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Resumo 

Obtido a partir do minério de ferro, o gusa é utilizado na produção de aço (70%,) e fundidos (30%). 
Os 76 gusciros independentes (gusa de mercado) todos operando com carvão vegetal c distribuídos em cinco pólos: 
Quadrilátero Ferrífero, Marabá, i\çailiindia, Vitória e Corumbá. 
As exportações brasileiras evoluíram de 2,0 milhões I, em 1993, para 6 milhões t, em 2006. Os EUA são o principal 
destino das exportações brasileiras. 
No mercado interno, o consumo de gusa de mercado é condicionado à expansão do parque siderúrgico. 
Tradicionais exportadores, os produtores de gusa de mercado, reúnem capacidade instalada de 12 milhões de l/ano, I ,5 
milhão de hectares de florestas plantadas c USS 400 milhões/ano de impostos. Faturaram, cm 2006 quase US$ 4 
bilhões. 
i\ produção independente de gusa distribui-se entre Minas Gerais (70%), Carajás (25%) e o restante entre. Espírito 
Santo e Mato Grosso do Sul. i\ produção do Norte é toda destinada à exportação; as de Minas Gerais c Espírito Santo 
aos mercados doméstico e de exportação e a de Mato Grosso ao mercado interno. 
Dentre as vantagens competitivas, destacam-se a disponibilidade, qualidade c custos do minério de ferro e do redutor 
renovável , além de parque tecnologicamente alualizado, proximidade entre as usinas, mercado consumidor e boa 
logística. Com o menor custo mundial de produção, o Brasil se consolida como grande player mundial do selor. 

Palavras-chave: ferro gusa; gusa de mercado. 

Abstract 

Obtained from iron ore, pig iron is used in lhe production of sleel (70%) and casl iron (30%,). 
The 76 pig iron producers (pig iron market) ali using coai and distributed in tive regions: Quadrilátero Ferrífero, 
Marabá , i\çailiindia , Vitória c Corumbú. 
Brazilian exporls havc increased from 2.0 million I in 1993, lo 6.0 million I in 2006. The USA is lhe main destiny of 
Brazilian pig iron exporls. 
The consumplion of pig iron on lhe domes! i c markel is conditioned to lhe expansion of the melallurgical demand. 
Traditional exporters, lhe produccrs of lhe pig iron market, togethcr have an installcd capacity of 12 million t/year, I .5 
million hectares of plantcd forests and pay US$ 400 million/year in taxes. They registered profíts, in 2006 of almost 
US$ 4 billion. 

·' 
The independenl production of pig iron is distributed between Minas Gerais (70%), Carajás (25%) and lhe remaining 
between Espírito Santo and Mato Grosso do Sul. The production in the North is dcstined to exportation; whereas Minas 
Gerais and Espírito Santo regions feed lhe domestic and expor! markets and Mato Grosso supplies only lhe domestic 
market. 
Among lhe competitive advantagcs , lha! stand ou! , are lhe, readiness, quality , iron ore costs the availability of scrap 
iron, along with technological parks, close lo lhe plants, consumer markels and good logistics. Wilh lhe lowesl cost of 
production in lhe world, Brazil consolidates itself as a world player in the sector. 

Key-Words: pig iron; merchanl pig iron . 
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1. Produto Gusa 

Alualmenle, considerado o aluai estado das tecnologias de fabricaç;lo dos bens c da ciência dos materiais c adotando 
uma ótica de mercado de aplicações do ferro, assim como uma abordagem did:'1tica, podem ser individualizadas as 
seguintes especificações e denominações para o metal ferro obtido cm altos-fornos: 

O Gusa de aciaria: matéria-prima utilizada na produção do aço. É obtido no alto-forno cm f~1sc líquida. Na rola 
alto-forno- convertedor de fabricação de aço. o gusa de aci:1ria é transformado cm aço na fase líquida. Para 
efeito desse trabalho, esse gusa de aciaria- matéria-prima de convertedores, é denominado Gusa de Processo. 
Se é dada alguma conformação no estado sólido, esse gusa de aciaria, para efeito desse trabalho, é denominado 
Gusa de Mercado. 

O Gusa de fundição: matéria-prima de processos de rcfusão c obtenção do metal ferro fundido cm fase líquida e 
fabricação de peças fundidas. Apresenta teor de silício 2% a 3% superior ao gusa de aciaria. É utilizado na 
produção de peças para as indústrias automobilística c agrícola, dentre outras, subdividindo-se em duas 
espécies: cinzento e nodular, dependendo da menor ou maior resistência objctivada. O gusa de fundição poderá 
ser deixado solidificar em moldes especiais, visando o seu manuseio e transporte para outras localizações. Para 
efeito desse trabalho, também esse tipo de gusa de fundição - estado sólido, se constitui cm gusa de mercado. 

Portanto, em resumo, para efeito desse trabalho, a utilização da expressão Gusa de Mercado se faz segundo o 
entendimento do material gusa, incluindo os tipos gusa de aciaria e gusa de fundição, apresentando-se cm fase sólida e 
adequado ao manuseio e transporte a longas distâncias. 

Assim, o gusa de mercado tem as seguintes utilizações: 

a) como elemento constituinte da carga metálica dos Fornos Elétricos a Arco- FEA (usualmente, até 40%), na 
fabricação de aço; 

b) como elemento constituinte de até I 00% das cargas metálicas dos fornos de fundição; 

c) como parcela menor da carga sólida dos convertedores (usualmente a carga sólida dos convertedores terá um 
valor máximo de até 20% da carga metálica total). 

2. Cenário Mundial de Gusa 

2. I. Produção Mundial 

Os principais produtores são China, Japão, Rússia, EUA, Alemanha, Brasil, tendo a produção mundial atingido a cerca 
de I bilhão de toneladas em 2006. 

2.2 Comércio Mundial de Gusa de Mercado 

Exportação 

O Brasil é um grande exportador de gusa de mercado, sendo provável, que seja aumentada a interdependência entre 
produtores brasileiros de gusa de mercado e a indústria do aço dos Estados Unidos, por meio de joint venture, a 
exemplo do empreendimento previsto pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Nucor Corporalion. 

As exportações de gusa da Rússia têm-se acentuado, preenchendo, predominantemente, fatias do mercado de 
exportação anteriormente ocupadas pela China. 
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/mportaçiio 

Os grandes importadores de gusa de mercado s;\o os Estados Unidos , a Coréia do Sul , a União Européia, Taiwan e 
outros países da Ásia, dentre os quais a China. 

3. Panorama do Mercado Nacional 

A produção brasileira de gusa de mercado (produtores independentes) atingiu quase I O milhões toneladas em 2006. 

Estão identificados no Brasil cinco pólos produtores de gusa de mercado: pólo do Quadrilútero Ferrífero (PQF), cm 
Minas Gerais; pólo de Maralxi (PMB), no Parú; pólo de Açaihindia (PAD), no Maranhão; pólo de Vitória (PVT), no 
Espírito Santo; c pólo de Corumbú (PCO), no Mato Grosso do Sul. 

Segundo a Secretaria de Minas c Metalurgia do Ministério de Minas c Energia (MME), a forte demanda mundial de 
produtos siderúrgicos deve se estender até, no mínimo, o ano de 2008. O Brasil, devido às suas vantagens competitivas, 
como: minério de ferro abundante e distribuído em vúrias regiões do país, parque tecnologicamente atualizado, 
proximidade entre as usinas, mercado consumidor, boa logística, experiência de sucesso nas rotas integradas e 
semiacabados e o mais baixo custo de produção do mundo, pode consolidar-se como um grande p/ayer mundial do 
setor. 

4. Caracterização das áreas produtoras 

A produção brasileira de gusa de mercado é realizada em cinco pólos produtores (Quadrilátero Ferrífero- MG; Marabá 
- PA; Açailândia - MA; Vitória- ES; c Corumbú- MS). 

4 .1. Quadrilátero Ferrífero- MG 

No estado de Minas Gerais, o pólo produtor de gusa de mercado do Quadrilátero Ferrífero compreende 54 empresas, 
distribuídas por quatro áreas produtoras. Estas áreas encontram-se relativamente próximas a Belo Horizonte, em região 
dotada de boa infra-estrutura de transporte, seja para efeito de suprimento de insumos ou para escoamento da produção 
cm direção ao mercado interno e, sobretudo, externo. 

4.2 - MARABÁ- P A 

No estado do Pará, o pólo produtor de gusa de mercado de Marabá situa-se no município de mesmo nome, localizado 
próximo ao distrito mineiro de Carajús e contíguo à Estrada de Ferro Carajás (EFC) e à Hidrovia Araguaia- Tocantins 
(HA T). O pólo conta com cinco empresas produtoras e duas outras em fase de projeto ou instalação, além de oferecer 
oportunidades para novos projetos de implantação ou expansão. 

4.3- AÇAILÂNDIA- MA 

No estado do Maranhão, o pólo produtor de gusa de mercado de Açailândia situa-se em torno do município de mesmo 
nome, contíguo ú Estrada de Ferro Carajús (EFC), à Ferrovia Norte-Sul (FNS) c à Hidrovia Araguaia - Tocantins 
(H/\ T). O pólo conta com sete empresas produtoras c uma outra cm fase de instalação, além de oferecer oportunidades 
para novos projetas de implantação ou expansão. 
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4.4- VITÓRIA - ES 

No estado do Espírito Santo, a Região da Grande Vitória (RGV)- que compreende os municípios de Cariacica, Serra , 
Vila Velha e Vitória - dispõe de boarlogística de suprimento de minério e de destinação de produto para o mercado 
externo, constituindo-se, conseqüentemente, num dos pólos brasileiros de produção de gusa. O púlo produtor de gusa de 
mercado da Grande Vitória conta com quatro empresas produtoras, além de oferecer oportunidades para ins!Jlação de 
novJs unidades, bem como pam expansão das já existentes. 

4.5- CORUMBÁ- MS 

No estado do Mato Grosso do Sul, a região constituída pelos municípios de Corumbá c Lad:írio apresenta notável 
vocação metalúrgica, o que pode ser constatado pela disponibilidade de recursos c reservas de minérios de ferro e de 
manganês, bem como pelas facilidades de infra-estrutura (aluais c previsíveis), cm termos de transporte (hidroviário e 
ferroviário), bem como de energia (gás natural importado da Bolívia c energia elétrica, com geração local em 
termoclétricas a gás) . 

5. Competitividade e Estratégia de Investimentos 

Encontram-se a seguir caracterizados, de acordo com os Üllores: minério, redutor, logística c mercado, os condicionamentos 
competitivos de cada um dos cinco pólos de gusa, analisados no presente estudo. 

5.1.1 -Quadrilátero Ferrífero- MG 

Minério: Apesar da relativa escassez do mmeno preferencial ("hcmatitinha"), o quadrilátero ferrífero oferece 
diferenciadas oportunidades de suprimento de minério para os produtores de gusa de mercado. 

Redutor: Verifica-se em Minas Gerais, no que se refere ao reflorestamento, bem como à recente reversão do déficit de 
reflorestamento observada na década anterior, sinalizam perspectivas de que o pólo venha a se tornar auto-sustentável 
em carvão vegetal. 

Logística: 

• Ferrovia: Além da EFVM, de essencial importância para o pólo , a Malha Regional Sudeste (MRS) e a Ferrovia 
Centro Atlântica (FC\) evidenciam logísticas alternativas, para atendimento aos mercados interno e externo. 

Mercado: 

• Mercado Regional, brasileiro, Mercosul e Asiático 

5.1.2- Marabá - PA 

Minério: Os aluais produtores de Marabá apresentam-se competitivos, em relação aos novos produtores, em razão das 
cotas de suprimento de minério granulado, a eles concedidas, enquanto estes serão abastecidos com sinterfeed .. 

Redutor: O carvão vegetal da região tem uma densidade maior do que o do Sudeste, resultando, em princípio, no 
fortalecimento da posição competitiva dos produtores do pólo, cm razão dos benefícios associados à redução de 
consumo específico e produtividade. 

Logística: 

• Rodovia: A COSIPAR tem transportado o gusa em carretas, via PA-150, até Barcarena, onde é embarcado no 
porto de Vila do Conde. Em recente operação deste tipo, foram embarcadas 27 mil toneladas de gusa , no Porto 
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de Vila do CondeiBarcarena. O custo calculado de transporte revelou-se 7% superior àquele da alternativa 
EFC/Porto de ltaquí. 

Ferrovia: Além da EFC, de grande importância para a região, a Hidrovia do Tucuruí deverá se converter na 
altemativa de transporte mais competitiva. 

Hidrovia: Além de eliminar a ameaça associada a uma única altemativa (EFC) de escoamento da produção, a 
futura ligação hidroviária entre os portos de Marabá e Barcarena deverá resultar em sensíveis reduções no 
custo de transporte do pólo ao porto de exportação. 

Mercado : Interno e exportação, 

5.1.3- Açailândia- MA 

Minério: Prevalece o mesmo condicionamento competitivo assinalado para a região, seja no que se refere às cotas de 
suprimento de minério granulado, ou nas perspectivas de fonte própria de abastecimento, em razão das oportunidades 
que poderão emergir de possíveis arrendamentos ou alienações de jazidas de minério de ferro, de pequeno porte, da 
CVRD. 

Redutor: O carvão vegetal da região tem uma densidade maior do que a do Sudeste, resultando, em princípio, no 
forta lecimento da posição competitiva da região, em razão do menor consumo específico (em bases volumétricas) e, 
portanto, de menores necessidades de reposição florestal. 

Logística: 

• Ferrovia: Além da EFC, de essencial importância para o pólo, duas outras ferrovias (Companhia Ferroviária do 
Nordeste- CFN e Ferrovia Norte Sul- FNS) deverão se destacar na futura articulação do pólo com o mercado 
interno. 

Hidrovia: Os produtores da região dependem da EFC como única opção de escoamento da produção. A futura 
ligação hidroviária ao porto de Barcarena oferecerá alternativa, tanto de transporte quanto de porto e deverá resultar 
em redução de custos de transporte, além de eliminar a ameaça associada à dependência de um único sistema 
logístico. 

• Porto: Os portos de Ponta da Madeira e de Itaqui, que permitem atracar navios com até 23 m de calado, oferecem 
condições competitivas para a exportação de gusa, seja em tennos de acesso ferroviário, custos operacionais ou de 
distância aos mercados norte-americano e europeu. 

Mercado: 

• 

• 

Mercado lntemo: Embora vocacionado para exportação, o gusa de mercado da região tenderá a ser parcialmente 
destinado ao mercado interno, para suprimento de aciarias que venham a se instalar no Maranhão, ou a pólos 
siderúrgicos que venham a ser supridos por rotas logísticas ora em desenvolvimento, tais como as das ferrovias CFN 
e FNS, ou ainda da HAT (I lidrovia Araguaia-Tocantins). 

Mercado de Exportação: Com diferença da ordem de US$ 3 a US$ 4 I t, o transporte ltaqui - Golfo do México 
apresenta-se competitivo, comparativamente aos fornecimentos a partir do Sudeste. 

5.1.4 - Vitória- ES 

Minério: A tendencia de relati va escassez de "hematitinha" exigirá dos produtores da região a adoção de competentes 
estratégias de suprimento de minério . 

Redutor: A dispersão numérica e geogrúfica de fomecedores de carvão veget?l, bem como o baixo índice de produção 
própria, relativamente ao consumo total de carvão vegetal, além da densidade inferior, comparativamente ao redutor que 
abastece os produtores de Marabú e Açailándia, são questões que prejudicam a posição competitiva da região de Vitória. 
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Logística: 

• Ferrovia: A EFVM, é de essencial importância para o pólo. A FCA deverá também exercer papel de destaque . 

.. 
Mercado: Regional, Brasileiro, Mercosul, Asiático e Norte Americano. 

5.1.5- Corumbá- MS 

Minério: O minério de Corumbá é considerado inferior ao do Quadrilátero Ferrífero, bem como ao de Carajás, seja no 
que se refere ao teor de ferro ou às propriedades metalúrgicas e comportamento em altos-fornos. 

Redutor: A produção de carvão vegetal em Mato Grosso do Sul tem sido estigmatizada como geradora de impactos 
ambientais e sociais devido a denúncias de "trabalho escravo". 

Logística: 

• Hidrovia: O frete hidroviário, que era de US$ 21 /t de minério (Corumbá-MS a Rosário-Argentina), caiu para 
US$ 14 a 16/t, em 2003. Embora tal fato seja fator de fortalecimento da posição competitiva do PCO, constata
se que os condicionamentos de ordem ambiental deverão limitar substancialmente o fluxo operacional da 
hidrovia, conforme evidenciam pronunciamentos de representantes do ambiente acadêmico, bem como de 
ONGs com atuação na temática do pantanal matogrossense. 

• Ferrovia: O material rodante da NovOeste apresenta dificuldades operacionais. Apesar de estar endividada, a Brasil 
Ferrovias (BF)- controladora da NovOeste- está empenhada em captar recursos para atender a um amplo programa de 
modernização e expansão de seus três sistemas (a BF também controla a Ferronorte e a Femoban). 

Mercado : Regional, Brasileiro, e Argentino. 

6. Conclusões 

Das apreciações anteriormente efetuadas ao longo do estudo, sobressai a constatação de que o Brasil vem rapidamente 
convertendo as suas consagradas vantagens comparativas, na produção de produtos siderúrgicos, em efetivos 
diferenciais de competitividade, o que fica evidenciado, seja pelo ritmo de expansão de correspondentes exportações 
brasileiras, seja pelos diferentes empreendimentos previstos nos pólos produtores. 
Com base nas análises efetuadas, toma-se possível estabelecer o ranqueamento dos cinco pólos brasileiros produtores 
de gusa de mercado, segundo respectivas posições competitivas, aferidas em função de seus correspondentes fatores 
essenciais de competitividade. 
O Brasil exerce um papel de destaque no mercado mundial de gusa, devido ao fato de possuir um parque de produtores 
independentes ("não cativos" e "não spot"), que exibe posição relativamente confortável, em relação a centros 
produtores de outros países, no que se refere a fatores relevantes de competitividade. 
Nos EUA, cerca de 50% da produção de aço é originada de FEAs. O comportamento recente de acentuada expansão da 
intensidade de uso de gusa de mercado nos FEAs, decorre das contínuas melhorias tecnológicas nos fornos elétricos, 
com a expansão da faixa de mercado de seus produtos, gerando, por outro lado, exigências de significativas mudanças 
no mix de metálicos, para atender às novas especificações. 
Congregando uma capacidade de produção da ordem de 540 milt/mês, ou o equivalente a 62% da produção nacional, o 
pólo produtor de gusa de mercado do Quadrilátero Ferrífero (PQF) compreende 54 empresas, distribuídas por 4 áreas 
produtoras, relativamente próximas a Belo Horizonte, em região dotada de boa infra-estrutura de transporte e 
suprimento de minério e redutor. 
Com 5 empresas produtoras e 2 outras em fase de projeto ou instalação, o pólo produtor de gusa de mercado de Marabá 
(PMB) situa-se no município de mesmo nome, localizado próximo ao distrito mineiro de Carajús e contíguo à Estrada 
de Ferro Carajás (EFC) e à Hidrovia Araguaia- Tocantins (HAT). 
Dispondo de 7 empresas produtoras e uma outra em fase de instalação, o pólo produtor de gusa de mercado de 
Açailândia (PAD) situa-se em torno do município de mesmo nome, contíguo à Estrada de Ferro Carajás (EFC), à 
Ferrovia Norte-Sul (FNS) e à Hidrovia Araguaia - Tocantins (HA T). 
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O pólo produtor de gusa de mercado de Vitória (PVT) conta com 4 empresas produtoras e situa-se na denominada 
região metropolitana da grande Vitória, próxima às correspondentes fa ci lidades portuárias, além de contígua à EFVM. 
Contando com apenas uma unidade produtora , o pólo produtor de Corumbá (PCO), tende a se firmar como produtor de 
gusa e HBI , bem como de aço, via forno elétrico a arco. 
O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) , do MME, deve ser considerado como 
dispositivo de suporte às iniciativas de aproveitamento energético associado à carbonização da madeira, bem como à 
instalação de sistemas de co-geração. 
Assinala-se, finalmente, que na análise estratégica de um empreendimento produtor de gusa de mercado, os fatores 
essenciais de competitividade (abastecimento de minério, suprimento de redutor e estrutura logística de acesso a 
mercados) encontram-se condicionados à localização. Conseqüentemente- em correspondentes processos de tomada de 
decisão- a localização exerce um papel essencial, evidenciando-se com absoluta sensibilidade. 
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