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Em 2010, comemoramos 200 anos 
do início das atividades dos dois prin-
cipais investimentos da Coroa portu-
guesa na siderurgia, as Fábricas de Fer-
ro do Morro do Pilar, em Minas Gerais, 
e de Ipanema, em Sorocaba, São Pau-
lo. Nesses dois empreendimentos, pela 
primeira vez no Brasil, foram cons- 
truídos altos-fornos. O artigo demons-
tra, com citações de muitos persona-
gens da época, que os altos-fornos já 
eram vistos como única rota possível 
de produzir ferro em grande escala. 
O artigo revisita a surpreendente op-
ção do metalurgista sueco, contratado 
para iniciar a operação de Ipanema, de 
não utilizar os altos-fornos.

O pLAnEjAMEnTO 
pORTUGUêS

Apesar da conhecida disponibilidade 
de minério de ferro de alta pureza em 
Minas Gerais, localizado junto às áreas 
de mineração do ouro – principal ati-
vidade consumidora de ferro e aço do 
século XVIII naquela região – a side-
rurgia brasileira tardou a deslanchar. 
É equivocada a explicação simplista de 
que essa situação deveu-se à política 
colonialista portuguesa. O evento men-
cionado para fundamentar essa tese é a 
“proibição das manufaturas” no Alvará 
de 1785, o qual está referido princi-
palmente à manufatura de tecidos. No 

200 anos de fundação da Real Fábrica de Ferro 
de São João de Ipanema (SP) relembram os 
primórdios da produção de aço no Brasil
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entanto, as tentativas de fabricação de 
ferro no Brasil iniciam antes do Alvará 
de 1785 e continuam durante e depois 
de sua vigência, como mostram os se-
guidos esforços da administração por-
tuguesa no sentido de autorizar, apoiar 
e investir em empreendimentos de me-
talurgia no Brasil. 

No início do século XIX, a siderurgia 
tinha três famílias de produtos: o gusa, 
também chamado de ferro coado (ferro 
com teor de carbono em torno de 4%), 
o ferro maleável (ferro com teor de 
carbono menor que 0,1%) e aço (ferro 
com teor de carbono perto de 1%). A 
Inglaterra, maior potência do planeta 
na época, produzia 200.000t anuais de 
ferro maleável em barras. 

O ano de 1810, com a corte portu-
guesa instalada no Rio de Janeiro e com 
Rodrigo de Souza Coutinho como o 
principal ministro do Príncipe Regente 
D. João, é marcado por ações impor-
tantes voltadas ao estabelecimento de 
instalações de grande porte: a Fábrica 
de Ferro de Morro do Pilar, em Minas 
Gerais,  liderada por Ferreira Câmara, 
e a Fábrica de Ferro de Ipanema, em 
São Paulo, cuja liderança passa, naque-
le ano, do alemão Varnhagen para o 
sueco Carl Gustav Hedberg.

O plano vinha sendo acalentado e 
construído pelo governo português há 
pelo menos trinta anos. Na administra-
ção portuguesa não havia dúvida sobre 
a necessidade de importar compe-
tências para implantar essa indústria. 
Desde os anos 80, o governo patroci-
nou o envio de vários recém-formados 
luso-continentais e luso-americanos 
da Universidade de Coimbra para vi-
sitas de estudo e pesquisa aos princi-
pais centros “montanísticos” [tradução 
para o português do termo alemão 
para a mineração, usado na época] 

da Alemanha, Suécia e Inglaterra nos 
anos 1780 e 1790. Será visto abaixo que 
todos insistem na necessidade de im-
plantar altos-fornos e buscar especia-
listas para sua construção e operação. 
Em 1803, foram contratados dois jo-
vens alemães, recém saídos da famosa 
Academia de Mineração de Freiberg, 
na Saxônia, para trabalhar em uma fá-
brica de ferro em Portugal e fornecer 
assessoria para a construção ou mesmo 
exercer a direção de outras no Brasil. 
Em dezembro de 1809, foi contratada 
uma equipe de suecos, liderados por 
um proprietário de dois altos-fornos 
na região de Smalland. 

ALTO-fORnO é 
A SOLUçãO

Para Ferreira Câmara, que em 1810 
era o Intendente da região diamantí-
fera, a criação de fábricas para produ-
ção de ferro “em grande” era condição 
para a recuperação das atividades de 
exploração do ouro e dos diamantes. 
Escreve Ferreira Câmara em 1798: “eu 
me limitarei a dizer que nunca podere-
mos, com ferro e aço estrangeiro, fazer 
as máquinas necessárias no centro das 
minas, com que possamos arrancar das 
entranhas da terra tudo que ela encer-
ra: havendo-se muitas vezes de fundir 
grandes cilindros de ferro coado [o que 
hoje chamamos de ferro fundido], que 
transportados ao centro das minas im-
portariam em tanto, que o seu produ-

to os não pudesse pagar. Daqui vem a 
necessidade de estabelecer e ainda de 
multiplicar nos países mineiros fábri-
cas de ferro”.

Em 1797, em parecer sobre a Memó-
ria de José Álvares Maciel sugerindo a 
reativação da Fábrica de Ferro de Nova 
Oeiras em Angola, Manuel Ferreira 
Câmara ponderava sobre quais tecno-
logias européias de redução do minério 
as escolhas poderiam recair. Conside-
rando a opção pelos altos-fornos, ele 
escreve: “dado que queiramos adotar 
o método de tratar o ferro em grande 
[refere-se à tecnologia dos altos-fornos, 
produção de gusa e posterior refino 
em ferro maleável ou aço], será mister 
mandar pelo menos ... dois mestres: um 
para ensinar a fundir o ferro, sabendo 
ao mesmo tempo construir e reparar o 
forno, outro para ensinar a forjar e refi-
nar o ferro”. (1)

Do mesmo modo, José Vieira Cou-
to, na Memória sobre a Capitania de 
Minas Gerais, escrita em 1799(2), reve-
la a sua preferência pela produção em 
altos-fornos, mas sem deixar de anotar 
os benefícios e dificuldades que a exe-
cução desse empreendimento haveria 
de apresentar no Brasil.

Vieira Couto expressa assim a sua 
preferência: “sendo um metal de vil 
preço, [é preciso] que a fábrica [...] o 
funda muito e em grandes quantidades 
[...]. Por cuja causa tais fábricas de fer-
ro, e tais fundições, tudo deve ser em 
um ponto bem grande [...]. O forno, se-
melhante a um pequeno Etna, vomita 

Figura 1  |  ASSInATURA dE CARL G. HEdBERG EM EMpRéSTIMO 
ASSUMIdO EM 1809, nA SUéCIA 
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de tempos em tempos uma lava de fer-
ro de quinze pés de comprido, e sobre 
dois mil arratéis de peso [900kg]. Esta é 
conduzida por máquinas a uma forja, e 
ao depois a uma grande bigorna, onde 
um martelo de mil e duzentos arratéis 
de massa [550kg], e também movido 
por outra máquina d’agua, a malha, e 
acaba de a formar em barras. [...]

Pelo que fica dito, [...] grandes e en-
genhosas máquinas vêm ao seu socor-
ro, muitos dos instrumentos que hão 
de servir na primeira [fábrica] devem 
vir de fora; que ela requer bons mestres 
e bons diretores [...]. Nela então, como 
em uma bela escola, se formarão bons 
fundidores e excelentes artífices, que 
ao depois poderão ir criar e estabele-
cer outras em outras partes. O diretor 
d’esta primeira escola ou fábrica regia, 
da qual devem tomar o tom todas as 
mais, será hum bom físico, um bom 
químico [...] porque um oficial comum 
nunca foi, nem será capaz para trans-
portar uma arte de um país para ou-
tro, e elevá-la ao mesmo tempo a um 
alto grau de perfeição [...]. [Depois de 
levantada a fábrica], ainda nos restam 
muitas observações que fazer; tal mina 
de ferro é só própria para formar pe-
ças fundidas, aquela dá um bom ferro 
flexível [...], aquela outra serve para se 
converter em bom aço, umas são boas e 
mui ricas, porém não se fundem ou dão 
um ferro quebradiço, e misturadas com 
outras, estas lhes servem de fundentes 
e bom tempero, e produzem então um 
bom ferro: o carvão mesmo influi e 
altera a qualidade do ferro, segundo a 
sua natureza: quantas miudezas! Como 
não é preciso caminhar passo a passo e 
observar atento! Eis-aqui o que um tal 
fundidor ordinário nunca saberá fazer; 
sabe sim mui bem como se deva fundir 
a mina do seu país, sabe o grau de fogo 

que lhe deve dar, sabe os fundentes que 
lhe deve ajuntar; porém ignora a razão 
de tudo o que faz etc.” [grifos nossos]

Nessas duas passagens está evi-
denciado o pleno conhecimento dos 
portugueses sobre as diferenças tec-
nológicas, de escala de produção e de 
manejo dos fornos de produção de 
gusa e refino visando a obtenção de 
diferentes tipos de ferro (maleável ou 
aço), bem como as implicações relati-
vas à transferência de tecnologias para 
a operação de fábricas com altos-for-
nos. Isto significa a plena consciência 
de que a implantação de uma indústria 
metalúrgica de alto porte para os pa-
drões da época nos domínios portu-
gueses era dependente da importação 
de mestres e técnicos estrangeiros, fos-
sem alemães, suecos ou ingleses.

A primeira experiência dos dois jo-
vens alemães com a siderurgia portu-

guesa se deu em Figueiró dos Vinhos. 
Com o envolvimento de José Bonifá-
cio, Intendente das Minas de Portugal, 
os dois participaram de várias cam-
panhas, a partir de 1803. Não se sabe 
muito sobre essas atividades, mas não 
há notícia de sucesso. Depois de três 
anos trabalhando naquela Fábrica, 
Eschwege escreve um artigo, somente 
publicado pela Academia Real das Ci-
ências de Lisboa em 1812, em resposta 
aos críticos de sua atuação. Ele afirma 
que o tipo e a qualidade do produto de 
uma fábrica de ferro dependeriam das 
características do minério. Somente 
em poucos casos conhecia-se a relação 
entre minério e produto: “se sabe que 
ferro mineralizado pelo enxofre pro-
duz ferro podre em quente, e o mine-
ralizado pelo ácido fosfórico faz o ferro 
quebradiço em frio, ou pedrez. É isso 
tudo quanto se sabe em geral. [...] ” Es-

Figura 2  |  RUínAS dE ALTO-fORnO COnSTRUídO EM 1852 ExATAMEnTE 
nO MESMO LOCAL EM qUE HEdBERG OpEROU SEU ALTO-fORnO, dE 1795  
A 1809, EM HAGELSRUM, REGIãO dE SMALLAnd, SUéCIA 
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chwege explica que  ferro fundido (ou 
ferro coado) se presta à fabricação de 
peças, fogões, safras, almofarizes, ro-
das, caldeiras, eixos etc, enquanto que 
para chapas, espadas, facas e espingar-
das o adequado seria o ferro refinado (o 
que hoje chamamos de aço). 

Varnhagen e Eschwege não vieram 
para o Brasil com a família real, mas al-
guns meses depois. D. Rodrigo de Sou-
za Coutinho, em fevereiro de 1810, de-
termina a Varnhagen e ao inspetor das 
Minas de São Paulo, Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada, a partida imediata 
“para aquela capitania, para examinar 
as minas de ferro de Sorocaba [...] a 
qualidade de fornos que convém esta-
belecer, a dificuldade que haverá em fa-
zer prontamente os martelos, e os for-
nos de refino, e os mais [...] para se pôr 
em movimento a extração do ferro coa- 
do e do ferro forjado, de que tanto se 
necessita; juntamente com o orçamento 
de toda a despesa [...] para levar esse es-
tabelecimento ao maior ponto” (3).

A COnTRATAçãO
dOS SUECOS

No final de 1810, a decisão de D. Ro-
drigo de nomear o sueco Hedberg para 
a direção da nova fábrica surpreendeu 
o preterido Varnhagen. Em dezembro 
de 1809, Carl Gustaf Hedberg e sua 
equipe de funcionários foram contra-
tados pelo cônsul de Portugal para vir 
ao Brasil e estabelecer uma fábrica de 
ferro. Os esforços diplomáticos e os 
investimentos financeiros realizados 
pelo governo português foram conside-
ráveis. Portugal conseguiu autorização 
do Bergscollegium de Estocolmo para 
comprar máquinas e equipamentos 
de metalurgia. Fez os pagamentos de 

salários desde a data da assinatura do 
contrato, custeou todas as despesas de 
embarque da equipe desde Estocolmo 
até Londres, onde a equipe perma-
neceu durante um mês à custa do go-
verno português e à espera do navio 
que os conduziria ao Rio de Janeiro. 
Finalmente, e depois de quase um ano 
do contrato assinado, a equipe sueca 
chega ao Brasil em dezembro de 1810. 
Em janeiro de 1811 os suecos foram le-
vados para as proximidades do morro 
de Araçoiaba e junto à antiga Fábrica 
que produzira algum ferro na metade 
do século XVIII. 

Com vinte e dois anos, em 1795, Carl 
Gustav Hedberg dirigiu seu primeiro 
alto-forno (com 8m de altura), em Ha-
gelsrum, no sul da Suécia, utilizando 
minério vindo do lago Hulingen, dis-
tante menos de 5km de Hagelsrum e a 
ele ligado pelo rio Silverun. Ele operou 
regularmente o forno, vendendo em 
média 120 toneladas anuais de gusa, 

até 1809. Em 1802, nas proximidades 
de Hagelsrum, Hedberg deu início a 
uma operação de refino e forja de bar-
ras em Rosenfors (Fors significa “queda 
d’água”). Em 1804 assumiu um segun-
do alto-forno, em Paulistrom, distante 
20km do primeiro. Hedberg tinha, por-
tanto, experiência com esses tipos de 
equipamentos e tecnologias. 

Hedberg deve ter-se surpreendido 
também, ao chegar ao Brasil: a Fábri-
ca de Ferro era um empreendimen-
to que tinha como sócios o governo 
português e um bom número de em-
presários locais. A empresa constituiu 
uma Junta Administrativa que incluiu 
Varnhagen como representante dos 
sócios. Este logo chamou a atenção 
para a inesperada opção de Hedberg 
pela construção dos pequenos fornos, 
escolha que também estava em contra-
dição com o programa de desenvolvi-
mento da atividade metalúrgica nos 
domínios portugueses.  

Figura 3  |  dESEnHO dO pRédIO COnSTRUídO pOR HEdBERG pARA 
OpERAR A REdUçãO (A: qUATRO fORnOS) E REfInO (C; fORjA dE REfInO). 
dESEnHO pROVAVELMEnTE fEITO pOR RUfInO fELIzARdO EM 1821
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É importante frisar que no início 
do século XIX o nome “alto-forno” 
já expressava claramente a idéia de 
um processo moderno de redução do 
minério (“ferro coado” ou gusa) em 
clara oposição ao processo de redu-
ção direta em baixo forno, sendo este 
um método considerado ultrapassa-
do. Embora as alturas dos fornos va-
riassem nessa época entre seis e vinte 
metros, o nome “alto-forno” conferia 
aos estabelecimentos fabris o símbolo 
da modernidade. Isto é, no século XIX 
a decisão por um ou outro processo 
implicava claramente em escolhas tec-
nológicas que para os metalurgistas 
apontavam ou em direção ao obsoleto, 
como no caso dos pequenos fornos de 
Hedberg, ou para o novo e para o pro-
gresso, como era apresentada a opção 
pelos altos-fornos.

Apesar de na época ter sido visto, 
descrito e até desenhado, ainda hoje 
não sabemos ao certo que processo 
usou Hedberg entre os anos 1813 e 
1814. O desenho de Rufino Felizardo 
da Costa mostra “os quatro forninhos 
suecos”, ao lado da forja de refino, mas 
a literatura sueca sobre a siderurgia dos 
séculos XVIII e XIX não apresenta algo 
parecido. Porém, é difícil sustentar a 
hipótese de que Hedberg, com aque-
les equipamentos, conseguisse atingir 
a meta pretendida de produção anual 
de 600 toneladas de ferro, se ele mesmo 
na Suécia, com fornos muito maiores, 
atingia apenas 120 toneladas anuais. 

As razões e explicações de Hedberg 
para essa opção não foram suficiente-
mente investigadas. Por exemplo, um 
autor sueco levantar a hipótese de sa-
botagem, já que a perspectiva do sur-
gimento de um novo concorrente no 
mercado internacional de ferro não in-
teressaria aos produtores suecos.  Ou-

tra possibilidade é que ele não tenha 
conseguido trazer ao Brasil a mão de 
obra com a capacitação necessária para 
construção e operação de altos-fornos, 
resignando-se a adotar a tecnologia da 
redução direta, que todos considera-
vam operacionalmente mais simples.

Com a demissão de Hedberg, Var-
nhagen assume a direção da Fábrica de 
Ipanema e dá seguimento ao seu plano 
original, o qual previa a construção de 
alto-forno. Sob a direção de Varnha-
gen, foram construídos na Fábrica de 
Ipanema dois altos-fornos, bem como 
os respectivos fornos de refino do gusa. 

Em seu livro Pluto Brasiliensis publi-
cado em Berlim em 1833, Eschwege do-
cumentou minuciosamente os manejos 
e a produção dos altos-fornos das fá-
bricas do Morro do Pilar e de Ipanema, 
com base em relatórios enviados pelo 
mestre fundidor alemão Schoenwolf  e 
por Varnhagen. 

O REfInO dO GUSA
Curiosamente, a historiografia da 

siderurgia brasileira não relata com a 
mesma riqueza de detalhes os proces-
sos de refino subsequentes à redução 

do minério em alto-forno, embora a 
todo momento se mencione a ocor-
rência de fornos de refino nas Fábricas 
de Ipanema e do Morro do Pilar para 
a transformação do gusa em ferro ma-
leável ou aço. 

Hoje, o ferro líquido é transferido 
diretamente do alto-forno à aciaria, 
enquanto que no início do século XIX 
o gusa era vazado, solidificado e trans-
portado depois em forma de barras até 
os fornos de refino. Havia uma grande 
variedade de processos de refino na-
quele momento. No geral, o gusa era 
refundido e o teor de carbono reduzi-
do. Um dos processos mais antigos e 
difundidos na Europa era o processo 
denominado valão (oriundo da Valô-
nia, hoje Bélgica).  De acordo com Le 
Coze, professor e metalurgista da Éco-
le Nationale Supérieure des Mines(4), 
o refino pelo método Valão pode ser 
resumido nos seguintes passos, confor-
me mostra a figura 4: a ponta de uma 
barra de gusa (que inicialmente pode 
ter até 5m) é inserida na parte superior 
do forno, envolta em carvão vegetal e 
acima do bico de ar do fole. A ponta da 
barra funde lentamente, oxida-se par-
cialmente (eliminando Si, C etc.) e cai 

Figura 4  |  VISTAS LATERAL E fROnTAL, fEITAS pOR LE COzE, pARA UM fORnO 
dE REfInO TIpO VALãO. G é A BARRA dE GUSA; K é O CARVãO VEGETAL, T é A 
VEnTAnEIRA, L A CAMAdA dE ESCóRIA E M AS BOLAS dE fERRO pASTOSO
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por gotejamento sobre a escória líqui-
da. Uma massa pastosa é formada em 
meio à escória, podendo ser reconduzi-
da para a zona oxidante. A cada recon-
dução segue-se a consequente redução 
do teor de carbono, o que por sua vez, 
aumenta a temperatura de fusão. Nesse 
ponto crítico do processo é fundamen-
tal a presença do mestre que detém o 
conhecimento prático sobre a intensi-
dade com que deve ativar mais e mais o 
aquecimento do forno.   

Nosso único comentarista do refino 
é Eschwege, que observa que “ninguém 
que conhece as particularidades deste 
trabalho pode dar o seu parecer com 
certeza”. Para exemplificar a comple-
xidade e a dificuldade implicadas na 
decisão sobre qual o melhor método de 
refino para a Fábrica de Figueiró, nos-
so autor relaciona os mais conhecidos, 
escrevendo que são “treze diferentes 
métodos principais de refinar o Ferro”.

Na conclusão do artigo publicado 
pela Academia de Lisboa, Eschwege in-
forma que “muitas centenas de Ensaios 
se fizeram na Fábrica de Figueiró, por 
espaço de três anos, e ainda não se sabe 
com certeza o método que se deve pre-
ferir. Conforme o meu parecer, se deve 

imitar o “Halbvalonschmiede, meio 
Valão”, que consistia em refinar “em 
uma forja, e em outra dando-se a calda 
[o calor] às lupas refinadas para irem 
ao malho”. 

No entanto, ele não deixa de avisar 
que a decisão por um método não é 
garantia para a qualidade do ferro: “eu 
produzi com o mesmo combustível, 
com a mesma direção do vento [ângu-
lo de entrada da ventaneira], diferentes 
qualidades de ferro; ainda mais eu vi, 
que se produziram um gusa, ferro que 
quebrava em frio, e Ferro que quebrava 
em quente. Não posso dar explicação 
alguma deste fenômeno; mas julgo que 
a mínima diferença de manipulação do 
mestre refinador faz logo diferença na 
qualidade do ferro. Mas onde se acha 
mestre que conheça logo o método 
próprio da manipulação em estabeleci-
mento novo?” [grifos nossos] (5).

Essa avaliação, feita em 1806 em 
Portugal, virá a repetir-se em Ipanema 
em 1817, quando Varnhagen terá difi-
culdades em produzir ferro maleável. 
Nesse sentido, importantes desafios 
apresentam-se para a arqueometalur-
gia dos objetos fabricados nesse pe- 
ríodo. Sobretudo, a pesquisa e o estudo 

das relações entre a microestrutura, os 
processos de fabricação e as proprieda-
des, especialmente a ductilidade. 

É recorrente na historiografia a atri-
buição do fracasso das tentativas brasi-
leiras do século XIX à suposta incompe-
tência dos metalurgistas nelas evolvidas. 
No entanto, essa assertiva entra em 
contradição lógica quando confrontada 
com o conhecimento que os nossos per-
sonagens tinham sobre a metalurgia do 
ferro. Como vimos, a opção pelos altos-
fornos apresenta íntima relação com os 
processos de refino, os quais, em nosso 
entender, eram bem mais críticos do que 
os processos de redução. Dentre os múl-
tiplos desafios colocados aos historiado-
res da siderurgia no Brasil, destacamos 
o trabalho de conhecimento das rela-
ções entre produção de gusa e os pro-
cessos de refino, relações críticas e que 
estão até hoje desconhecidas ou mesmo 
ignoradas como objetos de pesquisa his-
toriográfica e metalúrgica. n


