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*impulso à Apesar de impulsionar essas descobertas, a Coroa Portuguesa reprimiu a cons-
trução de uma indústria siderúrgica brasileira. A Colônia deveria ser explora-
da ao máximo e comercializar apenas ouro e produtos 
agrícolas. É ilustrativo episódio ocorrido em 1688, em 
que o Rei português recebeu amostras de ferro do Ma-
ranhão e, imediatamente, desautorizou sua manufatu-
ra, provavelmente temeroso de que os habitantes da 
Colônia pudessem vir a aprender a tecnologia e com 
isso causar grave dano ao comércio do reino. Anos 
mais tarde, Portugal chegou a proibir a construção de no-
vas fábricas de ferro e ordenou a destruição das existentes.  

O início do impulso à siderurgia 
Ao aportarem nas terras do Novo Mundo, os portugueses já possuíam um pro-
fundo interesse em explorar metais, como ferro, prata e ouro. Em 1521 foram edi-
tadas as Ordenações Manuelinas, que reservavam à Coroa Portuguesa a posse dos 
“veeiros de ouro ou qualquer outro metal”, assegurando ao descobridor o direito à 
lavra mediante do pagamento do quinto6, “salvo de todos os custos.”7 

Em 1589, Afonso Sardinha encontrou magnetita na atual região de Sorocaba, inte-
rior de São Paulo, e, para explorá-la, aproximadamente um ano depois, instalou nas 
proximidades do morro uma forja e dois fornos rústicos para a produção de ferro, a 
partir da redução do minério. Essa foi a primeira fábrica de ferro de que se teve no-
tícia no Brasil. Foi também em 1589 que circulou a primeira notícia da descoberta 
de ouro em terras hoje localizadas no estado de São Paulo. 

6  Quinta parte dos metais extraídos. 

7  Companhia Vale do Rio Doce: 50 anos de História. Rio de Janeiro: CVRD, 1992, p. 21. 
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Pico do Cauê em Itabira (MG).
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Gravura de 1556 

que mostra a 

Fundição do 

cobre no séc. 

XVI. Georgius 

agricola 

(detalhe).

Em 1795, contrariando as ordens 
anteriores, o Príncipe Regente D. 
João, futuro D. João VI, autorizou o 
estabelecimento de fábricas e manu-
faturas de ferro na Colônia. Naquele 
momento, o período colonial já estava próximo do fim e a situação só se alte-
rou, realmente, depois da chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808. Após 
a transferência da corte, o exclusivismo comercial foi abolido, os portos foram 
abertos, a imprensa periódica foi permitida, indústrias siderúrgicas começaram a 
ser criadas e esse setor iniciou o seu desenvolvimento em solo nacional. 

Em apoio à indústria siderúrgica, ainda em 1808, por meio de uma carta régia, o 
Governo Imperial permitiu que Manuel Ferreira da Câmara, o Intendente Câma-
ra8, utilizasse recursos da Real Extração de Diamantes para criar uma indústria de 
ferro na região do Serro Frio. A localidade escolhida foi o Morro do Gaspar Soares,  

8  Intendente Câmara nasceu na Comarca de Serro Frio, em Minas Gerais, no ano de 1762 e faleceu no dia 13/12/1835, na Bahia. 
Diplomou-se em Leis e Filosofia pela Universidade de Coimbra. Fez parte, em companhia de José Bonifácio de Andrada e Silva, de 
uma viagem por designação do Governo Português, para estudos minerários e visitas a instituições científicas da Europa. 

Mesmo com as constantes proibições do reino, 
pequenas forjas rústicas com precários conjuntos 
de fornalhas, bigornas e foles se mantiveram em 

funcionamento durante o período colonial. 
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*Pioneiros da  
siderurgia brasileira 
A siderurgia brasileira não teria se desenvolvido se não fosse o trabalho de 
vários homens que lutaram de maneira árdua e sem descanso. Muitos são anô-
nimos que dedicaram suas vidas à criação das primeiras usinas erguidas no 
país, grande parte escravos. Outros deixaram registros e tiveram suas atuações 
gravadas na história. 

Trataremos aqui de alguns desses homens, que ficaram conhecidos por promove-
rem a siderurgia nacional, como foi o caso de Amaro Lanari. Nascido em 10 de 
janeiro de 1886, na cidade de Buenos Aires, Lanari formou-se em Engenharia na 
Escola de Minas de Ouro Preto no ano de 1909. Após uma curta estada na Europa 
em 1915, regressou ao Brasil disposto a instalar uma usina siderúrgica em Minas 
Gerais. Em 1917, associado ao engenheiro Cristiano Guimarães, ao banqueiro e 
comerciante Sebastião Augusto de Lima e também ao industrial Américo Teixei-
ra Guimarães, fundou a Companhia Siderúrgica Mineira, instalando sua usina 
nas proximidades de Sabará. Dirigiu a empresa até dezembro de 1921, quando 
esta foi transformada na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

Cogitava-se até mesmo no encerramento das suas atividades, caso a situação se 
mostrasse insustentável. Ao iniciar seu trabalho, Ensch modificou o sistema admi-
nistrativo da Companhia e, em poucos anos, a Belgo-Mineira conseguiu equilibrar 
sua situação econômica. O engenheiro regularizou o suprimento de matérias pri-
mas, aumentou a produção e colocou no mercado consumidor todo o ferro gusa e 
o aço laminado até então fabricados. Em 1928, a Usina Siderúrgica atingia a marca 
de 10 mil toneladas, o que correspondia a 90% de toda a produção nacional.15 Com 
isso, a Belgo-Mineira construía seu nome como praticamente a única usina do país 
que produzia aço de qualidade, enquanto as outras produziam apenas ferro gusa. O 
edifício do jornal A Noite, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, foi o primeiro a utili-
zar aço 100% nacional, produzido pela Belgo-Mineira, na sua estrutura.

15  MOYEN, François. A História da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira: uma trajetória de crescimento consistente (1921-2005). 
Belo Horizonte: Arcelor Brasil S/A, 2007, p. 49. 

Foto antiga de Ouro Preto (MG) , com 

a Escola de Minas ao fundo.

Monumento 

em homenagem 

ao Barão de 

Eschewege e 

aos pioneiros 

da siderurgia 

mineira em 

Congonhas (MG).

Outro homem que teve um papel impor-
tante para o desenvolvimento da siderurgia 
nacional foi Louis Ensch. Nascido no Grão 
Ducado de Luxemburgo em 25 de junho 
de 1895, Ensch formou-se em Engenha-
ria na Escola Politécnica de Aix-La-Cha-
pelle no ano de 1920 e se tornou um dos 
maiores técnicos da siderurgia europeia.  
Em 1927, foi convidado para dirigir a 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, 
que atravessava um momento delicado. 
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Desde o começo do trabalho, o luxemburguês procurou ampliar a usina, pondo em 
funcionamento os fornos de aço e o laminador. Nesse período, a Belgo-Mineira se 
tornou a primeira siderúrgica integrada que, com matérias primas de Minas Gerais, 
fabricou o aço doce, conhecido como ferro, destinado às construções e à indús-
tria de serralheria. Em 1934, Ensch iniciou o projeto de construção de outra usina, 
localizada no Quadrilátero Ferrífero, em João Monlevade, Minas Gerais. No ano 
de 1937, depois de muitas obras, entrava em operação o primeiro alto forno, que 
ganhou o nome de Getúlio Vargas. Posteriormente, foram introduzidas instalações 
inexistentes no Brasil, como maquinaria especializada para a produção de arame de 
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alta qualidade; fábrica de tubos galvanizados; laminador reversível; dentre outras. 
Louis Ensch continuou seu trabalho na Belgo-Mineira até 1953, quando faleceu, 
ainda em plena atividade profissional. Ele se encontrava em Luxemburgo a ser-
viço da Belgo-Mineira, para adquirir equipamentos necessários à duplicação das 
instalações da empresa. Seguindo o seu desejo, Louis Ensch foi sepultado em João 
Monlevade, perto da Usina construída com seu talento e dedicação. 



Novidades n a siderurgia
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* Novas empresas  
na área siderúrgica 
O crescimento ocorrido no país nos anos 50 promoveu a busca pelo aço. No 
entanto, o Brasil não possuía um setor siderúrgico que fosse capaz de atender a 
toda a demanda. Diante dessa necessidade, novas empresas foram sendo cria-
das e acabaram, posteriormente, favorecendo a expansão da oferta de produtos 
laminados no mercado.

Usiminas
Na década de 1950, um grupo de idealizadores percebeu que a siderurgia seria 
essencial para o desenvolvimento do país, que passava por um período de mu-
danças e decidiu investir na criação de uma indústria siderúrgica. Em abril de 
1956, foi fundada a Usiminas, e, dois anos depois, no dia 16 de agosto, Juscelino 
Kubitschek cravava solenemente a estaca inicial da Usina Intendente Câmara, o 
pilar do que seria uma das maiores empresas do ramo no Brasil. Paralelamente 
à construção da usina, a empresa investiu na melhoria da infraestrutura do 
local - localizado no Vale do Aço e composto por, aproximadamente, 60 casas 
com 300 habitantes - para melhor abrigar os funcionários que para lá se mu-
dariam. Foram criados também serviços básicos nas áreas de educação, saúde, 
lazer, transportes e comunicação. Em 1958, a Usiminas passou a contar com a 
participação de capital estatal em parceria com acionistas japoneses, permitin-
do a constituição de um novo estilo de gestão compartilhada. Essa parceria foi 
responsável pelo intercâmbio de funcionários do Brasil e do Japão em busca 
de aprimoramento técnico. A Usina Intendente Câmara foi inaugurada em ou-
tubro de 1962, pelo então Presidente João Goulart. Com uma tocha trazida de 
Ouro Preto, simbolizando os inconfidentes mineiros, o Presidente da República 
acendeu o primeiro alto forno.

No ano seguinte, operários que trabalhavam na usina iniciaram uma greve 
reivindicando melhores condições de trabalho: o motim durou dois dias e 
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provocou a morte, segundo os registros da polícia, de oito trabalhadores, 
além de deixar muitos feridos. No terceiro dia de greve, a Usiminas nego-
ciou com os operários, promoveu um reajuste salarial de 38% e formou uma 
comissão para garantir melhores condições de alimentação e moradia para 
os funcionários. 
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no período 
Durante os anos 80, o aumento da dívida externa provocou o declínio da de-
manda interna por aço. O resultante excesso de capacidade forçou as siderúr-
gicas a exportar com menor retorno, de forma a manter a produção. Os lucros 
e os investimentos sofreram queda significativa devido à menor disponibili-
dade de crédito externo e aos preços baixos, tanto externos quanto internos 
– estes causados pelo controle de preços, estabelecido pelo governo federal em 
sua malograda política de combate à inflação. O setor siderúrgico nacional, em 
consequência, passou a se tornar vulnerável e incapaz de competir com o aço 
estrangeiro, que invadiu o mercado mundial a partir do processo de abertura 
da economia que se iniciava, assim como a globalização. Era preciso então abrir 
o mercado brasileiro e melhorar a siderurgia, ramo que passou a apresentar 
preocupantes indícios de estagnação. 

Tanto no Brasil como no resto do mundo, se anteriormente a participação esta-
tal se mostrara fundamental, nos anos 80 ela já não tinha condições de comple-
tar o ciclo de capacitação do setor. O controle estatal, influenciado por decisões 
políticas, reduzia a velocidade de resposta das empresas ante as exigências do 
mercado, e as mudanças do ambiente econômico nacional e internacional, difi-
cultavam ou impediam sua capitalização. As siderúrgicas tornavam-se desatu-
alizadas e ineficientes, pois, até então, eram protegidas por mercados fechados. 
No Brasil, o governo continuava a investir no setor, mas com o agravamento da 
crise econômica a partir de 1983, esses investimentos foram drasticamente re-
duzidos. Nesse período, surge dentro das grandes corporações a ideia de trans-
formar custos fixos em variáveis. Departamentos especializados das empresas, 
como informática, deram origem a novas empresas para prestar serviços ao 
grupo e ao mercado, como ocorreu na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, 
que instituiu a Belgo-Mineira Sistemas (BMS). 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor, nos anos 80 foram inauguradas 
duas novas siderúrgicas, as últimas estatais desse segmento instaladas no país. 
Em 1983, entrou em operação a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), no 
Espírito Santo, e, em 1986, a Açominas, em Minas Gerais. Fundada em 1973, a 
CST só passou a funcionar dez anos depois, quando o seu primeiro alto forno 
entrou em operação, à época o maior das Américas. Três investidores foram de 
suma importância para e existência da CST: o capital externo, representado pela 
Kawasaki Steel Corporation, do Japão, e pela Finsider, estatal italiana; o governo 
federal, que era o acionista majoritário, representado pela Siderbrás, pela CVRD e 
pela CSN; e agentes locais. Alguns fatores contribuíram para a instalação da side-
rúrgica no Espírito Santo, tais como a presença no estado da Companhia Vale do 
Rio Doce, a existência da Estrada de Ferro Vitória-Minas e o Porto de Tubarão.  

A atividade siderúrgica 
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