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65 Milhões de 
tons de aço   

bruto 

54 milhões de 
toneladas de 

aço laminados 

60  
ANOS EM 
ATIVIDADE 

~ 90 % 
DA PRODUÇÃO 
LATINO 
AMERICANA  

Representatividade 

60  
MEMBROS 

19  
PAÍSES 

(2018) 
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A produção de aço 

Preparo de 
matérias primas Redução Aciaria / Refino Lingotamento 
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Fe2O3+ 3 CO 2 Fe (~94%) + 3 CO2 (~4%) 
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A redução 

Fe2O3+ 3 CO 2 Fe (~94%) + 3 CO2 (~4%) 

Apresentador
Notas de apresentação
Pensar em uma formula melhor a partir do site da INFOMET>Ler o Aula 1 PDF para explicar resumidamente o processo do alto forno. 



As principais rotas de produção de aço 



Rota alto forno (AF) 

1 ton aço / 2,29t de CO2 



Forno elétrico a arco (FEA) 

1 ton aço / 0,62t de CO2 



Redução direta (RD-FEA) 

1 ton aço / 1,52t de CO2 
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A produção de aço latino americana (2018) 

Produção América Latina Mundo 

AF 54,4% 71,5% 
FEA 45,6% 28,0% 
Fonte Alacero Worldsteel 

35,4 milhões de 
toneladas de aço  

29,7 milhões de 
toneladas de aço 

87 Plantas 
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A sustentabilidade na indústria do aço 
 
• Investimentos tecnológicos 

 
• Alternativas para coprodutos 

 
• Eficiência de processos 

 
• Eficiência energética - Certificação – ISO 50.001 

 
 
 

Apresentador
Notas de apresentação
O que a indústria tem feito e pode fazer ainda mais?



América Latina 
Ternium – Planta Rio de Janeiro – Brasil 
CAP – Planta Magnetita – Chile 
Vallourec – Usina Barreiro – Brasil 
CAP Acero - Chile 

Resto do mundo 
Tenaris – Plantas Itália 
OUTOKUMPU – Plantas Alemanha e Suécia 
MITTAL – Plantas Espanha e  Alemanha 
ANSTEEL - China 
EZZ STEEL – Egito 

Certificações ISO 50.001 (2018) 

Apresentador
Notas de apresentação
Explicar sobre a Iso 50.001http://www.abesco.com.br/pt/iso-50001-gestao-de-energia/



Cases mundiais: Tecnologia 

Carbon2chem 

Carbon Direct Avoidance 
(CDA)  

Carbon Capture and Use 
(CCU) 

Steelanol Hybrit 

Apresentador
Notas de apresentação
Steelanol -> Produção de etanol pela captura e reuso do CO2 emitidoCarbon2chem  Produção de metanol para posteriormente uso na industria do plástico, fertilizante e combustívelhttp://www.circulary.eu/project/carbon2chem/http://www.steelanol.eu/emhttp://www.hybritdevelopment.com/



Case México 
CCU para a indústria da bebida - Puebla e Guerrero 

“Beverage Quality Standard”: 

< 0,1 ppm H2S 

            < 20 ppm umidade 

 CO2 é vendido como um “co-produto” 

Natural Gas make up 
for process 

O2 

H2O 
CO2 continuous sequestration  

device, by absorption 

Recycle gas compressor 

Reformer 

Natural Gas 
heating 

Cooler Top gas 

Iron Ore 

DRI 

Reactor 

CO2 sold to external use 



~ 1.7M tCO2 recuperados nos últimos 10 anos nas 
plantas integradas de Puebla e Guerrero 
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CCU CO2   

Guerrero Puebla Total CCU 

2017 Unidade Puebla Guerrero Total 

Emissões de CO2 ton 1.116.020 
2.863.81

2 
3.979.83

2 
Emissões de CO2/  tonelada de aço 

produzida kg CO2/ton aço prod 1.269 1.208 1.224 
CO2 vendido para uso externo ton 53.316 132.644 185.960 

%CO2 vendida para uso externo % 4,8% 4,6% 4,7% 



Case Brasil 
Ternium   Substituição de 30% do gás natural usado na planta pelo gás 
gerado no aterro de Seropédica (RJ) 
  

70%  30% 72mil m3 de 
biometano 

Volume diário: 

Consumo de 
gás da usina 

Carretas certificadas de 
cilindros especiais 

Resultado ( 1 ano):  

55.331 
toneladas de 

CO2  

Economia de 5 milhões de 
reais no primeiro ano do 

projeto 



Case Brasil 

Aterro sanitário de Seropédica (RJ) 

Sobre o aterro 
 
• Maior aterro da América Latina 

• Atende 10 milhões de pessoas  

• Recebe 10 mil toneladas de lixo do Rio de 

Janeiro, Seropédica e Itaguaí. 

• O biogás produzido é coletado, tratado e pode 

ser utilizado como combustível veicular ou 

geração de calor. 



Case Brasil 

ArcelorMittal   Novos Caminhos.  
Contribuir com a qualidade de vida das comunidades através da melhoria da mobilidade em vias rurais e 
urbanas não pavimentadas, com a utilização dos co-produtos REVSOL® e REVSOL Plus®. 

1º lugar no Prêmio “Steelie” 2017 Worldsteel 

Resultado: 2.067.764 de toneladas dos coprodutos REVSOL® e REVSOL Plus® em 
mais de 2.056 ruas nos municípios de Vitória 



Case México 

TenarisTamsa  Certificação LEED: Primeira instalação no mundo a obter e 
certificar simultaneamente o edifício e o processo produtivo. 



Case México 
TenarisTamsa |Certificação LEED 

Resultados:  

Menos eletricidade 
e consumo de gás 

Emissões de CO2 

Reutilização de agua 
no processo  

95 % 

30 % 
Iluminação natural 
do edifício industrial 

Estruturas com material 
de alta refletividade  

 
Conforto térmico e 

economia de energia com 
ar condicionado 

 

Em 6 meses de 
instalação 

LEED avalia a segundo as seguintes 
categorias das normas americanas: 
• Espaços sustentáveis 
• Eficiência do uso de água 
• Eficiência energética 
• Conservação dos materiais e 

recursos naturais 
• Qualidade do ambiente interior 
• Inovação e Design 



Case Brasil 

Gerdau Uso da escória do forno panela como MP para fertilizantes 

Escória 
Aterro 

controlado 



Case Brasil 

Escória Fertilizante SIO2 

MgO CaO 

Gerdau Uso da escória do forno panela como MP para fertilizantes 



Case Brasil 
Gerdau | o projeto 

2011: Início e aproximação com cliente 

2016: Testes UFU e licenciamento ambiental 

2017: Licenciamento ambiental 
 
 O parceiro 

• Investiu R$ 4,5 milhões para o desenvolvimento da tecnologia necessária para 

processar o coproduto 

• Criou a marca comercial BIOGRANUM ATTIVE para seu produto 

Flores e jardins Frutas e hortaliças Soja, milho, arroz e trigo 



Resultados: 
 

• Solução econômica e ambiental para um 

coproduto 

• Extensão da vida útil do aterro 

• Benefícios para agricultura brasileira 

• Menor uso de defensivos agrícolas 

• Criação de um novo mercado 

• Economia Circular 
 



Conclusões 

 
• Segundo pesquisa feita pela IPSOS Mori, em 2018, a indústria do aço possui uma imagem 

de ser poluente. E vimos aqui que muito vem sendo feito dentro do campo da inovação, 
da tecnologia e da eficiência energética. 
 

• A indústria do aço vêm buscando alternativas de matérias-primas e processos produtivos 
mais limpos. 
 

• A indústria têm atuado com eficácia dentro dos conceitos da Economia Circular. 
 

• A indústria tem promovido o desenvolvimento de novos negócios em parceria com seus 
stakeholders. 
 
 



Contatos 

Carlos Alberto Conde Regina 

Tecnologia e Sustentabilidade 

cconde@alacero.org 

Tel.: +55 (11) 3195-5807 

mailto:fleal@alacero.org�
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