naturalmente às mudanças climáticas, assegurar a produção de alimento e permitir o 

desenvolvimento econômico sustentável, que é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das 

futuras gerações. 

 

Nesse novo cenário de busca pelo desenvolvimento sustentável e preocupação com as emissões 

de gases de efeito estufa foi despertada a importância sobre a eficiência energética, assunto que 

estava adormecido após a superação das crises de petróleo na década de setenta. Seguindo a 

tendência mundial, o governo federal elaborou o Plano Nacional de Energia 2030 (BRASIL, 

2009) baseado em programas de entidades como Office of Energy Efficiency – OEE (Canadá), 

Agence de l‟Environnement et de la Maîtrise de l‟Energie - ADEME (França), Energy Saving 

Trust - EST (Reino Unido) e Energy Efficiency and Renewable Energy Network - EREN (Estados 

Unidos) com o objetivo de planejamento de longo prazo do setor energético do país. Estão 

inclusos no plano, mecanismos de promoção para eficiência energética na indústria, uma vez que 

esta responde por cerca de 40% do total de energia consumida no país. 
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Hoje, o setor siderúrgico brasileiro, já consolidado no mercado internacional, enfrenta o novo 

desafio de manter-se competitivo em um cenário com demanda crescente pelo aumento da 

qualidade, aliado à redução de custo inserido no contexto de desenvolvimento sustentável. 

 

Seguindo essa direção, o Instituto Aço Brasil (2009) anunciou que produzir mais aço com menos 

insumos e matérias-primas é prioridade das empresas produtoras de aço brasileiras. Os programas 

de eficiência energética, de recirculação de águas e de reciclagem do aço e co-produtos foram 

intensificados e têm aumentado a eco-eficiência do setor e reduzido o custo final do produto. 

 

A avaliação da eficiência energética na indústria é realizada tradicionalmente através do 

acompanhamento de indicadores de consumo energético específico. Contudo o uso eficiente da 

energia na siderurgia deve resultar não somente na redução de desperdícios, mas também na 

melhoria da qualidade dos processos e na redução dos seus impactos sobre o meio ambiente. 

Neste sentido, a combinação das análises energética e exergética é uma ferramenta importante na 

busca das melhores práticas nos processos industriais. Se, por um lado, a análise baseada na 

Primeira Lei da Termodinâmica fornece dados importantes como o consumo energético 

específico de um processo, por outro, ela falha completamente, por exemplo, na identificação de 

perdas em processos nos quais a energia embora conservada tem sua qualidade deteriorada. 

Nesse caso, a análise exergética, baseada na Segunda Lei da Termodinâmica, fornece 

informações importantes que podem resultar em reduções adicionais no consumo energético e 

melhorias na qualidade e na tecnologia dos processos. 

 

O presente trabalho propõe a realização de análise exergética de uma indústria siderúrgica 

integrada a carvão vegetal visando melhorar a eficiência do processo através da identificação de 

potenciais reais de redução de consumo e conseqüente aumento de competitividade, redução no 

impacto ambiental e contribuição na diretriz de desenvolvimento sustentável. 

 

Outra contribuição deste trabalho se refere à manutenção e aumento da competitividade do setor 

siderúrgico brasileiro, o qual ocupa uma posição de destaque no mercado mundial. Este setor 

precisa garantir uma constante melhoria competitiva visto que o aço é um produto tipo 

commodity e a busca pela competitividade passa necessariamente pela redução do custo. 

Considerando o fato do consumo de energia no setor ser significativo, as ações de eficiência 

energética são de fundamental importância para garantir a competitividade da indústria. 

 

A terceira contribuição reside na elaboração de uma metodologia de aplicação da análise 

exergética, pois o governo e a indústria têm lançado programas de incentivo à eficiência 

energética para identificação e implantação de projetos dessa natureza. No entanto, na prática, as 

análises energéticas são tradicionalmente realizadas aplicando a Primeira Lei da Termodinâmica, 

o que limita a identificação do potencial real de otimização dos processos. 

 

A análise exergética se apresenta como uma ferramenta mais adequada para identificação dos 

potenciais de aumento da eficiência dos processos na indústria siderúrgica, alinhada ao cenário 

mundial de busca sustentável. Essa metodologia vem sendo utilizada amplamente pela literatura 

internacional em análises de setores industriais, transporte, químicos e siderúrgicos a coque. 

Entretanto, até o momento, a análise exergética focada em uma indústria integrada a carvão 

vegetal, considerando as unidades de mina de minério de ferro e carbonização, é incipiente. 

 



18 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Analisar a utilização da energia em uma usina siderúrgica integrada a carvão vegetal 

considerando as unidades de mineração e produção de carvão vegetal, visando identificar 

potenciais para aumentar a eficiência do processo através de análise exergética. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Realizar balanços de massa, energia e exergia para uma usina siderúrgica integrada a 

carvão vegetal, incluindo as unidades de mineração e produção de carvão vegetal. 

 Mapear o fluxo de carbono durante o processo de produção visando definir a linha de base 

em uma indústria siderúrgica integrada a carvão vegetal com vistas a futuros projetos de MDL 

nessa indústria e conseqüente economia de carbono. 

 Elaborar um diagrama de Grassmann do balanço exergético global da usina siderúrgica 

integrada a carvão vegetal identificando as irreversibilidades presentes. 

 Quantificar o custo exergético dos produtos e o custo exergoeconômico dos produtos e 

subprodutos durante o processo de produção. 

 Identificar participação percentual de cada insumo no custo exergético do tubo tratado 

termicamente através de análise exergoeconômica. 

 Comparar o custo específico dos produtos e subprodutos considerando os custos baseados 

no cenário mercadológico atual com um cenário de custos baseados no conceito exergético como 

parâmetro de sustentabilidade. 

 Desenvolver uma metodologia para quantificar a sustentabilidade da indústria siderúrgica 

integrada a carvão vegetal através da análise exergética. 

 

Para o desenvolvimento dos objetivos propostos, definiu-se estruturar a tese de acordo com os 

seguintes tópicos: 

 

 Revisão Bibliográfica: no qual são pontuados os trabalhos mais relevantes encontrados na 

bibliografia referenciada. 

 Materiais e Métodos: no qual é descrito o processo produtivo do tubo de aço sem costura 

da V&M do BRASIL e a metodologia elaborada para o desenvolvimento do trabalho. 

 Resultados: no qual são apresentados os resultados. 

 Análise dos Resultados: no qual é realizada análise exergética e a discussão dos 

resultados. 

 Considerações Finais: no qual são apresentadas as sugestões para desenvolvimentos de 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Introdução 

 

Propõe-se apresentar a revisão bibliográfica em quatro partes que abrangem os objetivos 

propostos: 

 

 Análise energética do setor siderúrgico: visando evidenciar valores de referência de 

consumo energético especifico do setor e o impacto na redução do consumo de energia através 

de melhores práticas e/ou utilização de tecnologias mais modernas. 

 Importância do balanço de carbono na indústria siderúrgica: visando contextualizar a 

contribuição da indústria siderúrgica em relação ao cenário mundial de emissões de gases de 

efeito estufa e evidenciar valores de referência de emissão de dióxido de carbono do setor. 

 Exergia: visando evidenciar e validar a importância e abrangência da ferramenta de 

análise exergética, incluindo o desdobramento em dois tópicos – exergia e sustentabilidade e 

exergia e termoeconomia, especificamente a Teoria do Custo Exergético (TCE) – com o objetivo 

de relacionar o conceito de exergia inserido no conceito de sustentabilidade/termoeconomia para 

facilitar o entendimento do desenvolvimento desse estudo e análise dos resultados encontrados. 

 Análise exergética na indústria siderúrgica visando evidenciar valores de referência de 

irreversibilidades do setor. 

 

É importante ressaltar que a maioria dos valores encontrados na literatura referem-se a usinas 

siderúrgicas a coque com capacidade, produtos, tecnologias de equipamentos e etapas de 

processos particulares inseridos em um contexto histórico dos últimos trinta anos. Tal 

consideração influencia diretamente o consumo, potencial e degradação da energia, 

inviabilizando a possibilidade de uma comparação rigorosa. 

 

2.2 Análise energética no setor siderúrgico 

 

Tradicionalmente, a análise energética na indústria siderúrgica é realizada através de balanços de 

massa e energia para determinar perdas de energia. A avaliação da eficiência energética consiste 

na análise do consumo específico energético nos diversos processos produtivos e na sua 

comparação com valores teóricos, valores históricos e valores de melhores tecnologias existentes. 

Em análises mais detalhadas os seguintes pontos são abordados: 

 

 Uso mais eficiente do equipamento através da definição dos melhores níveis de operação. 

 Uso mais racional da energia através do controle operacional e boas práticas de 

manutenção para evitar desperdícios. 

 Substituição de fontes de energia por outra mais econômica ou menos competitiva. 

 Substituição de tecnologia por outra mais eficiente. 

 

No Brasil, as práticas de eficiência energética assim como o balanço energético anual e consumo 

específico de utilidades das indústrias siderúrgicas integradas são apresentados no Seminário de 

Gases Industriais & Balanços Energéticos promovido anualmente pela ABM. A Figura 3 ilustra a 

evolução do consumo de energia primária por tonelada de aço bruto apresentado no Seminário da 



20 

 

ABM em 2010. Ressalta-se que o ano de 2009 foi atípico devido à crise econômica mundial 

impactando na queda de 21,4% na produção do aço bruto em relação a 2008 (WSA, 2011). Em 

2010, a recuperação da produção aconteceu de forma gradativa e o ano foi concluído com 

aumento de 23,8 % na produção de aço bruto (WSA, 2011). 
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Figura 3 – Consumo específico de energia das indústrias siderúrgicas integradas brasileiras 

Fonte: ABM, 2010. 

 

A média do consumo energético específico das indústrias siderúrgicas brasileiras se manteve 

praticamente constante, em torno de 24 GJ/tonelada de aço bruto (tab), de 2005 a 2008. Esse 

valor é da mesma ordem de grandeza do valor do consumo específico médio mundial de 66 

indústrias siderúrgicas associadas à World Steel Association (WSA) de 21 GJ/tab em 2006. Em 

2007 o consumo caiu para 18 GJ/t de aço lingotado mantendo-se nesse patamar em 2008. 

 

Souza (2009) desenvolveu o balanço energético detalhado de uma usina siderúrgica típica 

brasileira integrada a coque. O valor encontrado para o consumo específico global de energia foi 

de 21,37 GJ/tab. A partir da comparação de valores de melhores práticas da literatura concluiu-se 

que, mesmo sem introdução de inovações tecnológicas, há um potencial para redução de 

consumo de energia entre 2 e 6 GJ/tab nessa indústria. 

 

Price et al. (2001) desenvolveram uma análise do consumo de energia no setor siderúrgico do 

Brasil, China, Índia, México e África do Sul. No artigo é feita uma revisão das tendências 

históricas de consumo de energia no setor siderurgico desses países, discussão das tecnologias 

utilizadas nos processos e apresentação de valores típicos de consumo de energia, descritos na 

TABELA 1. Os autores definem a melhor prática de cada país considerando o mix de produção e 

de matéria-prima. Em comparação com o consumo específico da melhor prática são encontrados 

potenciais de até 19% de economia no consumo de energia primária para o setor siderúrgico 

brasileiro correspondendo a 4,5 GJ/tab (TABELA 2). Os autores concluem que os valores de 

consumo de energia são relativamente altos quando comparados com o consumo do setor 

siderúrgico em países europeus e atribuem a causa à utilização de tecnologias inferiores nos 

países analisados. Entretanto, o potencial para redução de consumo no Brasil é o menor entre eles 
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indicando que as usinas siderúrgicas do país estão com o nível de tecnologia instalado uniforme 

entre elas e superior aos demais países analisados no artigo. 

 
TABELA 1 – Valores típicos de consumo de energia em processos siderúrgicos 

 

Processo 
Consumo de 

energia (GJ/tab) 

Alto-forno a coque (incluindo coqueria) 12,7-18,6 

Aciaria – BOF 0,7-1,0 

Lingotamento contínuo 0,1-0,3 

Laminação a quente 2,3-5,4 

Laminação a frio 1,6-2,8 

Alto-forno/Aciaria/Lingotamento/Laminação a quente  20,6 
Fonte: Price et al., 2001. 

 
TABELA 2 – Consumo de energia em processos siderúrgicos em 1995 

 

 Brasil China Índia México 
África 

do Sul* 

Consumo de energia atual (GJ/tab) 23,1 36,7 37,3 22,6 44,4 

Consumo mínimo de energia (GJ/tab) 18,6 20,2 20,5 13,5 - 

Potencial de Economia (GJ/tab) 4,5 16,5 16,8 9,1 - 
Fonte: Price et al., 2001. 

* Para a África do Sul não foi possível quantificar os potenciais de redução devido à indisponibilidade de dados. 

 

Beer et al. (1995) realizaram um estudo sobre uma usina siderúrgica integrada holandesa com 

alto-forno a coque e produção do aço pelo processo BOF. O consumo específico de energia 

calculado foi de 19,7 GJ/ tab. No artigo é enfatizado que o consumo específico depende do mix 

de produção. 

 

Worrell et al. (2006) detalharam as tecnologias comercialmente disponíveis para redução no 

consumo de energia de cada etapa produtiva de uma siderúrgica integrada a coque típica. Os 

autores listam as medidas gerais que podem ser aplicadas em toda a planta impactando em 

redução percentual do total de energia consumida, a saber: 

 

 Manutenção preventiva: treinamento dos funcionários para verificar os consumos e perdas 

de energia. Os programas que obtiveram sucesso nesse sentido atingiram uma redução de 2%. 

 Gestão de sistemas de energia: monitoramento e gestão de energia em relação à 

distribuição da energia utilizada na planta industrial. Estimou-se uma redução de 0,5%. 

 Co-geração: a implantação de co-geração com a utilização de subprodutos industriais 

proporciona uma redução significativa na aquisição externa de energia elétrica e térmica. 

 Controle variável da velocidade de motores e bombas: foi estimado que essa implantação 

possui um potencial de redução de 2%. 

 

Os autores detalham também os potenciais de redução de consumo de energia associados à 

aplicação de tecnologias em processos do alto-forno, aciaria, lingotamento contínuo e laminação 
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a quente descritos na TABELA 3. Os autores concluíram que as implantações são atrativas para 

plantas novas e que para as plantas existentes deve-se realizar um estudo econômico caso a caso. 

 
TABELA 3 – Potencial técnico de redução em energia primária 

 

Processo 
Combustível 

(GJ/tab) 

Energia 

elétrica 

(GJ/tab) 

Potencial 

técnico 

(GJ/tab) 

Alto-forno 

Injeção de finos 130 kg/t_ metal quente 0,69 0,00 0,69 

Injeção de finos 225 kg/t_ metal quente 0,51 0,00 0,51 

Injeção de gás natural 140 kg/t_ metal quente 0,80 0,00 0,80 

Turbina de gás de topo de alto-forno 0,00 0,10 0,30 

Aproveitamento do gás de alto-forno 0,06 0,00 0,06 

Automação dos recuperadores de ar de sopro 0,33 0,00 0,33 

Pré aquecimento do ar de combustão dos 

regeneradores 
0,07 0,00 0,07 

Melhoramento do sistema de controle do alto-forno 0,36 0,00 0,36 

Processos de redução direta* 3,20 0,00 3,20 

Aciaria – BOF 

Aproveitamento do gás BOF 0,92 0,00 0,92 

Controle da velocidade variável dos motores 0,00 0,00 0,01 

Lingotamento integrado 

Implantação de lingotamento contínuo 0,24 0,08 0,49 

Aquecimento de panela eficiente 0,02 0,00 0,02 

Lingotamento em chapa fina 3,13 0,57 4,89 

Lingotamento na forma final * - - 0,22 

Laminação a quente 

Carregamento da barra quente 0,52 0,00 0,52 

Controle do processo 0,26 0,00 0,26 

Queimadores recuperativos 0,61 0,00 0,61 

Isolamento térmico dos fornos 0,14 0,00 0,14 

Controle da velocidade variável dos motores 0,29 0,00 0,29 

Motores dos laminadores energeticamente eficientes 0,00 0,01 0,03 

Aproveitamento de calor dissipado 0,03 0,00 0,03 

Queimadores oxi-fuel 0,77 -0,02 0,70 

Laminação a frio e acabamento 

Aproveitamento de calor dissipado 0,17 0,01 0,19 

Redução no uso de vapor 0,11 0,00 0,11 

Automação do sistema 0,00 0,12 0,38 
Fonte: Worrell et al., 2006.  

* Processos em desenvolvimento 

 

Esse estudo foi embasado em uma metodologia desenvolvida anteriormente por Worrell et al. 

(1999) abrangendo toda a indústria siderúrgica dos Estados Unidos. Considerando a aplicação das 

tecnologias com potencial de melhorias em eficiências energéticas citadas na TABELA 3, 
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encontrou-se um potencial de redução de energia da ordem de 3,80 GJ/tab para usinas integradas 

norte americanas baseado no consumo total do setor em 1994. 

 

Beer et al. (1998) desenvolveram um trabalho com o objetivo de identificar e caracterizar 

tecnologias para aumentar a eficiência energética na produção de aço em longo prazo. O artigo 

aponta que, entre 1760 e 1990, a taxa média de aumento de eficiência energética no processo de 

produção de gusa com a utilização de coque foi de 1,4% por ano. Entre 1990 e 1998, o consumo 

energético específico médio mundial para fabricação de aço variou entre 19 e 40 GJ/tab, com 

média de 24 GJ/tab. Os autores calcularam a demanda teórica mínima de energia para fabricação 

de aço com as tecnologias mais eficientes disponíveis e concluíram que o potencial teórico médio 

para melhoria da eficiência em plantas integradas é de 35%. 

 

O’Brien (1992) destaca que o aço é um produto tipo commodity cujo custo de produção é alto, 

portanto, a redução no seu custo proporciona um aumento de competitividade. A autora faz uma 

análise histórica do motivo pelo qual o setor siderúrgico japonês, que no final da segunda guerra 

mundial estava com 20% das plantas siderúrgicas destruídas, se reergueu e por volta de 1975, já 

era responsável por mais de 20% de exportação de aço no mundo. A autora concluiu que a 

assistência do governo e os investimentos em tecnologias mais eficientes foram de fundamental 

importância para o crescimento da indústria siderúrgica japonesa após a segunda guerra mundial. 

 

Cyert e Fruehan (1996) realizaram uma análise da indústria de aço nos Estados Unidos 

considerando os processos de fabricação integrados e os processos a forno elétrico a arco visando 

sua competitividade no mercado mundial. O artigo aponta que as mudanças tecnológicas 

adotadas, tais como injeção de finos nos alto-fornos, implantação de lingotamento contínuo e 

degaseificação a vácuo e utilização de controle estatístico de processo, foram de fundamental 

importância para a redução do custo de operação, aumento da produtividade e conseqüentemente 

da competitividade. Entretanto, eles defendem que um dos maiores desafios da indústria 

integrada para se manter competitiva é a redução nos altos custos associados à produção, pois 

para utilização das tecnologias convencionais esses custos aumentarão ainda mais devido à 

complexidade das regulamentações ambientais. A longo prazo os autores acreditam que a 

indústria deverá desenvolver processos de transformação de minério em aço com um menor 

custo, que esses processos devem utilizar coque devido à sua disponibilidade e que o processo 

geral deve ser mais contínuo evitando gastos em etapas intermediárias. 

 

2.3 Importância do balanço de carbono na indústria siderúrgica 

 

Nos últimos cento e cinqüenta anos a concentração de CO2 na atmosfera aumentou em 35% 

(IEA, 2009); esse fato pode ser reconhecido como uma das principais causas do aquecimento 

global. O efeito estufa é um processo natural responsável pelo clima na Terra. Os gases do efeito 

estufa (CO2, CH4, N2O, CFCs, dentre outros) ocasionam a elevação natural da temperatura da 

superfície da Terra, e estudos recentes indicam que as atividades humanas têm aumentado a 

concentração destes gases na atmosfera. 

 

O quarto relatório de avaliação do IPCC (2009) indica que menos de 5% do aquecimento 

observado nos últimos anos pode ser explicado por forças naturais. Dois terços das emissões de 

CO2 são provenientes da queima de combustíveis fósseis sendo que 45% permanecem na 

atmosfera, 30% são absorvidos pelos oceanos e 25% são consumidos pela biosfera terrestre. 
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Segundo a IEA (2009) os processos energéticos (geração, transformação, distribuição e consumo) 

dos países desenvolvidos respondem por mais de 80% do total de emissões antropogênicas de 

CO
2
 desses países. Além disso, a perspectiva de crescimento da economia e industrialização de 

países emergentes vem acompanhada do aumento do consumo de energia que está diretamente 

relacionado à emissão de dióxido de carbono. 

 

O esforço mundial para redução da emissão de gases de efeito estufa é notório em diversos 

setores da sociedade, desde a conscientização da população civil às leis governamentais e acordos 

industriais. Diversos programas estão sendo lançados em nível nacional, regional e mundial 

dispondo sobre a redução dos gases de efeito estufa. As pesquisas científicas estão ampliando as 

possibilidades de otimização de processos, desenvolvimento de novos produtos e aproveitamento 

de rejeitos com enfoque na redução do consumo de energia e conseqüente redução de emissão de 

gases de efeito estufa. 

 

O governo brasileiro já começou a assumir compromissos internacionais de redução de suas 

emissões dos gases de efeito estufa. Durante a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas em Copenhague (COP-15) em 2009, o governo brasileiro assumiu a meta voluntária 

de alcançar em 2020 o mesmo nível de emissões de 2005. Segundo Bajay (2009), os 

representantes dos segmentos industriais energo-intensivos serão os primeiros a serem 

convocados a contribuir. Em contrapartida, a indústria já está se mobilizando para identificar 

dificuldades e potenciais, definir metas, e padronizar ações de eficiência energética conforme 

divulgado pela ABRACE (2010) em parceria com a CNI (2010). 

 

Segundo Morais (2008), estima-se que as emissões diretas de CO2 da siderurgia mundial estejam 

em torno de 3% do total das emissões antropogênicas globais. Esse valor aumenta para 5% 

quando considerada toda a cadeia produtiva do aço e as emissões decorrentes da produção de 

energia elétrica necessária à sua fabricação. Ressalta-se, porém, que a maior parte das emissões 

de CO2 da siderurgia origina-se não da combustão, mas dos processos de redução do minério de 

ferro. Sandberg et al. (2001) demonstram que o processo de fabricação de aço, incluindo a 

redução do minério de ferro, pode emitir até 50% mais de CO2 que aqueles sem a redução do 

minério como processos em fornos elétricos a arco que utilizam 100% de sucata. Em ambos os 

casos, foram contempladas as emissões advindas da produção de toda a energia elétrica 

necessária ao processo. 

 

Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente (MINAS GERAIS, 2009) indicaram que mais de 

70% das emissões de dióxido de carbono da indústria mineira é atribuída ao setor siderúrgico, 

principalmente devido ao uso de coque. O carbono entra na indústria siderúrgica através do 

coque, carvão vegetal e derivados, gases combustíveis, óleos combustíveis e aquisição externa de 

sólidos como ferro-gusa e sucata. Sua saída é através de produtos de combustão, carepas, lamas e 

produto final. 

 

O mapeamento do fluxo de carbono é muito importante para definição da linha de base da 

indústria, identificação e entendimento sobre a utilização do carbono nos processos siderúrgicos, 

possibilitando uma análise crítica para minimizar perdas e emissões para o ambiente durante os 

processos. Uma vez definida a linha de base da indústria siderúrgica em questão, projetos de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL podem ser desenvolvidos e propostos resultando 

na comercialização de créditos de carbono no mercado através das Bolsas de Carbono. Segundo 
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Souza (2009), até o segundo semestre de 2009 foram registradas apenas duas metodologias que 

se referem a processos siderúrgicos especificamente, apesar de haver diversas metodologias 

aprovadas que se aplicam a processos presentes na siderurgia, tais como co-geração de energia 

elétrica. 

 

Souza (2009) desenvolveu o balanço de massa de carbono para uma usina siderúrgica integrada 

típica a coque, a qual cerca de 73% de todo o carbono do processo é incorporado ao gás de alto-

forno, que é utilizado como combustível em processos subseqüentes ao processo de redução de 

minério de ferro. As emissões de carbono para a atmosfera foram calculadas em 1,55 t de 

carbono/t de gusa. Baseado no mapeamento, foi sugerido o desenvolvimento de um projeto de 

MDL contemplando o aumento da taxa de injeção de finos de carvão vegetal nas ventaneiras do 

alto-forno em 0,291 t de carvão/t de gusa. Entretanto foi identificada uma inviabilidade devido à 

área total necessária para o plantio de árvores e o valor foi revisto para 0,1 t de carvão/t de gusa. 

 

Price et al. (2001) desenvolveram uma análise sobre o potencial de redução de emissões de CO2 

no setor de aço em países em desenvolvimento como Brasil, China, Índia, México e África do Sul 

a partir da análise do potencial de redução do consumo de energia. Segundo os autores, a emissão 

de CO2 devida à produção de aço situa-se entre 5 e 15% das emissões totais desses países. 

 

Os autores comparam valores reais de emissões de CO2 de cada país com as melhores práticas 

instaladas no próprio país quantificando, assim, o potencial de redução, conforme TABELA 4. 

São encontrados potenciais de redução de emissões de CO2 em processos siderúrgicos entre 0,09 

e 0,45 t de carbono/tab. 

 
TABELA 4 – Potencial de redução de emissões de CO2 em 1995 

 

 Brasil China Índia México 
África 

do Sul* 

Emissão atual de CO2 (t C/tab) 0,36 0,87 0,98 0,42 1,11 

Emissão mínima de CO2 (t C/tab) 0,27 0,48 0,53 0,24 - 

Potencial de Economia (t C/tab) 0,09 0,39 0,45 0,18 - 
Fonte: Price et al., 2001. 

* Para a África do Sul não foi possível quantificar os potenciais de redução devido à indisponibilidade de dados. 

 

O estudo dos autores foi embasado em uma metodologia desenvolvida por Worrell et al. (1999), 

abrangendo toda a indústria siderúrgica dos Estados Unidos, cujo resultado apontou para um 

potencial de redução de 6,5 Mt de carbono para usinas siderúrgicas integradas norte-americanas, 

baseado nos valores de consumo de energia pelo setor em 2004. 

 

Worrell et al. (2006) apresentaram os potenciais de redução de emissão de dióxido de carbono 

baseados em tecnologias que visam eficiência energética em uma siderúrgica integrada conforme 

detalhado na TABELA 5. Os valores de redução de emissão são calculados a partir da redução no 

consumo de energia caso os processos propostos sejam implantados. 
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TABELA 5 – Processos com potencial de reduções de emissão de CO2 

 

Processo 
Potencial técnico de redução 

de emissão de CO2 (kg C/tab) 

Alto-forno 

Injeção de finos 130 kg/t_ metal quente 11,42 

Injeção de finos 225 kg/t_ metal quente 8,45 

Injeção de gás natural 140 kg/t_ metal quente 13,35 

Turbina de gás de topo de alto-forno 4,29 

Aproveitamento do gás de alto-forno 0,98 

Automação dos recuperadores de ar de sopro 5,49 

Pré aquecimento do ar de combustão dos regeneradores 1,19 

Melhoramento do sistema de controle do alto-forno 5,93 

Processos de redução direta* 52,70 

Aciaria – BOF 

Aproveitamento do gás BOF 12,55 

Controle da velocidade variável dos ventiladores 0,14 

Lingotamento integrado 

Implantação de lingotamento contínuo 36,06 

Aquecimento de panela eficiente 0,27 

Lingotamento em chapa fina 177,60 

Lingotamento na forma final * - 

Laminação a quente 

Carregamento da barra quente 7,18 

Controle do processo 3,59 

Queimadores recuperativos 8,38 

Isolamento térmico dos fornos 1,91 

Controle da velocidade variável dos ventiladores 3,95 

Motores dos laminadores energeticamente eficientes 0,39 

Aproveitamento de calor dissipado 0,46 

Queimadores oxi-fuel 9,80 

Laminação a frio e acabamento 

Aproveitamento de calor dissipado 2,73 

Redução no uso de vapor 1,55 

Automação do sistema 5,51 
Fonte: Worrell et al., 2006.  

* Processos em desenvolvimento 

 

Com foco na redução de emissão de dióxido de carbono, Grip (2005) realizou um trabalho sobre 

eficiência energética e reciclagem de subprodutos em uma indústria integrada a coque na 

Escandinávia. O autor enfatiza que a indústria estudada desenvolveu práticas tais como: 

resfriamento da escória a ar em alternativa ao resfriamento a água; utilização da escória para 

construção de estradas; transformação da lama de alto-forno em briquetes para sua reutilização no 

reator e consumo do gás de alto-forno em uma termoelétrica para geração de calor para as 

residências da cidade próxima. O autor realizou um estudo de redução das emissões de gases de 

efeito estufa em curto e longo prazo. Foi identificado que há um potencial de redução em práticas 
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operacionais como injeção de finos, controle do fluxo de combustível, aumento na proporção de 

sucata na fabricação do aço, utilização de escória na indústria cimenteira e adequação à utilização 

de água quente. Estudou-se, também, a possibilidade de utilização de novas tecnologias de 

redução direta de minério de ferro visando redução na emissão de CO2, contudo a hipótese não 

foi comprovada. 

 

2.4 Exergia 

 

A Segunda Lei da Termodinâmica está relacionada ao fato de que todo processo real, por ser 

irreversível, provoca aumento da entropia do sistema global, num indicativo de que houve 

mudança de uma forma mais organizada de energia para outra com maior desorganização, 

causando redução no potencial de realização de trabalho do sistema. As irreversibilidades dos 

processos reais estão associadas, principalmente, a fenômenos de dissipação direta de trabalho 

em energia interna do sistema e a gradientes finitos de pressão, temperatura e potenciais 

químicos. 

 

Baseada na Segunda Lei da Termodinâmica, a exergia é definida como o trabalho máximo que 

pode ser extraído de uma dada forma de energia, utilizando parâmetros do ambiente como 

referência (KOTAS, 1995). É também uma medida da qualidade da energia. 

 

A exergia de uma substância é composta por uma parcela de exergia física, que está associada à 

sua temperatura e pressão,e outra parcela de exergia química, que está associada à diferença de 

concentração dos componentes químicos da substância em relação a sua forma encontrada na 

crosta terrestre (SZARGUT et al., 1988). A exergia total de uma substância, ou seja, seu 

potencial de realização de trabalho útil, é composta pela soma dessas duas exergias. 

 

O conceito de exergia tem sido empregado para avaliar a origem, conversão e consumo de 

energia e recursos naturais de sociedades inteiras e/ou setores econômicos (transporte, indústria, 

energia, agricultura), como por exemplo, Suécia (WALL, 2006), China (CHEN; QI, 2007), 

África do Sul (OLADIRAN; MEYER, 2007) Espanha (LOPEZ et al., 1998), Grécia 

(KORONEOS; NANAKI, 2008), Turquia (UTLU; HEPBASLI, 2007), Japão (WALL, 2002), 

Arábia Saudita e Canadá (DINCER; ROSEN, 2007). O objetivo desses estudos é mapear o fluxo 

de exergia da região e identificar as irreversibilidades de setores econômicos para priorização de 

investimentos em eficiência e redução dos impactos ambientais. Além disso, tais estudos 

proporcionam dados padronizados para comparações entre diferentes nações. 

 

Muitos pesquisadores vêm propondo a utilização desse conceito para criação de índices de 

sustentabilidade (WALL, 2002), impostos ecológicos sob emissões antropogénicas ao meio 

ambiente (SZARGUT, 2002 e 2008) e valoração de recursos naturais (DELGADO, 2008 e 

DEWULF et al., 2007). 

2.4.1 Exergia e sustentabilidade 

 

Energia e matéria fluem constantemente pela superfície da Terra de uma maneira complexa, no 

tempo e no espaço, através de diferentes sistemas. Wall (2005) classifica em cinco esferas os 

sistemas existentes na Terra: 
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 Atmosfera: compreende todo o ar ao redor do planeta, que consiste principalmente de 

nitrogênio e oxigênio além de pequenas porcentagens vapor, dióxido de carbono e ozônio. 

 Litosfera: compreende a crosta terrestre composta por rochas e sais minerais. 

 Biosfera: compreende todos os organismos vivos. 

 Hidrosfera: compreende a água em seus três estados que aparece no planeta. 

 Sociosfera: compreende os sistemas controlados pelo homem. 

 

A fonte motriz que interliga esses sistemas é a exergia, que é consumida durante a complexa 

movimentação de energia e matérias através de ciclos naturais entre essas esferas. Tal processo 

está ilustrado pelo esquema da Figura 4. Os inúmeros ciclos de matéria dos sistemas acontecem 

no tempo e no espaço, podendo ser desde milissegundos como um impulso nervoso de uma 

célula a milhões de anos como a formação de jazidas de minério de ferro; Ayres (1997), por 

exemplo, descreve os ciclos naturais de quatro elementos da biosfera: o carbono, nitrogênio, 

enxofre e fósforo. 

 

O fluxo de energia da radiação do sol que a Terra recebe através da luz solar (alta qualidade) é 

convertido e refletido através de energia térmica (baixa qualidade) em regime quase permanente, 

nesse processo a exergia do sol é consumida proporcionando a criação e manutenção da vida na 

superfície da Terra. 

 

 
Figura 4 – Fluxos de energia e matéria são dirigidos pelo contraste entre o sol e espaço 

Fonte: WALL (2005) 

 

Hermann (2006) identificou os reservatórios e fluxos de exergia que suprem o planeta Terra e 

quantificou a intensidade e extensão dos reservatórios secundários (recursos naturais) visando 

contribuir com a melhoria da utilização sustentável dos recursos naturais e prover uma base para 

pesquisas tecnológicas que possibilitem novas opções de fontes de exergia. A Figura 5 ilustra os 

resultados desse trabalho. A radiação solar é convertida em energia química pela biomassa 

através da fotossíntese, em energia cinética a partir da convecção e condução das moléculas de ar, 

e em energia potencial gravitacional a partir da evaporação da água. Odum (1985) enfatiza que 

todas as formas de energia na qual a radiação solar é convertida são necessárias para possibilitar a 

vida na Terra. 
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Figura 5 – Reservas globais, fluxo e destruição antropogénica de exergia 

Fonte: HERMANN (2006) 

 

Entre 1 e 2% da radiação solar incidente na biomassa é utilizada para realização de fotossíntese. 

Isto é suficiente para que o restante do mundo biológico obtenha a sua energia das substâncias 

orgânicas produzidas pela fotossíntese vegetal ou pela quimiossíntese de microorganismos 

(ODUM, 1985). À medida que a energia recebida da radiação solar é transformada em outras 

formas de energia (o que acontece de um organismo para o outro, através da cadeia alimentar 

hierárquica) ela é degradada e a qualidade do restante é melhorada com aumento da capacidade 

de transformação (exergia) do organismo, como exemplificado na Figura 6. 

 

Quantidade

decrescente

Sol Plantas Herbívoros

Predadores

1.000.000 10.000 1.000 100

Qualidade

crescente
1 100 1.000 10.000

 
Figura 6 – Cadeia de transferência de energia (valores em kcal) 

Fonte: ODUM (1985) 

 

Sabe-se que o planeta Terra não está em equilíbrio termodinâmico, entretanto a ordem funcional 

mantida nos sistemas vivos segue a Primeira e a Segunda Leis da Termodinâmica. Ilya Prigogine, 

ganhador do Prêmio Nobel por seu trabalho na Termodinâmica fora do equilíbrio, mostrou que a 

auto-organização e a criação de estruturas novas podem ocorrer em sistemas longe do ponto de 

equilíbrio e que tenham “estruturas dissipativas” bem desenvolvidas que expulsam a desordem. A 

respiração da biomassa altamente organizada é a “estrutura dissipativa” num ecossistema. 
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Os organismos, os ecossistemas e a biosfera inteira possuem a característica de criar e manter a 

ordem interna utilizando uma parte de sua exergia disponível internamente para o autoconserto e 

“expulsão” da desordem. Os sistemas “não vivos” não possuem essa característica, portanto, seu 

conserto e organização interna são proporcionados pela sociedade, através da utilização de 

recursos externos. 

 

Wall e Gong (2001) demonstram que a utilização dos recursos naturais pela própria natureza, por 

meio dos ciclos naturais das matérias, é baseada em um modelo sustentável no qual prevalece a 

reciclagem e decomposição sistemática dos rejeitos em depósitos selados. Ao contrário, a 

utilização dos recursos naturais pela sociedade é baseada em um modelo não sustentável no qual 

seus rejeitos são depositados aleatoriamente na natureza causando reações descontroladas na 

natureza que podem ser benéficas ou maléficas às condições atuais necessárias à sobrevivência 

do ser humano na Terra (Figura 7). 
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Figura 7 – Utilização dos recursos naturais a) pela natureza e b) pela sociedade 

Fonte: WALL e GONG, 2001. 

 

Os autores explicam que as reações descontroladas ocorrem porque a biosfera, atmosfera, 

litosfera, hidrosfera e socioesfera estão em constante interação entre si. As causas e efeitos de 

mudanças físicas (ex. mudança de temperatura, pressão e umidade), químicas (ex. destruição da 

camada de ozônio e eutroficação do ambiente local), biológicas (ex. novos microorganismos e 

doenças, abundância de alguns animais e extinção de outros), ecológicas (ex. interação entre 

espécies distintas) e sociais (ex. pobreza e fome podem levar a população à agressividade e 

destruição do ambiente a sua volta), que ocorrem nessas esferas, estão conectadas através de 

processos complexos e intermináveis. 

 

As associações de causas e efeitos de tais mudanças estão relacionadas de diversas maneiras no 

tempo. Alguns efeitos podem ser facilmente relacionados às suas causas, outros podem demorar 

um longo tempo ou até estarem relacionados a diversas causas. Ainda, existe a possibilidade de 

relações sinérgicas em que um efeito está relacionado a uma combinação de causas. Outra 

consideração importante é o tempo entre a causa e o efeito. Substâncias biodegradáveis têm efeito 

imediato sobre o meio ambiente que pode ser prejudicial ou indiferente. As substâncias não 

biodegradáveis ou lentamente biodegradáveis causam efeitos prejudiciais na maioria dos casos. A 

conseqüência inevitável é a mudança do estado de referência (Figura 8) do planeta. 
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Figura 8 – Mudança do estado de referência 

Fonte: WALL e GONG, 2001. 

 

Wall (2005) argumenta que a natureza é uma “máquina” que opera no espaço e no tempo e 

através do processo de criação da ordem, por meio de ciclos naturais, tem a capacidade de criar 

estruturas altamente ordenadas e sofisticadas, com alta capacidade de transformação. A natureza 

atualmente é a única “máquina” capaz de retornar à litosfera as substâncias emitidas pela 

sociedade, o que pode demorar milhões de anos e durante esse tempo os organismos vivos 

sofrerão os impactos da mudança do estado de referência do planeta. 

 

Gong e Wall (2001) defendem que a utilização do conceito de exergia oferece um melhor 

entendimento de ecossistemas, uso de recursos naturais e dos atuais impactos ambientais. Exergia 

pode ser considerada a confluência entre energia, meio ambiente e sustentabilidade conforme 

resumido na Figura 9. Eles analisaram os indicadores de sustentabilidade praticados atualmente 

pela sociedade e propuseram a utilização desse conceito como um indicador ecológico real de 

desenvolvimento sustentável, visando uma uniformização das unidades de medida e minimização 

da subjetividade de quantificação, posto que a exergia é baseada em conceitos da Física já 

consolidados. 

 

Desenvolvimento 

sustentável

Exergia

 
Figura 9 – Triangulo interdisciplinar coberto pela analise exergética 

Fonte: DINCER E ROSEN, 2007. 

 

Wall (2002) propõe a aplicação do conceito de exergia para a quantificação de recursos não 

renováveis e para as emissões de rejeitos para o ambiente. Tais quantificações serviriam como 

base para a criação de um imposto internacional, que seria administrado por uma organização 

internacional como as Nações Unidas, por exemplo. 

 

Reppeto et al. (1992) argumentam que, atualmente, a maioria dos tributos incidem sobre 

atividades humanas, cujos efeitos, tais como salários, economias financeiras, bens e serviços, são 

benéficos para a sociedade. Eles propõem uma mudança na qual os tributos passariam a ser sobre 

os efeitos negativos para a sociedade causados por atividades humanas, tais como poluição e 

geração de resíduos. A mudança das tributações sobre atividades com efeitos positivos para 

aquelas com efeitos negativos, através da introdução de uma cobrança pela poluição causada, 
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garantiria lucros ecológicos e econômicos uma vez que forçaria o uso racional de recursos 

naturais e maior proteção ao meio ambiente. 

 

Tsatsaronis apud Szargut (2002) propõe um imposto mundial sobre o uso de energia elétrica e 

combustíveis fósseis, visando estimular a utilização de recursos renováveis. 

 

Szargut et al. (2002) definiram o custo ecológico baseado no consumo acumulativo de exergia 

primária não renovável. Szargut (2002) e Szargut e Stanek (2008) propõem impostos pró-

ecológicos para minimizar o custo ecológico. O imposto pró-ecológico proposto é proporcional à 

degradação de recursos naturais não renováveis e substituiria os impostos atuais VAT (Value 

Added Tax). 

 

Dincer e Rosen (2005) argumentam que o uso eficiente de recursos e energia é potencial para 

alcançar o desenvolvimento sustentável. São apresentadas ferramentas de análise de impacto 

ambiental e é esclarecido que o entendimento profundo das relações entre exergia e meio 

ambiente pode revelar padrões fundamentais que afetam as mudanças no meio ambiente, 

ajudando os cientistas a propor ações para contribuir com o desenvolvimento sustentável. 

 

Na indústria, os métodos de análise exergética podem ser utilizados para quantificar/aumentar a 

sustentabilidade, pois considerando que a energia é conservada (Primeira Lei da Termodinâmica) 

e a exergia é degradada devido às irreversibilidades, as perdas de exergia, particularmente devido 

à utilização de recursos não renováveis, devem ser minimizadas para que se obtenha um 

desenvolvimento sustentável. Além disso, os efeitos causados no meio ambiente, associados às 

emissões e esgotamento de recursos podem ser expressos em indicadores baseados em exergia 

que, por sua vez, é definida a partir de princípios físicos em relação a um estado de referência. 

Três relações entre exergia e impacto ambiental são explicitadas por Dincer e Rosen (2007): 

 

 Destruição da ordem e criação do caos: a destruição da ordem ou criação do caos é uma 

forma de causar danos ao meio ambiente. Entropia é fundamentalmente uma medida do 

caos e exergia da ordem. Um sistema com alta entropia é mais caótico e desordenado que 

um com baixa entropia. Em relação ao mesmo ambiente, a exergia de um sistema 

ordenado é maior que de um caótico. 

 Degradação de recursos: a degradação de recursos encontrados na natureza é uma forma 

de causar danos ao meio ambiente. Recurso é definido como um material encontrado na 

natureza, ou criado artificialmente, que está em um estado de desequilíbrio com o meio 

ambiente possuindo uma exergia como conseqüência. Aumentando a eficiência de um 

processo e utilizando recursos externos de exergia como exergia solar, pode-se reduzir o 

impacto no meio ambiente associado à degradação de recursos. 

 Perdas de exergia nas emissões: as perdas de exergia associadas às emissões é um 

potencial para causar danos ao meio ambiente devido ao desequilíbrio com ele. Essa 

exergia emitida possui um potencial para causar mudanças ao reagir com elementos do 

meio ambiente na busca do equilíbrio. Tais mudanças podem ser interferências com a 

exergia transferida do Sol para a Terra (gases de efeito estufa), morte de peixes e plantas 

devido a emissões de substâncias em lagos, etc. 
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2.4.2 Exergia e a Teoria do Custo Exergético 

 

Na década de noventa, Lozano e Valero (1993) idenficaram a necessidade de algumas 

informações que a análise exergética e econômica convencionais sozinhas não disponibilizavam, 

tais como: 

 

 Nem toda irreversibilidade pode ser evitada. Portanto, as possibilidades técnicas de 

redução das mesmas são sempre menores que os limites teóricos. 

 Reduções locais na destruição da exergia não são equivalentes, logo reduções das 

irreversibilidades locais em diferentes unidades de um sistema, em geral acarretam diferentes 

variações na eficiência total do sistema. 

 Oportunidades de economia só podem ser especificadas através de um estudo mais 

detalhado dos mecanismos fundamentais da geração da entropia, sendo ainda necessário 

relacionar estes mecanismos às variáveis livres de projeto e aos custos dos investimentos 

necessários. 

 

Segundo Cerqueira (1999), a percepção dessas limitações levou ao surgimento de metodologias 

que relacionam a geração de irreversibilidades em um equipamento isolado com o restante dos 

equipamentos do sistema, através da definição do conceito de custo exergético. 

Concomitantemente, conjugam-se as análises termodinâmica e econômica, relacionando-se o 

custo monetário e o custo exergético em um conjunto de medotologias às quais se denomina 

Termoeconomia. O custo exergético (B*) é a quantidade de exergia necessária para a produção 

da exergia de um fluxo e o custo exergoeconômico (C) é a soma dos custos monetários da exergia 

utilizada e dos demais custos associados (capital, manutenção e operação) para a produção da 

exergia de um fluxo. 

 

Um dos objetivos da Termoeconomia é propor a alocação dos custos de produtos internos de um 

sistema baseada nos conceitos termodinâmicos, visando sua otimização econômica (LOZANO E 

VALERO, 1993). 

 

Lozano e Valero (1993) propuseram a Teoria do Custo Exergético (TCE) na qual é definido um 

conjunto de regras para construção de um sistema de equações com o objetivo de determinar os 

custos dos fluxos de um sistema de energia. Para a aplicação da TCE são definidas a estrutura 

física, através da divisão do sistema em unidades e relação dos fluxos materiais e/ou energéticos 

entre as unidades e entre o ambiente; e a estrutura produtiva, que consiste na definição da função 

termodinâmica de cada unidade do sistema conforme sua eficiência exergética, especificando os 

fluxos ou a combinação de fluxos que constituem os produtos, insumos e as perdas. A 

determinação dos custos é feita seguindo as proposições: 

 

(P1) – Os custos exergético (B*) e exergoeconômico (C) são quantidades conservativas, como 

conseqüência de suas definições e podem ser expressos por equações de balanço para cada 

unidade do sistema. 

(P2) – Na ausência de informações externas, o custo exergético de um insumo suprido 

externamente ao sistema é igual à sua exergia e o custo exergoeconômico é o custo monetário de 

aquisição do insumo. 
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(P3) – O custo atribuído às perdas é zero, ou seja, todos os custos gerados no processo produtivo 

devem ser incluídos no custo final dos produtos. 

(P4a) – Se uma parcela ou todo o insumo de uma unidade é a variação da exergia de um fluxo 

que a atravessa então o custo exergético unitário desse fluxo é constante através da unidade 

(P4b) – Se o produto de uma unidade é composto por mais de um fluxo, então são iguais os 

custos exergéticos unitários de cada um desses fluxos. 

 

Estudos posteriores ao de Lozano e Valero (CERQUEIRA, 1999; TORRES E VALERO, 2001; 

SOTOMONTE, 2009) relatam algumas limitações da TCE, a saber: 

 

 A TCE não estabelece regras gerais para unidades dissipativas, apenas estabelece que os 

custos das irreversibilidades associadas em sua operação devem ser cobrados como insumos para 

as unidades produtivas. 

 Os resíduos, que não fazem parte do produto, têm custo exergético nulo, por isso 

desaparecem do modelo termoeconômico. Isto é coerente uma vez que a estrutura produtiva 

identifica onde são gerados os resíduos e aloca os custos à unidade que os gera. No entanto, em 

se tratando de subprodutos, esse modelo é insuficiente. 

 Não é possível distinguir entre as irreversibilidades internas, geradas por fluxos de 

subprodutos daquelas geradas por fluxos de rejeitos, uma vez que apenas o custo total das 

irreversibilidades é alocado à unidade produtiva. 

 

Por outro lado, a aplicação da TCE disponibiliza informações sobre o funcionamento de plantas 

existentes permitindo comparações entre custos exergoeconômicos e identificação de unidades de 

maior impacto no custo exergético dos produtos (ROJAS, 2007). 

 

2.5 Análise exergética na indústria siderúrgica 

 

Apesar da ampla utilização da ferramenta, a literatura internacional sobre análise exergética na 

indústria siderúrgica é relativamente escassa, especialmente para usinas siderúrgicas integradas a 

carvão vegetal. 

 

Souza (2009) desenvolveu uma análise exergética detalhada para uma usina siderúrgica integrada 

típica brasileira a coque. A exergia de entrada foi calculada em 24,68 GJ/tab, ou 25,57 GJ/t de 

gusa, dos quais 14,91 GJ/tab foram atribuídos às irreversibilidades totais. A eficiência exergética 

global da usina, que foi definida como a razão da exergia útil de saída pela exergia total de 

entrada, foi de 39,58%. Os resultados indicaram que 81,5% da irreversibilidade total gerada na 

planta são atribuídas ao processo de redução, coqueria e o sistema de energia e utilidades. A 

TABELA 6 detalha o desempenho exergético da unidade industrial estudada. 

 
TABELA 6 – Desempenho exergético da usina a coque 

 

 Unidade Usina Alto-forno Aciaria 
Lingotamento 

e Laminação 

Sistemas 

de energia 

Entrada de exergia GJ/t de gusa 25,57 19,57 9,33 8,22 4,20 

Exergia dos produtos GJ/t de gusa 10,12 13,31 8,09 7,22 1,30 

Irreversibilidades de fluxos GJ/t de gusa 2,74 0,30 1,21 0,18 0,36 

Outras irreversibilidades GJ/t de gusa 12,71 5,96 0,03 0,82 2,53 

Fonte: SOUZA, 2009. 
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A partir de dados da literatura internacional, Costa et al. (2001) definiram uma usina integrada a 

coque teórica e desenvolveram um estudo de todo o ciclo de vida para a fabricação do aço. O 

escopo contemplou desde a mineração de calcário e minério de ferro até o processo de BOF 

excluindo lingotamento, laminação e acabamento. Foram apresentadas as eficiências de cada 

processo, definidas como a razão entre a exergia de saída útil e a exergia total de entrada, e as 

perdas exergéticas, conforme resumido na TABELA 7. O valor das perdas exergéticas totais do 

processo foi avaliado em 12,92 GJ/t de aço líquido. 

 
TABELA 7 – Irreversibilidades totais 

 

Produto Unidade 
Minério de 

ferro 

Alto-forno 
BOF 

Eficiência exergética  % 66 73 82 

Irreversibilidades de fluxo GJ/unidade de produto 0,05 1,11 0,30 

Outras irreversibilidades GJ/unidade de produto  0,08 3,51 1,41 

Irreversibilidades totais GJ/t de aço líquido 0,14 3,43 1,41 
Fonte: COSTA et al., 2001. 

 

Beer et al. (1998) desenvolveram uma análise exergética para uma usina siderúrgica integrada a 

coque. As principais causas de perdas de exergia (irreversibilidades) são pontuadas. A planta de 

referência foi definida com base de dados existentes do Instituto Internacional de Ferro e Aço 

(IISI – International Iron and Steel Institute). Sua especificação compreendeu desde a coqueria 

até a laminação incluindo uma unidade termoelétrica. O consumo exergético é de 22,6 

GJ/tonelada de aço laminado. A saída de exergia útil total é 10,9 GJ/tonelada de aço laminado, 

sobrando, portanto, 11,7 GJ/tonelada de aço laminado de perdas de exergia classificadas em duas 

categorias: perdas externas de exergia (5,47 GJ/tonelada de aço laminado) e perdas internas de 

exergia (6,15 GJ/tonelada de aço laminado), definida como irreversibilidades de fluxo e outras 

irreversibilidades, respectivamente. 

 

As irreversibilidades de fluxo, são irreversibilidades devido a processos de radiação e convecção 

(3,57 GJ/tonelada de aço laminado), exergias químicas e físicas de fluxos de gases (1,62 

GJ/tonelada de aço laminado), como por exemplo, produtos de combustão a altas temperaturas e 

perda de material (0,28 GJ/tonelada de aço laminado). As outras irreversibilidades estão 

associadas a basicamente quatro processos, a saber: 

 

 Reações de combustão: é a maior fonte de outras irreversibilidades. Estimou-se que 30% 

da exergia presente em reagentes de combustão é perdida durante o processo quando não há o 

pré-aquecimento dos reagentes, cerca de 2,00 a 2,50 GJ/tonelada de aço laminado. 

 Outras reações químicas: existem irreversibilidades devido ao atrito de gases com sólidos, 

como por exemplo, do carvão com o ar dentro do alto-forno quando acontece a formação do 

monóxido de carbono, devido à mistura de fluxos e quedas de pressão dentro de reatores. A 

irreversibilidade foi estimada em cerca de 1,50 a 2,00 GJ/tonelada de aço laminado. 

 Transferência de calor: existem irreversibilidades devido à transferência de calor em 

trocadores de calor e simultaneamente às reações de combustão. Essas irreversibilidades ocorrem 

principalmente devido à diferença de temperatura. Estimou-se a irreversibilidade em cerca de 

1,00 a 1,50 GJ/tonelada de aço laminado. 
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 Compressão e expansão de gases: existem irreversibilidades devido à compressão e 

expansão de gases, como por exemplo, compressão do ar de sopro e expansão do gás de alto-

forno. Estimou-se a irreversibilidade em cerca de 0,5 a 1,00 GJ/tonelada de aço laminado. 

 

Segundo os autores, a identificação das outras irreversibilidades é difícil porque os processos que 

estão relacionados a elas são complexos como, por exemplo, o conjunto de reações químicas que 

ocorrem no alto-forno. Além disso, tipos diferentes de processos são interligados entre si como, 

por exemplo, combustão e transferência de calor. 

 

Os autores entendem que as perdas de exergia se devem, principalmente, à aplicação de altas 

temperaturas e necessidade de várias etapas de aquecimento e resfriamento. Portanto, para 

reduzir as perdas exergéticas é necessária uma redução das temperaturas de trabalho ou 

diminuição de etapas de mudanças de temperatura e reutilização de calor dos processos. 

 

Baseando-se nas identificações de perdas exergéticas, os autores realizaram uma comparação 

detalhada entre o consumo específico de energia primária em tecnologias existentes e tecnologias 

futuras, visando três grupos possíveis para redução de perdas de exergia, a saber: 

 

 Tecnologias que evitam pelo menos uma etapa de aquecimento e resfriamento: são 

comparados sete processos alternativos ao alto-forno visando utilização direta de carvão mineral. 

São comparados quatro processos alternativos ao lingotamento visando reduzir ou evitar 

reaquecimentos para ajuste no formato do produto. 

 Tecnologias que reduzem as temperaturas de trabalho em etapas diferentes do processo: 

são comparados sete processos alternativos à utilização de gusa com aumento da utilização de 

sucata visando evitar a energia consumida nos processos de preparação de matérias primas do 

alto-forno e aquecimento e liquefação do ferro, pois essa energia corresponde a 90% da demanda 

de energia primária. 

 Tecnologias que recuperam e utilizam calor em altas temperaturas: são detalhados sete 

processos com aproveitamento de calor de fluxo de gases e sólidos tais como gás de coqueria, gás 

de alto-forno, gás de aciaria, escória de aciaria e calor sensível do aço lingotado e laminado. 

 

Concluíndo, os autores propuseram três plantas mais eficientes que a planta de referência com a 

utilização das novas tecnologias. Para uma planta integrada obtiveram um consumo de energia 

primária de 15,5 GJ/tab. Eles acreditam que as tecnologias futuras em desenvolvimento estarão 

comercialmente disponíveis antes de 2020. 

2.5.1 Análise exergética na produção de ferro-gusa 

 

São vários os processos termoquímicos que ocorrem no alto-forno. Segundo Sato (2004), o uso 

efetivo de energia em uma planta química resulta do emprego adequado da combinação dos 

processos químicos para consumir a quantidade mínima de exergia durante a fabricação dos 

produtos. Ele demonstra através de sua metodologia, a qual chamou de diagrama exergético de 

vetor, que as reações exotérmicas/endotérmicas espontâneas/não espontâneas podem ser 

combinadas de forma a compensar uma à outra e, conseqüentemente, levar à menor destruição de 

exergia possível no processo como um todo. 
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Akyama e Yagi (1998) decompõem em cinco parcelas o processo de transformação do óxido de 

ferro em ferro-gusa que ocorre num alto-forno considerando o teor de carbono no metal de 4,8% 

e composição da escória com 43% de CaO, 35% de SiO2, 15% de Al2O3 e 7% de MgO a 

1.510C: 

 

 Redução: 0,5Fe2O3 → Fe + 0,75 O2; 

 Combustão completa: C + O2 → CO2; 

 Combustão incompleta: C + 0,5 O2 → CO; 

 Produção de metal quente: (Fe + C) a 25C → (Fe + C) a 1.510C; 

 Produção de escória quente. 

 

Com essas considerações, eles avaliaram a demanda exergética teórica mínima para ocorrer o 

processo de redução do minério de ferro. Os cálculos foram baseados nos balanços energético e 

exergético de cada reação, considerando as restrições impostas pelas Leis da Termodinâmica. 

Neste trabalho, também foram obtidas, através da metodologia descrita por Sato (2004), as 

equações para o cálculo de temperatura do processo, demanda de carvão e consumo mínimo 

teórico de exergia em função dos parâmetros do sistema. 

 

O consumo exergético mínimo teórico encontrado foi de 1,458 GJ/t de ferro-gusa líquido. Este 

valor é apenas 8 a 9% do consumo exergético total de um alto-forno real. As perdas exergéticas 

na redução do ferro são as que mais contribuem para o afastamento entre o valor real e o mínimo 

teórico do processo global. 

 

Os sistemas periféricos ao alto-forno também são responsáveis por um consumo significativo de 

exergia devido à queima de combustível para aquecimento do ar de sopro, energia elétrica para os 

processos de compressão do ar de sopro, recirculação de água de refrigeração e para os processos 

de lavagem de gás e tratamento dos efluentes. 

 

Nogami et al. (2004) elaboraram balanços exergéticos de um alto-forno a carvão vegetal e de um 

alto-forno a coque. No alto-forno a carvão vegetal, a composição da escória produzida pela ganga 

do minério e pela cinza do carvão é de 35,7% de CaO, 44,6% de SiO2, 16% de Al2O3, 2,5% de 

MgO e 1% de Fe. A escória e o ferro-gusa deixam o alto-forno a cerca de 1.400C. No alto-forno 

a coque, a composição da escória produzida é de 41,8% de CaO, 32,9% de SiO2, 14,8% de Al2O3, 

6,2% de MgO. A escória deixa o alto-forno a cerca de 1.530C e o ferro-gusa a 1.523C. 

 

A TABELA 8 apresenta a comparação dos balanços exergéticos dos dois alto-fornos. Dentre as 

conclusões, foi citado que, apesar de o alto-forno a carvão vegetal requerer maiores entalpia e 

exergia de entrada que o alto-forno a coque, as eficiências são comparáveis. A perda de exergia 

no sistema a coque totalizou 1,249 GJ/t de gusa líquido considerando as perdas térmicas, contra 

2,148 GJ/t de gusa líquido no sistema a carvão vegetal, incluindo sistemas auxiliares e excluindo 

coqueria/forno de carbonização. 

 

A destruição de exergia está relacionada principalmente com as perdas intrínsecas das reações 

químicas (incluíndo os processos de combustão) que acontecem dentro do reator e durante os 

processos de combustão que ocorrem para aquecimento de ar de sopro. Entretanto, existem 

também irreversibilidades devido ao calor sensível do ferro-gusa líquido, escória e produtos da 



38 

 

combustão, além da transferência de calor através da carcaça do reator e de mecanismos do 

processo tais como mistura e transporte das matérias primas. 

 
TABELA 8 – Balanço de exergia do alto-forno a coque e a carvão vegetal 

 

Descrição Exergia (GJ/t gusa líquido) 

 Alto-forno a coque Alto-forno a carvão vegetal 

Entradas 

Matérias-primas 0,335 0,188 

Coque/carvão 11,415 16,345 

Carvão pulverizado 3,135 - 

Ar de sopro 1,105 0,762 

Energia elétrica 0,155 0,180 

Total 16,145 17,488 

Saídas 

Gusa líquido 8,121 8,410 

Escória 0,519 0,252 

Gás de alto-forno 5,551 6,468 

Pó  0,071 0,224 

Energia elétrica 0,112 - 

Perdas térmicas 0,052 - 

Outros 0,522 - 

Total 14,948 15,384 

Perdas 1,197 2,148 
Fonte: NOGAMI et al., 2004. 

 

Bisio (1997) classifica as perdas de exergia durante a fabricação do aço em quatro grupos: 

exergia química dos gases de saída incluindo gás de alto-forno, gás de convertedor e gás de 

coqueria; exergia devido a pressão do gás de alto-forno; exergia térmica de gases dissipados, ar e 

água de refrigeração; exergia térmica de blocos de aço, sinter de saída, escória de alto-forno e 

aciaria. Ele relata que a escória líquida do alto-forno possui uma quantidade considerável de 

exergia. O artigo apresenta quatro plantas piloto desenvolvidas para resfriamento de escória com 

a utilização da exergia recuperada para produção de vapor visando à geração de eletricidade ou 

pré-aquecimento de ar de combustão. Através da análise exergética, o autor conclui que o pré 

aquecimento do ar de combustão para os regeneradores do alto-forno é a melhor opção, 

proporcionando redução do consumo de gás combustível nos regeneradores ou de gás natural no 

alto-forno ou ainda do coque. 

 

Bisio (1996) realizou uma análise exergética em regeneradores tipo cowpers visando à redução 

no consumo de gás natural e gás de alto-forno no processo de combustão. Três configurações são 

analisadas: pré-aquecimento de ar de combustão com produtos de combustão do cowper em um 

trocador de calor; pré-aquecimento de ar de combustão e gás combustível com produtos de 

combustão através de três trocadores de calor auxiliares; enriquecimento do ar de combustão com 

oxigênio. Como resultado, o autor encontrou valores entre 7,02 e 18,03% de redução no consumo 

de gás combustível em volume. Entretanto ele informa que é necessária uma análise econômica 

para definição da melhor configuração. 



39 

 

2.5.2 Análise exergética da produção de carvão vegetal na V&M Florestal 

 

Vieira (2004) realizou uma análise exergética da produção de carvão vegetal na V&M Florestal 

com o objetivo de verificar a eficácia do processo de transformação de madeira em carvão 

vegetal. Na análise, adotou-se um modelo dividido em dois subsistemas, ilustrado na Figura 10, e 

realizaram-se balanços de massa, energia e exergia para os dois subsistemas e para o sistema 

global em base anual considerando um ano de produção típica. 

 

Subsistema 1: 

Plantação de 

Eucalípto

Subsistema 2: 

Forno de 

carbonização

Lenha
Carvão 

vegetal

Subprodutos da carbonização

Sistema global

Outros insumos

Insumos

Perdas Perdas  
Figura 10 – Modelo de análise adotado 

Fonte: VIEIRA, 2004 

 

Adotou-se a silvicultura dos híbridos clonais Eucalyptus urophylla e Eucalyptus camaldulensis 

do gênero Eucalyptus spp originários da Austrália. A colheita ocorre no sétimo ano de cultivo. As 

árvores são cortadas e descascadas e permanecem na floresta por noventa dias para reduzir sua 

umidade até cerca de 30% por secagem natural, quando então, são submetidas ao processo de 

carbonização. 

 

Os insumos do subsistema 1 são basicamente a radiação solar, água de chuva, dióxido de 

carbono, fertilizantes, agroquímicos, energia elétrica e óleo diesel. Os insumos do subsistema 2 

são basicamente madeira e ar. Para quantificação dos insumos naturais, utilizaram-se dados da 

literatura e para os insumos materiais o autor coletou dados do consumo e produção total 

disponibilizados pela empresa. No caso do subsistema 1, os insumos necessários para o 

crescimento das árvores foram quantificados para os sete anos de cultivo.  

 

A TABELA 9, a TABELA 10 e a TABELA 11 mostram os valores utilizados por Vieira (2004) 

para o inventário de carbono, radiação solar incidente, variação do poder calorífico inferior e 

densidade da madeira em função da sua umidade, respectivamente. 

 
TABELA 9 – Inventário de carbono na V&M Florestal 

 

Entradas 
Biomassa 

(t base seca) 

CO2 

(t) 

O2 

(t) 

Madeira colhida 1,00 1,73 1,26 

Madeira plantada em 6 anos 3,00 5,19 3,77 

Raízes, 7 ano 2,99 5,13 3,73 

Galhos acumulados em 6 anos 0,48 0,83 0,60 

Folhas acumuladas em 6 anos 0,33 0,62 0,45 
Fonte: FERREIRA, 2000. 



40 

 

 
TABELA 10 – Radiação solar de 1984 a 1993 em Belo Horizonte 

 

Latitude -19 56 Longitude 43 56 Altitude 850 m 

 jan fev mar Abr mai Jun jul ago Set out nov dez 

N 6,12 5,66 7,05 7,08 7,25 8,06 8,63 7,10 6,82 6,55 5,90 5,04 

H 18,98 17,75 18,66 16,54 14,54 14,52 15,97 15,47 17,37 18,68 18,42 16,97 
n: número de horas de insolação diária média mensal. 

H: radiação solar diária incidente média mensal em MJ/m
2
 

Fonte: GUIMARÃES apud VIEIRA, 2004. 

 
TABELA 11 – Variação do PCI e densidade da madeira de eucalípto 

 
Umidade da madeira (%) PCI Densidade da madeira 

Base úmida Base seca (kJ/kg) (kg/st) 

0 0 19.674 315 

10 11 17.351 350 

20 25 15.029 394 

30 43 12.706 450 

40 67 10.392 525 

50 100 8.053 630 
Fonte: LÚCIO apud VIEIRA, 2004. 

 

A eficiência exergética do subsistema 1 calculada foi de 0,236% que, segundo o autor, era um 

resultado esperado por estar alinhado com a eficiência exergética da fotossíntese das plantas. Ele 

pontuou que as contribuições exergéticas da natureza são completamente gratuitas e concluiu 

que, sob esse ponto de vista o sistema agrícola é favorável ao homem pois ele precisa apenas 

direcionar os esforços no sentido de otimizar os processos naturais a fim de obter um produto 

com maior exergia (aumento da capacidade de transformação) para ser utilizado como insumo 

exergético no processo de fabricação subsequente. Em relação ao subsistema 2, a eficiência 

exergética calculada foi de 55,7% com aproveitamento dos subprodutos, alcatrão e solução 

pirolenhosa. O autor concluí que o aproveitamento dos subprodutos contribui com uma melhoria 

de cerca de 5% na eficiência exergética dos fornos de carbonização e há um potencial de 

melhoria no aproveitamento dos gases de carbonização a ser estudado. Acompanhando a 

eficiência do subsistema 1, calculou-se uma eficiência exergética de 0,134% do sistema global 

com aproveitamento dos subprodutos. 

 

2.6 Síntese 

 

A revisão da bibliografia descrita pontuou aspectos importantes como o consumo energético 

específico das indústrias siderúrgicas nos últimos anos, descreveu estudos que apresentaram 

potenciais de ganhos energéticos com práticas de eficiência energética e ou aplicações de novas 

tecnologias disponíveis no mercado. 

 

No item 2.2, foram citados os consumos específicos de energia das empresas siderúrgicas 

associadas da ABM (2010) e WSA (2010), de uma usina siderúrgica integrada brasileira a coque 

estudada por Souza (2009), dos setores siderúrgicos do Brasil, China, Índia, México e África do 
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Sul estudados por Price et al. (2001) e de uma usina siderúrgica integrada holandesa a coque 

estudada por Beer et al. (1995). Tais dados serão comparados com os resultados do presente 

estudo para verificar se a indústria aqui estudada se compara a indústrias nacionais e 

internacionais do setor siderúrgico. 

 

Os estudos de Worrell et al. (2006), Worrell et al. (1999) e Beer et al. (1998), relativos às 

tecnologias e práticas específicas do setor siderúrgico para melhorar a eficiência energética, 

foram citados a fim de verificar se a indústria estudada está atualizada tecnologicamente com as 

práticas descritas e, caso contrário, identificar aquelas com potencial de implantação. 

 

O`Brien (1992), Cyert e Fruehan (1996) realizaram estudos históricos abrangentes sobre os 

setores siderúrgicos do Japão e Estados Unidos, respectivamente, que estão entre os maiores 

países produtores de aço atualmente. Sua citação serviu para mostrar que historicamente o 

impacto da adoção de novas tecnologias que visam a eficientização na utilização dos recursos é 

de fundamental importância para o aumento de competitividade do setor. 

 

No item 2.3 mostrou-se o cenário atual de emissões de dióxido de carbono e a relação das 

emissões com o consumo de energia com base em dados divulgados pelo IPCC (2009) e IEA 

(2009). Discutiu-se a movimentação de diversos órgãos como as Nações Unidas, o governo e 

indústria brasileira a fim de criar meios para reduzir as emissões antropogênicas de dióxido de 

carbono. Os dados do estudo de Morais (2008), Sadberg et al. (2001) e FEAM (2009) 

evidenciaram a participação significativa do setor siderúrgico nas emissões de dióxido de 

carbono atribuídas às atividades industriais levando a constatação que a importância do 

mapeamento do fluxo de carbono na indústria siderúrgica está no sentido de possibilitar a 

identificação e entendimento sobre a utilização do carbono nos processos para posterior análise 

crítica e elaboração de ações para reduzir seu consumo e consequentemente emissões para o 

ambiente. Ainda, o mapeamento do fluxo de carbono pode servir como linha de base para 

projetos de MDL e comercialização de créditos de carbono. 

 

Na sequência foram apresentados dados sobre o consumo, emissões e potenciais de redução das 

emissões de dióxido de carbono pelas siderúrgicas a partir de práticas de eficiência energética e 

melhor aproveitamento de subprodutos siderúrgicos a partir de estudos de Souza (2009), Price et 

al. (2001), Worrel et al. (1999), Worrel et al. (2006) e Grip (2005). O objetivo de tais citações é 

de comparar se o consumo de carbono calculado para a indústria estudada está similar às demais 

indústrias do setor e verificar sua atualização tecnológica em relação às práticas descritas e, caso 

contrário, identificar aquelas com potencial de implantação. 

 

No item 2.4.1 foram citados estudos de Wall (2005), Hermann (2006) e Odum (1985) para 

explicar como se relacionam os ciclos naturais de matéria, energia e exergia no planeta. 

Esclareceu-se que à medida que a energia é transformada em outras formas no ecossistema, ela é 

degradada e em contrapartida a capacidade de transformação do organismo que a consumiu é 

melhorada. E esse consumo de exergia que proporciona a criação e manutenção da vida na Terra. 

O objetivo de tal explicação no presente estudo é utilizar esse raciocínio analogamente no 

processo de fabricação do tubo de aço. 

 

Na sequência foram citados os trabalhos de Wall e Gong (2001), Gong e Wall (2001) nos quais 

os autores demonstram como a sociedade se relaciona com o ecossistema e as mudanças 
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climáticas vividas atualmente através da análise exergética. Além desses autores, Reppeto et al. 

(2002), Tsatsaronis apud Szargut (2002), Szargut et al. (2002), Szargut (2002), Szargut e Stanek 

(2008) e Dincer e Rosen (2005) são alguns dos principais pesquisadores quem veem propondo a 

exergia como base para tributos sobre poluições e valoração de recursos naturais. 

 

Ainda, Dincer e Rosen (2007) explicitam como as quantificações exergéticas de atividades 

industriais podem ser utilizadas como medida da sustentabilidade da indústria. No contexto do 

presente estudo, os conceitos defendidos em tais citações serão utilizados nas análises exergéticas 

dos resultados. 

 

Os trabalhos de Lozano e Valero (1993), Cerqueira (1999), Torres e Valero (2001), Sotomonte 

(2009) e Rojas (2007) abordam o conceito de custo exergético, custo exergoêconomico e a TCE. 

Esses conceitos serão utilizados para determinação de custos exergéticos e exergoeconômicos dos 

produtos da indústria estudada, para determinação da participação de cada fluxo na composição 

do custo exergético unitário do tubo tratado termicamente, para proposição de alocação de custos 

exergoeconômicos de insumos, produtos e subprodutos e, também, para proposição de um índice 

de sustentabilidade da indústria. 

 

Em relação ao item 2.5 são citados os trabalhos desenvolvidos por Souza (2009), Costa et al. 

(2001) e Beer et al. (1998) com o objetivo de comparar dados de consumo exergético e 

irreversibilidades aos resultados do presente estudo para verificar se a indústria aqui estudada 

acompanha as indústrias nacionais e internacionais do setor. Os trabalhos específicos sobre alto-

forno desenvolvidos por Sato (2004), Akyama e Yagi (1998) e Nogami et al. (2004) assim como 

as citações dos trabalhos de Bisio; Bisio (1997) e Bisio (1996), dizem respeito à análise 

exergética de configurações tecnicamente possíveis para redução do consumo de energia. Essas 

configurações são possibilidades para implantação na indústria aqui estudada. 

 

Toda a metodologia desenvolvida por Vieira (2004), citada no item 2.5.2 sobre a análise 

exergética da V&M Florestal será utilizada no presente trabalho. 

 

Na sequência, em Materiais e Métodos, faz-se uma descrição do processo produtivo da V&M do 

BRASIL para identificar os principais insumos utilizados, produtos, subprodutos e rejeitos desta 

indústria e ainda facilitar o entendimento da metodologia elaborada neste trabalho. Em seguida é 

detalhada a metodologia adotada e são apresentadas as equações utilizadas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Inicia-se com a descrição do processo produtivo da V&M do BRASIL, desde as matérias primas 

como madeira de reflorestamento e minério de ferro, até o produto final. Em seguida, é 

apresentada a metodologia adotada e as equações utilizadas para desenvolvimento do trabalho. 

 

3.1 Descrição do processo produtivo 

 

A V&M do BRASIL (VMB) é composta de três unidades: 

 V&M Florestal é a unidade responsável pela produção de carvão vegetal, cuja sede 

localiza-se na cidade  de Curvelo, Minas Gerais. Sua capacidade de produção anual é de 1,2 

milhões de m³ de carvão vegetal. 

 V&M Mineração é a unidade responsável pela extração do minério de ferro, cuja sede 

localiza-se na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Sua capacidade de extração anual é de 4 

milhões de toneladas de minério de ferro. 

 Usina Barreiro é a unidade responsável pela redução, refino, laminação e acabamento cuja 

sede localiza-se na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua capacidade de produção anual é 

de 600.000 toneladas de aço bruto e cerca de 500.000 toneladas de tubo de aço sem costura. 

 

Seu produto final, o tubo de aço sem costura, é utilizado para o transporte de gases, líquidos ou 

sólidos e para uma grande variedade de aplicações mecânicas ou estruturais. A Figura 11 mostra 

o fluxograma simplificado do processo produtivo. 
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Figura 11 – Fluxograma simplificado do processo produtivo 

Fonte: contato pessoal, 2011. 
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3.1.1 V&M Florestal 

 

A V&M Florestal é a unidade do grupo responsável pelo processo de reflorestamento de 

eucalipto gênero Eucalyptus spp e pela produção do carvão vegetal. As etapas básicas do 

processo, que acontece em 22 fazendas da empresa localizadas em Minas Gerais, consistem em 

plantação e produção de madeira, carbonização e despacho do carvão vegetal conforme o 

fluxograma simplificado da Figura 12. 

 
V&M FLORESTAL
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Produção de 
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Preparo do solo 

e plantio do 
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manutenção da 
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Colheita e 

transporte

 
Figura 12 – Fluxograma simplificado do processo produtivo do carvão vegetal 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

No processo siderúrgico a utilização do carvão vegetal, que é uma fonte renovável de energia 

produzida a partir de biomassa, vem em alternativa ao coque, que é um combustível fóssil. 

Segundo Pinheiro et al., (2006), o eucalipto é economicamente uma das melhores opções para o 

cultivo de florestas energéticas e por isso é o principal produto entre os manejos atuais. Segundo 

a Sociedade Brasileira de Silvicultura (2009), 27% do consumo industrial de madeira no Brasil 

são destinados à produção de carvão vegetal, dos quais cerca de 82% são consumidos na 

produção de ferro-gusa, segundo dados da Associação Brasileira de Carvão Vegetal (2001). 

 

A utilização de carvão vegetal na V&M vai ao encontro da preocupação global sobre a utilização 

de fontes renováveis de energia. Este tema vem sendo amplamente discutido nos últimos anos 

sob diferentes aspectos no âmbito industrial. Inicialmente, o argumento para utilização de fontes 

renováveis de energia residia principalmente nas perspectivas de esgotamento de combustíveis 

fósseis (MASUDA, 1980). Atualmente, relatórios internacionais do IPCC apontam a emissão de 

gases do efeito estufa produzidos, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis como a 

principal causa do aquecimento global. Portanto, uma saída apresentada por especialistas é o uso 

de fontes limpas e renováveis (Instituto Carbono Brasil, 2009). 

3.1.1.1 Plantação e produção da madeira 

 

A plantação e a produção de madeira consistem em: 

 

 Produção de mudas: A fase de viveiro é de grande importância pois se for mal conduzida 

influenciará o comportamento da floresta. As mudas podem ser produzidas via sexuada, com 
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utilização de sementes, ou via assexuada, por propagação vegetativa. O melhoramento genético 

das espécies é feito nessa fase. 

 Preparo do solo e plantio do eucalipto: São realizadas limpeza do terreno, aração e 

gradagem, planejamento dos caminhos e aceiros, combate de pragas, espaçamento/alinhamento 

entre as árvores, plantio e adubação. 

 Manejo e manutenção da floresta: A floresta é conduzida em rotações de 5 a 8 anos com 

manutenção dos povoamentos livres de vegetação competitiva, adição de nutrientes adequados e 

atividades de prevenção contra incêndios e controle de pragas e doenças. Existem basicamente 

três métodos de manutenção (manual, mecanizado e químico). 

 Colheita e transporte: São utilizados sistemas manuais, mecanizados e/ou mistos. Em 

todos os casos a madeira é descascada no local e permanece empilhada para redução da umidade 

inicial de 50% para cerca de 30% após noventa dias. Em seguida é realizado o transporte da lenha 

até a planta de carbonização através de caminhões. 

 

As fontes de energia e insumos dessa etapa consistem em energia solar, sementes, água, 

nutrientes para as plantas e diesel como combustível do transporte. Como produto tem-se a 

madeira descascada e como sub-produtos tem-se cascas e folhas de eucalipto, que permanecem 

nas florestas se decompondo e servem de adubo para o solo. 

3.1.1.2 Carbonização 

 

A etapa de carbonização compreende o processo de transformação da madeira em carvão vegetal 

dentro dos fornos retangulares V&M, que são fornos construídos com tijolos maciços e possuem 

uma estrutura de concreto para suportar a abóbada. Possuem uma a duas tomadas de ar e uma 

chaminé. A porta do forno é metálica com duas seções revestidas com fibra cerâmica ou argila 

expandida. 

 

A operação de carbonização nos fornos de alvenaria consiste basicamente em enchê-los com 

lenha mecanicamente e fechar as portas completamente com tijolos deixando somente os orifícios 

de acendimento e entrada de ar para controlar o processo, os quais serão fechados após o forno 

entrar em marcha. Concluído o processo o forno é aberto e o carvão é descarregado por pás-

carregadoras diretamente em um caminhão gaiola de 100m³. As etapas do processo de 

carbonização dentro do forno são (PINHEIRO et al., 2006): 

 

 Secagem: processo endotérmico que ocorre de 20C a 110C. A madeira absorve calor e é 

seca, liberando a umidade em forma de vapor de água. A temperatura permanece em torno de 

100C até que a madeira seja completamente seca. Até 110C os traços finais de água são 

liberados. 

 Pré-carbonização ou Torrefação: processo endotérmico que ocorre de 110C a 250C. A 

madeira começa a se decompor, há aumento da taxa de reação e início da liberação de voláteis 

como ácido acético e gases não condensáveis como CO e CO2. Adquire a cor marrom-violeta 

(tiço). 

 Carbonização: de 250C a 350C a reação torna-se exotérmica, termicamente auto-

sustentável. A temperatura do meio aumenta devido à liberação térmica e o processo de 

decomposição térmica acelera, liberando mais calor, de modo que a temperatura não abaixa 

enquanto a carbonização continuar. Importante fase de reações de decomposição e grande 
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eliminação de gases. A composição dos gases se modifica diminuindo os gases oxigenados e 

surgindo um gás combustível contendo CO, H2  e CH4, juntamente com CO2 e vapores 

condensáveis. Alcatrão e piche começam a se formar, predominantes com o aumento da 

temperatura. A taxa de decomposição atinge seu máximo a 350C. No final dessa fase há carvão 

com alto teor de voláteis e cerca de 30% em massa. O carvão tem 75% de carbono fixo. 

 Fixação: a partir de 350C as transformações da madeira são praticamente completas, 

reduzindo a saída de gases. Para diminuir o teor de voláteis e aumentar o teor de carbono fixo é 

necessário um aquecimento suplementar até 500C, de modo a completar o estágio de 

carbonização. Aquecendo o carvão acima de 500C inicia-se a gaseificação e a degradação do 

carvão. 

 Resfriamento: após a fase de carbonização segue o resfriamento do carvão até a 

temperatura de 80C a 60C. 

 

A carga/descarga é realizada em um dia, a secagem e carbonização em 5-6 dias e o resfriamento 

de 12-14 dias. O software utilizado para controle do processo tem como base um modelo 

matemático da decomposição térmica de cada componente da madeira sob pirólise desenvolvido 

por Raad (2004). Alguns fornos possuem um sistema de recuperação de alcatrão e licor 

pirolenhoso. 

 

A fonte de energia e insumos das três primeiras etapas é basicamente a madeira. Cerca de 20% da 

madeira enfornada é consumida no processo de secagem e início do processo de carbonização. O 

restante é transformado em carvão vegetal, que é o produto principal. Como subproduto tem-se 

gás de carbonização. Parte do gás de carbonização gerado é recuperado e decomposto em alcatrão 

e solução pirolenhosa. O alcatrão é destinado para a unidade termoelétrica instalada na Usina 

Barreiro ou comercializado com indústrias químicas. A solução pirolenhosa é utilizada no solo 

das fazendas. 

3.1.1.3 Despacho 

 

Visando disponibilizar um carvão mais homogêneo para os altos-fornos, inclusive nas estações 

chuvosas, todo o carvão produzido nas fazendas é enviado para a Unidade de Peneiramento de 

Carvão (UPC) onde é feita a classificação: 

 

 Carvão peneirado (10 a 150mm). 

 Moinha (2 a 10mm). 

 Moinha residual (até 2mm). 

 Tiço (acima de 150 mm) 

 Pó do desempoeiramento. 

 

Os dois primeiros (carvão peneirado e moinha) são enviados para a Usina Barreiro, conforme um 

cronograma predefinido e são novamente beneficiados antes de serem consumidos pelos alto-

fornos. A fração acima de 150 mm é transportada para uma fazenda da V&M Florestal para seu 

beneficiamento: separação em uma peneira estática do “carvão grande” - que é devolvido para a 

Unidade de Peneiramento - do tiço que é novamente carbonizado. O restante – moinha residual e 

pó do desempoeiramento – é comercializado principalmente com fabricantes de cimento. 
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3.1.2 V&M Mineração 

 

O minério de ferro é um recurso mineral natural abundante em Minas Gerais. Segundo Machado 

(2003) a formação das jazidas de minério de ferro ocorreu no período pré-cambriano e durou 

cerca de centenas de milhares de anos. 

 

A V&M Mineração localizada no município de Brumadinho, MG, é a unidade responsável pelos 

processos de extração do minério de ferro e beneficiamento que resulta em minério de ferro 

granulado, sinter pellet e pellet feed. As principais etapas do processo são: 

 

 Inspeção do solo: inicialmente o solo é inspecionado para identificação de regiões 

passíveis de extração de minério de ferro. 

 Abertura da cava: a região identificada é dinamitada para abertura da cava de mineração. 

 Escavação: as escavações da cava acontecem com equipamentos mecânicos próprios 

movidos a diesel. Junto com o minério de ferro são extraídos outros materiais que constituem a 

montanha. Esse material é conhecido como estéril e não é utilizado em processos siderúrgicos. 

 Transporte: ao ser extraído, o minério de ferro é transportado para a planta de 

beneficiamento e o material estéril é transportado para locais destinados ao seu armazenamento 

em pilhas. 

 Beneficiamento: na planta de beneficiamento o minério passa por peneiras para ser 

separado de acordo com a sua granulometria. 

 Despacho: os produtos do beneficiamento são minérios granulados, pelotas, sinters e 

concentrados. Para a Usina Barreiro são transportados os minérios e pelotas. 

3.1.3 Usina Barreiro 

 

A Usina Barreiro é a unidade siderúrgica responsável pelos processos de redução, refino e 

laminação do aço resultando no produto final do grupo: tubo de aço sem costura. Localizada em 

Belo Horizonte, na região do bairro Barreiro, sua classificação é usina siderúrgica integrada, 

conforme definição do Instituto Aço Brasil (2009). A Figura 13 mostra um fluxograma 

simplificado da Usina. 
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Figura 13 – Fluxograma geral simplificado do processo produtivo da VMB. 

Fonte: elaboração própria, 2011 

 

Na Usina, os processos produtivos são estruturados por áreas conforme detalhado na TABELA 

12. Cada área possui seus respectivos insumos, produtos e subprodutos que podem ou não 

alimentar outras unidades. 
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TABELA 12 – Estrutura organizacional da Usina Barreiro – Descrição básica 

 

Área Processos Equipamentos 
Fonte principal de 

energia 
Produto principal 

F
e

rr
o
 

G
u
s
a
 - Redução do minério de ferro 

- Tratamento de matérias 
primas 

- Dois alto-fornos 
- Três regeneradores tipo glendon 
- Três regeneradores tipo cowper 

- Carvão vegetal 
- Gás de alto-forno 
- Gás de alto-forno Ferro gusa líquido 

A
c
ia

ri
a
 

- Refino do ferro gusa líquido 
- Metalurgia secundária 

- Pré aquecimento de vasos 
- Forno panela 
- Degaseificador a vácuo (V.D.) 
- Lingotamento contínuo com 4 veios 
- Forno rotativo  
- Laminação de barras 
 

- Gás de alto-forno 
- Energia elétrica 
- Vapor 
- Gás natural 
- Gás de alto-forno 
- Energia elétrica 

Barras de aço 

L
a
m

in
a
ç
ã
o
 

a
u
to

m
á

ti
c
a
 

- Laminação a quente de tubos 
com diâmetro acima de sete 
polegadas 
- Tratamento térmico de tubos 

- Forno de aquecimento – soleira 
caminhante 
- Forno de reaquecimento – soleira 
caminhante 
- Quatro laminadores 
- Forno de austenitização – soleira 
caminhante 
- Forno de revenimento – soleira 
caminhante 

- Gás de alto-forno e 
Gás natural 
- Gás de alto-forno 
 
- Energia elétrica 
- Gás natural 
 
- Gás natural 

Tubos laminados e 
Tubos tratados 
termicamente 

L
a
m

in
a
ç
ã
o
 

c
o
n
tí

n
u
a
 

- Laminação a quente de tubos 
com diâmetro abaixo de sete 
polegadas 

- Forno de aquecimento – rotativo 
 
- Forno de reaquecimento – soleira 
caminhante 
- Quatro laminadores 

- Gás de alto-forno e 
Gás natural 
- Gás de alto-forno 
 
- Energia elétrica 

Tubos laminados 

T
re

fi
la

ri
a
 

- Processo de trefilação de 
tubos 
- Tratamento térmico de tubos 
trefilados 

- Quatorze bancas de trefila 
- Seis fornos de tratamento - túnel 

- Energia elétrica 
- Gás de alto-forno e 
Gás natural Tubos trefilados 

F
á

b
ri
c
a
 

d
e
 L

u
v
a
s
 

- Usinagem de roscas e luvas 

- Forno de austenitização – soleira 
caminhante 
- Forno de revenimento – soleira 
caminhante 

- Gás natural 
 
- Gás natural Roscas e luvas 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 e

n
e
rg

ia
 e

 
O

u
tr

o
s
 

- Geração e distribuição de 
energia elétrica, ar comprimido 
e vapor 
- Distribuição de utilidades e 
gases combustíveis 
- Tratamento e distribuição de 
águas 
- Manutenção eletromecânica 
- Terceiros/Administração 

- Unidade Termoelétrica (UTE) 
- Manutenção eletromecânica 
- Terceiros/Administração 

- Gás de alto-forno 
- Energia elétrica 
- Energia elétrica 

Energia e utilidades 
para os processos 
internos da usina 

   

Fonte: elaboração própria, 2011. 

3.1.3.1 Redução 

 

A etapa de redução compreende o processo de fabricação do ferro-gusa a partir da reação dos 

óxidos de ferro com carbono e ar dentro do alto-forno. As principais reações químicas que se 

processam no alto-forno estão sintetizadas na Figura 14. 

 

A planta possui capacidade de produção anual de 600 mil toneladas de ferro-gusa. São dois alto-

fornos cujas diferenças básicas são a capacidade de produção (1.300 t gusa/dia e 700 t gusa/dia), 
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sistema de abastecimento e regenerador. O primeiro é abastecido através de carro skip e possui 

três regeneradores tipo cowpers para pré-aquecimento do ar de sopro. O segundo utiliza uma 

correia transportadora para abastecimento e três trocadores de calor em contracorrente tipo 

glendons para pré-aquecimento do ar injetado no reator pelas ventaneiras (ar de sopro). 

 

 

Fe2O3 

Fe3O4 

FeO 

Fe C + O2 = CO 

FeO + CO = Fe + CO2 

Fe3O4 + CO = FeO + CO2 

Fe2O3 + CO = Fe3O4 + CO2 

 
Figura 14 – Principais reações no alto-forno 

Fonte: contato pessoal, 2011 

 

A planta de redução recebe o carvão vegetal da V&M Florestal e o minério da V&M Mineração. 

Outros insumos tais como fundentes e utilidades necessários para fabricação do ferro-gusa são 

adquiridos no mercado. As principais etapas do processo são: 

 

 Homogeneização do minério: são recebidos três tipos de minério que através de silos de 

recebimento promovem uma homogeneização do minério formando quatro pilhas de 

homogeneização. 

 Secagem do minério: o minério homogeneizado é transportado através de carretas para 

quatro silos de secagem. O processo dura por volta de seis horas e é realizado com a injeção de 

gases quentes. Esse gases são produtos de combustão provenientes do processo de pré-

aquecimento do ar que é injetado dentro do alto-forno pelas ventaneiras (ar de sopro). 

 Peneiramento do minério: O minério seco é, então, direcionado através de correia 

transportadora para a etapa de peneiramento. A malha da peneira é 6,35 mm; o minério abaixo 

desse valor é transportado de volta para a Mineradora. 

 Peneiramento e moagem do carvão vegetal: o carvão e moinha passam por uma peneira 

com uma malha de 10 mm. O carvão acima desse valor segue para os silos de consumo e 

posterior carregamento no alto-forno. O carvão abaixo desse valor segue através de correias 

transportadoras para o sistema de moagem e posterior injeção no alto-forno como finos de 

carvão. 

 Carregamento do alto-forno: os materiais são levados ao topo do alto-forno através de 

carro skip (Alto-forno 1) e correia transportadora (Alto-forno 2). As cargas que contém minério, 

carvão, pelotas e fundentes são despejadas em silos de consumo que as conduzem para dentro do 

reator. A redução dos óxidos de ferro se processa à medida que a carga desce no interior do alto-

forno em contracorrente com os gases resultantes da reação do carbono e do ar injetado nas 

ventaneiras. A temperatura desse processo é cerca de 1.050C. 
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 Sistema de vazamento e transporte do ferro-gusa: A retirada do ferro-gusa e da escória do 

alto-forno é realizada através do vazamento que consiste em abrir o alto-forno através de um furo 

de corrida, quando então ambos são separados em função da diferença de densidades. Caso haja 

utilização imediata do ferro-gusa líquido na aciaria, este é conduzido ao carro torpedo; caso 

contrário, ele é introduzido na lingoteira para solidificação. 

 

Os principais sistemas auxiliares do processo são: 

 

 Sistema de limpeza dos gases de topo (gás de alto-forno - GAF): constituído basicamente 

por coletor de pó com selo a úmido e lavador tipo venturi; 

 Sistema de refrigeração das carcaças dos alto-fornos; 

 Sistemas de pré-aquecimento do ar injetado no alto-forno através ventaneiras. 

 Sistema de tratamento e recirculação de água para refrigeração e limpeza. 

 

O processo de redução é complexo e compreende intensamente várias reações químicas. É o 

maior consumidor de energia da Usina, principalmente devido ao consumo de carvão. O carvão 

exerce duplo papel na fabricação do ferro-gusa: como combustível, pois, permite alcançar altas 

temperaturas necessárias á fusão do minério de ferro, e como redutor, pois se associa ao oxigênio 

e se desprende do minério deixando o ferro livre. 

 

As fontes de energia e principais insumos dessa etapa são: carvão vegetal e derivados, gás de 

alto-forno, gás natural, energia elétrica, vapor, água, oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, 

minério e fundentes. 

 

Além do produto principal que é o ferro-gusa líquido, há ainda o gás de alto-forno gerado nos 

reatores. Após o sistema de lavagem, ele é enviado via gasoduto para consumo em diversos 

processos da Usina evitando a utilização de gás natural, que é uma fonte de energia externa à 

Usina. O processo de lavagem do gás de alto-forno gera lama e pó de coletor, ambos são 

destinados para a indústria cerâmica. 

 

A escória é granulada e destinada para a indústria cimenteira. Parte dos finos de carvão é injetada 

nas ventaneiras aumentando o rendimento do forno e parte é comercializada. Parte dos produtos 

de combustão do sistema de pré-aquecimento do ar injetado no reator, são utilizados para 

secagem de minério. Toda a água utilizada nos processos é bombeada para uma estação de 

tratamento de água industrial dedicada. Ela passa por processos físico-químicos de tratamento e é 

reutilizada. 

3.1.3.2 Refino 

 

A etapa de refino compreende o processo de fabricação do aço a partir da reação de oxidação do 

ferro-gusa líquido. A transformação de ferro-gusa em aço ocorre no vaso convertedor L.D., onde 

são introduzidas quantidades controladas de oxigênio que combina com os elementos 

indesejáveis e, inevitavelmente com parte do ferro, formando óxidos que podem deixar o sistema 

como gases ou transformar-se em escória. As principais reações químicas que se processam no 

convertedor estão demonstradas na Figura 15. 
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Lança de oxigênio 

Emulsão  
(metal-escória- gases) 

Escória 

Metal líquido 

 
C(gusa) + ½ O2 = CO(gás) 
 
C(gusa) + O2 = CO2(gás) 

 
Si(gusa) + O2 = SiO2(escória) 
 
Mn(gusa) + ½ O2 = MnO(escória) 

  
2P(gusa) + 5½ O2 = P2O5(escória)  
 
Fe(gusa) + ½ O2 = FeO(escória) 

 

 
Figura 15 – Principais reações no convertedor L.D. 

Fonte: contato pessoal, 2011 

 

A aciaria recebe o ferro-gusa líquido e ferro-gusa embarrado do alto-forno e sucata da laminação. 

Outros insumos tais como ligas, fundentes e refrigerantes necessários para fabricação do aço são 

adquiridos no mercado. A capacidade de produção anual é de 600 mil toneladas de aço. As 

principais etapas do processo são: 

 

 Transferência do gusa líquido: o ferro-gusa líquido é transferido do carro torpedo para 

uma panela através de ponte rolante. Antes de receber o ferro-gusa, a panela passa por um 

processo de pré-aquecimento. 

 Carregamento do convertedor L.D.: o vaso do convertedor é preparado com o ferro-gusa 

embarrado, sucata previamente selecionada, após o que se inicia o despejo do ferro-gusa líquido 

da panela para o convertedor por pontes rolantes. 

 Sopro de oxigênio: uma lança é introduzida no convertedor para injetar oxigênio 

proporcionando a descarburação do ferro-gusa para transformá-lo em aço. Nesta operação são 

reduzidos os teores de elementos oxidáveis, como o carbono, o silício, o fósforo, o manganês, 

contidos no ferro-gusa. O sopro de oxigênio transcorre em aproximadamente 20 minutos e eleva 

a temperatura média do banho metálico de 1.280ºC até 1.650ºC. 

 Análise: após o sopro, uma amostra é analisada em laboratório. Caso necessário são 

adicionados alguns elementos de liga compor o aço produzido. 

 Transferência do aço: o aço do convertedor é transferido para o forno panela por ponte 

rolante. 

 Primeira etapa do refino secundário no forno panela: esse processo proporciona um acerto 

final da composição química do aço, ajuste da temperatura e limpeza. Ainda no forno panela, 

inicia-se o processo de refino do aço. Sobre o forno panela é acoplada uma abóbada refrigerada a 

água que contém três eletrodos em corrente trifásica. 

 Segunda etapa do refino secundário no desgaseificador a vácuo (V.D.): esse processo é 

necessário para aços com faixa restrita de composição química e/ou elevado grau de limpidez, 

pois através da agitação proporcionada pela redução de pressão de 1 atm para 0,02 atm, ocorre a 

remoção dos gases no aço líquido principalmente hidrogênio (< 5 ppm), oxigênio (< 15 ppm) e 

nitrogênio (< 17 ppm) além de efetuar a limpeza do aço removendo suas inclusões liquidas para a 

escória. 
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 Terceira etapa do refino secundário na estação de rinsagem: nessa etapa são removidas as 

inclusões que ainda estão flutuando no aço através de borbulhamento com argônio em baixas 

vazões. Há o acerto final de composição química com injeção de ligas. 

 Solidificação do aço: o aço líquido segue, através de ponte rolante, para o lingotamento 

contínuo que atribui a forma final ao produto. Inicialmente ele é colocado em um distribuidor que 

alimenta quatro moldes de cobre, refrigerados a água. Nessa etapa acontece a solidificação do aço 

em barras redondas de 180, 194 ou 230 mm de diâmetro com até 12 m de comprimento. Os veios 

são equipados com um agitador eletromagnético no molde, que diminui o aparecimento de 

rupturas, porosidades e cavidades internas nas barras melhorando a qualidade do produto final da 

aciaria.  

 Laminação de barras: alguns materiais necessitam passar por um processo de aquecimento 

em um forno rotativo e laminação visando a adequação do diâmetro e melhoria da qualidade 

antes de seguir para as linhas de fabricação de tubos da Usina. 

 Corte e despacho: as barras redondas são cortadas por oxicorte e resfriadas em um leito de 

resfriamento. Em seguida seu comprimento é ajustado. Há então uma inspeção visual da 

qualidade superficial, identificação e despacho para as linhas de laminação. 

 

Os principais sistemas auxiliares do processo são: 

 

 Sistema de limpeza dos gases do convertedor L.D. 

 Sistema de refrigeração da chaminé do convertedor L.D. e vaso V.D. 

 Sistemas de pré-aquecimento das panelas e distribuidor de aço. 

 Sistema de tratamento e recirculação de água para refrigeração e limpeza. 

 

Assim como o processo de produção de ferro-gusa, o processo de refino também é complexo e 

compreende intensamente várias reações químicas. Ao contrário do processo contínuo que ocorre 

no alto-forno, os processos que ocorrem na aciaria de transformação do ferro-gusa em aço e 

refino secundário são por batelada. 

 

As fontes de energia e principais insumos dessa etapa são: gás de alto-forno, gás natural, energia 

elétrica, vapor, água, oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, ferro-gusa, ligas e fundentes. 

 

O produto principal são barras de aço. O processo de lavagem de gás de L.D. gera lama, que é 

destinada para a indústria cerâmica. A escória é destinada para indústrias do setor agrícola. Toda 

a água utilizada nos processos é bombeada para uma estação de tratamento de água industrial 

dedicada. Ela passa por processos físico-químicos de tratamento e é reutilizada. Além disso, há 

ainda geração de produtos de combustão e carepa. 

3.1.3.3 Laminação 

 

A etapa de laminação consiste no processo de conformação a quente do bloco cilíndrico, através 

da pressão entre cilindros girantes, para obter-se a redução de área ou a conformação da peça ao 

perfil desejado. 

 

Existem duas linhas de produção: laminação automática e laminação contínua cuja diferença 

básica é o diâmetro do produto final, a primeira recebe os blocos lingotados na aciaria em 
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diâmetros de 180, 194 e 230 mm com comprimentos entre 2 e 6 metros. O tubo produzido possui 

diâmetros externos entre 168,3 e 365,1 mm com espessuras variando de 6,3 a 39 mm. No caso da 

segunda linha de laminação, o diâmetro dos blocos recebidos é de 180 mm com comprimentos 

entre 0,75 e 5 m e os diâmetros externos dos tubos variam entre 28 e 168 mm e espessuras entre 

2,3 e 31 mm. A capacidade total de produção anual das duas linhas é de 500 mil toneladas. As 

principais etapas do processo são: 

 

 Aquecimento: os blocos são carregados em um forno de aquecimento e aquecidos à 

temperatura de laminação por cerca de 1.250°C. 

 Laminador perfurador: o bloco é empurrado de encontro aos cilindros de laminação tipo 

cônicos. Ao tocar o cilindro o bloco começa a girar e ocorre o cisalhamento no centro (efeito 

Mannesmann). Nesse momento ele encontra com a ponta fixada ao sistema de biela com 

movimento de avanço e recuo auxiliando na completa perfuração do bloco. A ponta garante a 

correta perfuração e expansão do material. Após a perfuração a lupa (como o tubo é chamado 

nessa etapa) é transportada para o laminador com mandris por sistema de transporte similar ao 

gancho basculante. 

 Laminador com mandris: as lupas são depositadas na linha de laminação do laminador 

com mandris e são empurradas pelo sistema empurrador de encontro a um mandril que por sua 

vez se fixa a um sistema de bielas posicionado entre os cilindros de laminação. Neste momento é 

ajustada a espessura de parede e conseqüentemente comprimento da lupa, isso ocorre em dois 

passos de laminação. Em seguida é direcionada através de linha de rolos para os laminadores 

alisadores. 

 Laminador alisador: os laminadores alisadores são responsáveis por realizar a 

regularização das superfícies interna e externa da lupa. Durante o transporte através de linha de 

rolos dos laminadores alisadores para o primeiro leito de resfriamento tipo corrente, existe um 

sistema de medição de comprimento, diâmetro, espessura de parede, temperatura, excentricidade 

e ovalização que permite ajustes imediatos no processo para melhoria/controle da qualidade. 

 Leito de resfriamento: a lupa chega no primeiro leito de resfriamento com temperatura de 

aproximadamente 700C e sai com temperatura abaixo de 500C e é direcionada por linha de 

rolos até a porta basculante de enfornamento do forno de reaquecimento de soleira caminhante.  

 Aquecimento: a temperatura de aquecimento é em torno de 920C.  

 Descarepador: ao sair do forno a lupa passa por um sistema de descarepamento com água 

a alta pressão antes de entrar no laminador calibrador que é responsável pelo ajuste do diâmetro 

do tubo. 

 Leito de resfriamento: através de linha de rolos o tubo é conduzido para o segundo e 

terceiro leito de resfriamento tipo corrente dispostos lado a lado. A importância de o tubo passar 

pelos dois leitos é garantir a temperatura abaixo de 80C para evitar deformações ao passar pela 

desempenadeira a frio. O tubo é direcionado através de linha de rolos para análise química em 

espectrômetro e marcação. 

 Corte: o corte de pontas ocorre nas serras onde os tubos são ajustados ao comprimento 

solicitado pelo cliente.  

 Inspeção: a primeira etapa de inspeção é realizada em uma estação multi-teste onde são 

verificados defeitos longitudinais e transversais nos tubos. A segunda etapa é realizada nas 

extremidades dos tubos para garantir sua qualidade. Na terceira e última é realizada a inspeção 

visual e dimensional no tubo. 
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 Despacho: através de ponte rolante os tubos são armazenados em bolsas para envio aos 

clientes internos ou externos. Caso exista necessidade de tratamento térmico, os tubos são 

encaminhados para a linha de tratamento térmico. 

Tratamento térmico 

 

O tratamento térmico é realizado em tubos de aço sem costura quando deseja-se alcançar 

propriedades específicas no aço. As principais etapas da linha de tratamento térmico são: 

 

 Aquecimento: os tubos laminados são aquecidos em um forno de soleira caminhante até a 

temperatura de austenitização do aço. 

 Resfriamento súbito (Têmpera): os tubos aquecidos ao saírem do forno de austenitização 

são submetidos a jatos d’água a alta pressão visando o resfriamento súbito e conseqüente 

paralisação da estrutura cristalina do aço como austenita. 

 Aquecimento: os tubos são aquecidos em um forno de soleira caminhante até a 

temperatura de revenimento do aço. 

 Desempenadeira: os tubos são desempenados por uma máquina desempenadeira elétrica. 

 Inspeção e despacho: os tubos são inspecionados e muitas vezes amostrados para testes de 

laboratório. Em seguida dependendo de sua aplicação final, são despachados para etapas de 

trefilação e fábrica de luvas dentro da Usina ou para o cliente final externo à VMB. 

 

As fontes de energia e principais insumos da laminação incluindo tratamento térmico são: gás de 

alto-forno, gás natural, energia elétrica, água, ar comprimido, barras de aço. 

 

O produto principal são tubos de aço laminados e tratados termicamente. O processo de 

refrigeração de rolos e laminadores gera lama oleosa. Toda a água utilizada nos processos é 

bombeada para uma estação de tratamento de água industrial. Ela passa por processos físico-

químicos para ser novamente utilizada. Além disso, há ainda geração de produtos de combustão, 

carepa e sucata que são recicladas na aciaria. 

3.1.3.4 Trefilaria 

 

O processo de trefilação é um processo de deformação a frio dos tubos recebidos das linhas de 

laminação. A capacidade de produção anual é de 7 mil toneladas de tubos. As principais etapas 

do processo são: 

 

 Apontamento dos tubos: uma das extremidades dos tubos é conformada com o objetivo de 

estreitamento para possibilitar sua passagem pelo bocal da banca de trefila e conseqüente 

determinação do diâmetro externo do produto final. A conformação pode ser a quente passando 

por um forno e um equipamento tipo martelo hidráulico, ou a frio, em maquinas elétricas. 

 Decapagem: os tubos apontados seguem para tanques com produtos químicos e vapor 

visando a limpeza química da superfície. 

 Deformação a frio (trefilação): uma vez posicionado na banca de trefila o diâmetro do 

tubo é reduzido através de máquinas elétricas. Antes de iniciar o processo, um mandril é inserido 

no tubo para definição do diâmetro interno. O processo é repetido conforme necessidade e 

aplicação do produto final. 
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 Normalização: após a deformação a frio o tubo passa pelo processo de normalização em 

fornos de tratamento tipo túnel compostos de zonas de aquecimento e resfriamento controlado. A 

atmosfera interna das zonas de aquecimento é controlada através de injeção de nitrogênio e gás 

de processo. Assim como no processo de deformação a frio, o processo é repetido conforme 

necessidade e aplicação do produto final. 

 Despacho: Os tubos são inspecionados e despachados para o cliente final externo à VMB. 

 

Os principais sistemas auxiliares do processo são: 

 

 Sistema de geração de gás de processo para as zonas de aquecimento dos fornos. 

 Sistema de refrigeração das zonas de resfriamento controlado dos fornos. 

 

As fontes de energia e principais insumos da trefilaria são: gás de alto-forno, gás natural, energia 

elétrica, água, ar comprimido, nitrogênio, vapor e tubos de aço laminados. 

 

O produto principal são tubos de aço trefilados. O processo de decapagem gera lama que é 

bombeada junto com água utilizada nos processos para uma estação de tratamento e recirculação 

de água industrial. A água de resfriamento dos fornos também é recirculada. Além disso, há ainda 

geração de produtos de combustão, carepa e sucata que é reciclada na aciaria. 

3.1.3.5 Fábrica de luvas 

 

O processo na fábrica de luvas consiste basicamente na usinagem de tubos através de máquinas 

elétricas para fabricação de roscas e luvas. Após o processo de usinagem o material é inserido em 

um banho químico para limpeza e segue para despacho. 

 

No ano de 2008 havia ainda dois fornos para tratamento térmico de tubos que estavam passando 

por um processo de desativação, concluído em 2009. O consumo desses fornos está incluído nos 

dados para cálculos uma vez que o ano base do estudo é 2008. 

 

As fontes de energia e principais insumos da fábrica de luvas são: energia elétrica, água, ar 

comprimido, vapor e tubos de aço laminados. 

 

O produto principal são roscas e luvas. O processo de banho químico gera borra de fosfato que é 

diluída na água. Toda a água utilizada nos processos é bombeada para uma estação de tratamento 

e recirculação de água industrial. Além disso, há ainda geração de carepa e sucata que são 

recicladas na aciaria. 

3.1.3.6 Sistema de energia e Outros 

 

O sistema de energia é uma área responsável em garantir o fornecimento de energia e utilidades à 

todas as áreas produtivas da Usina. Essa área também contempla serviços de manutenção 

industrial de equipamentos instalados na planta como laminadores, pontes rolantes, sistemas de 

automação entre outros. Ela é composta por tubulações, válvulas e acessórios instalados por toda 

a área produtiva da Usina para distribuição de energia e utilidades, caldeiras para geração de 

vapor, compressores de ar atmosférico, três estações de tratamento de água industrial e uma 
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Unidade Termoelétrica (UTE) para geração de energia elétrica por ciclo Rankine com uma 

caldeira tri-combustível (gás de alto-forno, gás natural e alcatrão). É um sistema complexo, a 

saber: 

 

 Sistema de geração, distribuição e monitoramento de vapor: com duas caldeiras e uma 

estação de abrandamento de água para abastecimento do vapor da rede geral da Usina. 

 Sistema de geração, distribuição e monitoramento de ar comprimido: composto de onze 

compressores para abastecimento da rede geral da Usina. 

 Sistemas de distribuição e monitoramento de argônio, nitrogênio, oxigênio: os gases são 

provenientes de uma fábrica de gases do ar localizada externamente à fronteira da Usina. Esses 

gases são conduzidos da fábrica de gases de ar para a Usina Barreiro através de gasodutos que 

compõem o sistema de distribuição de gases da Usina para os diversos processos consumidores. 

A operação consiste no monitoramento de pressões, vazões e temperaturas desses gases além de 

manubras de válvulas para garantir o abastecimento da Usina. 

 Sistema de distribuição, recirculação e tratamento de águas e efluentes. 

 Sistema de distribuição e monitoramento de energia elétrica em média tensão. 

 Sistemas de distribuição e monitoramento de gás natural. 

 Sistema de despacho de gás de alto-forno entre os diversos consumidores. 

 Acompanhamento da operação da Unidade Termoelétrica. 

 Oficina de manutenção central dos principais equipamentos e instrumentos inseridos nos 

processos da Usina. 

 

3.2 Metodologia 

 

A metodologia proposta compreende as seguintes etapas: 

 

 Definição dos volumes de controle do estudo. 

 Levantamento de dados e considerações do estudo. 

 Elaboração de balanços de massa, energia e exergia. 

 Mapeamento do fluxo de carbono. 

 Elaboração do diagrama de Grassmann da Usina Barreiro. 

 Custo exergético dos produtos da Usina Barreiro e exergoeconômico dos insumos, 

produtos e subprodutos da Usina Barreiro. 

 Análise energética e exergética dos resultados baseada na literatura disponível e conceitos 

de sustentabilidade. 

3.2.1 Definição dos volumes de controle do estudo 

 

Para iniciar o estudo, repartiu-se a V&M do BRASIL em onze volumes de controles (VC), os 

quais foram definidos em conformidade com a estrutura organizacional dos processos produtivos. 

Cada VC tem seus respectivos insumos, produtos, subprodutos e rejeitos que podem ou não 

alimentar outras unidades. Os onze VCs analisados são: um VC para a V&M Florestal, um VC 

para a V&M Mineração, sete VCs referentes a processos produtivos da Usina, um VC da Usina 

Barreiro e um VC global da VMB, conforme esquematizado na Figura 16. 
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Fluxo de produtos

Volumes de controle

 
Figura 16 – Esquema dos volumes de controle 

Fonte: elaboração própria, 2011 

3.2.2 Levantamento de dados e considerações do estudo 

 

Após a definição dos VCs do estudo, iniciou-se o processo de identificação dos fluxos referentes 

a cada VC e aquisição de dados para realização dos balanços (massa, temperatura, pressão e 

composição). A identificação dos materiais e fluxos envolvidos nos processos produtivos foi 

realizada por meio de visita técnica às áreas de produção e conversa com os funcionários 

responsáveis, além do conhecimento prévio adquirido pela literatura e vivência profissional. 

 

A maior parte dos dados originou-se de medições por instrumentos instalados na planta. A 

calibração periódica dos instrumentos de medição é realizada conforme normas do INMETRO, 

garantindo confiabilidade nos dados levantados. 

 

Em alguns casos, foram utilizados valores medidos durante experimentos pontuais controlados 

como, por exemplo, a evaporação da água de recirculação. Em outros casos, os valores foram 

calculados, como é o caso, por exemplo, do ar de combustão utilizado nos processos. 

 

A TABELA 13 lista os materiais das entradas e saídas dos volumes de controle. Constatou-se, de 

início, uma complexidade no levantamento de informações devido à quantidade de dados 

disponíveis, aí incluídos aqueles relativos à massa, temperatura, pressão e composição de todos 

os insumos, produtos, subprodutos e rejeitos. A base de coleta foi anual (ano 2008). As 

informações foram obtidas em consultas ao banco de dados da VMB, no estabelecimento de 

contatos pessoais e por meio de relatórios de controle de produção. Decidiu-se por não detalhá-

las neste trabalho devido a acordo de confidencialidade com a empresa. 
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TABELA 13 – Entradas e Saídas dos volumes de controle 

(continua) 
Volume de controle Entradas Saídas 

VC 01 

Mineração 

Minério de ferro bruto Minério de ferro granulado 

Energia elétrica Pelotas 

Óleo diesel Concentrados 

 Produtos de combustão 

VC 02 

Florestal 

Radiação solar Carvão vegetal 

Água de chuva Finos de carvão 

Dióxido de carbono Tiço 

Fertilizantes Alcatrão 

Calcário Solução pirolenhosa 

Agroquímicos Oxigênio 

Energia elétrica Gases de carbonização 

Óleo diesel Produtos de combustão 

Ar de combustão Água evaporada 

Ar de carbonização  

VC 03 

Ferro gusa 

Minério de ferro granulado Ferro-gusa líquido 

Pelotas Escória 

Sucata Pó de coletor  

Minério manganês Finos de carvão 

Quartzo Lama de alto-forno 

Dolomita Gás de alto-forno 

Calcário Produtos de combustão 

Carvão Água condensada / evaporada 

Finos de carvão  

Gás de alto-forno  

Gás natural  

Ar de sopro  

Ar de combustão  

Ar comprimido  

Energia elétrica  

Nitrogênio  

Oxigênio  

Vapor  

Água industrial  

VC 04 

Aciaria 

Ferro-gusa líquido Barras 

Ferro-gusa embarrado Escória 

Sucata Carepa 

Elementos de liga Lama de aciaria 

Fundentes Produtos de combustão 

Refrigerantes Água condensada / evaporada 

Gás de alto-forno  

Gás natural  

Ar de combustão  

Ar comprimido  

Energia elétrica  

Argônio  

Nitrogênio  

Oxigênio  

Vapor  

Água industrial  
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(conclusão) 

Volume de controle Entradas Saídas 

VC 05 

Laminação automática 

Barras Tubos 

Gás de alto-forno Sucata / Corte de pontas 

Gás natural Carepa 

Ar de combustão Carepa fina 

Ar comprimido Lama oleosa 

Energia elétrica Produtos de combustão 

Nitrogênio Água condensada / evaporada 

Oxigênio Vapor 

Vapor  

Água industrial  

VC 06 

Laminação contínua 

Barras Tubos 

Gás de alto-forno Sucata / Corte de pontas 

Gás natural Carepa 

Ar de combustão Carepa fina 

Ar comprimido Lama oleosa 

Energia elétrica Produtos de combustão 

Nitrogênio Água condensada / evaporada 

Oxigênio  

Vapor  

Água industrial  

VC 07 

Trefilaria 

Tubos Tubos 

Gás de alto-forno Sucata  

Gás natural Carepa 

Ar de combustão Lama de neutralização 

Ar comprimido Lama de fosfato 

Energia elétrica Borra de sabão 

Nitrogênio Produtos de combustão 

Oxigênio Água condensada / evaporada 

Vapor  

Água industrial  

VC 08 

Fábrica de luvas 

Tubos Tubos 

Gás de alto=forno Sucata  

Gás natural Carepa 

Ar de combustão Lama de fosfato 

Ar comprimido Produtos de combustão 

Energia elétrica Água condensada / evaporada 

Nitrogênio  

Vapor  

Água industrial  

VC 09 

Sistema de Energia e outros 

Gás de alto-forno Produtos de combustão 

Gás natural Água condensada / evaporada 

Ar de combustão Energia elétrica 

Ar comprimido Ar comprimido 

Energia elétrica Vapor 

Nitrogênio  

Vapor  

Água industrial  

Fonte: elaboração própria, 2011 

3.2.2.1 Massa 

 

Os consumos de todos os gases são medidos por placas de orifício com exceção do ar e produtos 

de combustão, os quais foram calculados a partir do consumo de combustíveis, considerando 

reações completas de combustão com 5% de excesso de ar. 

 

O vapor consumido na Usina é gerado pelas caldeiras (VC 09) e pelo sistema evaporativo do 

forno de aquecimento da laminação automática (VC 05). A taxa de geração de vapor é calculada 
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a partir da taxa medida de reposição de água na entrada de cada sistema. A distribuição para os 

consumidores, exceto para o processo V.D., se dá pela rede geral de vapor, que é alimentada 

pelos dois sistemas de geração (caldeiras e sistema evaporativo). Para o processo V.D., existe 

uma rede dedicada de vapor gerado pela caldeira presente no VC 09. Nesse estudo, foi 

considerado que o vapor gerado no VC 09 para consumo geral é direcionado para o VC 05 e 

então distribuído para consumo. Nas laminações, a utilização do vapor não abrange o processo 

industrial, ele é consumido em instalações sanitárias. Entretanto, nesse estudo, ele foi incluído 

nos balanços porque a geração e distribuição se dá, de uma maneira geral, na rede industrial. 

 

Os dados de consumo de água, assim como da recirculação, perdas por evaporação e 

condensação foram obtidos a partir de um estudo estratégico detalhado sobre o sistema de águas 

da Usina – Plano Diretor de Águas e Efluentes. 

 

Todos os sólidos são pesados e a movimentação interna de barras e tubos dentro da Usina é 

acompanhada por controles pontuais específicos. 

 

Todo o balanço foi desenvolvido a partir do consumo e da produção total real do ano em cada 

processo, desconsiderando os estoques. Os estoques produzidos durante o ano de 2008 foram 

representados como fluxos de entrada e saída em volumes de controle subsequentes à sua 

produção sem que houvesse seu consumo. Os estoques consumidos em 2008 mas que foram 

produzidos em anos anteriores, foram representados como fluxos de entrada externos à VMB. 

3.2.2.2 Composição 

 

As composições dos insumos, produtos, subprodutos e rejeitos foram determinadas por meio de 

análises elementares pontuais em laboratório, sendo utilizada uma composição típica média para 

elaboração do trabalho. Houve a necessidade de ajuste da composição de todos os sólidos, uma 

vez que as análises disponíveis eram elementares em base seca e não contemplavam todos os 

elementos. 

 

Foi utilizada uma composição típica representativa para o aço e mantida a mesma composição 

para todos os processos. 

 

Na aciaria, entre fundentes, ligas e refrigerantes, identificou-se um consumo de cerca de sessenta 

insumos distintos, portanto foi feita uma ponderação entre a participação mássica de cada insumo 

nos processos e foi criado um mix constituído da composição média dos insumos cuja 

participação percentual na massa total era inferior a 3%. 

3.2.2.3 Temperatura e pressão 

 

A temperatura e pressão de referência adotadas são 25C e 101,325 kPa, respectivamente, para 

padronização das análises energética e exergética. 

 

Todos os sólidos entram e saem dos volumes de controle a temperatura e pressão de 25C e 

101,325 kPa respectivamente. A exceção foi o ferro-gusa líquido, único sólido cujo valor da 
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temperatura é de 1.390C. Essa temperatura é teórica, advinda de cálculos metalúrgicos, e 

utilizada corriqueiramente na operação do alto-forno. 

 

Os gases, oxigênio, argônio, nitrogênio, ar comprimido, gás natural e gás de alto-forno são 

distribuídos para os processos consumidores via gasoduto à temperatura de 25C e com pressões 

médias específicas. O vapor também é distribuído para os processos consumidores via gasoduto à 

temperatura de saturação de 140C, exceto para o processo de degaseificação a vácuo na qual ele 

é fornecido específicamente à presssão de saturação de 1.500 kPa. 

 

A temperatura média utilizada para os produtos de combustão foi de 410C. Esse valor foi 

identificado a partir de medições pontuais nas diversas chaminés presentes nos processos. 

 

A água de reposição e o alcatrão compuseram o volume de controle à temperatura e pressão de 

25C e 101,325 kPa, respectivamente. 

3.2.2.4 Confiabilidade dos dados 

 

Os dados foram obtidos a partir de relatórios diários não sendo feita nenhuma nenhuma análise 

preliminar ou expurgo de valores, o que condiz com a proposta do presente estudo de 

desenvolvimento teórico aplicado. 

 

A validade da informação obtida reside principalmente no fato de todos esses dados 

representarem os valores reais utilizados para pagamentos de insumos e emissões de faturas de 

produtos, operação e manutenção dos processos, certificação de normas ISO internacionais e 

ainda embasarem decisões em relação a diretrizes estratégicas tais como investimento em novos 

equipamentos, modificação de pontos de operação e capacitação de pessoal. 

3.2.3 Elaboração dos balanços 

 

Realizadas as etapas anteriores, iniciou-se a elaboração dos balanços de massa, massa de 

carbono, energia e exergia dos VCs, sendo adotadas: 

 

 Os volumes de controle são fixos. 

 O estado da substância em cada ponto do volume de controle não varia com o tempo. 

 O fluxo de massa e seu estado teremodinâmico em cada área discreta de escoamento na 

superfície de controle não variam com o tempo. As taxas nas quais o calor e o trabalho cruzam a 

superfície de controle permanecem constantes. 

 As variações das energias cinética e potencial foram desprezadas. 

 Os gases foram considerados como gás ideal. 

 

Elaboraram-se balanços de massa, massa de carbono, energia e exergia para cada um dos onze 

volumes de controle com a utilização das equações detalhadas na TABELA 14 com exceção do 

VC 02 Florestal. Nesse caso, foram utilizadas as eqações desenvolvidas por Vieira (2004) e 

atualizados proporcionalmente à produção de 2008. Duas considerações divergiram do trabalho 

de Vieira (2004), a saber: 
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 Toda a energia e exergia da radiação solar incidente são entradas nos balanços de Vieira 

(2004). No presente trabalho, os valores de energia e exergia de entrada no volume de controle 

são relativos ao consumo das plantas por meio da fotossíntese, cerca de 2% da radiação solar total 

incidente (ODUM, 1985). 

 No balanço elaborado por Vieira (2004), parte da massa que entra no VC não aparece na 

saída do VC. No presente trabalho, considerou-se que todos os fluxos de massa dos insumos 

utilizados no cultivo das árvores, tais como água de chuva e agroquímicos, são consumidos pela 

floresta para manutenção natural da mesma, uma vez que não existem procedimentos adotados 

pela empresa em relação à retirada de massa das florestas, salvo a madeira descascada. 

 

O balanço de massa foi elaborado para cada elemento químico a partir da composição dos 

insumos, produtos, subprodutos e rejeitos. A massa total de entrada e saída e a composição 

química eram dados conhecidos. Após o cálculo global, os resultados eram confrontados com os 

dados dos insumos para verificação de erro. Dessa maneira, o balanço de massa foi utilizado 

como aferidor dos cálculos. 

 

Em relação ao balanço de exergia, as saídas foram divididas em: 

 

 Produtos e subprodutos: todos os fluxos que são aproveitados em outros processos ou são 

comercializados. 

 Irreversibilidades de fluxo: irreversibilidades associadas às exergias químicas e físicas de 

fluxos de substâncias e perdas de massa. 

 Outras irreversibilidades: irreversibilidades associadas às reações de combustão, outras 

reações químicas, transferência de calor, compressão e expansão de gases. 

 

Utilizou-se o software Engineering Equation Solver (EES) no desenvolvimento da metodologia, 

assim como planilhas do software MS Excel. Foram usadas as bibliotecas internas do EES para 

determinação das propriedades termodinâmicas, assim como dados disponíveis em Incropera e 

Dewitt (2003), Wark e Richards (1999), Szargut et al. (1988) e Kotas (1995). Os programas 

elaborados mantêm uma interface com o usuário para possibilitar a atualização ou correção dos 

dados. A flexibilidade da programação aplica-se basicamente à quantificação, composição e ao 

estado termodinâmico dos insumos, produtos, subprodutos e rejeitos. 
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TABELA 14 – Equações 

(continua) 
Fonte Aplicação Equação 
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(conclusão) 
Fonte Aplicação Equação 
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Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

3.2.4 Mapeamento do fluxo de carbono 

 

Para realização do mapeamento de carbono, identificaram-se todos os insumos, produtos, 

subprodutos e rejeitos que continham carbono em sua composição. Em seguida realizou-se o 

balanço de massa do carbono em cada processo, a parte do balanço de massa total. 

3.2.5 Elaboração do diagrama de Grassmann 

 

O diagrama de Grassmann é uma ferramenta importante para visualização gráfica dos fluxos de 

exergia e irreversiblidades. Nesse diagrama, a medida da magnitude do fluxo de exergia na 

entrada e na saída é representada pela largura de uma forma geométrica semelhante a uma seta. 

Os volumes de controle são representados por caixas retangulares. Reduções na largura da forma 

geométrica representam a medida da perda de exergia, ou a taxa de irreversibilidade. Elaborou-se 

um diagrama de Grassmann para o balanço de exergia da Usina Barreiro. 

3.2.6 Elaboração dos custos exergético e exergoeconômico 

 

Definiu-se a rota produtiva do tubo tratado termicamente (tubo_tt) para cálculo dos custos 

exergéticos e exergoeconômicos. Os VCs presentes nessa rota, ilustrados pela Figura 17, foram 

definidos, como: 

 

 VC 03 – Ferro Gusa, cujo produto principal é o ferro-gusa. 

 VC 04 – Aciaria, cujo produto principal é a barra de aço. 

 VC 12 – Laminação automática, cujo produto principal é o tubo laminado. 

 VC 13 – Tratamento térmico, cujo produto principal é o tubo tratado termicamente. 

 VC 14 – Rota de produção tubo_tt 
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Figura 17 – Esquema dos novos volumes de controle 

Fonte: elaboração própria, 2011 

 

Os fluxos e os dados relativos à massa, temperatura, pressão e composição dos volumes VC 03 e 

VC 04 já eram conhecidos. Para definir os dados do VC 12 e VC 13 foi utilizada a mesma 

metodologia descrita nos itens anteriores. Ressalta-se que os dados do VC 05 incluíam a linha de 

laminação automática e tratamento térmico (VC 12 e VC 13), portanto, os dados foram separados 

entre os dois VCs. 

 

Os custos monetários específicos individuais de cada fluxo (R$/t) foram coletados a partir do 

banco de dados da Usina, assim como os gastos anuais de manutenção e operação (Z) relativos 

aos processos de redução, refino, laminação e tratamento térmico. Conforme informação da 

indústria, todos custos de investimento dos equipamentos analisados foram amortizados, portanto 

esses custos não foram incluídos na análise. 

 

Novos balanços de massa, energia e exergia foram calculados para adequação aos VCs 12, 13 e 

14. Foram definidos três cenários para cálculo dos custos exergéticos e exergoeconômicos do 

produtos: cenário atual, primeiro cenário e segundo cenário. 

 

No cenário atual, o critério para repartição de custos entre produtos e subprodutos foi de 

valorização dos custos exergéticos unitários dos subprodutos igual ao valor praticado no 

mercado, calculando-se assim, os custos exergéticos e exergoeconômicos dos produtos principais 

com a utilização das equações da TABELA 14, considerando as proposições da TCE. 

 

Considerando o custo unitário exergético dos insumos e produtos principais do cenário atual, 

prôpos-se uma metodologia para derminação da participação percentual (l) de cada fluxo na 

formação do custo exergético de um gigajoule de tubo_tt, através da Equação (3.23) da TABELA 

14. Ela foi aplicada individualmente em todos os fluxos de entrada de cada VC da rota, obtendo-

se, assim, a participação percentual de cada um deles na formação do custo exergético unitário do 

tubo_tt. 
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Para a caracterização de um cenário sustentável no qual os custos dos bens produzidos são 

valorizados com base em sua exergia, dois cenários de alocação de custos exergoeconômicos 

foram elaborados para comparação com o cenário atual. 

 

No primeiro cenário (cenário 1), o critério adotado foi de valorização dos custos unitários 

exergéticos dos produtos e subprodutos igual ao valor monetário praticado no mercado, 

calculando-se assim, os custos exergoeconômicos unitários médios dos insumos com a utilização 

das equações da TABELA 14, considerando as proposições da TCE. 

 

No segundo cenário (cenário 2) foi feita a consideração inversa, os custos unitários exergéticos 

dos insumos foram valorizados igual ao valor monetário praticado no mercado, calculando-se 

assim, os custos exergoeconômicos unitários médios dos produtos e subprodutos com a utilização 

das equações da TABELA 14, considerando as proposições da TCE. 

 

Em ambos os cenários, obteve-se o custo monetário específico individual dos fluxos (R$/t), 

multiplicando-se o custo exergoeconômico unitário médio (R$/J) pela razão da exergia (J) pela 

massa do fluxo (t). 

 

A análise comparativa dos custos exergoeconômicos dos produtos e subprodutos do cenário atual 

com o do segundo cenário levou à proposição de um índice de sustentabilidade da indústria 

estudada, definido como a razão da diferença entre o custo monetário anual dos produtos e 

subprodutos com base mercadológica atual (cenário atual) e custo monetário anual dos produtos e 

subprodutos com base na valoração exergética (cenário 2) pelo custo monetário anual dos 

produtos e subprodutos com base mercadológica atual (cenário atual), Equação (3.27) da 

TABELA 14. 

3.2.7 Análises energética e exergética 

 

A análise exergética dos resultados foi elaborada com base na literatura referenciada na Revisão 

Bibliográfica e no processo produtivo descrito em Materiais e Métodos. Essa análise visa à 

identificação de irreversibilidades e potenciais de melhoria de eficiência da planta. 

 

Os resultados dos balanços de massa são impressindíveis para verificação dos dados e foram 

utilizados na aferição dos balanços de energia e exergia. Os resultados dos balanços de energia 

possibilitam a verificação da situação da VMB em relação ao consumo específico de energia de 

indústrias similares no Brasil e no mundo. Representou-se graficamente o mapeamento do fluxo 

de carbono, o qual pode ser utilizado como linha de base para projetos futuros de MDL. O 

diagrama de Grassmann elaborado contribui para melhorar a visualização e entendimento da 

distribuição de exergia ao longo dos processos. 

 

Os balanços de exergia possibilitaram a identificação de irreversibilidades por processo. A partir 

do conhecimento geral das instalações descritas em Materiais e Métodos, concomitante com as 

melhores práticas e análises exergéticas realizadas anteriormente em usinas similares descritas na 

literatura, buscou-se identificar tendências que contribuem para a ineficiência dos processos e 

apresentar sugestões de melhorias. 
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A participação dos insumos no custo exergoeconômico do tubo_tt possibilita identificar a ordem 

de grandeza do impacto que a variação dos consumos de cada insumo causa no custo exergético 

do tubo_tt. Com base nos cenários de custos exergoeconômicos (base atual e base exergética) 

propôs-se o índice de sustentabilidade da Usina que indica a diferença entre a valorização 

monetária atual dos produtos e subprodutos de uma valorização em base exergética. 

 

3.3 Síntese 

 

Descreveu-se o processo produtivo na VMB com o intuito de identificar os insumos, produtos, 

subprodutos e rejeitos do processo siderúrgico e facilitar o entendimento da metodologia 

elaborada neste trabalho. 

 

Citaram-se os processos de extração do minério de ferro, seu beneficiamento e despacho para a 

Usina Barreiro; detalhou-se a produção do carvão vegetal a partir do plantio de mudas de árvores 

e colheita da madeira, seguido do processo de carbonização e despacho do carvão vegetal para a 

Usina Barreiro. 

 

Em relação à Usina Barreiro, foram descritas as principais etapas dos processos de redução do 

minério de ferro resultando no ferro-gusa, processo de refino, que consiste na transformação do 

ferro-gusa em aço, e laminação a quente, que consiste na conformação mecânica do aço, que 

pode ser sucedido pelo processo de tratamento térmico, resultando no produto final do grupo 

VMB que é o tubo de aço sem costura. Também, foi feita uma breve descrição dos processos de 

trefilação e fabricação de luvas. 

 

Detalhou-se a metodologia elaborada para desenvolvimento do trabalho a partir da definição dos 

volumes de controle, em conformidade com a estrutura organizacional da empresa e o 

levantamento de informações, cuja maior parte originou-se de medições realizadas em campo. 

 

Em seguida foram expostas as considerações feitas para realização dos balanços de massa, 

energia e exergia, cuja elaboração partiu de equações consolidadas na literatura internacional. Foi 

detalhado que o fluxo de carbono partiu do balanço de massa e foi ressaltada a importância da 

elaboração do diagrama de Grassmann para visualização gráfica das irreversibilidades. 

 

Explicou-se que foi definida uma rota de produção para cálculo dos custos exergéticos e 

exergoeconômicos. Definiu-se novos VCs para cálculo de balanços de massa, energia, exergia, 

custos exergéticos e exergoeconômicos dos principais produtos. Propôs-se uma metodologia para 

determinação da participação percentual de cada insumo na composição do custo exergético do 

tubo tratado termicamente. Objetivando a valorização de bens em base exergética, dois cenários 

foram elaborados para comparação com o cenário atual. No primeiro cenário propôs-se o custo 

exergoeconômico unitário médio para os insumos e o no segundo, propôs-se o custo 

exergoeconômico unitário médio para os produtos e subprodutos. A comparação do cenário atual 

com o segundo cenário levou à proposição do índice de sustentabilidade da indústria estudada. 

 

Por fim, abordou-se o desenvolvimento da análise exergética cujo principal foco é a identificação 

de ineficiências dos processos e determinação do índice de sustentabilidade. Sequencialmente, 

são apresentados os resultados obtidos. A discussão dos resultados são apresentadas em Análise 

dos Resultados. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados dos balanços de massa, energia, exergia, os fluxos de carbono, o diagrama de 

Grassmann e os custos exergéticos e exergoeconômicos calculados serão apresentados. A análise 

e discussão dos resultados é apresentada em Análise de Resultados. 

 

4.1 Balanços de massa 

 

A TABELA 15 mostra os balanços globais de massa para todos os VCs analisados. O erro foi 

calculado percentualmente como a razão da diferença entre a entrada e a saída pela entrada. O 

erro máximo foi de cerca de 12% no volume de controle VC 03. 

 
TABELA 15 – Balanços de massa dos volumes de controle 

 

Volume de Controle 
Entradas 

(t/tab) 

Saídas 

(t/tab) 

Erro 

(%) 

VC 01 – Mineração 6,525 6,525 0,0 

VC 02 – Florestal 2.481,211 2,481,755 0,0 

VC 03 – Ferro gusa 5,418 4,764 12,1 

VC 04 – Aciaria 2,070 2,111 2,0 

VC 05 – Laminação automática 2,207 2,226 1,0 

VC 06 – Laminação contínua 1,607 1,626 1,2 

VC 07 – Trefilaria 0,772 0,773 0,2 

VC 08 – Fabrica de luvas 0,390 0,390 0,2 

VC 09 – Sistemas de energia e outros 3,750 3,746 0,2 

VC 10 – Usina Barreiro 10,887 10,250 0,1 

VC 11 – VMB 2.496,842 2.496,749 0,0 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

4.2 Balanços de massa de carbono 

 

A TABELA 16 apresenta os resultados para o balanço de massa de carbono que apresentou um 

erro máximo de cerca de 4,0%. O consumo total da VMB é de 0,744 t de carbono/tab. A Figura 

18 representa o fluxo de massa de carbono entre os volumes de controle analisados, que pode ser 

considerado como a linha de base para projetos de MDL. Outros resultados serão apresentados na 

Análise dos Resultados. 
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TABELA 16 – Balanços de massa de carbono 

 

Volumes de controle 
Entradas 

(t de C/tab) 

Saídas 

(t de C/tab) 

Erro 

(%) 

VC 01 – Mineração 0,007 0,007 0,0 
VC 02 – Florestal 0,568 0,568 0,0 
VC 03 – Ferro gusa 0,552 0,567 2,5 
VC 04 – Aciaria 0,064 0,062 4,0 
VC 05 – Laminação automática 0,093 0,093 0,0 
VC 06 – Laminação contínua 0,060 0,060 0,0 
VC 07 – Trefilaria 0,006 0,006 0,0 
VC 08 – Fabrica de luvas 0,003 0,003 0,0 
VC 09 – Sistemas de energia e outros 0,102 0,100 2,0 
VC 10 – Usina Barreiro 0,506 0,504 0,4 
VC 11 – VMB 0,744 0,749 0,0 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
 

 
Figura 18 – Fluxo de massa de carbono da VMB 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

4.3 Balanços de energia 

4.3.1 Mineração 

 

A TABELA 17 apresenta o balanço de energia do VC 01 – Mineração cujo consumo de energia é 

0,496 GJ/tab. O consumo da energia do óleo diesel, cerca de 80% da energia total, é 

principalmente para acionamento de máquinas de escavação e para transporte do minério de 

ferro. A energia elétrica, 0,095 GJ/tab, é consumida pelas máquinas presentes no processo de 

beneficiamento do minério de ferro. 
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TABELA 17 – Balanço de energia do VC 01 – Mineração 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Óleo diesel 0,401 Produtos de combustão 0,229 

Energia elétrica 0,095   

  Perdas 0,267 

Total 0,496 Total 0,496 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.2 Florestal 

 

A TABELA 18 apresenta os resultados do balanço de energia do VC 02 – Florestal cujo consumo 

de energia é 234,076 GJ/tab. A energia proveniente de radiação solar refere-se à 2% da radiação 

solar total incidida na região durante sete anos de cultivo. Ela é necessária para realização da 

fotossíntese das árvores é corresponde a cerca de 99% da energia total consumida. Apenas 1% da 

energia total é atribuída ao consumo de óleo diesel para manejo da floresta e para transporte da 

madeira e do carvão. 

 
TABELA 18 – Balanço de energia do VC 02 – Florestal 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Radiação solar 234,062 Carvão vegetal 11,750 

Óleo diesel 0,013 Solução pirolenhosa 1,950 

Energia elétrica 0,001 Gases de carbonização 1,067 

  Tiço 0,887 

  Alcatrão insolúvel 0,724 

  Produtos de combustão 0,371 

  Finos de carvão 0,144 

  Cinzas 0,002 

    

  Perdas 217,180 

Total 234,076 Total 234,076 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.3 Ferro gusa 

 

A TABELA 19 apresenta os resultados para o balanço de energia do VC 03 – Ferro gusa cujo 

consumo específico de energia é 18,385 GJ/tab equivalente a 20,474 GJ/t de ferro-gusa. A 

participação do carvão vegetal e seus subprodutos correspondem a mais de 85% da energia total 

consumida pelo VC 03. A energia elétrica é utilizada basicamente para acionamento de motores 

de ventiladores, bombas de recirculação de água industrial e sistemas de abastecimento dos alto-

fornos. A energia do gás de alto-forno é a maior energia de saída: 5,872 GJ/tab. Ela é utilizada 

em processos de combustão nas etapas subseqüentes de refino e laminação. O calor sensível do 

ferro-gusa líquido é da ordem de 0,981 GJ/tab que corresponde a 5,33% da energia total. A 
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energia do calor sensível dos produtos de combustão é da ordem de 2,295 GJ/tab ou 12,48% da 

energia total. 

 
TABELA 19 – Balanço de energia do VC 03 – Ferro gusa 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Carvão 11,750 Gás de alto-forno 5,872 

Finos de carvão 4,106 Produtos de combustão 2,295 

Gás de alto-forno 1,751 Finos de carvão 1,232 

Energia elétrica 0,479 Ferro-gusa líquido 0,981 

Gás natural 0,280 Pó de coletor 0,250 

Vapor 0,017 Água de reposição 0,044 

    

  Perdas 7,757 

Total 18,385 Total 18,385 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.4 Aciaria 

 

A TABELA 20 apresenta os resultados do balanço de energia do VC 04 – Aciaria, cujo consumo 

específico de energia é 2,020 GJ/tab equivalente a 2,250 GJ/t de ferro-gusa. A maior parcela de 

entrada de energia é o calor sensível do ferro-gusa líquido que é 0,940 GJ/tab. Os gases 

combustíveis, cuja participação percentual na energia total é cerca de 30%, são utilizados para o 

pré-aquecimento das panelas de aço e, também, para o aquecimento de barras, processo 

subseqüente ao lingotamento contínuo. O consumo de energia elétrica é significativo, da ordem 

de 0,377 GJ/tab que corresponde a cerca de 18,68% da energia total. Sua utilização é 

principalmente no forno panela onde o aço alcança temperaturas de até 1.600°C. Há ainda o 

consumo de vapor no processo de refino secundário a vácuo (V.D.) que corresponde a quase 5% 

da energia total. 

 

Entre as energias de saída, destaca-se a energia contida nos gases de L.D., cerca de 0,928 GJ/tab, 

que atualmente não é aproveitada nos processos da Usina. A energia do calor sensível dos 

produtos de combustão é 0,251 GJ/tab e corresponde a 12,44% da energia total. 

 
TABELA 20 – Balanço de energia do VC 04 – Aciaria 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Gusa líquido 0,940 Gases do LD 0,928 

Energia elétrica 0,377 Produtos de combustão 0,251 

Gás natural 0,365 Água de reposição 0,021 

Gás de alto-forno 0,241   

Vapor 0,097 Perdas 0,819 

Total 2,020 Total 2,020 
Fonte: elaboração própria, 2011. 
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4.3.5 Laminações 

 

A TABELA 21 apresenta os resultados do balanço de energia do VC 05 – Laminação automática, 

cujo o consumo específico de energia é 2,385 GJ/tab equivalente a 2,656 GJ/t de ferro-gusa ou 

ainda 5,213 GJ/t de tubos laminados. A TABELA 22 apresenta os resultados do balanço de 

energia do VC 06 – Laminação contínua, cujo consumo específico de energia é 1,955 GJ/tab 

equivalente a 2,177 GJ/t de ferro-gusa ou ainda 3,654 GJ/t de tubos laminados. 

 
TABELA 21 – Balanço de energia do VC 05 – Laminação automática 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Gás de alto-forno 1,202 Produtos de combustão 0,489 

Gás natural 0,968 Vapor 0,229 

Energia elétrica 0,211 Água de reposição 0,009 

Vapor 0,003   

  Perdas 1,657 

Total 2,385 Total 2,385 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 
TABELA 22 – Balanço de energia do VC 06 – Laminação contínua 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Gás natural 0,992 Produtos de combustão 0,357 

Gás de alto-forno 0,676 Água de reposição 0,013 

Energia elétrica 0,283   

Vapor 0,003 Perdas 1,585 

Total 1,955 Total 1,955 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

Os processos nas duas linhas de laminação da Usina Barreiro são muito similares. Em ambas as 

linhas de produção, o consumo de gás de alto-forno e gás natural somados representam mais de 

85% da energia total, devido aos fornos de aquecimento de barras e lupas evidenciando as etapas 

de aquecimento como as principais etapas energéticas dos processos de laminação. A energia 

elétrica, 0,211 GJ/tab (VC 05) e 0,283 GJ/tab (VC 06), é consumida principalmente para 

acionamento dos motores da laminação. 

 

Entre as energias de saída, a energia dos calores sensíveis dos produtos de combustão do VC 05 é 

de 0,489 GJ/tab correspondendo a 20,52% da sua energia total, e de 0,357 GJ/tab no VC 06 

correspondendo a 18,26% da energia total nesse VC. 

 

No caso da Laminação automática, a água do sistema de refrigeração das vigas caminhantes do 

forno de aquecimento é transformada em vapor, com energia de 0,229 GJ/tab, que é utilizada em 

diversos processos da Usina. 
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4.3.6 Trefilaria 

 

A TABELA 23 apresenta os resultados para o balanço de energia do VC 07 – Trefilaria. O 

consumo específico de energia é 0,450 GJ/tab equivalente a 0,501 GJ/t de ferro-gusa ou 2,820 

GJ/t de tubos trefilados. 

 

As energias de gás de alto-forno e gás natural somadas resultam em 0,329 GJ/tab que 

corresponde a mais de 70% da energia total, novamente evidenciando as etapas de aquecimento 

como as principais etapas energéticas. A energia elétrica, 0,090 GJ/tab, é consumida 

principalmente para acionamento de motores das máquinas de trefila. Vapor é consumido nos 

tanques de decapagem, processo necessário para tratamento da superfície dos tubos. A energia do 

calor sensível dos produtos de combustão é 0,068 GJ/tab, 15% da energia total. 

 
TABELA 23 – Balanço de energia do VC 07 – Trefilaria 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Gás natural 0,312 Produtos de combustão 0,068 

Energia elétrica  0,090 Água de reposição 0,015 

Vapor 0,031   

Gás de alto-forno 0,017 Perdas 0,367 

Total 0,450 Total 0,450 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.7 Fábrica de luvas 

 

A TABELA 24 apresenta os resultados do balanço de energia do VC 08 – Fábrica de luvas, cujo 

consumo específico de energia é 0,182 GJ/tab, equivalente a 0,202 GJ/t de ferro-gusa ou 0,710 

GJ/t de tubos. Os insumos energéticos gás natural, energia elétrica e vapor evidenciam os três 

processos básicos dessa etapa de produção: tratamento térmico, usinagem e banho de fosfato 

respectivamente. 

 
TABELA 24 – Balanço de energia do VC 08 – Fábrica de luvas 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Gás natural 0,120 Produtos de combustão 0,022 

Energia elétrica 0,057 Água de reposição 0,006 

Vapor 0,004   

  Perdas 0,153 

Total 0,182 Total 0,182 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.8 Sistemas de energia e outros 

 

A TABELA 25 apresenta os resultados do balanço de energia do VC 09 – Sistemas de energia, 

cujo consumo específico de energia é 2,303 GJ/tab, equivalente a 2,565 GJ/t de ferro-gusa. A 
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energia dos gases combustíveis e do alcatrão, que corresponde a cerca de 82% da energia total, é 

consumida principalmente pela caldeira tricombustível inserida no processo de geração de 

energia elétrica da UTE. A energia elétrica é consumida basicamente pelas máquinas de 

manutenção da oficina mecânica. 

 
TABELA 25 – Balanço de energia do VC 09 – Sistemas de energia e outros 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Gás de alto-forno  1,506 Energia elétrica 0,507 

Energia elétrica 0,377 Produtos de combustão 0,445 

Gás natural 0,288 Vapor 0,097 

Alcatrão 0,116 Água de reposição 0,086 

Vapor 0,016   

  Perdas 1,168 

Total 2,303 Total 2,303 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.9 Usina Barreiro 

 

A TABELA 26 apresenta os resultados do balanço de energia do VC-10 – Usina Barreiro, cujo 

consumo específico de energia é 20,667 GJ/tab equivalente a 23,016 GJ/t de ferro-gusa. 

 
TABELA 26 – Balanço de energia do VC-10 – Usina Barreiro 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Carvão e finos de carvão 15,857 Produtos de combustão 3,927 

Gás natural 3,326 Finos de carvão 1,232 

Energia elétrica 1,368 Gases do LD 0,928 

Alcatrão 0,116 Gás de alto-forno 0,428 

  Lamas, escórias e carepas 0,250 

  Água de reposição 0,195 

    

  Perdas 13,707 

Total 20,667 Total 20,667 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.3.10 VMB 

 

A TABELA 27 apresenta os resultados para o balanço de energia do VC-11 – VMB, cujo 

consumo específico de energia é 243,228 GJ/tab. 
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TABELA 27 – Balanço de energia do VC-11 – VMB 

 

Entradas 
Energia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Energia 

(GJ/tab) 

Radiação solar 234,062 Produtos de combustão 4,528 

Finos de carvão 
3,962 

Tiço, cinzas e solução 

pirolenhosa 
2,840 

Gás natural 3,326 Finos de carvão 1,232 

Energia elétrica 1,464 Gás de carbonização 1,067 

Óleo diesel 0,414 Gás de L.D. 0,928 

  Alcatrão 0,607 

  Gás de alto-forno 0,428 

  Pó de coletor 0,250 

  Água de reposição 0,195 

    

  Perdas 231,152 

Total 243,228 Total 243,228 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

4.4 Balanços de exergia 

4.4.1 Mineração 

 

A TABELA 28 apresenta os resultados para o balanço de exergia do VC 01 – Mineração. A 

exergia do minério bruto destaca-se por corresposder a cerca de 70% da exergia total. 

 
TABELA 28 – Balanço de exergia do VC 01 - Mineração 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Minério bruto 1,200 Produtos e subprodutos 1,200 
Óleo diesel 0,416   Sínter 0,479 

Energia elétrica 0,095   Minério granulado 0,293 

    Concentrados 0,271 

    Pelotas 0,158 

    

  Irreversibilidades de fluxo 0,060 

    Produtos de combustão 0,060 

    

  Outras irreversibilidades 0,451 

Total 1,711 Total 1,711 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.4.2 Florestal 

 

A TABELA 29 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 02 – Florestal. A maior 

parcela do consumo de exergia é proveniente da radiação solar que é da ordem de 218,041 
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GJ/tab. A exergia da água de chuva é significativa, da ordem de 123,901 GJ/tab correspondente a 

mais de 35% da exergia total. A água de chuva que não é absorvida pelas árvores, é infiltrada no 

solo, evaporada ou absorvida por outros elementos do ecossistema da floresta contribuindo para 

sua manutenção natural. 

 

A exergia do carvão vegetal, produto principal, é da ordem de 12,522 GJ/tab. A solução 

pirolenhosa e o alcatrão são destinados para empresas de natureza química, mas, parte do alcatrão 

é enviado para a UTE da Usina Barreiro. Os tiços, pedaços de madeira com carbonização 

incompleta, são reciclados no processo e suas cinzas são deixadas nas florestas para 

decomposição. A Figura 19 ilustra as etapas de transformação da madeira em carvão vegetal. 

 
TABELA 29 – Balanço de exergia do VC 02 - Florestal 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Radiação solar 218,041 Produtos e subprodutos 16,433 
Água de chuva 123,901   Carvão vegetal 12,522 

Dióxido de carbono 0,941   Solução pirolenhosa 1,993 

Macro-nutrientes 0,103   Tiço 0,977 

Óleo diesel 0,013   Alcatrão 0,791 

Energia elétrica 0,001   Finos de carvão 0,139 

Calcário dolomítico 0,001   Cinzas 0,011 

Micro-nutrientes 0,000   

Defensivos agrícolas 0,000 Irreversibilidades de fluxo 95,477 
    Água de chuva  91,109 

    Gases de carbonização 2,917 

  
  Transpiração da 

biomassa 
1,221 

    Produtos da combustão 0,230 

    

  Outras irreversibilidades 231,091 

Total 343,001 Total 343,001 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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Figura 19 – Exergia da madeira e carvão vegetal 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.4.3 Ferro gusa 

 

A TABELA 30 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 03 – Ferro gusa. 

 
TABELA 30 – Balanço de exergia do VC 03 - Ferro gusa 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Carvão 12,522 Produtos e subprodutos 15,726 
Finos de carvão 4,383   Ferro-gusa líquido 7,562 

Gás de alto-forno 1,745   Gás de alto-forno 5,792 

Energia elétrica 0,479   Finos de carvão 1,315 

Gás natural 0,294   Pó de coletor 0,566 

Sucata 0,202   Ferro-gusa embarrado 0,290 

Pelotas 0,147   Escória granulada 0,158 

Minério de ferro 0,108   Escória bruta 0,029 

Água industrial 0,077   Lama de alto-forno 0,014 

Dolomita 0,042   

Oxigênio 0,017 Irreversibilidades de fluxo 1,496 
Vapor 0,009   Produtos de combustão 1,414 

Ar comprimido 0,008   Água de reposição 0,081 

Calcário 0,004   Condensado 0,001 

Minério de manganês 0,004   

Nitrogênio 0,003   

Quartzo 0,002 Outras irreversibilidades 2,824 

    

Total 20,046 Total 20,046 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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Os processos predominantes no VC 03 são reações químicas que ocorrem dentro do alto-forno. 

Entre as exergias de entrada, 16,905 GJ/tab provêm do carvão e finos de carvão vegetal. A 

exergia do minério de ferro e fundentes é cerca de 0,160 GJ/tab. Entre as exergias de saída, o 

ferro-gusa líquido representa quase 40% do total com 7,562 GJ/tab. A maior parte da exergia 

contida no ferro-gusa é exergia química que é utilizada no processo subseqüente de 

transformação do ferro-gusa em aço na aciaria. 

 

A exergia do gás de alto-forno é 5,792 GJ/tab. Os finos de carvão são injetados nas ventaneiras 

dos alto-fornos, a escória é destinada à indústria cementeira. O pó de coletor e a lama de lavagem 

de gás são destinados à indústria cerâmica. Em relação às irreversibilidades de fluxo, os produtos 

da combustão representam 7,05% do total com 1,414 GJ/tab. Parte do calor sensível desses gases 

é utilizada para a secagem de minério de ferro. A água de reposição, cuja exergia é 0,081 GJ/tab, 

se refere às perdas por evaporação e descarte para a concessionária. 

4.4.4 Aciaria 

 

A TABELA 31 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 04 – Aciaria. 

 
TABELA 31 – Balanço de exergia do VC 04 - Aciaria 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Ferro-gusa líquido 7,562 Produtos e subprodutos 8,076 

Sucata 0,937   Barras 6,967 

Gás natural 0,382   Gases de L.D. 0,857 

Energia elétrica 0,377   Escória de aciaria 0,164 

Ferro-gusa embarrado 0,305   Lama de lavagem de gás 0,046 

Gás de alto-forno 0,239   Carepa 0,042 

Outros fundentes 0,210   

Ferro silício-manganês 0,116 Irreversibilidades de fluxo 0,117 
Cal calcítica 0,080   Água de reposição 0,073 

Água industrial 0,072   Produtos de combustão 0,038 

Vapor 0,056   Condensado 0,006 

Cal dolomítica 0,041   

Ferro cromo 0,038 Outras irreversibilidades 2,277 

Ar comprimido 0,027   

Dolomita crua britada 0,011   

Oxigênio 0,011   

Cal dolocal 0,005   

Argônio 0,001   

Nitrogênio 0,000   

Total 10,470 Total 10,470 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

Os processos da aciaria são predominantemente reações químicas. Entretanto além dos processos 

químicos que ocorrem no convertedor L.D., forno panela e degaseificação a vácuo V.D., estão 

incluídos nesse VC todo o processo de lingotamento continuo do aço, corte de barras e 

aquecimento de barras para redução de diâmetro no processo de laminação de barras. 
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Entre as exergias de entrada, a maior parcela, cerca de 72%, é atribuída ao ferro-gusa líquido. As 

reduções de temperatura do ferro-gusa líquido durante o percurso do alto-forno à aciaria foram 

desconsideradas. Em segundo lugar vem a exergia da sucata que corresponde a cerca de 9% da 

exergia total. 

 

Entre as exergias de saída, a maior parcela, cerca de 66%, é atribuída às barras de aço. A 

temperatura das barras na saída do VC 04 é igual à temperatura ambiente. A exergia do gás do 

convertedor L.D. é 0,857 GJ/tab. Por ser um gás combustível, sua utilização em processos de 

aquecimento da Usina Barreiro é possível. A escória é destinada para co-processamento e 

utilizada como corretivo de solo; a lama de lavagem de gás é destinada à mineradora e é 

misturada ao estéril; e a carepa é destinada à indústria de ferro liga. A exergia das 

irreversibilidades de fluxo é 0,117 GJ/tab e não representam nem 2% da exergia total. 

4.4.5 Laminações 

 

Os processos nas laminações são predominantemente processos de conformação mecânica 

seguidos de tratamento térmico. Não são realizadas transformações químicas do aço, o objetivo 

da laminação é determinar a forma geométrica final do produto (as barras que entram nos 

processos saem como tubos, sucata ou carepa) e dos tratamentos térmicos é conferir propriedades 

termo-mecânicas aos produtos para favorecer suas aplicações finais. 

4.4.5.1 Laminação automática 

 

A TABELA 32 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 05 - Laminação automática. 

 
TABELA 32 – Balanço de exergia do VC 05 – Laminação automática 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Barras 3,166 Produtos e sub produtos 3,404 

Gás de alto-forno 1,195   Tubos laminados 2,797 

Gás natural 1,016   Sucata / corte de pontas 0,361 

Energia elétrica 0,211   Carepa fina 0,119 

Ar comprimido 0,048   Vapor 0,116 

Água industrial 0,041   Carepa 0,007 

Vapor 0,001   Lama oleosa 0,004 

Oxigênio 0,000   

Nitrogênio 0,000 Irreversibilidades de fluxo 0,329 
    Produtos de combustão 0,302 

    Água de reposição 0,027 

    Condensado 0,000 

    

  Outras irreversibilidades 1,945 

    

Total 5,678 Total 5,678 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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A maior parcela de exergia de entrada é atribuída às barras, 3,166 GJ/tab, que corresponde a 

cerca de 55% do total, e aos gases combustíveis: 1,195 GJ/tab e 1,016 GJ/tab para o gás de alto-

forno e gás natural, respectivamente, que, somados, representam 38,94% da exergia total de 

entrada. A exergia para realização de trabalho mecânico dos laminadores é da ordem de 0,211 

GJ/tab e corresponde a 3,7% da exergia total de entrada. As utilidades são consumidas nos 

sistemas auxiliares do processo tais como ar comprimido para movimentação de válvulas, 

nitrogênio para inertização de fornos e redes de distribuição de gases combustíveis. 

 

Entre os produtos e subprodutos, a exergia dos tubos laminados é 2,797 GJ/tab. A sucata é 

reciclada na aciaria. Sua exergia é da ordem de 0,361 GJ/tab. A carepa é destinada à indústria de 

ferro ligas e o vapor, que é produzido pelo sistema de resfriamento das vigas do forno de 

aquecimento, é utilizado em processos internos da Usina Barreiro. A lama oleosa é destinada ao 

co-processamento. 

 

A exergia das irreversibilidades de fluxo é 0,329 GJ/tab. A maior parcela é atribuída a exergia 

dos produtos de combustão, da ordem de 0,302 GJ/tab. 

4.4.5.2 Laminação contínua 

 

A TABELA 33 apresenta o resultado do balanço de exergia do VC 06 - Laminação contínua. 

 
TABELA 33 – Balanço de exergia do VC 06 – Laminação contínua 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Barras 3,702 Produtos e sub produtos 3,825 

Gás natural 1,041   Tubos 3,250 

Gás de alto-forno 0,672   Sucata / corte de pontas 0,444 

Energia elétrica 0,283   Carepa fina 0,119 

Água industrial 0,026   Carepa 0,009 

Ar comprimido 0,015   Lama oleosa 0,004 

Vapor 0,001     

Oxigênio 0,000 Irreversibilidades de fluxo 0,239 

Nitrogênio 0,000   Produtos de combustão 0,212 

    Água de reposição 0,027 

    Condensado 0,000 

    

  Outras irreversibilidades 1,676 

    

Total 5,740 Total 5,740 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

Assim como na Laminação automática as maiores parcelas de exergia de entrada são atribuídas 

às barras, 3,702 GJ/tab, que corresponde a cerca de 64% da exergia total, e aos gases 

combustíveis, 0,672 GJ/tab e 1,041 GJ/tab para o gás de alto-forno e o gás natural, 

respectivamente, que representam 29,84% da exergia total de entrada. A exergia para realização 
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de trabalho mecânico dos laminadores e da ordem de 0,283 GJ/ tab e corresponde a 4,94% da 

exergia total de entrada. 

 

Utilidades também são consumidas nos sistemas auxiliares do processo tais como ar comprimido 

para movimentação de válvulas e nitrogênio para inertização de fornos e redes de distribuição de 

gases combustíveis. 

 

A exergia dos tubos laminados, principal produto, é 3,250 GJ/tab. A sucata, cuja exergia é da 

ordem de 0,444 GJ/tab, é reciclada na aciaria. A carepa é destinada para a indústria de ferro ligas 

e a lama oleosa é destinada para co-processamento. 

 

A exergia das irreversibilidades de fluxo totais é 0,239 GJ/tab. A maior parcela é atribuída à 

exergia dos produtos de combustão, da ordem de 0,212 GJ/tab. 

4.4.6 Trefilaria 

 

A TABELA 34 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 07 – Trefilaria. 

 
TABELA 34 – Balanço de exergia do VC 07 – Trefilaria 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Tubos 1,103 Produtos e sub produtos 1,105 

Gás natural 0,315   Tubos 0,955 

Energia elétrica  0,090   Sucata / corte de pontas 0,147 

Água industrial 0,038   Carepa 0,003 

Ar comprimido 0,028   

Gás de alto-forno 0,021 Irreversibilidades de fluxo 0,076 

Vapor 0,016   Água de reposição 0,039 

Nitrogênio 0,002   Produtos de combustão 0,035 

    Condensado 0,002 

    

  Outras irreversibilidades 0,432 

    

Total 1,613 Total 1,613 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

As maiores parcelas da exergia da entrada são a exergia dos tubos, 1,103 GJ/tab, que corresponde 

a 68% da exergia total e a dos gases combustíveis, 0,021 GJ/tab e 0,315 GJ/tab para o gás de alto-

forno e gás natural, respectivamente, que representam 21,23% da exergia total de entrada. A 

exergia da energia elétrica é da ordem de 0,090 GJ/tab e corresponde a 5,57% da exergia total de 

entrada. Utilidades são utilizadas nos sistemas auxiliares do processo tais como ar comprimido 

para movimentação de válvulas, nitrogênio para inertização da atmosfera de fornos e redes de 

gases combustíveis. 

 

A exergia dos tubos trefilados, produto principal, é de 0,955 GJ/tab. A sucata, cuja exergia é da 

ordem de 0,147 GJ/tab, é reciclada na aciaria. A carepa é destinada à indústria de ferro-liga. 



83 

 

 

A exergia das irreversibilidades de fluxo é 0,076 GJ/tab. A maior parcela é atribuída à exergia da 

água de reposição, que é cerca de 0,039 GJ/tab, seguida dos produtos de combustão, da ordem de 

0,035 GJ/tab. 

4.4.7 Fábrica de luvas 

 

A TABELA 35 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 08 – Fábrica de luvas. 

 
TABELA 35 – Balanço de exergia do VC 08 – Fábrica de luvas 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Tubos 1,772 Produtos e sub produtos 1,774 

Gás natural 0,126   Tubos 1,491 

Energia elétrica  0,057   Sucata / corte de pontas 0,237 

Água industrial 0,015   Luvas 0,042 

Vapor 0,002   Carepa 0,004 

Ar comprimido 0,000   

  Irreversibilidades de fluxo 0,027 

    Água de reposição 0,015 

    Produtos de combustão 0,012 

    Condensado 0,000 

    

  Outras irreversibilidades 0,171 

    

Total 1,972 Total 1,972 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

A maior parcela da exergia de entrada é atribuída à exergia dos tubos, 1,772 GJ/tab que 

corresponde a mais de 89% da exergia total de entrada. 

 

A exergia dos tubos e luvas, principais produtos, é de 1,533 GJ/tab. A sucata, cuja exergia é da 

ordem de 0,237 GJ/tab, é reciclada na aciaria. A carepa é destinada para à indústria de ferro-liga. 

 

A exergia das irreversibilidades de fluxo é 0,027 GJ/tab. A maior parcela é atribuída à exergia da 

água de reposição, que é cerca de 0,015 GJ/tab, seguida dos produtos de combustão, da ordem de 

0,012 GJ/tab. 
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4.4.8 Sistemas de energia e outros 

 

A TABELA 36 apresenta os resultados do balanço de exergia do VC 09 – Sistemas de energia e 

outros. 

 
TABELA 36 – Balanço de exergia do VC 09 – Sistemas de energia e outros 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Gás de alto-forno 1,498 Produtos e sub produtos 0,692 

Energia elétrica 0,377   Energia elétrica 0,507 

Gás natural 0,302   Ar comprimido 0,129 

Água industrial 0,278   Vapor 0,056 

Alcatrão 0,122   

Ar comprimido 0,003 Irreversibilidades de fluxo 0,569 

Vapor 0,008   Produtos de combustão 0,293 

Nitrogênio 0,001   Água industrial 0,275 

Oxigênio 0,000   Condensado 0,001 

    

  Outras irreversibilidades 1,328 

    

Total 2,589 Total 2,589 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

A maior parcela da exergia de entrada é a exergia do gás de alto-forno que é 1,498 GJ/tab 

correspondente a cerca de 58% da exergia total. 

 

Os produtos desse volume de controle, que é uma área de apoio às áreas produtivas, são a energia 

elétrica produzida pela unidade termoelétrica, o ar comprimido e o vapor, cuja exergia é 0,692 

GJ/tab. 

 

A exergia das irreversibilidades de fluxo totais é 0,569 GJ/tab. A maior parcela é atribuída a 

exergia dos produtos de combustão, que é cerca de 0,293 GJ/tab seguida da água de reposição, 

cuja exergia é da ordem de 0,275 GJ/tab. 
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4.4.9 Usina Barreiro 

 

A TABELA 37 mostra os resultados do balanço de exergia do VC-10 – Usina Barreiro. 

 
TABELA 37 – Balanço de exergia do VC-10 - Usina Barreiro 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Carvão 12,522 Produtos e sub produtos 10,057 

Finos de carvão 4,383   Tubos e Luvas 5,659 

Gás natural 3,475   Finos de carvão 1,315 

Energia elétrica 1,368   Lamas, escórias e carepas finas 1,223 

Fundentes e refrigerantes 0,827   Gases de L.D. 0,857 

Água industrial 0,546   Gás de alto-forno 0,426 

Minério e Pelotas 0,255   Sucatas e carepas 0,389 

Alcatrão 0,122   Barras 0,099 

Ferro-gusa embarrado  0,103   Ferro-gusa embarrado 0,089 

Nitrogênio, oxigênio e argônio 0,034   

  Irreversibilidades de fluxo 2,852 

    Produtos de combustão 2,306 

    Água industrial 0,535 

    Condensado 0,011 

    

  Outras irreversibilidades 10,726 

Total 23,635 Total 23,635 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

A Figura 20 ilustra o diagrama de Grassmann para a Usina Barreiro que possibilita visualizar 

gráficamente os fluxos de exergia entre as linhas de produção da Usina Barreiro e o ambiente 

externo à Usina. As saídas externas englobam os produtos e subprodutos. As entradas externas 

englobam matérias primas, energia elétrica, gases do ar (argônio, nitrogênio e oxigênio) e água 

industrial. O gráfico permite identificar e comparar a magnitude dos diversos fluxos de exergia 

em cada volume de controle. 
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Figura 20 – Diagrama de Grassmann da Usina Barreiro 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

Unidade: GJ/tab 
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4.4.10 VMB 

 

A TABELA 38 mostra os resultados do balanço global de exergia do VC 11 - VMB. Os finos de 

carvão aparecem como fluxo de entrada porque foram consumidos em 2008 mas produzidos em 

anos anteriores a 2008. O ferro-gusa embarrado e as barras de aço aparecem como fluxo de saída 

porque foram produzidos em 2008 mas serão utilizados para a fabricação de tubos em anos 

posteriores à 2008. 

 
TABELA 38 – Balanço de exergia do VC 11 – VMB 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Radiação solar 218,041 Produtos e sub produtos 14,652 

Água de chuva 123,901   Tubos e Luvas 5,659 

Finos de carvão 4,244   Subprodutos da carbonização 2,981 

Gás natural 3,475   Finos de carvão 1,315 

Energia elétrica 1,464   Lamas, escórias e carepas finas 1,223 

Minério bruto 1,200   Sínter e Concentrados 0,945 

Dióxido de carbono 0,941   Gases do L.D. 0,857 

Fundentes e refrigerantes 0,827   Alcatrão 0,669 

Água industrial 0,546   Gás de alto-forno 0,426 

Óleo diesel 0,430   Sucatas e carepas 0,389 

Gusa embarrado  0,103   Barras de aço 0.099 

Nutrientes para o solo 0,104   Ferro-gusa embarrado 0,089 

Nitrogênio, oxigênio e argônio 0,034   

  Irreversibilidades de fluxo 98,389 

    Água de chuva 91,109 

    Gases de carbonização 2,917 

    Produtos de combustão 2,596 

    Transpiração da biomassa 1,221 

    Água de reposição 0,535 

    Condensado 0,011 

    

  Outras irreversibilidades 242,269 

Total 355,310 Total 355,310 
Fonte: elaboração própria, 2011. 
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A TABELA 39 mostra o balanço de exergia do VC 11 – VMB desconsiderando a etapa de 

plantio de árvores do VC 02 e mantendo as plantas de carbonização e despacho da V&M 

Florestal. 

 
TABELA 39 – Balanço de exergia do VC 11 – VMB – sem o plantio 

 

Entradas 
Exergia 

(GJ/tab) 
Saídas 

Exergia 

(GJ/tab) 

Madeira 26,487 Produtos e sub produtos 14,652 

Finos de carvão 4,244   Tubos e Luvas 5,659 

Gás natural 3,475   Subprodutos da carbonização 2,981 

Energia elétrica 1,464   Finos de carvão 1,315 

Minério bruto 1,200   Lamas, escórias e carepas finas 1,223 

Fundentes e refrigerantes 0,827   Sínter e Concentrados 0,945 

Água industrial 0,546   Gases do L.D. 0,857 

Óleo diesel 0,430   Alcatrão 0,669 

Gusa embarrado 0,103   Gás de alto-forno 0,426 

Nitrogênio, oxigênio e argônio 0,034   Sucatas e carepas 0,389 

    Barras de aço 0.099 

    Ferro-gusa embarrado 0,089 

    

  Irreversibilidades de fluxo 6,059 

    Gases de carbonização 2,917 

    Produtos de combustão 2,596 

    Água de reposição 0,535 

    Condensado 0,011 

    

  Outras irreversibilidades 18,085 

Total 38,796 Total 38,796 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

4.4.11 Eficiência exergética 

 

A TABELA 40 mostra as eficiências exergéticas, que são a razão da exergia útil de saída pela 

exergia total de entrada, e as irreversibilidades para todos os VCs analisados. 
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TABELA 40 – Eficiência exergética e irreversibilidades dos volumes de controle 

 

Volume de Controle 

Eficiência 

exergética 

(%) 

Irreversibilidades 

de fluxo 

(GJ/tab) 

Outras 

irreversibilidades 

(GJ/tab) 

VC 01 – Mineração 70,13 0,060 0,451 

VC 02 – Florestal 4,80 95,477 231,091 

VC 03 – Ferro gusa 78,45 1,496 2,824 

VC 04 – Aciaria 77,35 0,117 2,277 

VC 05 – Laminação automática 59,95 0,329 1,945 

VC 06 – Laminação contínua 66,64 0,239 1,676 

VC 07 – Trefilaria 68,51 0,076 0,432 

VC 08 – Fabrica de luvas 89,96 0,027 0,171 

VC 09 – Sistemas de energia e outros 26,73 0,569 1,328 

VC 10 – Usina Barreiro 42,55 2,852 10,726 

VC 11 – VMB com plantio de árvores 4,12 98,389 242,269 

VC 11 – VMB sem plantio de árvores 37,77 6,059 18,085 
Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

4.5 Custos exergéticos e exergoeconômicos 

 

A Figura 21 apresenta o custo exergoeconômico unitário de cada insumo e a Figura 22 apresenta 

o custo exergoeconômico unitário dos produtos e subprodutos da Usina Barreiro considerando o 

cenário atual. Os custos exergoeconômicos estão apresentados proporcionalmente ao valor do 

tubo tratado termicamente. 
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Figura 21 – Custo exergoeconômico unitário dos insumos – cenário atual 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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Figura 22 – Custo exergoeconômico unitário dos produtos e subprodutos – cenário atual 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

Os custos exergéticos unitários, relatívos ao cenário atual, dos produtos – ferro-gusa, barras de 

aço, tubos laminados e tubos tratados termicamente – são apresentados na Figura 23. Os valores 

mostram que para a produção de 1 GJ de tubo tratado termicamente, é necessário o consumo de 

5,198 GJ durante todo o processo produtivo na Usina Barreiro. 

 

2,553
3,188

4,145

5,198

Ferro-gusa Barras de aço Tubos laminados Tubos tratados 
termicamente

k*
(GJ_insumos/GJ_produto)

 
Figura 23 – Custo exergético unitário – cenário atual 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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A participação percentual de cada insumo para fabricação de um giga joule de tubo_tt, que 

equivale a aproximadamente 6,9 toneladas, está detalhada na TABELA 41. Na formação do custo 

exergético, os processos do Ferro Gusa contribuem com cerca de 64,78%, os processos da 

Aciaria com cerca de 9,76; 14,51% são atribuídos aos processos da Laminação e 10,96% aos 

processos do tratamento térmico. O carvão vegetal é o insumo com a maior participação na 

formação do custo exergético do tubo_tt, cerca de 40,46%. 

 
TABELA 41 – Participação no custo exergético do tubo_tt 

 

Fluxos 
l 

(%) 
Fluxos 

L 

(%) 

Ferro-gusa 64,774 Aciaria 9,756 
  Carvão  40,461   Sucata. 3,143 

  Finos de carvão  14,163   Gás natural 1,281 

  Gás de alto-forno 5,639   Energia elétrica 1,266 

  Energia elétrica 1,549   Gusa embarrado 1,022 

  Gás natural 0,951   Gás de alto-forno 0,803 

  Sucata  0,654   Outros fundentes 0,705 

  Pelotas 0,476   Ferro silício-manganês 0,391 

  Minério 0,348   Cal calcítica 0,269 

  Água industrial 0,249   Água industrial 0,241 

  Dolomita 0,135   Vapor  0,188 

  Oxigênio 0,055   Cal dolomítica 0,138 

  Vapor  0,028   Ferro cromo 0,127 

  Ar comprimido 0,025   Ar comprimido 0,090 

  Calcário 0,014   Dolomita crua britada 0,037 

  Minério de manganês 0,013   Oxigênio 0,035 

  Nitrogênio 0,009   Cal dolocal 0,018 

  Quartzo 0,006   Argônio 0,003 

    Nitrogênio 0,001 

Laminação 14,512   

  Gás de alto-forno 8,826 Tratamento térmico 10,957 

  Gás natural 4,094   Gás natural 9,228 

  Energia elétrica 1,111   Energia elétrica 1,215 

  Água industrial 0,239   Ar comprimido 0,327 

  Ar comprimido 0,235   Água industrial 0,178 

  Vapor 0,007   Vapor 0,009 

  Oxigênio 0,000   Oxigênio 0,001 

  Nitrogênio 0,000   Nitrogênio 0,000 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

A Figura 24 ilustra os resultados dos custos monetários específicos dos insumos considerando o 

cenário atual e o primeiro cenário, cujo custos exergoeconômicos unitários dos insumos são 

iguais em um mesmo VC. A Figura 25 ilustra os resultados dos custos monetários específicos dos 

produtos e subprodutos considerando o cenário atual e o segundo cenário, cujo custos 

exergoeconômicos unitários dos produtos e subprodutos são iguais em um mesmo VC. O cálculo 

do índice de sustentabilidade resultou em -7,89%. 
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Figura 24 – Custo monetário específico dos insumos 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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Figura 25 – Custo específico dos produtos e subprodutos 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 



93 

 

 

4.6 Síntese 

 

Os resultados dos balanços de massa e massa de carbono foram apresentados para cada VC. O 

fluxo de carbono foi apresentado graficamente distinguindo-se insumos, produtos, gás de alto-

forno e emissões. 

 

Os resultados dos balanços de energia foram apresentados para cada VC, destacando o consumo 

específico total dos processos e os principais processos consumidores de energia nos VCs. 

 

Os resultados dos balanços de exergia foram apresentados para todos os VCs destacando a 

eficiência exergética total dos processos e os principais fluxos de exergia nos VCs. O diagrama 

de Grassmann foi elaborado para a Usina Barreiro. 

 

Os custos exergoeconômicos de insumos, produtos e subprodutos foram apresentados 

considerando o cenário atual, assim como, os custos exergéticos unitários do ferro-gusa, barras de 

aço, tubos laminados e tubos tratados termicamente. Em seguida foram apresentados os 

resultados da participação de cada insumo na produção de um gigajoule de tubo tratado 

termicamente. 

 

Finalmente, foram apresentados os custos monetários específicos de insumos, produtos e 

subprodutos, considerando o cenário atual, primeiro cenário, cujo custos exergoeconômicos 

unitários dos insumos são idênticos para o mesmo VC e o segundo cenário cujo custos 

exergoeconômicos unitários dos produtos e subprodutos são idênticos para um mesmo VC. O 

resultado do índice de sustentabilidade também foi apresentado. 

 

Na sequência, os resultados apresentados serão analisados. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente é realizada uma análise dos balanços de massa que foram utilizados como aferição 

do modelo. A análise do balanço de carbono é conduzida objetivando o mapeamento do fluxo de 

carbono nos processos produtivos. 

 

Os consumos energéticos são analisados comparativamente aos dados da literatura referenciada 

com o objetivo de verificar o posicionamento energético da Usina estudada em relação às demais. 

É realizada uma comparação entre a Usina estudada e a literatura referenciada em relação às boas 

práticas de eficiência energética. 

 

Os balanços exergéticos são analisados considerando o consumo exergético e a eficiência 

exergética de cada processo. A seguir é realizada uma análise em relação à origem das principais 

ineficiências dos processos industriais. 

 

Os custos exergoeconômicos unitários são analisados comparativamente entre si e, em seguida, é 

analisado o impacto dos insumos no custo exergético do tubo_tt e o índice de sustentabilidade. 

 

Finalmente a conclusão é apresentada. Nas Considerações Finais, são apresentadas as sugestões 

para desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

5.1 Análise do balanço de massa 

 

A TABELA 15 mostra que o balanço de massa do Ferro Gusa apresentou uma diferença entre 

entradas e saídas de cerca de 12%, valor bem superior aos demais. Essa diferença pode ser 

atribuída à dois fatores principais. O primeiro diz respeito à massa que é dispersada no ambiente 

através de poeiras geradas pelos processos de descarregamento dos caminhões de matéria prima, 

carregamento do alto-forno, desempoeiramento de gases etc. O segundo fator está relacionado 

aos materiais que ficam depositados em diversas instalações ao longo do processo tais como 

cadinho, carro torpedo e poço de granulação de escória devido à ineficiência dos processos de 

limpeza e recolhimento desses materiais. Anualmente, durante a parada para manutenção dos 

alto-fornos é realizada uma limpeza específica para retirada dos materiais depositados. Pode-se 

considerar que as diferenças nos demais balanços estão dentro da expectativa de erro de medições 

industriais. 

 

5.2 Análise do balanço de massa de carbono 

 

O consumo total de carbono da VMB foi de 744 kg de carbono/tab no ano considerado de 2008. 

A Figura 26 a) mostra que cerca de 76% da massa total de carbono consumida pelo grupo VMB é 

proveniente do dióxido de carbono absorvido pelas árvores durante o processo de fotossíntese. 

Esse carbono é fixado na biomassa que é transformada em carvão vegetal durante o processo de 

carbonização para ser utilizado como termo-redutor no processo de fabricação do ferro-gusa. A 

participação do carbono proveniente de combustíveis fósseis, principalmente gás natural e óleo 

diesel, é cerca de 10% da massa total de carbono consumida considerando toda a cadeia 

produtiva do tubo de aço sem costura, exceto o carbono presente no combustível utilizado nos 

transportes do carvão, minério e pelotas para a Usina Barreiro. 
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O gráfico das entradas de carbono na Usina Barreiro ilustrado na Figura 26 b) mostra que 89% da 

massa total de carbono consumida pelos processos da Usina Barreiro é proveniente do carvão 

vegetal e finos de carvão vegetal. Os finos de carvão aparecem como fluxo de entrada porque 

foram consumidos em 2008 mas produzidos em anos anteriores a 2008. O aproveitamento do gás 

de alto-forno como combustível nos processos de aquecimento e geração de energia elétrica da 

Usina Barreiro evita a entrada de cerca de 342 kg de carbono/tab na Usina Barreiro. 

 

Dioxido de carbono
76%

Finos 
Complementares

15%

Gás natural
7%

Diesel Mina
1%

Calcario dolomitico
1%

Outros
0%

 

Carvão
66%

Finos de 
carvão

23%

Gás 
natural

10%

Alcatrão
0%

Outros
1%

 
a) Entrada de massa de carbono na VMB b) Entradas de massa de carbono na Usina Barreiro 

Figura 26 – Entradas de massa de carbono  

Fonte: elaboração própria, 2011.  
 

O gráfico da Figura 27 identifica os fluxos de saída de carbono da VMB. Cerca de 453 kg de 

C/tab, equivalentes a mais de 60% da massa total de carbono, estão presentes nos produtos de 

combustão, na forma de CO
2
. Ainda, cerca de 25 kg de C/tab, ou 3%, são atribuídos às perdas de 

materiais, principalmente durante a fabricação e transporte do carvão vegetal. Desconsiderando 

parte do alcatrão que é utilizado na UTE, há um potencial de 43,37 kg de C/tab nos gases do 

processo de carbonização que podem ser utilizados para secagem da madeira e/ou geração de 

energia elétrica em micro centrais termoelétricas. Há também espaço para melhoria do 

aproveitamento do gás de alto-forno e gás de L.D. em processos de aquecimento da Usina 

Barreiro. Juntos eles somam cerca de 65,65 kg de C/tab, o que equivale a cerca de 10% da massa 

total de carbono que sai da VMB. 
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Figura 27 – Saídas de massa de carbono da VMB 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

No produto final encontram-se apenas 2,53 kg de C/tab, ou seja, apenas 0,34% de todo o carbono 

que entra na Usina sai no produto final, entretanto, é essa pequena parcela de carbono que tem 

importância fundamental na atribuição da capacidade de transformação do tubo a partir da 

estrutura ferro-carbono formada nos diversos processos, ou seja, nas propriedades termo-

mecânicas fundamentais para realização dos trabalhos aos quais o tubo é destinado. A Figura 28 

ilustra esquematicamente o fluxo de massa de carbono durante o processo de fabricação do tubo. 

 

744 kg de C/tab

Carvão
Finos de Carvão

Gás natural
Outros

Energia

Exergia

VMB

2,53 kg de C/tab

Tubos e Luvas

 
Figura 28 – Esquema do fluxo de carbono no processo de fabricação do tubo 

Fonte: elaboração própria, 2011.  
 

5.3 Análise do consumo específico de energia 

 

A Figura 29 mostra o consumo de energia calculado para cada etapa do processo produtivo. 

 

A produção de carvão vegetal é responsável pela maior parcela de consumo de energia entre 

todas as etapas da fabricação do tubo de aço sem costura. São necessários sete anos de cultivo das 

árvores de eucalipto com absorção da radiação solar para possibilitar a transformação da madeira 

em carvão vegetal e sua utilização energo-redutora no alto-forno. 
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Figura 29 – Consumo específico de energia dos processos analisados 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

O consumo de energia do processo de mineração, na extração e no beneficiamento, é irrisório se 

comparado com as demais etapas produtivas. Isto se deve ao fato que toda a radiação solar 

incidente durante milhões de anos, além de outras contribuições da natureza, necessárias para 

formação do minério de ferro não são quantificadas no balanço energético. 

 

Dentre os processos da Usina Barreiro, o processo de redução do minério de ferro no Ferro Gusa 

é o maior consumidor de energia. Cerca de 47% do consumo energético dos processos da aciaria 

está associado ao calor sensível do ferro-gusa líquido (TABELA 20), necessário para a realização 

das reações químicas de transformação do ferro-gusa em aço. Nos demais processos de 

fabricação da Usina (laminações, trefilaria e fábrica de luvas) há predominância de processos de 

aquecimento e conformação mecânica, onde o consumo de energia é menor. O consumo de 

energia do Sistema de Energia se concentra principalmente na UTE para geração de energia 

elétrica. 
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5.3.1 Consumo de energia em usinas siderúrgica integradas 

 

O consumo específico global de energia da Usina Barreiro é 20,667 GJ/tab. Apesar de não ser 

possível uma comparação rigorosa entre usinas, devido às particularidades de cada uma, como 

por exemplo, o tipo e a composição dos carvões, esse valor é da mesma ordem de grandeza que 

os valores reportados na literatura referenciada para a indústria siderúrgica conforme apresentado 

na Revisão Bibliográfica e ilustrado pela Figura 30. 

 

 
Figura 30 – Consumo de energia entre as usinas siderúrgicas integradas 

Fonte: Adaptação de Souza, 2009, p. 168. 

 

O consumo específico de energia dos processos de redução de minério de ferro, refino e 

laminação estão ilustrados no gráfico da Figura 31 comparativamente com os valores de 

referência da literatura para indústria siderúrgica. Assim como o consumo específico global da 

Usina, os consumos específicos de cada um desses processos também apresentam valores da 

mesma ordem de grandeza que os encontrados na literatura referenciada. Entretanto, os consumos 

de energia dos processos de redução e refino, se comparados com os consumos mínimos, 

apresentam potenciais de redução de cerca de 5,685 GJ/tab e 1,320 GJ/tab, respectivamente. Os 

consumos de energia das laminações automática e contínua apresentaram-se próximos ao 

consumo mínimo referenciado. 
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Figura 31 – Consumo de energia dos processos de redução, refino e laminação 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

Há muitos anos, as usinas siderúrgicas vêm mantendo o mesmo patamar de consumo de energia. 

Esse cenário pode ser atribuído à falta de investimento em novas tecnologias e de priorização de 

ações de eficiência energética nos últimos trinta anos. Acredita-se que esse cenário esteja em 

processo de mudança devido à inclusão de metas de redução nas emissões de gases de efeito 

estufa. A maioria dos países europeus aderiram aos acordos internacionais de redução de emissão 

de gases de efeito estufa, impactando diretamente a indústria siderúrgica através de leis e 

regulamentos sobre o assunto. Com isso, as empresas estão se mobilizando para priorizar ações 

de eficiência energética e aperfeiçoar o aproveitamento de subprodutos e rejeitos com o objetivo 

de reduzir o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa. 

 

O Departamento de Energia do governo norte americano (ESTADOS UNIDOS, 2010) vem 

divulgando práticas de eficiência energética e lançou programas para atingir desde as grandes até 

as pequenas indústrias norte-americanas. O governo brasileiro está divulgando o Plano Nacional 

de Eficiência Energética (BRASIL, 2010). O Instituto Aço Brasil (2010) criou o Centro de Co-

produtos Aço Brasil com o objetivo de desenvolvimento dos co-produtos do setor siderúrgico 

para promover sua melhor utilização em indústrias cerâmica, construção civil e agricultura. Há 

uma mobilização do setor através de encontros periódicos com empresas afins para buscar 

incentivos específicos e traçar metas comuns. 

 

Acompanhando os movimentos mundiais, o grupo Vallourec criou um programa de eficiência 

energética visando a redução de 20% do consumo de energia até o ano de 2020. Para o 

cumprimento de tal objetivo, a V&M do BRASIL está investindo em ações corporativas, tais 

como conscientização do uso de energia e utilidades em todos os níveis hierárquicos da empresa, 

desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre eficientização de revestimentos refratários, 

otimização de processos termotécnicos e aplicações de co-produtos. Esse programa contempla 

estudos de viabilidade técnica e econômica de práticas de eficiência energética. 
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5.4 Práticas de eficiência energética 

 

Por meio da comparação das atuais práticas da Usina estudada com as ações de eficiência 

energética, descritas na TABELA 3, verificou-se um potencial total de redução de energia 

primária de 2,77 a 2,86 GJ/tab, caso haja viabilidade técnica e econômica para a adoção das 

práticas detalhadas na TABELA 42. Para adoção de tais práticas deve-se realizar um estudo 

considerando o mix de produção, pontos de operação, logística e até disposição de leiaute interno, 

por ser uma Usina existente, além da disponibilidade de recursos financeiros, quando aplicável. 

Dentre as ações descritas na TABELA 42, destacam-se três que, atualmente, são tecnologias 

consolidadas, ou seja, com ganho energético comprovado, e por isso praticadas por muitas 

empresas de grande porte do setor siderúrgico: instalação de turbina de gás de topo de alto-forno 

para geração de energia elétrica, aproveitamento de gás de L.D. como combustível e utilização de 

queimadores recuperativos ou oxi-fuel em fornos de aquecimento. 

 
TABELA 42 – Potencial técnico de redução de energia 

 

Descrição 

Potencial 

técnico 

(GJ/tab) 

Ferro gusa 0,37 

Instalação de turbina de gás de topo de alto-forno. 0,30 

Pré aquecimento do ar de combustão dos regeneradores. 0,07 

Aciaria 0,95 

Aproveitamento do gás de L.D. 0,92 

Controle de velocidade variável dos motores. 0,01 

Aquecimento de panelas eficiente. 0,02 

Laminações 1,45 a 1,54 

Carregamento da barra a quente. 0,52 

Controle do processo. 0,26 

Queimadores recuperativos ou oxi-fuel 0,61 a 0,70 

Motores dos laminadores energeticamente eficientes. 0,03 

Aproveitamento do calor dissipado. 0,03 

Fonte: Worrell et al., 2006. 

 

5.5 Análise exergética 

5.5.1 Eficiência exergética 

 

A eficiência exergética do VC 01 – Mineração é da ordem de 72%. A eficiência exergética está 

diretamente relacionada com o alto valor da exergia química do minério de ferro, que é cerca de 

duas vezes maior que a exergia necessária para sua extração e beneficiamento, ou seja, 1,2 GJ/tab 

contra 0,511 GJ/tab (TABELA 28), respectivamente. A “construção” da exergia do minério de 

ferro foi realizada pela natureza durante milhões de anos. 

 

Entretanto, a valorização econômica do minério de ferro na sociedade não é baseada em sua 

exergia e sim no seu custo de extração e beneficiamento, e na oferta e demanda desse insumo no 

mercado. Diferentemente dos recursos minerais combustíveis, cuja utilidade está diretamente 



101 

 

relacionada à exergia, a utilidade do minério de ferro está relacionada ao bem que será produzido 

a partir dele. Do ponto de vista da sustentabilidade, a disposição desse bem aleatoriamente na 

natureza, sem utilização na sociedade, ocasiona a destruição da sua exergia química e a 

conseqüente necessidade de extração de novas jazidas de minério de ferro. Neste sentido, a 

prática de reciclagem do aço é altamente recomendável pois evita destruições dessa natureza, 

resguardando o recurso mineral natural, que é finito e não renovável, para gerações futuras. 

 

A eficiência exergética do VC 02 - Florestal é da ordem de 4,7% e está diretamente relacionada à 

eficiência da fotossíntese. Ao captar a radiação do sol e realizar a fotossíntese, a natureza está 

seguindo o ciclo natural de criação de estruturas mais ordenadas e com alta capacidade de 

transformação (madeira) em detrimento da degradação da energia. Deve-se considerar que cerca 

de 99% da exergia necessária para obtenção do carvão vegetal (TABELA 29) é proveniente 

diretamente da natureza e a intervenção do homem se limita à canalização dos recursos para obter 

o carvão mais adequado à sua utilização final. 

 

A transformação da madeira em carvão vegetal é necessária porque a exergia específica do 

carvão vegetal, que é cerca de 35% maior que a exergia da madeira com 30% de umidade, 

possibilita o processo de redução de minério de ferro no alto-forno. Se a madeira fosse utilizada 

diretamente, o processo de redução não ocorreria no alto-forno e, nesse caso, uma nova 

tecnologia deveria ser desenvolvida visando a utilização da exergia da madeira para esse fim.  

 

A alternativa ao carvão vegetal é o coque, que é um recurso mineral natural não renovável. Ao 

contrário do carvão vegetal, cujo tempo total de produção é de sete anos, são necessários milhões 

de anos para formação de jazidas de carvão mineral. A análise exergética dos ciclos naturais, 

onde ocorre a degradação da energia e o incremento da exergia de organismos vivos e recursos 

naturais minerais, é um campo vasto a ser estudado. 

 

O gráfico da Figura 32 ilustra as eficiências exergéticas e consumos específicos de exergia dos 

processos da Usina Barreiro. Há predominância de processos de natureza química para produção 

do ferro-gusa e do aço no VC 03 – Ferro gusa e VC 04 – Aciaria respectivamente. Eles são os 

maiores consumidores de exergia. Nos demais processos de fabricação da Usina (laminações, 

trefilaria e fábrica de luvas), há predominância de reações de combustão para aquecimento e 

conformação mecânica do aço, onde o consumo de exergia é menor. O consumo de exergia no 

VC 09, Sistema de energia e outros, se deve principalmente ao consumo de combustíveis na 

Unidade Termoelétrica para geração de energia elétrica. Em todos os VCs da Usina estão 

presentes as etapas de aquecimento e resfriamento de materiais. 

 

As eficiências exergéticas do VC 03 – Ferro gusa e VC 04 – Aciaria são da ordem de 78% e 77%, 

respectivamente. A formação do ferro-gusa e posteriormente sua transformação em aço, ocorrem 

através de inumeras reações químicas de matérias primas (insumos), a altas temperaturas. A 

natureza de tais reações pode ser endotérmica, exotérmica, espontânea e não espontânea. A 

combinação de reações que ocorrem concomitantemente dentro de cada reator influencia 

diretamente a eficiência exergética dos processos. Ao combinar, por exemplo, uma reação de 

natureza exotérmica com outra endotérmica, a eficiência total do processo aumenta, uma vez que, 

a exergia liberada pela reação exotérmica supre a exergia necessária à reação endotérmica, 

evitando assim, o aporte de exergia externa. A combinação das reações químicas é determinada 

pela tecnologia de fabricação utilizada. 
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Figura 32 – Consumo específico de exergia e eficiência exergética 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

O maior objetivo desses dois processos é, a partir de transformações químicas de matérias 

primas, obter um produto com maior capacidade de transformação para a próxima etapa de 

fabricação. Assim como a madeira foi transformada em carvão para possibilitar o processo de 

redução do minério de ferro no alto-forno, a exergia do ferro-gusa é utilizada no seu processo de 

transformação em aço na aciaria, destacando-se, inclusive, como a maior fonte de exergia de 

todos os insumos presentes nos processos que ocorrem na aciaria (TABELA 31). 

 

Nos processos de laminação, trefilação e fabricação de luvas, a exergia específica da barra/tubo 

de aço que entra é considerada, neste trabalho, igual a do tubo de aço que sai do respectivo VC, 

posto que não há mudança na sua composição, temperatura e pressão. Entretanto, há um consumo 

de exergia, como por exemplo, de gás natural nos processos de aquecimento e energia elétrica 

nos processos de laminação, que causa variações na exergia física específica do produto durante 

esses processos, para possibilitar a conformação mecânica e atribuição de propriedades 

mecânicas específicas e importantes ao aço. Assim, se o aço que sai tem qualidade superior e 

configuração adequada para uso, deveria ter exergia específica superior na saída. Deste modo, 

essa é uma questão para trabalhos futuros, qual seja, a determinação da eficiência exergética das 

transformações metalúrgicas e mecânicas que ocorrem no produto final devido a processos de 

laminação, têmpera, revenimento, alívio de tensões e outros. No entanto, essa deficiência na 

avaliação das eficiências exergéticas é compensada de certo modo pela avaliação do custo 

exergético do produto, o qual leva em conta as exergias consumidas nesses processos. 

 

A Figura 33 ilustra as variações de exergia específica do aço nas linhas de laminação seguida da 

linha de tratamento térmico, conforme considerado neste trabalho. A barra de aço entra na linha 

de laminação a 25°C é aquecida no forno de aquecimento até cerca de 1.250°C. Para possibilitar 

o aquecimento, há o consumo de gás natural e gás de alto-forno. Em seguida a barra é 

conformada em forma de lupa em três laminadores implicando no consumo de energia elétrica. A 

lupa é resfriada por convecção natural no leito de resfriamento, reaquecida no forno de 
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reaquecimento, onde há o consumo de gás de alto-forno, e assim, seguem sucessivas etapas de 

aquecimento e resfriamento até a saída da linha na qual o tubo tratado termicamente saí a 25°C 

com elevada qualidade para desempenhar trabalhos importantes no desenvolvimento da 

sociedade. 

 

 
Figura 33 – Variação da exergia específica do aço durante o processo produtivo 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

As eficiências exergéticas dos VCs 05, 06, 07 e 08, que são da ordem de 60%, 67%, 68% e 90% 

respectivamente (Figura 32), estão diretamente relacionadas aos processos de 

aquecimento/tratamento térmico que ocorrem nos fornos e às eficiências dos motores elétricos 

das máquinas de conformação mecânica (laminadores, máquinas de trefila e usinagem, etc). 

 

A eficiência exergética da Usina Barreiro, que é cerca de 42,6%, reflete todos os processos 

envolvidos na produção do tubo de aço sem costura. Consome-se 23,635 GJ/tab de exergia 

contida em recursos naturais, transformados por processos químicos e mecânicos, e produz-se 

10,057 GJ/tab de exergia contida em tubos de aço sem costura e subprodutos. Essa exergia atribui 

aos tubos uma capacidade de transformação adequada ao trabalho que irão desempenhar na 

sociedade, seja na extração de petróleo em poços profundos no oceano, nas estruturas tubulares 

em obras civis como estádios ou prédios ou nos eixos de caminhões, carros e trens, etc. 

 

A eficiência exergética global da VMB, no entanto é de apenas 4,1%, posto que o denominador 

da equação da eficiência é a exergia da radiação solar consumida pelas árvores para realização de 

fotossíntese. A fotossíntese é um processo indispensável à manutenção da vida no planeta, no 

qual a energia solar é degradada para possibilitar a existência da biomassa, um ser vivo 

complexo, e todos os demais seres vivos da cadeia alimentar. As razões pelas quais a eficiência 
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da fotossíntese é tão baixa ainda não são claras para a comunidade científica e essa é, também, 

uma questão para pesquisas futuras. 

5.5.2 Irreversibilidades dos processos industriais 

 

O gráfico da Figura 34 apresenta as irreversibilidades de cada processo da Usina Barreiro. As 

irreversibilidades são uma medida da desorganização causada ao meio ambiente (aumento da 

entropia) para obter-se os produtos “ordenados” ou seja, para viabilizar a fabricação de produtos 

com características adequadas às necessidades da sociedade. 

 

As irreversibilidades são constituídas de uma parcela intrínseca e uma parcela evitável. A 

distinção entre as irreversibilidades intrínsecas e evitáveis é característica do processo e deve ser 

estudada caso a caso. Isto é, uma vez quantificada a irreversibilidade total deve-se aprofundar nas 

especificidades do processo para determinação dessas parcelas. 

 

Todos os processos básicos como aquecimento-resfriamento, compressão-expansão, mistura e 

separação de fluxos, que ocorrem na Usina geram irreversibilidades. Ao identificar e reduzir as 

irreversibilidades, a eficiência exergética dos processos aumenta, as emissões para o ambiente 

diminuem, contribuindo para redução do potencial de danos ao meio ambiente, e, a degradação 

de recursos naturais diminui. 
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Figura 34 – Irreversibilidades dos processos da Usina Barreiro 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

As irreversibilidades de fluxo de todos os processos da Usina Barreiro, cerca de 2,852 GJ/tab, 

devem-se às exergias química e física dos produtos de combustão e da água de reposição. As 

outras irreversibilidades são particulares de cada processo e podem ser associadas a: 
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 Reações de combustão: reações incompletas e a diferença entre a exergia dos produtos de 

combustão à temperatura de chama e os reagentes à temperatura de entrada causam 

irreversibilidades nos processos de combustão. Ocorrem praticamente em toda a planta, ferro-

gusa (alto-fornos, regeneradores), aciaria (reatores, aquecedores de panela, forno de aquecimento 

de barras), laminações (fornos de aquecimento, reaquecimento e tratamento térmico), trefilaria 

(fornos de tratamento térmico) e sistema de energia e outros (caldeiras). 

 Reações químicas com processos dissipativos: atritos de gases com sólidos, mistura de 

fluxos e quedas de pressão causam irreversibilidades nos processos químicos. Ocorrem no ferro-

gusa (alto-fornos) e aciaria (convertedor L.D., forno panela, vaso V.D.). 

 Transferência de calor: as diferenças de temperatura causam irreversibilidades nos 

processos de transferência de calor que ocorrem através de superfícies de troca de calor, misturas 

de fluxos, resfriamento de materiais (calor sensível) e câmaras de combustão. Ocorrem 

praticamente em toda a planta, ferro-gusa (alto-fornos, regeneradores, resfriamento de escórias, 

lamas, gás de alto-forno), aciaria (reatores, aquecedores de panela, lingotamento contínuo, forno 

de aquecimento de barras), laminações (fornos de aquecimento, reaquecimento e tratamento 

térmico, trocadores de calor, resfriamento de tubos), trefilaria (fornos de aquecimento, 

decapagem, resfriamento de tubos), fábrica de luvas (fornos de tratamento, banho químico), 

sistema de energia e outros (caldeiras, trocadores de calor). 

 Compressão e expansão de gases: ocorrem no ferro-gusa (compressão de ar de sopro e 

expansão do gás de alto-forno após o sistema de lavagem de gás), sistema de energia e outros 

(expansão do vapor, compressão do ar comprimido), laminação automática (expansão do vapor 

gerado pelo forno de aquecimento). 

 

De uma maneira geral, o processo siderúrgico é composto por reações que ocorrem a altas 

temperaturas e por várias etapas de aquecimento e resfriamento de materiais. Dessa forma, a 

eficiência dos processos térmicos impacta diretamente no aumento/redução de irreversibilidades. 

 

Mudanças de tecnologia nos processos em que há predominância de reações químicas e de 

combustão; redução de etapas de aquecimento; redução de temperaturas de trabalho e 

aproveitamento de calores sensíveis são algumas medidas que reduzem as outras 

irreversibilidades. As irreversibilidades de fluxo provenientes dos produtos de combustão podem 

ser reduzidas por meio do controle dos processos de combustão e aproveitamento da exergia dos 

fluxos em outros processos. A implementação das práticas de eficiência energética mencionadas 

anteriormente também reduzem as irreversibilidades. 

 

Na prática, não existem metodologias que abordam a identificação e minimização de 

irreversibilidades considerando uma usina siderúrgica integrada existente. Nesse caso, deve-se 

realizar uma análise minuciosa para determinação das irreversibilidades intrínsecas que podem 

estar associadas a uma série de fatores: desde descontrole operacional dos processos e limitações 

de leiaute, à inexistência de tecnologias mais eficientes. Como contribuição, proprõem-se as 

seguintes ações: 

 

 Realizar uma análise crítica dos pontos de operação. Identificar os pontos de 

irreversibilidades e verificar se é possível modificar parâmetros dos processos sem penalizar a 

qualidade do produto. Por exemplo, o set-point de temperatura de aquecimento em fornos da 
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laminação pode ser definido conforme o mix de produção ao invés de adotar-se o mesmo valor 

para todos os tipos de mix. 

 Padronização da operação: deve-se verificar se os pontos de operação teóricos são bem 

determinados e realizar treinamentos periódicos das equipes de operação para uniformizar os 

processos e minimizar desvios; definir pontos críticos para acompanhamento diário, como por 

exemplo, a relação ar/combustível de queimadores. 

 Descontrole de processo: deve-se verificar se o processo está estatisticamente controlado 

e analisar os desvios. Se a rede de ar comprimido estiver com vazamentos por exemplo, análises 

dos desvios estatísticos podem evidenciar o problema e agilizar sua correção. 

 Padronização da manutenção: acompanhar o desempenho dos equipamentos. Por 

exemplo, se a eficiência dos trocadores de calor estiver reduzindo, faz-se necessária uma 

inspeção e limpeza de sua superfície de troca de calor. 

 Aproveitamento de exergias residuais como, por exemplo, a exergia presente em produtos 

de combustão e subprodutos descartados como parte do gás de alto-forno e o gás do L.D. 

 Eliminação de etapas de produção. 

 Adequação da qualidade da energia utilizada ao objetivo e exigência do processo com a 

elaboração de uma matriz exergética da Usina. 

 Melhoria do leiaute para reduzir perdas térmicas na transferência de materiais quentes 

entre setores da Usina. 

 Novas tecnologias: verificar novas tecnologias no mercado. Por exemplo, uma vez 

quantificadas as irreversibilidades atribuídas às etapas de resfriamento de materiais deve-se 

verificar se existem tecnologias comercialmente disponíveis para o aproveitamento dos calores 

sensíveis. Em alguns casos, apesar de serem encontrados valores potenciais teóricos de redução 

de irreversibilidades, estas podem ser consideradas intrínsecas por não ser possível sua 

eliminação devido à limitações de tecnologias comercialmente disponíveis, falta de recursos 

financeiros, configuração física das instalações existentes e até planejamento de produção. 

5.5.3 Irreversibilidades em usinas siderúrgicas integradas 

 

A irreversibilidade total da Usina Barreiro é da ordem de 13,6 GJ/tab, indicando um potencial de 

redução de até 2 GJ/tab se comparada com valores relatados na literatura, e resumidos na 

TABELA 43. 

 
TABELA 43 – Irreversibilidades totais em usinas siderúrgicas integradas 

 

Referência Alto-forno Irreversibilidades Unidade 

Souza (2009) Coque 14,910 GJ/tab 

Costa et al. (2001) Coque 13,750 a 17,000 GJ/t de aço líquido 

Beer et al. (1998) Coque 11,620 GJ/t de aço laminado 
Fonte: Adaptação de Souza, 2009, p. 171. 

 

A irreversibilidade do Ferro Gusa, que é 4,320 GJ/tab ou 4,786 GJ/t de ferro-gusa líquido, está 

listada na TABELA 44 comparativamente à outros valores de referência para alto-fornos. 

 

Considerando, para fins de referência, que o estudo de Nogami et al. (2004) apresentou 

irreversibilidades da ordem de 1,8 GJ/t de ferro-gusa líquido, o potencial de melhoria dos alto-
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fornos e sistemas periféricos da Usina estudada é da ordem de 2,9 GJ/t de ferro-gusa líquido sem 

mudança de tecnologia. 

 
TABELA 44 – Irreversibilidades totais em alto-fornos 

 

Referência Alto-forno Irreversibilidades Unidade 

VC 03 – Ferro-gusa Carvão vegetal 4,786 GJ/ t de gusa líquido 

Souza (2009) Coque 6,046 GJ/tab 

Nogami et al. (2004)  Carvão vegetal 1,842 GJ/t de gusa líquido 

Costa et al. (2001) Coque 3,430 GJ/t de aço líquido 

Beer et al. (1998) Coque 2,780 GJ/t de aço laminado 
Fonte: Adaptação de Souza, 2009, p. 175. 

 

Análises específicas dos processos envolvidos no VC Ferro-gusa devem ser realizadas para 

detalhamento dos potenciais de economia. Bisio (1997) demonstrou potenciais de economia com 

tecnologias para o aproveitamento da exergia associada ao resfriamento da escória e exergia 

contida nos produtos de combustão dos pré-aquecedores de ar de sopro de até 18%. 

 

5.6 Custos exergético e exergoeconômico 

 

Inicialmente foram calculados os custos exergéticos e exergoeconômicos unitários dos produtos 

principais do cenário atual (Figura 22). Constatou-se que os custos exergoeconômicos unitários 

dos produtos calculados são equivalentes aos custos monetários praticados atualmente na Usina. 

Essa equivalência deve-se à maneira pela qual é realizada a composição dos custos monetários 

dos produtos, pois atualmente apenas os custos monetários dos produtos devem pagar por todos 

os gastos com a produção. 

 

Todos os custos exergoeconômicos unitários do cenário atual foram apresentados de forma 

ordenada do maior para o menor nos gráficos da Figura 21 e Figura 22. Os custos 

exergoeconômicos do argônio, pelotas, minério de ferro, oxigênio, nitrogênio e quatzo destacam-

se por serem os valores mais altos de todos os materiais, incluindo os produtos e subprodutos. 

Ainda, considerando todos os insumos (Figura 21), o custo exergoeconômico médio dos seis 

primeiros é cerca de 20 vezes superior ao custo exergoeconômico médio dos demais. 

 

Reorganizando os dados entre grupos (Figura 35) afins, evidencia-se que o custo 

exergoeconômico unitário dos gases do ar (argônio, nitrogênio e oxigênio) são os mais elevados. 

Entretanto, há uma certa padronização entre esses custos, pois a razão entre o valor máximo e 

mínimo se limita à 1,7 vezes. Por outro lado constata-se que a razão entre o valor máximo e 

mínimo relativo aos custos exergoeconômicos unitários das matérias-primas atinge 170 vezes. 

Uma vez que a maioria das matérias-primas são recursos minerais naturais finitos, produzidos por 

ações da natureza, acredita-se que a proposição da valorização desses insumos padronizada em 

base exergética é mais adequada à sustentabilidade do que a prática mercadológia atual. 

 

Entre os subprodutos metalúrgicos (Figura 36), a razão do valor máximo e mínimo relativos aos 

custos exergoeconômicos unitários chega a ser de 150.000, indicando que há um potencial para 

avaliação detalhada desses custos considerando sua aplicação final, para verificar se os valores 

estão coerentes com os valores de produtos similares disponíveis no mercado. Os custos 
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exergoeconômicos unitários dos subprodutos energéticos são da mesma ordem de grandeza dos 

custos exergoeconômicos unitários dos insumos energéticos, indicando que esses subprodutos 

estão valorizados coerentemente com produtos similares disponíveis no mercado. 
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Figura 35 – Custo exerergoeconomico dos insumos 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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Figura 36 – Custo exergoeconômico dos produtos e subprodutos 

Fonte: elaboração própria, 2011. 
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O custo exergético do tubo_tt é 5,2 GJ (Figura 23) e cerca de 90% desse custo é resultado do 

consumo de carvão vegetal, finos de carvão, gás de alto-forno, gás natural e energia elétrica 

(TABELA 41). A análise dos custos exergoeconômicos em conjunto com a participação 

percentual dos insumos na fabricação do tubo tratado termicamente permite verificar a ordem de 

grandeza do impacto do consumo de insumos no produto final. 

 

Os gráficos da Figura 37 relacionam o custo exergoeconômico unitário com a participação 

percentual de insumos no custo exergético do tubo tratado termicamente. O gráfico da Figura 37 

a) demonstra que o custo exergoeconômico dos insumos que respondem por cerca de 90% do 

custo exergético do tubo tratado termicamente está entre R$ 5,10/GJ e R$ 6,10/GJ, salvo a 

energia elétrica cujo custo é cerca de R$ 13,00/GJ. A melhoria dos processos nos quais há o 

consumo desses insumos, que são basicamente os processos de refino (carvão e finos de carvão), 

combustão (gás natural e gás de alto-forno) e motores elétricos (energia elétrica), resultarão em 

um impacto significativo no custo exergoeconômico do tubo tratado termicamente. 

 

A Figura 37 b) permite observar que os insumos cujos custos exergoeconômicos unitários são 

maiores que os do tubo tratado termicamente. Evidencia-se que a soma da participação percentual 

desses insumos no custo exergético do tubo tratado termicamente é cerca de 0,009%. Assim, 

nesse caso, a otimização no consumo desses insumos pode não ser tão significativa quanto no 

primeiro. 
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b) b) Insumos com participação cerca de 0,009% 

Figura 37 – Participação percentual de insumos no custo exergético do tubo_tt 

Fonte: elaboração própria, 2011. 

 

O gráfico da Figura 25 mostra os custos monetários específicos atuais (cenário atual) e os custos 

monetários específicos considerando um cenário de valorização monetária baseada na exergia 

contida nos fluxos (cenário 2). A diferença entre os valores dos dois cenários pode ser 

interpretada como a “distância” da valorização monetária em bases capitalistas mercadológicas 

para a valorização monetária sustentável, utilizando o conceito de exergia como parâmetro de 

sustentabilidade. Todos os insumos consumidos pela V&M resultam na fabricação não só do tubo 

de aço sem costura mas também na fabricação de escória, lamas, carepas, etc. Para um 

desenvolvimento sustentável, os subprodutos devem ser valorizados e utilizados conforme sua 
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capacidade de realizar transformações, evitando desperdícios e sub utilização de subprodutos e 

consequentemente extração de novos recursos minerais naturais. 

 

O índice de sustentabilidade percentual da Usina Barreiro relativo ao ano de 2008, isto é, a razão 

da diferença entre a receita do cenário atual e a receita do segundo cenário pela receita do cenário 

atual é -7,89%. O valor negativo do índice de sustentabilidade mostra que a receita anual está 

inferior à exergia dos bens produzidos, ou seja, estão subvalorizados. O índice de 

sustentabilidade zero indica que a empresa está em equilíbrio sustentável, ou seja, que os bens 

produzidos estão sendo valorizados conforme sua capacidade de transformação na sociedade, 

enquanto que o índice de sustentabilidade positivo representa a super valorização dos bens 

produzidos. 

 

A mesma metodologia foi utilizada para determinação do custo exergoeconômico unitário 

idêntico de todos os insumos fabricados externamente à fronteira dos VCs, Figura 24 – primeiro 

cenário. Verificou-se, entretanto, uma incoerência nesse caso, uma vez que os custos dos insumos 

são penalizados devido às irreversibilidades geradas nos processos de fabricação do tubo_tt. 

 

A metodologia exergoeconômica utilizada não distingue o impacto relativo às irreversibilidades 

de fluxo e às outras irreversibilidades no custo exergético e exergoeconômico. No presente 

trabalho, essas irreversibilidades foram quantificadas separadamente nos balanços de exergia. 

Uma vez aproveitadas (por exemplo o calor sensível da escória e produtos de combustão), elas 

deixarão de ser irreversibilidades e passarão a ser subprodutos, aparecendo, então, distintamente 

no custo exergético e exergoeconômico, além de que, nesse caso haverá uma diminuição do custo 

exergético. 

 

5.7 Valorização do produto ao longo das etapas produtivas 

 

Assim como a natureza exerce a organização natural de estruturas hierárquicas a partir da 

degradação da energia, o setor industrial, da mesma maneira, exerce a organização de estruturas a 

fim de aumentar sua capacidade de transformação para realização de trabalhos necessários ao 

funcionamento da sociedade atual. A sustentabilidade da indústria está diretamente relacionada 

com a maneira na qual os insumos são utilizados, a disposição das emissões para o meio 

ambiente e a valoração dos produtos e subprodutos. 

 

A metodologia aqui desenvolvida proporcionou a quantificação do potencial de melhoria 

exergética e o grau de desorganização que os processos industriais analisados causaram ao meio 

ambiente. Nos processos onde há predominância de reações químicas, os balanços de exergia 

foram suficientes para evidenciar a valoração sustentável dos produtos. Aprofundou-se a análise 

com ajuda da Teoria do Custo Exergético para explicitar o valor agregado aos produtos dos 

processos de laminação e tratamento térmico. 

 

Ainda, seguindo a tendência mundiais de busca por parâmetros que indiquem a sustentabilidade, 

a metodologia proporcionou um índice de sustentabilidade baseado na valorização exergética dos 

produtos e subprodutos. O índice de sustentabilidade proposto, considerando um cenário futuro 

de valorização monetária de bens baseada em conceitos que refletem a sustentabilidade. 
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5.8 Conclusão 

 

O balanço de massa foi analisado e utilizado como aferição do modelo. Quantificou-se o fluxo de 

massa de carbono e constatou-se que: 

 

 A principal fonte de carbono da VMB é o dióxido de carbono absorvido pelas árvores. 

 O consumo total de carbono da VMB foi de 744 kg de C/tab. 

 A utilização do gás de alto-forno como combustível na Usina Barreiro evita o consumo 

adicional de 342 kg de C/tab. 

 O carbono presente nos gases de carbonização é cerca de 43,4 kg de C/tab e pode ser 

aproveitado para secagem da madeira e até geração de energia elétrica. 

 Há um potencial energético de 65,7 kg de C/tab, otimizando o consumo de gás de alto-

forno e iniciando o consumo de gás de L.D. na Usina Barreiro. 

 

A análise energética permitiu verificar que o consumo específico da Usina Barreiro, que é cerca 

de 20,7 GJ/tab, é da mesma ordem de grandeza que os valores encontrados na literatura 

referenciada. Da mesma forma, os consumos específicos dos processos de redução, refino e 

laminação também são da mesma ordem de grandeza de consumos de processos similares 

encontrados na literatura referenciada entretanto, há um potencial de melhoria de cerca de 5,7 

GJ/tab e 1,3 para os processos de redução e refino, respectivamente. Atualmente, constata-se, 

uma mobilização mundial em relação às práticas de eficiência energética após anos de evidente 

relegação do assunto pela indústria. Adotando-se boas práticas de eficiência energética, a Usina 

estudada apresenta um potencial de economia de energia primária da ordem de 3 GJ/tab. 

 

As comparações com trabalhos similares da literatura referenciada, conforme exposto na Revisão 

Bibliográfica, visaram à verificação da coerência entre as ordens de grandeza dos valores, posto 

que a eficiência energética está intimamente ligada à seqüência de processos de fabricação e à 

tecnologia utilizada, além da particularidade da Usina aqui estudada ser a carvão vegetal, o que 

não é uma prática entre as empresas brasileiras de grande porte do setor. 

 

Realizou-se a análise exergética considerando os aspectos de sustentabilidade dos recursos 

consumidos na indústria. Foram analisadas as eficiências exergéticas dos processos e as origens 

das irreversibilidades. Os processos de carbonização, redução e refino são processos cujas 

reações químicas prevalecem sobre as demais, caracterizando-os como processos necessários 

para obtenção de produtos intermediários com capacidade de transformação adequada as etapas 

de fabricação subseqüentes. Os processos de laminação, trefilação e fábrica de luvas são 

processos nos quais há predominância de conformações mecânicas e tratamentos térmicos, cujo 

foco prioritário é agregar características ao produto final para que este desempenhe trabalhos 

específicos na sociedade como, por exemplo, perfuração de poços de petróleo no oceano. 

 

A eficiência exergética da Usina é da ordem de 43%. A eficiência exergética da VMB é da ordem 

de 5% devido à baixa eficiência da fotossíntese, que é um processo indispensável para a 

manutenção da vida no planeta. As causas da baixa eficiência da fotossíntese ainda não são bem 

conhecidas no meio científico. A eficiência exergética da VMB, desconsiderando o plantio das 

árvores é da ordem de 38%. 
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As ineficiências dos processos industriais foram quantificadas e identificou-se a origem das 

irreversibilidades. Devido a processos que ocorrem em altas temperaturas e às várias etapas de 

aquecimento e resfriamento de materiais, a eficiência dos processos térmicos é o principal fator 

relacionado à geração das irreversibilidades. 

 

Sugeriram-se ações para identificação e redução das irreversibilidades em uma usina existente, 

destacando a necessidade de uma análise caso a caso para a avaliação das parcelas intrínsecas e 

evitáveis das irreveversibilidades. 

 

As irreversibilidades da Usina Barreiro foram comparadas às irreversibilidades de usinas 

siderúrgicas integradas e encontrou-se um potencial de redução de até 2 GJ/tab. Considerando 

apenas o VC do Ferro Gusa, as irreversibilidades podem ser reduzidas em até 3 GJ/t de ferro-gusa 

líquido sem mudança de tecnologia. 

 

Com a ajuda da Teoria do Custo Exergético (TCE) foram quantificados os custos exergéticos e 

exergoeconômicos do ferro-gusa, barras de aço, tubos de aço sem costura laminados e tubos de 

aço sem costura laminados e tratados termicamente. Para o cenário atual, concluiu-se que: 

 

 A variação dos custos exergoeconômicos unitários das matérias-primas e dos subprodutos 

indica que não há padronização. 

 A variação dos custos exergoeconômicos unitários dos energéticos indica que há uma 

certa padronização. 

 Há um potencial para avaliação da aplicação dos subprodutos e melhor adequação do seu 

uso à sua capacidade de transformação (exergia). 

 O custo exergético do tubo_tt é 5,2 GJ, ou seja, são necessários 5,2 GJ para fabricação de 

1 GJ de tubo_tt. Cerca de 90% desse custo é proveniente do consumo de carvão vegetal, finos de 

carvão, gás de alto-forno, gás natural e energia elétrica, indicando que a melhoria dos processos 

onde há o consumo desses insumos resultará em um impacto significativo no custo 

exergoeconômico do tubo_tt. 

 Os insumos cujo custo exergoeconômico são os mais altos dos processos, isto é, argônio, 

pelotas, minério de ferro, oxigênio, nitrogênio e quartzo, têm uma participação irrisória no custo 

exergético do tubo_tt, indicando que o impacto de melhorias nos processos nos quais esses 

insumos estão envolvidos não é tão significativa quanto no caso do item anterior. 

 

Considerando um cenário futuro e tomando o conceito de exergia como um parâmetro de 

sustentabilidade, calculou-se o índice de sustentabilidade da Usina igual a -7,89%, indicando a 

“distância” entre a valorização dos produtos e subprodutos conforme o cenário mercadológico 

atual e conforme um cenário futuro na qual a valorização teria como base a exergia. Verificou-se 

que a aplicação da mesma metodologia para desenvolvimento de custos exergoeconômicos 

unitários únicos de insumos não é adequada, uma vez que estes não devem ser penalizados por 

irreversibilidades geradas na Usina e sim no seu processo próprio de fabricação. 

 

Na sequência serão feitas as Considerações Finais e sugestões para desenvolvimentos de 

trabalhos futuros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tese foi iniciada com a identificação de características inerentes ao setor siderúrgico brasileiro 

que é um setor de consumo intensivo de energia, cujo desafio atual é de manter-se competitivo 

em um cenário com demanda crescente pelo aumento da qualidade e inserido no contexo do 

desenvolvimento sustentável. Foram apresentados indícios de que a priorização de ações de 

eficiência energética vão ao encontro das soluções desses desafios. 

 

Contudo, tradicionalmente, as indústrias siderúrgicas avaliam o uso eficiente da energia através 

de acompanhamento de indicadores de consumo energético específico, apesar de a análise 

exergética, se apresentar como uma ferramenta mais adequada para identificação dos potenciais 

de aumento da eficiência energética, da melhoria da qualidade dos processos e da 

sustentabilidade dos processos na indústria siderúrgica. 

 

Propôs-se analisar a utilização da energia em uma usina siderúrgica integrada a carvão vegetal 

incluindo as unidades de mineração e produção de carvão vegetal através da análise exergética. 

Preliminarmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica destancando-se os trabalhos mais 

relevantes relacionados aos tópicos: análise energética do setor siderúrgico; importância do 

balanço de carbono na indústria siderúrgica e análise exergética incluindo exergia e 

sustentabilidade e termoeconomia (especificamente a TCE). 

 

Em seguida fez-se uma breve descrição do processo produtivo, desde as matérias primas como 

madeira de reflorestamento e minério de ferro até o produto final, da V&M do BRASIL, na qual 

as análises foram realizadas. O modelo para análise foi determinado em conformidade com a 

estrutura organizacional da empresa. A partir daí, seguiu-se a metodologia: levantamento de 

dados e considerações; realização de balanços de massa, energia e exergia; mapeamento do fluxo 

de carbono; elaboração do diagrama de Grassmann para o VC Usina Barreiro; cálculo dos custos 

exergoeconômicos dos insumos, produtos e subprodutos da Usina Barreiro. A partir dos 

resultados, desenvolveram-se as análises energética e exergética baseando-se na literatura 

disponível e em conceitos de sustentabilidade. 

 

O uso da energia na V&M do BRASIL foi idenficado e quantificado em cada etapa do processo 

produtivo sob perspectiva exergética. O índice de sustentabilidade associado ao custo exergético 

constituiu uma ferramenta consistente para o desenvolvimento da análise de valoração de bens de 

ponto de vista embasado na preocupação com a sustentabilidade. O trabalho apresentou limitação 

no que tange à análise exergética considerando aspectos metalúrgicos e de conformação 

mecânica, ficando esse aprofundamento como principal tópico para desenvolvimentos futuros. 

Sugere-se, ainda, para desenvolvimentos de trabalhos futuros: 

 

 Elaboração de propostas de MDL a partir do fluxo de carbono. 

 Verificação da viabilidade técnica e econômica para aproveitamento dos gases de 

carbonização, gases de L.D. e otimização do consumo do gás de alto-forno. 

 Aplicação da metodologia sugerida na Análise dos Resultados para detalhamento de 

irreversibilidades. 

 Desenvolvimento de aplicações dos subprodutos de modo a valorizar seu potencial 

exergético. 
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