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Conquistas merecem ser celebradas. Ainda mais porque as primeiras grandes vitórias da Companhia 
Siderúrgica do Pecém, atingidas menos de um ano após o início de seu comissionamento, são resultado 
direto do esforço e comprometimento de todos que fizeram e fazem parte da história deste empreendimento. 
O aço do Ceará já é exportado para mais de 10 países, resultado de uma cadeia produtiva totalmente nova 
no Estado. Somos pioneiros e nos orgulhamos disto.

É com a mesma satisfação que ressalto que a CSP é uma realidade que traz benefícios para o Ceará e 
para a sua população. São mais de 17 mil empregos gerados, tanto diretos, na própria companhia, quanto 
terceirizados e indiretos nas empresas que formam sua cadeia de fornecedores e que se instalam a partir 
dos insumos produzidos pela siderúrgica. O empreendedorismo passa também a ter mais oportunidades na 
região, principalmente nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, com a participação da CSP em 
programas de investimentos sociais que já disponibilizaram mais de R$ 30 milhões para ações nas comunidades.

Estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região e de nossas operações. Queremos que o aço do 
Ceará conquiste o mundo com a marca de uma atuação responsável, por isso investimos mais de R$ 1 bilhão em tecnologias 
ambientais. Já atingimos a marca de um milhão de toneladas de placas exportadas e vamos em busca de mais. É com união e 
muito trabalho que a CSP está fazendo história no Nordeste. Vamos celebrar juntos esta conquista.

Eduardo Parente

Ao longo de 2016, a Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) 
desenvolveu diversos graus de aço 
como baixo carbono, ultrabaixo 
carbono, médio carbono, peritético, 
ligados (HSLA) e API em dimensões 
que variam de 220, 250 e 300 mm de 
espessura - este último inédito no 
país, pelo processo de lingotamento 
contínuo e com resultados excelentes, 
obtidos em chapas grossas -, largura 
entre 1.100 e 2.300 mm e comprimento 
máximo de 12.500 mm. Para 2017 
está previsto o desenvolvimento de 
graus mais elevados de aços para 
tubulação e vasos de pressão, além 
de pontes e alto-carbono em parceria 
com os clientes e acionistas Vale, 
Dongkuk e Posco. As aplicações são 
para as áreas estrutural, automotiva, 
tubulação, naval e plataforma, para 
processamento em linhas de chapas 
grossas e bobinas a quente ou a frio.

Outra meta para 2017 é conquistar a 
certificação TUV AD200-W1, voltada 
para aplicações em equipamentos de 
linha amarela (tratores e máquinas). 
A CSP já obteve a certificação RoHS, 
que regula os teores de substâncias 
nocivas nos produtos destinados ao 
mercado europeu, o que possibilita 

DESENVOLVIMENTO FORTE COMO O AÇO

Principais marcos da operação
2016 
Maio 
Início da produção dos primeiros 
coque e sínter

Junho 
Início da operação do alto-forno, 
aciaria e lingotamento contínuo

Julho 
Expedição da primeira placa de aço 
para o Porto do Pecém

Agosto 
Primeiros embarques de placas 
de aço no Porto do Pecém para 
exportação

Setembro 
Recebimento da certificação 
internacional ISO 9001: 2015

 

Outubro 
Início da produção de aço ultrabaixo 
carbono

Novembro 
Produção de 1 milhão de toneladas 
de ferro-gusa produzido no alto-
forno

Dezembro 
Início da produção, de forma inédita 
no Brasil, de placas de 300 mm

2017 
Janeiro 
Exportação de 306,7 mil toneladas 
de placas de aço pelo Porto do 
Pecém

Fevereiro 
Marco de 1 milhão de toneladas 
exportadas pelo porto do Pecém 

A instalação da Companhia Siderúrgica do Pecém no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) tem expandido a cadeia produtiva local e 
contribuído com o aumento das exportações brasileiras. Conheça agora o ciclo do aço cearense:

CSP programa desenvolver 
graus mais elevados de aços

o aumento de portfólio de produtos 
da siderúrgica. Todo o empenho e 
dedicação da equipe de Qualidade 
e Metalurgia da CSP já resultou 
também na certificação de produtos 
para aplicação naval, uma exigência 
do mercado, por sete agências 
certificadoras (DNV-GL, RINA, RS, 
IRS, CCS, ABS e KR) e outras três 
(LR, BV e NK) estão em fase final de 
aprovação.

Projetada e construída para estar 
entre as mais competitivas do mundo, 
a CSP contou com a transferência de 
tecnologia Posco, referência mundial 
de desempenho nos indicadores 
siderúrgicos, o que também garantiu 
o sucesso da operação da primeira 
usina integrada do Nordeste e a 
trigésima em operação no país. O 
investimento foi da ordem de US$ 
58 milhões, incluindo assistência 
técnica - com um pico de 130 
supervisores coreanos trabalhando 
lado a lado com a equipe local -, 
royalties (incluindo taxas para uso 
da tecnologia e remuneração dos 
supervisores, por exemplo) e suporte 
logístico. 

Coqueria (Capacidade: 1.1 mt/ano de coque) 
(100 fornos x 7,63 m de altura)

Alto-forno 
(Capacidade 3,1 mt de gusa) 
(1 forno x 3.800 m3)

Sinterização 
(Capacidade: 4.1 mt de sínter) 
(1 forno x 400 m2)

Aciaria 
(Capacidade: 3.16 mt 
de aço líquido)

Estação de 
borbulhamento

RH - Vácuo

 Forno panela (946 t/ano)

Lingotamento contínuo
(1 máquina c/ 2 veios)

24 caminhões na operação 
Capacidade caminhões 6 eixos: 
   •65 t 
   •2 placas por caminhão

Tempo de ciclo–Porto - CSP: 2h25 

Usina Termelétrica

Capacidade para 200 MW (opera normalmente em 175 MW) 
Sobra média de 20 MW para venda no mercado (só na usina) 
2 geradores de 117 kVA

Carvão mineral: 400 kt 
Minério de ferro: 620 kt 
Outros materiais: 200 kt

Minério 
de ferro

Matérias-primas (via marítima)
• Carvão: 2.4 mt/ano
• Minério de ferro + Pelota: 5 mt/ano

Origens
• Carvão: EUA, Moçambique, Austrália, Rússia
• Minério e Pelota: Maranhão e Espírito Santo

Fundentes (1.5 Mt/ano) - (via rodoviário):
• Calcário
• Cal Dolomita
• Quartzo

ORIGENS
• Ceará e Rio Grande do Norte

Via correia transportadora: 9 km
Porto do Pecém - CSP

Via transporte 
rodoviário

1
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     Principais subprodutos:
 •Escórias (1.07 mt)  
 •Enxofre líquido (660 t) 
 •Argila siderurgia (8.300 t) 

Principais subprodutos:
   • Alcatrão (44.000 t)
   • BTX (14.800 t)
   • Gusa solidificado (Beach Iron – 64.000 t)

Destinos
• Indústria de alumínio – Europa
• Indústria de plástico, detergente e tinta – Europa
• Indústria metalúrgica - Europa

     
• Indústria de cimento – Ceará 
• Indústria detergente – Bahia 
• Indústria de cerâmica – Ceará

Destinos:

Volume exportado:
• 2016: 603 Kt
• 2017: 531 kt

Principais destinos:
• Itália
• México
• Tailândia
• EUA
• Rep. Tcheca

ZPE

Subprodutos2

Subprodutos2

Coque

Sinter
Ferro-gusa

Aço líquido

Subprodutos
1.14 mt

2

Carvão

ZPE

6 Pátios de matérias-primas
Capacidades:

Lingotamento contínuo
(1 máquina c/ 2 veios)

Portão ZPE Porto do Pecém
Pátio de armazenagem
Capacidade: 150 mt

Terminal de múltiplo uso

Pátio de placas

Capacidade: Placa (3 mt/ano)

Capacidade: Placa (3 mt/ano)

Subprodutos 2

Tratamento de gases

COG: 383.420 Dam /ano
Alcatrão: 33.919 t/ano
BTX: 11.306 t/ano
Enxofre: 1.696 t/ano
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Aço líquido

Adição de fudentes
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A força de trabalho da Companhia Siderúrgica do Pecém contribui para que a empresa seja grandiosa, competitiva e geradora de transformações 
socioeconômicas. Conheça algumas das histórias de quem faz a CSP:

A CSP busca contribuir com o desenvolvimento sustentável por meio do diálogo permanente com as comunidades locais e investimentos em 
programas e projetos sociais direcionados à promoção da cidadania, qualidade de vida, inclusão social, incentivo ao empreendedorismo e 
associativismo e apoio a ideias e soluções inovadoras. Os reais efeitos de projetos sociais, em geral, são materializados a médio e longo prazos, 
contudo já é possível conhecer a percepção dos moradores da região quanto a essas iniciativas e quanto a própria empresa com os depoimentos 
a seguir. 

GENTE QUE 
FAZ A CSPEMPREGADOS Comunidades

Maria Arandi de Matos Martins, 55 
anos, de Pecém, São Gonçalo do 
Amarante

“A CSP melhorou muito a qualidade de 
vida da nossa comunidade. Antes não 
tínhamos empregos, não tínhamos 
apoio para as associações. E a CSP, 
com o Programa Ideia da Gente, con-
seguiu amparar essas comunidades, 
dando oportunidade a esses jovens e 
crianças. É a empresa mais importante 
do nosso município. Não posso nem 
dizer só uma diferença na minha vida 
depois da CSP.”

Francisco Gelton, 30 anos, locali-
dade de Coqueiro, São Gonçalo do 
Amarante.

“Participei de projetos como o de 
Fortalecimento de Lideranças e o 
PES (Programa de Educação para a 
Sustentabilidade). A empresa deixa 
para a gente o despertar de que 
podemos trabalhar em parceria, que 
todos da comunidade podem crescer  
se trabalharem unidos.”

Maria da Conceição Martins Viana, 
38 anos, localidade de Caraúbas, 
São Gonçalo do Amarante

“Desde que me falaram que a CSP 
estava investindo nas comunidades, 
eu vim para cá, porque sou 
daqui, mas não morava aqui. Vim 
para fazer projetos com minha 
comunidade. A CSP fez mudar toda 
minha vida, e tenho depoimentos de 
mudanças de vidas de muitas outras 
pessoas. O maior legado é na área 
de geração de renda, por meio do 
projeto Trigo de Ouro. ”

Socorro Ferreira de Morais, 47, mora em 
Parada, SGA

“A CSP veio para nos ajudar na economia 
do nosso município. Veio abrir portas para 
a gente. Aprendi a fazer economia no curso 
de Educação Financeira. As pessoas ficaram 
muito interessadas. Conhecimento e intera-
ção com a comunidade, o que é fundamental 
para as empresas que chegam aqui.” 

José Elenildo da Silva Almeida, 27 anos, 
de Taíba, São Gonçalo do Amarante

“Tive a honra de trabalhar na construção 
da CSP. Só tenho a agradecer. Mudou a 
vida de muita gente. Conheço pessoas que 
não tinham praticamente nada e hoje têm 
sua casa, seu carro. Eu tive o privilégio 
também de participar do Projeto Janela de 
Oportunidades (PJO), em parceria com o 
Senai. Fiz o curso de Manutenção Elétrica 
e o resultado é que eu consegui um novo 
emprego, agora na própria CSP.”

Vanessa Lopes de Araújo, 36 anos, 
Parada, Assentamento Nova Vida, SGA

“Para nossa comunidade, vejo a CSP 
com bons olhos. Para todo o Estado, 
veio alavancar e trazer coisas boas. A 
gente teve muitas coisas relacionadas 
à CSP. Meu filho participou de projetos 
culturais promovidos pela CSP. As pes-
soas hoje sabem o que é a CSP. Antes 
não tinham a visão de crescimento que 
a empresa traz.”
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Diversidade
José Hugo Dias Gomes, 25 anos, assistente de 
administração pessoal da gerência de Capital 
Humano

“Há três anos, enviei meu currículo pelo site da 
CSP. Participei da entrevista e fui admitido. Eu 
sou formado em Administração. Conhecer várias 
culturas foi um grande aprendizado. Tanto a cul-
tura brasileira como a cultura coreana. Tenho um 
carinho especial 
pelos alunos do 
Senai que en-
traram na CSP, 
porque eu parti-
cipei diretamente 
e intensamente 
dessas admissões, 
tanto do ponto de 
vista informativo 
como de cadastro 
deles na empresa. ”

Encarreiramento 
Jáder Gondim Oliveira, 29 anos, líder de ma-
nutenção elétrica do alto-forno

“O que a gente vê aqui na questão profissional 
não vê em outro lugar no Ceará. É uma empresa 
de oportunidades e isso reflete positivamente 
também na minha vida particular. Entrei como 
técnico sênior, porque já vinha com mais de 10 
anos de manutenção elétrica industrial, e já fui 
beneficiado com o encarreiramento proporcio-
nado pela empresa, o que prova que as pessoas 
do Ceará podem usufruir do crescimento na 
empresa, sim.”

Empregabilidade
Francisco Lúcio de Carvalho, 37 anos, supervi-
sor de recebimento e distribuição de energia 
elétrica da gerência de Energia

“Comecei aqui, em 2014, supervisionando os 
técnicos de operação a monitorar todo o sistema 
elétrico da siderúrgica. Hoje estão na área de ge-
renciamento de equipamentos, que trabalha em 
paralelo com a operação. Não só para a minha 
vida, mas para a vida de todos os cearenses, a 
empresa tem a importância de gerar empregos 
de qualidade. Vivenciar uma grande obra, ter 
convívio com pessoas de outras origens e trabalhar em um projeto siderúrgico diferente é um imenso 
ganho profissional.”

Segurança
Luciene Alencar, 28 anos, maquinista 
da distribuição de gusa da gerência de 
Planejamento da Produção

“Sempre trabalhei para mim. Trabalhava na 
área de estética e beleza. Depois que fiz o curso 
do Senai, fui direcionada a esta atividade de 
maquinista. Eu não sabia o que era exatamente, 
mas era para operar a locomotiva carregada com 
o carro-torpedo que leva gusa do alto-forno para 
a aciaria. O meu lado profissional foi totalmente 
transformado. Eu realmente gosto e me apaixonei 
pela atividade. Mudou meu pensamento 
profissional. A CSP se esforçou muito para nos 
treinar, e o que a gente aprende aqui leva para a 
vida, principalmente, a questão da segurança.”

       Senai
Iaaron Giordano Luz Maciel, 29 anos, operador da Sala 
de Controle

“Eu era de uma empresa contratada pela CSP para a área 
de Tecnologia da Informação e tive a oportunidade de 
ser capacitado para trabalhar como operador da Sala de 
Controle da empresa. Dentro dessa formação realizada 
pelo Senai, visitamos siderúrgicas no Brasil para conhecer 
e aprender mais de perto antes de começar a trabalhar 
na CSP. Saí da área que estudo e dominava para aprender 
outra área. Você se fascina pela atividade.”

Capacidade
Bruno Pinheiro Nascimento, 24 anos, operador 
da S ala de Controle

“Depois que eu vi que não tinha muito crescimen-
to no que estava trabalhando, entrei na faculdade 
de Petróleo e Gás. Vi a oportunidade de fazer o 
curso no Senai e consegui me colocar na Sala 
de Controle. Tivemos um feedback dos nossos 
supervisores e gerência que ficaram impressiona-
dos com a nossa capacidade de aprender muitas 
coisas em pouco tempo. Isso faz todo nosso 
trabalho valer a pena.”
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Instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), a Companhia Siderúrgica do Pecém aportou US$ 5,4 bilhões no Ceará durante 
a construção. A empresa é resultado de investimentos da brasileira Vale (50%), uma das maiores mineradoras do mundo em minério de ferro, 
e das sul-coreanas Dongkuk (30%), maior compradora global de placas de aço, e Posco (20%), 4ª maior siderúrgica do mundo e a primeira da 
Coreia do Sul.

ACIONISTAS
A viabilização da Companhia Siderúrgica do Pecém foi garantida graças aos pensamentos e ações dos cearenses que, por meio dos governos e 
de governadores comprometidos com o desenvolvimento do Estado, implementaram o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e viabilizaram 
a Zona de Processamento de Exportações (ZPE-CE), iniciativas definidoras para a implantação da siderúrgica nesta região. Com a palavra, 
autoridades que contribuíram para que o projeto da siderúrgica se tornasse realidade no Estado do Ceará. 

EX-GOVERNADORES

COM A PALAVRA O GOVERNADOR DO ESTADO:
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SENADOR TASSO JEREISSATI (1987-1991, 1995-1999, 1999-2002)

“A Companhia Siderúrgica do Pecém é um marco na história da industrialização no Ceará. Sonho de gerações e 
instrumento essencial para o nosso desenvolvimento, a empresa hoje é uma realidade, gerando emprego, renda e 

recursos para Estado. Parte importantíssima de um ambicioso projeto, a siderúrgica é a prova da viabilidade do 
Complexo Industrial do Pecém e do quanto podemos alcançar quando governo e iniciativa privada atuam em 
conjunto com responsabilidade, compromisso e mútua confiança.“

LÚCIO ALCÂNTRA, EX-GOVERNADOR (2003-2006)

“É notório o grande impulso que a Companhia Siderúrgica do Pecém já está dando à economia do Ceará. A realização 
deste antigo sonho contou com a participação de muitos cearenses nas diversas etapas, superadas obstinadamente 

até sua concretização. Confortado pela sensação do dever cumprido, estou feliz por haver contribuído de forma 
significativa para que se implantasse aqui este formidável empreendimento.”

CAMILO SANTANA, GOVERNADOR DO CEARÁ

“A Companhia Siderúrgica do Pecém é a concretização de um sonho de mais de 50 anos do Ceará. Lutamos muito para 
ter uma siderúrgica no Estado e conseguimos, mesmo em um momento extremamente difícil para a economia do país. 
Com certeza, representa um marco histórico na economia cearense. O governo do Estado será sempre um grande 
parceiro da CSP.”

CIRO GOMES, EX-GOVERNADOR (1991-1994)

“O desenvolvimento do Ceará passa necessariamente pela diversificação de sua economia. A Companhia Siderúrgica 
do Pecém permite que o Estado desenvolva uma indústria metal mecânica que será importante para a geração 
de empregos. O Ceará conta também com uma Zona de Processamento de Exportações (ZPE) que ajudará a 
incrementar as exportações brasileiras e ajudar todo o país.”

ADAUTO BEZERRA (1975-1978)

“A Companhia Siderúrgica do Pecém é o modelo industrial e pioneiro no Ceará, produzindo aço. Queremos na 
oportunidade, parabenizar a todos os governantes, engenheiros e operários que contribuíram para a grandiosa obra, 
alimentando o povo, o progresso e a riqueza da nossa gente.”

CID GOMES, EX-GOVERNADOR (2007-2014)

“Sonho antigo dos cearenses, a construção da Companhia Siderúrgica do Pecém significa um virtuoso incremento 
para a nossa economia. Por ser uma indústria de base, ela tem grande potencial para atrair fábricas que utilizem 
seu produto. Com isso, o Ceará ganha com o crescimento do Produto Interno Bruto do Estado (PIB) e com a grande 
geração de empregos. ”

“No final de 2007, iniciavam-se os entendimentos para a 
construção de um dos maiores empreendimentos privados 

no Brasil, com investimentos de cerca de US$ 5,4 bilhões 
no Estado do Ceará – a Companhia Siderúrgica do 
Pecém. Hoje, quase dez anos depois, realiza-se o sonho 
de entregarmos à sociedade cearense um complexo 
que contribuirá para o seu crescimento econômico 
e a lançará num novo patamar de desenvolvimento. 

A implantação da CSP representa a criação de 14 mil empregos 
durante sua operação e, por conseguinte, a geração de renda, bem 
como a arrecadação de impostos e tributos, que serão aplicados na 
melhoria da qualidade dos serviços públicos, de saúde, educação, 
cultura e lazer. Vale, Dongkuk e Posco estão juntas para possibilitar à 
sociedade do Ceará mudanças positivas com a inauguração da CSP.”

Murilo Ferreira • CEO Vale

“É um prazer imenso comemorar a 
finalização da CSP, a primeira siderúrgica 
constituída no Estado do Ceará. A 
nova empresa contempla tecnologia 
e equipamentos de ponta, incluindo 
instalações para proteção ambiental, com 
extensas contribuições do Grupo Posco em 
diversas áreas.

Gostaria de expressar minha profunda 
gratidão às autoridades governamentais do 
Brasil pelo grande apoio e aos moradores 
da comunidade local, por serem pacientes e 
suportarem tantos inconvenientes durante 
o período de construção. Também gostaria 
de aproveitar essa oportunidade para 
agradecer aos empregados da CSP e a 
toda a equipe pela profunda dedicação que 
tornou a comemoração de hoje possível.

A Posco desempenhou um papel 
fundamental no desenvolvimento 
econômico da Coreia durante os últimos 50 
anos. Acredito que a CSP fará o mesmo, se 
não mais, transformando o Estado do Ceará 
em um vibrante centro de desenvolvimento 
industrial no Nordeste do Brasil. Não 
tenho dúvidas de que a CSP também irá 
contribuir grandemente para o bem-estar 
da comunidade local, gerando novos 
empregos e realizando diversas atividades 
de Responsabilidade Social Corporativa. 

Desejo à CSP prosperidade e sucesso.”

Ohjoon Kwon • CEO da POSCO

“A CSP, que foi criada com a mentalidade 
destemida e desafiadora, na busca contínua 
pela inovação, tem um significado para nós, da 
Dongkuk Steel, como uma realização do sonho 
e do sincero desejo que existiu há muito tempo 
de construir uma das maiores siderúrgicas do 
mundo no Estado do Ceará.

Junto com a realização do Cinturão de Aço com 
a siderúrgica que conecta o Brasil e a Coréia do 
Sul, a Dongkuk Steel, com os outros acionistas, foi 
concedida a ajudar a CSP com a responsabilidade 
social de contribuir para a sociedade local.

Para retribuir a atenção e o interesse que 
recebemos do governo do Brasil e das 
comunidades locais, a Dongkuk Steel garante 
que irá exercer todas as responsabilidades 
como acionista, ampliando investimentos e 
empreendimentos ativamente, e tornar a CSP 
líder em revitalização da economia local, com 
modelo de gestão transparente.

Finalmente, esperamos que a amizade que as 
três acionistas, Vale, POSCO e DK, realizaram na 
CSP continue eternamente.”

Sae Wook Chang • CEO Dongkuk

VALE

POSCO

DONGKUK



A CSP quer ouvir você. Conheça nossos canais de ouvidoria: 

A próxima edição CSP NEWS será apenas on-line.  /cspceara
 /cspceara
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Em cada uma das correias internas da CSP há um sistema 
chamado de “cobertura meia cana”. Sua função é evitar a emissão 
de material particulado.

Na sinterização foi construída uma unidade de mistura de materiais 
que possibilita o reaproveitamento de resíduos gerados em todas 
as etapas do processo, unindo-os ao sínter. Com isto, a sinterização 
é considerada a grande recicladora da CSP. Dos melhores 
equipamentos de controle ambiental, a sinterização conta com dois 
tipos de despoeiramento em seu processo: o despoeiramento com 
filtro de mangas e o despoeiramento com precipitador eletrostático. 
Ambos são responsáveis por capturar o material particulado e liberar 
o gás limpo para a atmosfera.   

As plantas da aciaria, coqueria e alto-forno geram gases 
com aporte energético. Para melhorar a eficiência, estes 
gases são coletados e aplicados na geração de calor para 
a produção da energia que é consumida internamente, e 

o excedente é exportado para o Sistema Interligado Nacional (SIN). 
Somente em fevereiro de 2017, a CSP injetou no sistema 153.582 
MWh, energia suficiente para alimentar 1.023.000 residências por 
um mês.

A unidade possui equipamentos de despoeiramento, com filtro de 
mangas na área de transporte de matérias-primas, que faz a exaustão 
em pontos onde poderia ocorrer fuga de material particulado. O pátio 
possui sistema automatizado para aspersão de água de recirculação 
para que as pilhas de matérias-primas não sofram arraste por ação 
do vento. A ação eólica também é atenuada por um cinturão de 
vegetação nativa estrategicamente plantado na lateral. O solo da área de 
armazenamento das matérias-primas recebeu um tratamento à base de 
argila, de modo a deixá-lo mais compacto e conta com uma cobertura de 
polietileno de alta densidade, tornando-o impermeabilizado.

O carregamento de carvão e o descarregamento de 
coque contam com um sistema de despoeiramento 
com filtro de mangas. Já nos fornos da coqueria, o 
sistema de controle de pressão evita que ocorra 
emissão de vazamento de gases durante o processo 
de coqueificação. Os gases gerados neste processo 
recebem tratamento na Unidade de Tratamento de 
Gases (GTP – sigla em inglês), que por sua vez conta 
com uma Estação de Tratamento Biológico (ETB), 
responsável por enquadrar os parâmetros do efluente.

A unidade possui alguns equipamentos de despoeiramento 
com filtro de mangas nas áreas de vazamento do gusa, 
estocagem de matérias-primas e moagem. Nesta unidade 
também é gerado o gás de alto-forno, que passa por 
uma Turbina de Recuperação de Pressão de Topo (TRT). 
A energia cinética contida no gás gera eletricidade ao 
passar pela TRT. Neste processo são gerados até 18  MW 
de energia elétrica chamada de energia limpa. 

A unidade também conta com o despoeiramento 
com filtro de mangas e o despoeiramento com 
precipitador eletrostático. Na aciaria, a limpeza 
do gás é realizada a seco, por meio do precipitador 
eletrostático, evitando, assim, o uso de água nessa 
etapa do processo. Possui ainda o sistema Baosteel 
Short Slag Flow (BSSF) – primeiro instalado em uma 
siderúrgica no Brasil. A função deste equipamento 
é tratar a escória de aciaria em aproximadamente 
seis minutos. Em outras siderúrgicas, a escória é 
armazenada em pátios e pode passar até seis meses 
para atingir seu tempo de beneficiamento para que 
esteja em condições de ir ao mercado – usado em 
empresas cimenteiras. Na CSP, com o uso o BSSF, 
toda escória que é granulada tem a comercialização 
mais rápida.

O cuidado com o meio ambiente e o respeito à população local integram a cultura da empresa desde sua chegada ao Estado do Ceará, em 2008. A CSP 
buscou o que há de mais moderno e eficiente em tecnologia de equipamentos ambientais no setor siderúrgico. A seguir, conheça os principais processos 
e equipamentos de proteção ambiental em cada etapa da produção.

Coqueria

EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS SÃO OS MAIS MODERNOS NO SETOR

Formulário eletrônico @Acesse a plataforma através do site:
www.cspecem.com.br/ouvidoria
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Carta-resposta
Disponível para download no website da CSP.
Basta imprimir o envelope e entregar em qualquer
agência dos Correios gratuitamente.
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Pessoalmente
Agendando pelo mesmo 
número anterior.

Caixa postal
72801. CEP: 60170-971, Agência Meireles - Fortaleza (CE).
Endereço postal para recebimento de correspondências
encaminhadas à Ouvidoria.
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