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A implementação de um Sistema de Gestão de 
Energia na Ternium Brasil como estratégia de 

mitigação de gases de efeito estufa na indústria 
siderúrgica a partir da ISO 50001 

Marcos Antonio Rodrigues1, Claudio José Martins da Silva1, Raphael da Costa Miranda1, 
Ingrid Person Rocha Pinho1 e Marcus Vinícius da Fonseca Buarque1 

Resumo 

Este trabalho apresenta o caso da implementação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE), por meio 

de projetos que apresentam resultados expressivos de redução do consumo de energia e da emissão de 

gases de efeito estufa, à luz da abordagem cepalina do Big Push para a Sustentabilidade. A Ternium Brasil 

(TX BR), empresa siderúrgica da rota integrada, conquistou o reconhecimento dos esforços envidados em 

prol da eficiência energética, uso e consumo de energia, a certificação ISO 50001 com um escopo de 

gestão de energia para toda usina. Essa certificação exigiu uma sistemática estruturada para o atingimento 

de metas e resultados tangíveis e contínuos, para otimização do consumo e uso de energia, em busca da 

melhoria contínua do desempenho energético dos processos, o que consequentemente levou à redução das 

emissões de GEE e dos custos com energia além de, gerar novos postos de trabalho relacionados a gestão 

de energia e, capacitação técnica para os já existentes. Os investimentos da Ternium Brasil no SGE 

apresentam resultados positivos no tripé econômico, social e ambiental. 

 

  

 
1  Ternium Brasil. 
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A. Introdução 

A Ternium é a maior siderúrgica da América Latina. No Brasil, é uma usina siderúrgica integrada (ver 

Box 1) produtora de placas de aço e energia elétrica, além de coprodutos de valor agregado. A empresa 

está localizada no município de Santa Cruz, no Rio de Janeiro e tem capacidade de produzir 5 milhões de 

toneladas de placas de aço por ano, atendendo às demandas automotivas, de óleo e gás, de maquinário, 

linha branca, naval e de energia dos Estados Unidos, México, Brasil e Europa. A sede brasileira é a maior 

fábrica de aço de toda a companhia, que é ítalo-argentina, e gera mais de 9 mil empregos, entre diretos e 

terceirizados no Brasil. A Ternium faz uso de linhas férreas para transporte do minério de ferro até a 

siderúrgica, bem como para o envio de produtos para os clientes. Além disso, a empresa tem um porto 

próprio na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, por onde as placas de aço são exportadas para vários países.  

Diante da importância da Ternium no âmbito das indústrias siderúrgicas no Brasil e no mundo, 

iniciou-se o Programa de Eficiência Energética (PEE) que busca a difusão de um novo modelo de gestão 

para as indústrias brasileiras, com o objetivo de se tornar uma fonte de influência para grandes 

transformações que nos levem a um modo mais sustentável de se viver, na medida em que venha a adotar 

práticas ambientalmente corretas e amigáveis, que possam ser perpetuadas por toda cadeia de valor, como 

a gestão de energia.  

A implementação do Sistema de Gestão de Energia (SGE) na usina siderúrgica de rota integrada 

Ternium faz uso da abordagem da ISO 50001, que apresenta ferramentas e métodos sofisticados para 

realização da gestão dos consumos e uso de energéticos, empregando esforços para a melhoria do 

desempenho energético de forma contínua e seu consequente impacto na redução das emissões de gases 

do efeito estufa (GEE).  

 
Box 1 

Uma usina integrada 

A Ternium Brasil é uma usina siderúrgica integrada produtora de placas de aço e energia elétrica, além de coprodutos de 
valor agregado. O processo global e simplificado pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 
Fluxograma produtivo da Ternium Brasil 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

Esse processo se inicia pelo processo portuário, rodoviário ou ferroviário, onde matéria prima é descarregada (carvão, 
minério de ferro, etc.) e levada para o pátio de matérias primas. A partir do pátio, o minério é distribuído para a 
sinterização para produção de sínter e carvão é manipulado e enviado para a coqueria a fim de produzir o coque. Como 
nosso processo de coqueificação ainda não é capaz de suprir em sua totalidade a necessidade de coque da planta, 
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uma pequena parte de coque também é comprada externamente. Sinter, pellets, carvão pulverizado e coque são 
enviados ao alto-forno através de correias transportadoras para fabricação de ferro gusa após o processo de redução 
que ocorre no interior do forno. O gusa produzido é enviado para aciaria onde se inicia a produção do aço que é 
finalizado no lingotamento contínuo onde as placas são geradas. As placas são transportadas para a região portuária ou 
ferroviária através de carretas.  

A produção de energia é tecnicamente e economicamente possível, pois o processo siderúrgico é intensamente 
energético, produzindo subprodutos de alto valor agregado, como o BFG no alto-forno, BOF na aciaria e o vapor de alta 
pressão na coqueria. A termelétrica utiliza os gases residuais para geração de energia nas turbinas a gás, adicionando, 
quando necessário e conveniente, gás natural, e vapor de alta pressão na turbina a vapor juntamente com o vapor 
produzido após a recuperação dos gases exaustos da turbina a gás. O conceito de geração de energia na Ternium 
Brasil é considerado cogeração com gases residuais, pois há produção e utilização concomitante de eletricidade e calor.  

Uma particularidade da Ternium Brasil é o consumo de gases criogênicos ou gases do ar (nitrogênio, oxigênio, ar 
comprimido, ar soprado, argônio), pois são provenientes de um fornecedor externo (ASU) localizado no complexo 
siderúrgico.  

É importante analisar, quando se fala em fontes de energia, os volumes de controle da planta externo e internos. As 
energias que vêm do meio externo para a planta são consideradas as energias primárias da empresa, ou seja, 
fornecem energia para todo o processo, internamente esta energia é convertida e transformada ao longo do processo 
de produção de aço, os gases de alto forno e aciaria gerados são utilizados nos processos internos e na geração de 
energia elétrica nas turbinas a gás.  

A Ternium Brasil possui uma coqueria heat recovery, a qual queima os gases gerados no processo de coqueificação, 
recuperando sua energia térmica em caldeiras, gerando vapor de alta pressão para geração de energia elétrica na 
turbina à vapor. 

 

Figura 2 
Fluxograma dos energéticos da Ternium Brasil 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

Quando se analisa o fluxo de energéticos da Ternium Brasil, visualiza-se a integração da logística dos seus processos, 
de modo que todos os processos de combustão possuem relação e se integram na busca da autossuficiência 
energética. 

São utilizados os gases siderúrgicos nos processos de regeneradores dos altos fornos, aquecimento de panelas da 
aciaria e forno de combustão da Sinterização. 

A coqueria é heat recovery, ou seja, queima o gás de coqueria no interior das caldeiras, gerando vapor de alta pressão 
para geração de energia na termoelétrica. Com essa tecnologia, os voláteis gerados, e que são nocivos à saúde como o 
Tuoleno, Xileno e principalmente o Benzeno, são queimados. 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

Ao gerir seu uso e consumo de energia através de um SGE dentro da sistemática de gestão ISO 

50001, a Ternium busca implementar políticas energéticas que estão alinhadas com os delineamentos 

teóricos do Big Push para a Sustentabilidade desenvolvidos pela CEPAL (CEPAL/FES, 2019). Este estudo 
busca demonstrar como se deu a implantação do SGE na Ternium Brasil e quais foram seus impactos nos 

diversos níveis organizacionais e produtivos da empresa. Ademais, busca-se identificar relações entre os 
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impactos dessa política e a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS; ONU, 

2015).  

A metodologia desse trabalho consiste no estudo de caso das etapas de produção em que o SGE foi 

aplicado, bem como na análise descritiva das mudanças e impactos gerados em cada uma das etapas. Serão 

apresentados sucintamente 7 projetos em que o SGE foi aplicado para ilustrar o estudo de caso.  

Esse estudo de caso está estruturado da seguinte forma. Na Seção B, faz-se uma descrição das 

metodologias utilizadas (o PEE, o SGE e a ISO 50001). Na Seção C, são apresentados os projetos elegidos 

para a melhoria do desempenho e os resultados obtidos em cada um deles. Na Seção D, discutem-se as 

convergências entre o caso da Ternium e a abordagem cepalina do Big Push para a Sustentabilidade. Por 

fim, apresentam-se as considerações finais e as principais lições aprendidas com este estudo. 

 

B. A ISO 50001 na Implantação do Sistema de Gestão de 
Energia para Melhorar o Desempenho Energético da 
Ternium  

1. O Programa de Eficiência Energética  

Com o objetivo de melhorar o desempenho das operações, tanto no sentido dos custos operacionais, quanto 

no sentido da redução de emissão dos gases do efeito estufa (GEE), a Ternium desenvolveu e implantou 

o Programa de Eficiência Energética (PEE). Os resultados do programa, que teve início em 2017 e 

atualmente encontra-se na terceira fase, são aqui discutidos e revelam que, através do uso do Sistema de 

Gestão Energética (SGE)2 e da aplicação da Norma ISO 50001, a empresa obteve retornos positivos, tanto 

em temos ambientais, quanto em termos dos custos operacionais.  

A Ternium iniciou o processo de implementação do PEE em fevereiro de 2015 com a criação da 

equipe de Eficiência Energética, constituída por profissionais especializados dedicados à interação com as 

equipes da coordenação de processos, operação e manutenção das áreas operacionais. A metodologia 

aplicada na execução das atividades do PEE é uma adaptação do método DMAIC SIX SIGMA3. Com a 

implementação do Programa em todas as áreas utilizando a metodologia DMAIC, foram alcançados e até 

mesmo ultrapassados os resultados desejados pelo PEE.  

O PEE requereu o desmembramento dos fluxos energéticos e consumidores de energia das áreas, 

uma vez que a metodologia sugere que elas sejam subdivididas para uma análise bem detalhada dos 

processos, realizando-se uma meticulosa análise da matriz energética das áreas. A etapa de 

desmembramento do consumo de energia da empresa permitiu o conhecimento do valor de consumo em 

cada etapa da produção, bem como do custo de cada energético consumido no processo de produção. As 

informações obtidas nesta etapa foram importantes para a realização dos estudos sobre a viabilidade das 

ideias de redução do consumo. Foram 928 ideias levantadas ao longo do estudo utilizando a metodologia 

DMAIC SIX SIGMA, o que demonstra o potencial de inovação de um projeto que propõe eficiência 

energética. 

 
2  Para fins de esclarecimento o Sistema de Gestão Energética (SGE) é responsável pelas partes interessadas envolvidas: desde os 

funcionários até a alta administração, passando por fornecedores e funcionários. Já o Programa de Eficiência Energética (PEE) tem 

por objetivo difundir a proposta das mudanças da gestão de energia da empresa e seu impacto ambiental associado, servindo de 

ferramenta para coleta de informações e gerenciamento dos energéticos necessárias aos cálculos dos projetos de redução de consumo. 
3  O método DMAIC SIX SIGMA para implementação do SGE envolveu as seguintes fases: Definição do time da área responsável pela 

interação com a equipe de eficiência energética e definição do cronograma de encontros para realização das atividades de tal programa; 

Mensuração detalhada das etapas do consumo energético; Análise e avaliação dos dados coletados, identificando as perdas de energia 
e os potenciais de redução; Melhora, através de workshops com times de todas as etapas produtivas, onde ideias de redução de consumo 

por energético foram levantadas e discutidas com todos os colaboradores; Controle da implementação para quantificação do ganho de 
economia de energia e redução de GEE e reuniões de acompanhamento são realizadas com os gestores. 
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Portanto, o valor desta etapa do programa se deu não apenas pela economia de energia alcançada, 

como também pela preparação robusta realizada nas áreas, conscientizando os colaboradores para a 

implementação do SGE, já que os arranjos institucionais já estavam costurados. 

 

2. Implementação do Sistema de Gestão de Energia na Ternium  

Para o êxito de tornar perene os resultados obtidos a partir do Programa de Eficiência Energética, foi 

necessária a implementação de um planejamento de vários aspectos da empresa. Não só no âmbito da 

produção, mas também do corpo técnico e administrativo. Assim, as diretrizes de sistematização de uso e 

gestão de energia apresentadas na Norma ISO 50001 foram importantes no sentido de servir de suporte e 

orientar as medidas que seriam adotadas. Após sua implementação, iniciou-se um processo de 

compreender as diferentes etapas a serem rigorosamente analisadas e colocadas dentro dos moldes da ISO, 

com base nos aprendizados do PEE. A seguir serão apresentadas as etapas para que o SGE fosse 

implementado.  

O quadro de exigências da Norma ISO 500014 envolve: desenvolvimento de uma política para uso 

mais eficiente da energia; fixação de metas e objetivos para atender a essa política; uso de dados para 

melhor compreender e tomar decisões sobre o uso de energia; mensuração dos resultados; revisão do 

funcionamento da política; melhora contínua da gestão de energia (ABESCO, s.d). 

A ISO 50001 apresenta uma lógica sistêmica, com definições, procedimentos, e estratégias que 

orientam as organizações na implantação de um SGE, baseado no ciclo PDCA (Planejar, Desenvolver, 

Controlar e Analisar) e pode ser aplicada a qualquer organização. Tal sistemática foca na melhoria 

contínua do desempenho energético através do acompanhamento de medições para a gestão de consumos 

de energéticos e utilidades, além da realização de ações de eficiência, visando a obtenção de resultados 

mensuráveis e eficazes com relação ao desempenho energético. 

Para que a ISO 50001 fosse aplicada às etapas da produção da Ternium, foi necessário, antes de 

mais nada, consolidar os arranjos corporativos, de forma a mobilizar auditorias energéticas que 

identificaram os processos mais energo-intensivos5, que deveriam ser priorizados.  

Outra medida importante no processo implantação do SGE na Ternium foi a formação de uma 

Política Integrada de Eficiência Energética e Meio Ambiente, através da integração destas duas gestões, 

uma vez que apresentam objetivos similares e buscam alcançar os mais altos padrões de desempenho 

ambiental e energético6.  

Ademais, foi importante o envolvimento do corpo técnico da empresa, através da criação de uma 

nova cultura organizacional, com a implementação de novas rotinas operacionais que visam o controle 

eficaz do consumo e uso de energia, bem como permite a construção paralela de um sistema de 

informações robusto e confiável para a contabilização as emissões de GEE. A introdução da cultura do 

gerenciamento de energia e GEE buscou uma maior confiabilidade sobre a qualidade dos dados de energia 

e envolveu os funcionários numa mudança de comportamento para atitudes energeticamente eficientes.  

Em seguida, foi criado um corpo de auditores qualificados, responsáveis pela checagem e 

monitoramento controlado das medidas tomadas para melhora do desempenho energético. Para tal, foi 

realizado um treinamento da equipe, de forma que o corpo de treinamento dos auditores internos pudesse 

participar. Estes são responsáveis pela formação de profissionais preparados para o uso do SGE em todas 

as áreas da empresa.  

 
4  O ISO (Internacional Organization for Standardization) é uma federação mundial de organismos nacionais de normalização 

(organismos membros da ISO). O ISO 50001 é a norma Sistema de Gestão de Energia, que tem por objetivo “permitir que as 

organizações estabeleçam os sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho energético, incluindo a eficiência 
energética, uso e consumo. A implantação desta Norma se destina à redução nas emissões de gases de efeito estufa e outros impactos 

ambientais relacionados à energia e os custos/economia que esse sistema de gestão de energia promoverá.” (ABESCO, s.d) 
5  Ou seja, aqueles que causam maior impacto ambiental e devem ser priorizados para serem estudados de forma mais detalhada e 

sofrerem ações para mitigar os GEE. 
6  Mais informações sobre a Política Integrada de Eficiência Energética e Meio Ambiente pode ser consultada no link 

https://br.ternium.com/pt/sustentabilidade/eficiencia-energetica/#eficiencia-energetica 
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Por fim, foi realizada uma revisão dos requisitos, metas, linhas de base, indicadores chaves, ou seja, 

uma revisão da matriz energética das áreas, com uma revisão realizada pela Alta Direção, concretizando 

de fato as mudanças rumo a um sistema de maior eficiência energética. 

 

C. Impactos do Programa de Eficiência Energética nos Projetos 
Propostos  

A Ternium desenvolveu 7 principais projetos com impactos na otimização dos processos. Os projetos, 

realizados em diversas etapas da produção, serão descritos abaixo, de forma a revelar melhorias nos 

processos envolvidos, bem como as próximas etapas. 

 

1. Melhoria da energia recuperada e distribuída do gás de aciaria  

Esse projeto teve a participação das equipes da Aciaria, Utilidades e Sinterização, pois o Gás de Aciaria é 

consumido nessas áreas. Após uma análise de consumo feita com a metodologia DEMAIC SIX SIGMA, 

foi verificado que havia um limite de Poder Calorífico Interior (PCI) de energia dos Gás de Aciaria a ser 

recuperado, em função do forno de ignição de sinterização, ou seja, parte do gás gerado na aciaria era 

queimado na chaminé e sua energia substituída por gás natural, em função desse limite técnico do forno 

de ignição de Sinter. Foi verificado que a válvula de fornecimento de gás de aciaria para o forno de 

sinterização não abria totalmente quando havia queda do poder calorífico do gás. Essa variação do poder 

calorífico do gás de aciaria é comum no seu processo de obtenção e não pode ser modificado.  

 

Gráfico 1 
Sistema de armazenamento e distribuição dos gases siderúrgicos da Ternium Brasil 

Energia recuperada e distribuída do BOFG 

 

Fonte: Ternium Brasil. 
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Para otimizar o processo, foi realizada a automação da válvula de fornecimento do gás para o forno 

de sinterização, permitindo o consumo de gás de aciaria de menor poder calorífico gerado e reduzindo o 

consumo de gás natural nesse processo. Essa modificação na automação da válvula de fornecimento do 

gás aciaria foi importante não só para esse processo, mas também para a redução do consumo de GN nos 

outros processos integrados. No Anexo, pode-se visualizar a fluxo de armazenamento e distribuição do 

gás (BOFG) de aciaria.  

Outras ações foram realizadas e tiveram importante participação para o resultado desse projeto: 

Integração das Equipes da Aciaria e Utilidades, padronização da atividade de recuperação de Gás e lógica 

(segunda fase) através de algoritmos para recuperação do Gás de Aciaria conforme nível do Gasômetro. 

Os resultados do projeto podem ser verificados no Gráfico 1. 

Vale enfatizar que esse projeto começou em 2017 em está em sua terceira fase, na qual será 

realizada a automação da distribuição dos gases siderúrgicos. Atualmente, existe a necessidade de 

interferências dos operadores para a obtenção de um bom resultado de recuperação e distribuição. 

Os ganhos acumulados do projeto são: 

• Primeira fase: Redução de 3.892.000 Nm³/ano de gás natural, que corresponde à 4,60% do total 

e uma redução de emissão de 7.431,00 tCO2e/ano.  

• Segunda fase: Redução de 3.758.000 Nm³/ano de gás natural, que corresponde à 5,37% do total 

e uma redução de emissão de 7.175,15 tCO2e/ano.  

• Terceira fase (Em andamento): Redução estimada de 1.783.848Nm³/ano de gás natural, que 

corresponde à 3,25% do total e uma redução de emissão de 2.786,87 tCO2e/ano. 

 

1. Automação do consumo de gás natural dos regeneradores dos 
altos fornos 

Os altos fornos da Ternium Brasil possuem três regeneradores cada um, mantendo-se dois em aquecimento 

e um soprando ar quente para as ventaneiras do forno durante sua operação, de modo que esse processo 

consome 98,5% do gás natural dos altos fornos. 

O processo de aquecimento dos regeneradores possuía um set point manual de fornecimento de 

energia para o processo. Portanto, demandava grande atenção dos operadores para realizarem esse ajuste, 

o que acarretava em um alto consumo de gás natural. A solução proposta foi a implementação de um set 

point que possui uma lógica de fornecimento de energia para o processo, modulando o fornecimento de 

energia. Essa ação reduziu o consumo de gás natural de 8.786.000 Nm³/ano, equivalente a uma redução 

de 22,5%, ou seja, redução de emissão de 15.457,18 tCO2e/ano.  

 

2. Ramonagem e Troca dos tubos aletados das Caldeiras de 
Recuperação da Coqueria 

A Coqueria da Ternium possui três baterias, com 432 fornos e 12 caldeiras de tipo aquatubular, as quais 

possuem a função de absorver o calor dos gases provenientes dos fornos de coque e gerar vapor de alta 

pressão. Entretanto, esses gases carreiam consigo um resíduo (fuligem) do processo de combustão dos 

voláteis. O projeto, com investimento de USD 12,9 milhões consistiu na instalação de sopradores de 

fuligem em duas caldeiras (Figura 3) com a finalidade de retirar esse resíduo da camada externa dos tubos 

das caldeiras, elevando assim a produção de vapor em mais 3.512,78 t/ano, correspondentes à redução de 

565,21 tCO2e/ano. 
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Figura 3  
Sistema de Ramonagem das caldeiras com vapor 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

3. Aumento do consumo de sucata na aciaria 

A empresa realizou uma mudança estratégica para a produção de placas, utilizando um volume maior de 

sucata, placas de aço inutilizadas pelo tempo de uso, ou sobra de outros processos industriais que passaram 

a ter um maior volume de processamento7. A sustentabilidade está na reutilização de resíduos de 

coprodutos internos e externos, possibilitando o retorno desse material para o processo, reduzindo os 

custos e as emissões de tCO2e/ano. A prática é benéfica também em termos de redução do consumo de 

água e recursos não renováveis, como minério de ferro, carvão e calcário.  

Aproximadamente 12% do volume de placas de aço produzidas mensalmente foi proporcionado 

com o aumento do volume de sucata no processo, ou seja, a empresa passou a utilizar um percentual menor 

de gusa para a sua produção de placas. O Gráfico 2 ilustra o aumento do consumo de sucata desde o início 

da implantação do SGE.  

A meta para o ano calendário 2020/2021 é a utilização de 92.000t de sucata por mês, atualmente a 

empresa utiliza em média 48.446t, ou seja, utiliza em 19/20 2,11% a mais de sucata na carga em relação 

a 18/19 para obtenção da placa, em uma produção planejada de 4,6milhões de toneladas, irá reduzir 

81.142tCO2e de emissão no período 19/20. 

 

  

 
7  Na Ternium, a sucata de geração doméstica e externa ou industrial é reciclada. De origem doméstica, são extremidades de chapa 

obsoletas, bens de consumo e capital para uso, equipamentos e resíduos de escória de aço e ferro fundido rejeitados devido à baixa 

qualidade. A sucata estrangeira é proveniente de processos de outras indústrias, fundições e mercadorias obsoletas, como tubos, vigas 

e perfis metálicos, além de equipamentos, automóveis e eletrodomésticos. As sobras internas passam por plantas de processamento, 
quebra e corte para se adequar à densidade, tamanho dos grãos e teor de metais. A capacidade de processamento é de 25 mil toneladas 

por mês. O externo é adquirido já processado, passando pelo processo de segregação para atender às receitas da fabricação de aço. A 

qualidade do produto final é uma preocupação constante da Ternium, pois a empresa produz aço de alta qualidade para a indústria 
automotiva. Um controle rigoroso é feito sobre o material utilizado, a sucata pode influenciar a qualidade do aço, é necessário controlar 

o tipo de sucata comprada, inspecionar o tipo que se recebe e definir a mistura que pode ser usada para cada tipo de aço produzido, 

evitando assim a contaminação e garantindo a qualidade. 
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Gráfico 2 
Histórico de consumo de sucata na aciaria (Kg de sucata/ t placa producida) 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

4. Índice de recirculação de água 

Através da redução da captação de água do Rio São Francisco, a Ternium realiza projetos de gestão de 

consumo de águas e melhoria dos índices de recirculação de água dos processos. A Figura 4 ilustra o 

Sistema de Recirculação de água de resfriamento das Placas de aço da empresa no Brasil.  

Nos últimos dois anos foram investidos mais de R$ 6 milhões em projetos de recirculação de água 

no site da Ternium Brasil. Destaca-se o projeto de recirculação da água do Slab Coling, reduzindo o 

consumo de água industrial em 250m³/h. 

 

Figura 4 
Sistema de Recirculação de água de resfriamento das placas de aço 

 

Fonte: Ternium Brasil. 
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A redução no consumo de água industrial foi expressiva, quando comparados o período dos anos 

2017/2018 em que foram consumidos 3,4 m³/t de placa, com o período 2018/2019 em que foram 

consumidos 2,9 m³/t de placa, conforme é possível observar no Gráfico 3, que apresenta a redução do 

Índice de Captação de Água do Rio São Francisco desde o início do SGE.  

Atualmente, a Ternium está desenvolvendo um projeto com investimentos que irão reduzir ainda 

mais o volume utilizado por tonelada de placa, reduzindo o volume de água captada. 

 
Gráfico 3 

Índice de captação de Água do Rio São Francisco 
(Volume de água captada por tonelada de aço produzido) 

 

 
Fonte: Ternium Brasil. 

 

5. Projeto BioMetano 

No dia 24 de setembro de 2019, a Ternium deu início ao projeto de injeção de Biometano na rede Gás 

Natural de Baixa pressão no aterro de Seropédica (Figura 5)8.  

O biogás, proveniente da degradação da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos, é purificado 

na usina construída no local por meio da remoção completa de CO2, H2S e outros contaminantes. O 

biometano é o biocombustível gasoso obtido a partir desse processo e pode ser aproveitado como 

combustível veicular ou para geração de calor. Ou seja, os operadores do aterro sanitário passam de 

misturadores de lixo a fornecedores de gás combustível de origem renovável.  

No aterro ocorre a decomposição dos resíduos sólidos urbanos que geram um biogás, rico em 

metano (CH4), que é filtrado numa planta dentro do próprio aterro e transformado em biometano para 

aplicação nas combustões estacionárias. Nesse sentido, a Ternium passará a receber um volume de até 72 

mil Nm³ por dia de biometano, resultando na substituição de mais de 30% do consumo de gás natural fóssil 

da Ternium por uma fonte mais sustentável, reduzindo as emissões de GEE em 55.331 tCO2e/ano. 

A substituição contribui localmente para a redução das emissões GEE no Estado do Rio de Janeiro, 

uma vez que o aterro sanitário deixa de queimar os gases e passa a produzir combustível renovável. Essa 

 
8  O aterro de Seropédica, o maior da América Latina, atende cerca de 10 milhões de pessoas e recebe por dia 10 mil toneladas de lixo 

do Rio de Janeiro, Seropédica e Itaguaí. 
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inciativa irá trazer sustentabilidade para o Rio de Janeiro ao unir dois empreendimentos com impacto 

ambiental significativo em prol de uma solução de mitigação de GEE para ambos. 

 

Figura 5  
Aterro Sanitário de Seropédica  

 
Fonte: Ternium Brasil. 

 

6. Burn loss dos fornos da coquería 

Burn Loss é a queima da massa de coque. Esse processo é inerente ao processo de coqueificação. A falta 

de controle pode acarretar problemas para o processo, perdas no rendimento e impactos no custo final do 

produto. Os principais fatores que afetam o Burn Loss são: imprecisão dos equipamentos de medição; 

queima de coque por tempo bruto acima do necessário; entrada de ar falso nas baterias; sucção das 

caldeiras e perdas de carvão; coque no manuseio. 

Após uma série de estudos e utilizando a metodologia Six Sigmas, foram identificadas 

oportunidades de melhoria operacionais que trariam mais eficiência, estabilidade operacional e 

consequentemente aumento da produção de coque e vapor, como: melhoria na vedação dos fornos de 

coque e alteração no planejamento de parada de produção. 

A redução do Burn Loss aumentou o rendimento de coque/carvão, reduziu o consumo específico 

de carvão e aumentou a produção de coque e a geração de vapor, conforme é possível observar no Gráfico 

4, que contém informações do processo desde 2015, antes da implantação do SGE. A implementação deste 

projeto permitiu uma redução da perda por queima de 8,13% para 6,54% e a redução de custo de USD 

2,16 por tonelada de aço produzido no ano fiscal de 16/17, representando significativo ganho competitivo. 
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Gráfico 4  
Burn Loss da Coqueria (em porcentagem) 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

7. Manutenção da certificação da ISO 50001 

A Norma ISO 50001 passou por uma atualização em 2018, se adequando a estrutura HLS das normas ISO 

90001 e ISO 140001. A auditoria interna realizada em 2019 foi realizada em conjunto com a ISO 140001, 

e os resultados foram muito satisfatórios, pois foi reduzido em uma semana o calendário Anual de 

auditorias da Ternium Brasil. 

A Ternium Brasil tem planejado a sua Recertificação na ISO 50001/2011 para a versão ISO 5001/ 

2018 em 2020. 

 

D. A relação do caso estudado com o Big Push para a 
sustentabilidade 

A adequação da Ternium às exigências da Norma ISO 50001 buscou uma autossuficiência energética, 

através da integração logística de todos os processos de combustão realizados ao longo da produção. A 

queima de gases na coqueria no interior das caldeiras, gera vapor de alta pressão, utilizado na geração de 

energia termoelétrica. Os voláteis gerados nesse processo (como o Tuoleno, Xileno e Benzeno) são 

considerados nocivos à saúde e ao ambiente. Desta forma, a aplicação SGE na Ternium teve por objetivo 

reduzir as emissões de gases do efeito estufa, mas o processo de aprendizado e de maior eficiência acabou 

acarretando também ganhos competitivos em termos de menores custos operacionais (do menor uso de 

energia) e de maior eficiência operacional. 

O uso da ISO 50001 como orientação para as ações tomadas pela empresa foi eixo norteador dos 

investimentos sustentáveis realizados, que se alinham com a abordagem Big Push para a Sustentabilidade, 

além de permitir que as diretrizes da Ternium se adequassem aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, presentes na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). 

A abordagem do Big Push para a Sustentabilidade é definida pela Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas da seguinte forma: 
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O Big Push Ambiental representa uma articulação e coordenação de políticas (públicas e 

privadas, nacionais e subnacionais, setoriais, tributárias, regulatórias, fiscais, de 

financiamento, de planejamento etc.) que alavanquem investimentos nacionais e estrangeiros 

para produzir um ciclo virtuoso de crescimento econômico, gerador de emprego e renda, 

redutor de desigualdades e brechas estruturais e promotor de sustentabilidade (CEPAL/FES, 

2019).  

Fica claro, portanto, que o Sistema de Gestão de Energia adotado pela Ternium Brasil é um exemplo 

de planejamento e execução de ações e investimentos que buscam mobilizar diversos setores da empresa 

de uma maneira mais sustentável, através da redução de gases do efeito estufa e da redução e/ou uso mais 

eficiente do uso de energia. Para o SGE fosse implantado, foi necessária a articulação e sincronização 

tanto do corpo técnico e dos formadores, quanto da escolha de áreas prioritárias de investimentos.  

Os 7 projetos realizados (Melhoria da energia recuperada e distribuída do gás de aciaria; Automação 

do consumo de gás natural dos regeneradores dos altos fornos; Ramonagem e troca dos tubos aletados das 

caldeiras de recuperação da coqueria; Aumento do consumo de sucata na aciaria; Índice de recirculação 

de água; Projeto BioMetano; Burn loss dos fornos da coqueria) tiveram a capacidade de mobilizar diversas 

etapas importantes da produção da Ternium, tanto no aspecto socioeconômico, quanto no aspecto 

ambiental. Desta forma, a maior rentabilidade da empresa está diretamente relacionada com a redução da 

emissão de gases do efeito estufa, bem como a reutilização e redução do consumo de ativos que antes 

geravam impactos negativos no sentido econômico e ambiental.  

 A abordagem do Big Push para a Sustentabilidade da CEPAL visa um desenvolvimento baseado 

no tripé econômico, social e ambiental, que representam princípios nos quais a Ternium também se baseia 

para promover suas ações.  

A eficiência Schumpeteriana refere-se a uma matriz produtiva mais integrada, complexa e intensiva 

em inovação capaz de gerar externalidades positivas do aprendizado e do conhecimento acumulado que 

se irradiam em toda a cadeia de valor (CEPAL/FES, 2019). Esta abordagem está presente a partir do 

momento em que se observa a adoção de tecnologias e inovações pela empresa a fim de adequar-se à 

Norma ISO 50001, como por exemplo tecnologias de automação. Ademais verifica-se que empresa 

também fortaleceu o aprendizado e fomentou o fluxo de conhecimento, pois investiu na formação e 

capacitação de seus profissionais e criou oportunidades para a geração de soluções, como foi o caso das 

928 ideias levantadas com a aplicação da metodologia DMAIC SIX SIGMA. 

No que diz respeito à eficiência keynesiana, que destaca os benefícios de se atuar em nichos de 

mercado cuja demanda esteja em rápida expansão nacionalmente ou internacionalmente (CEPAL/FES, 

2019), a escolha por investimentos em eficiência energética, redução de emissão de gases do efeito estufa, 

reutilização de materiais e da redução da captação de água são aspectos que se enquadram no surgimento 

de um mercado que está em expandindo não apenas no Brasil, mas também no mundo, com exigências 

cada vez mais rigorosas por parte de países importadores parceiros.  

A terceira eficiência na abordagem do Big Push para a Sustentabilidade é a eficiência da 

sustentabilidade, que se refere a gerar crescimento econômico para geração de empregos desacoplado de 

aumento de emissões de gases do efeito estufa e da depreciação do capital natural (CEPAL/FES, 2019). 

Essa talvez seja a principal eficiência ilustrada pelo caso do SGE da Ternium Brasil, uma vez que o caso 

estudado apresentou resultados que superaram as expectativas e planejamentos realizados em estudos da 

Ternium. Como apresentado, a redução de gases do efeito estufa foi expressiva e gerou retornos positivos 

para a empresa, principalmente em termos de redução de custos com energia e ganhos de eficiência.  

Finalmente, os projetos promovidos pela Ternium estão em acordo com a Agenda 2010 e seus 17 

ODS (ONU, 2015), principalmente no que do diz respeito ao ODS 12, “Assegurar padrões de produção e 

de consumo sustentáveis” e ao ODS 13, “Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 

seus impactos”. 
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E. Considerações finais  

A implantação de um sistema de gestão de energia na Ternium Brasil sob a sistemática da ISO 50001 se 

consolidou como a principal estratégia de mitigação de gases de efeito estufa e consequente racionalização 

de custos na indústria siderúrgica. Ela pode ser enquadrada como um caso aplicado da abordagem Big 
Push para a Sustentabilidade, uma vez que promoveu investimentos que levaram a impactos econômicos, 

ambientais e sociais positivos nas operações da empresa.  

O novo quadro institucional mundial não deixa dúvidas de que a questão do gerenciamento da 

energia e das emissões de GEE não pode mais ser ignorada pelos tomadores de decisão do setor industrial. 

Empresas dos países desenvolvidos, que já tiveram restrições legislativas impostas pelos governos locais 

com relação à emissões de GEE estão em processo de desenvolvimento de seus sistemas de gerenciamento 

de Energia.  

O gerenciamento de energia é relativamente novo e se caracteriza como um processo de 

aprendizagem durante sua própria execução. Exige preparação por parte das empresas tanto na questão da 

sensibilização, sendo introduzida a cultura da gestão de energia e emissões de GEE, quanto 

estruturalmente, ao se desenvolver um processo contínuo e consistente de coleta de dados de energia e seu 

controle. Tais dados servem de base para a definição de uma estratégia de redução de consumo de energia 

e, consequente, de mitigação de GEE e de racionalização de custos. 

Para que uma nova filosofia de trabalho seja implantada, é necessário o comprometimento da alta 

gestão da empresa, assim como dos gerentes das áreas técnicas, de operação e manutenção, já que os 

responsáveis (supervisores, técnicos e engenheiros) das áreas criam barreiras, que precisam ser eliminadas.  

A utilização de um combustível de origem renovável apresenta caráter inovador à gestão do uso e 

consumo de energia, pois permite que a siderúrgica introduza um combustível de origem renovável em 

suas operações, vencendo a resistência do desconhecimento da aplicação do biometano para uso industrial, 

já que possui características bem próximas ao gás natural de origem fóssil.  

Nesse contexto, enquadra-se todo um processo de educação e sensibilização de todos os níveis 

corporativos, ou seja, desde a alta administração até os funcionários em todos os níveis operacionais. 

Todos devem aceitar uma mudança na sua rotina e, sair da zona de conforto, é uma quebra de paradigma. 

Todos os projetos foram desenvolvidos, pois os gestores incorporaram o valor da entrega do seu produto, 

ou processo com o modo mais energeticamente eficiente e com energia renovável, não apenas pela sua 

produtividade, mas também pelo seu compromisso ético de entregar seu produto com menor impacto 

ambiental possível, em termos de emissões de GEEs. 

Com o aprofundamento da inserção da cultura do gerenciamento de energia e dos GEEs nas 

operações de uma corporação, ações de longo prazo são as que dependem da mudança comportamental 

dos indivíduos. Quanto mais cedo isto ocorrer, mais rápido o objetivo de estabilização das concentrações 

de GEE na atmosfera será atingido e as operações da organização tem seu custo operacional reduzido, 

tornando a empresa mais competitiva. 

O que se observa nos trabalhos de grupos ou projetos de eficiência energética, que não possuem a 

metodologia da ISO 50001, é que os mesmos não se perpetuam no tempo, atinge-se benefícios rápidos, 

mas como não há uma sistemática de medição e acompanhamento dos seus ganhos, esses projetos perdem 

o seu valor. 

Não há gestão sem medição, não se pode gerir o que não se pode medir, esse é um conceito que 

deve ficar muito claro. Deve ser lógico e factível que um SGE deva possuir seus instrumentos de medição 

calibrados, pois medições erradas resultam em diagnósticos errados, e impactam em última análise numa 

tomada de decisão errada. A medição dos ganhos através da análise estatística de regressão linear múltipla 

para acompanhamentos das performances se mostrou perfeita, desde que tenha seus dados de entrada bem 

correlacionados, pois através dela (regressão), passamos a acompanhar os consumos das variáveis mais 

importantes dos processos. 
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Analisando os ganhos, é correto afirmar que é viável se investir em equipamentos de medição e 

calibração, o retorno se deu em menos de um ano, os ganhos mensuráveis foram satisfatórios, os não 

mensuráveis se mostrarão com o decorrer do tempo, pois foi criada uma cultura de gestão dos 

equipamentos, ou seja, passa-se a ter um cuidado maior com eles, com isso aumentaremos a sua vida útil, 

e são evitadas paradas de emergência. 

Resumindo, uma empresa, ao se propor a implementar um SGE e assim, mitigar as suas emissões 

de GEE, se posiciona na vanguarda, antecipando a legislações cada vez mais restritivas, criando assim 

oportunidade de introduzir atividades energeticamente eficientes na sua rotina operacional. Esta atitude a 

torna, além mais eficiente, também mais competitiva, menos intensiva em carbono e mais responsável 

sócio ambientalmente. A partir daí, também podem ser obtidos ganhos financeiros, que diminuem os 

custos operacionais. 
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CEPAL/FES (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe)/(Fundação Friedrich Ebert Stiftung) 

(2019), “Big Push Ambiental: Investimentos coordenados para um estilo de desenvolvimento 

sustentável”, Perspectivas, N.20, (LC/BRS/TS.2019/1 e LC/TS.2019/14), São Paulo.  

ICA - International Copper Association Brasil. Guia para aplicação da norma ABNT NBR ISO 50001 – 

Gestão de Energia. 1. ed. Brasília, DF, 2016. 84 p. 

ONU (Organização das Nações Unidas) (2015), Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (A/ RES/70/1), Nova Iorque, Publicação das Nações Unidas.  

Pinho, Ingrid Person Rocha e Inventário e gerenciamento de emissões de gases de efeito estufa na indústria 

de bebidas: um estudo de caso no Brasil/ Ingrid Person Rocha e Pinho. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 

2009. 

Rodrigues, M.A. MBA Gestão da Qualidade: A Certificação do Sistema de Gestão de Energia – ISO50001 

em uma Siderúrgica. Dissertação (MBA) – UNIFOA, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, 2018. 

UNIDO – United Nations Industrial Development Organization. Practical Guide for Implementing an 

Energy Management System. Industrial Energy Efficiency, Viena, 2013. 

  



18 

Anexo – Materiais complementares 

Figura 6 
Fluxograma do sistema de armazenamento e distribuição dos gases siderúrgicos da Ternium Brasil 

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 

Figura 7 
Certificado da Ternium Brasil na ISO 50001  

 

Fonte: Ternium Brasil. 

 


