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ArcelorMittal Tubarão  

Laminador de 

Tiras a Quente 

Aciaria 

Alto Forno II 
Alto Forno I 

Terminal Portuário de Produtos 

Siderúrgicos de Praia Mole - TPS 

Coqueria 

Sinterização 

Condicionamento 

de Placas 

Lingotamento 

Contínuo I, II e 

III 
Alto Forno III 

Terminal barcaças - 

TBMAR 

SOL Coqueria 

ÁREA TOTAL: 13 MILHÕES E 500 MIL m²  

ÁREA CONSTRUÍDA: 7 MILHÕES m²  
PRODUTOS: PLACAS E BOBINAS DE AÇO 

EMPREGADOS: 6.400  
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• Desenvolver ações que assegurem o cumprimento da 

legislação;  

• Buscar a melhoria contínua e a prevenção de poluição;  

• Manter aberto o diálogo com todas as partes 

interessadas; 

• Promover iniciativas educacionais que valorizem a 

conscientização ambiental das comunidades do entorno; 

• Adotar práticas gerenciais apropriadas para utilizar de 

forma eficiente os recursos naturais e a energia; reduzir 

emissões atmosféricas, efluentes hídricos e geração de 

resíduos; e promover a reciclagem e a comercialização 

de coprodutos;  

•  Estabelecer os objetivos e metas ambientais levando 

em consideração o atendimento legal, opções 

tecnológicas e requisitos financeiros;  

• Desenvolver ações técnica e economicamente viáveis 

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 

Política Ambiental 



3 

Fluxo de Produção de Aço  

Placa e Bobina 
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Uso de Água Processo Siderúrgico 

Transferência de Calor 

É apropriada em processos de aquecimento ou resfriamento, através de 

trocadores de calor e caldeiras para geração de vapor 

 

Geração de Energia 

Plantas termoelétricas que utilizam o vapor d’água com o propósito de mover 

turbinas adaptadas a geradores 

 

Aplicação em Processos 

Parte integrante do processo 

 

Controle Ambiental 

 

Consumo Humano 
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Sistema de águas  
(captação, distribuição, reuso e descarte) 

Rede de poços 

Retorno para 
áreas 

96% 4% 
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Plano Diretor de Águas 
Sustentabilidade dos Recursos Hídricos 

Em novembro de 2014, a ArcelorMittal Tubarão colocou 

em prática o Plano Diretor de Água (PDA), com o 

objetivo de intensificar o uso de água doce e reutilizá-lo 

dentro da empresa, a fim de contribuir para os esforços 

socioambientais. O PDA é antes de tudo, um roteiro para 

alcançar a visão do futuro da Gestão dos Recursos 

Hídricos, orientado pelos compromissos, diretrizes da 

Politica Ambiental e os requisitos legais aplicáveis.  

 

Ele é um instrumento de gestão que direciona ao 

proposito de apoiar a empresa a uma atuação eficiente e 

sustentável dos recursos hídricos. 

Diagnóstico de recursos hídricos internos em cenários internos e externos à empresa; 

Equilíbrio entre a disponibilidade de água e futuras demandas de água em relação à quantidade e 

qualidade, identificando possíveis conflitos; 

Ação para uso racional, reutilização de efluentes internos, otimização de processos operacionais, melhoria 

da qualidade disponível dos recursos hídricos, proteção e valorização de ecossistemas aquáticos, e; 

Identificação e planejamento para o uso de fontes alternativas de água doce.  
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Cenário Hídrico 

Embora o Brasil seja o primeiro país do mundo em termos de disponibilidade de água do rio, a poluição 

da água, o modelo de consumo e as condições climáticas adversas culminaram em um cenário de 

escassez de água especialmente no sudeste brasileiro, com sérios impactos nos sistemas de 

abastecimento de água e comprometimento desse recurso em várias regiões do país. 

 

O estado do Espírito Santo enfrentou a pior seca em 40 anos e o governador decretou “cenário de 

alerta" em janeiro de 2015. A falta de chuvas provocou desde o fechamento das hidrelétricas em Santa 

Maria de Jetibá, na região Serrana, até a revisão dos volumes fornecidos ao setor industrial. 

 

 

Bacia Hidrográfica ( Rio Santa Maria da Vitória) 

Bacia hidrográfica (Rio Santa Maria) 

Principais atividades econômicas: agricultura, avicultura, 

turismo, indústrias e geração de energia hidrelétrica 
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Situação de emergência 

Com a grave escassez hídrica em 2015 houve uma importante restrição de fornecimento água do rio 

pela concessionária, trazendo riscos eminente de redução de produção, riscos ambientais e de 

desempenho de equipamentos na ArcelorMittal Tubarão. A redução de consumo em 2015 foi de 39%. 

Diante desse cenário de escassez de água no Espírito Santo, em janeiro de 2015, a ArcelorMittal de 

Tubarão iniciou um trabalho emergencial para aumentar a eficiência dos processos com significativa 

redução de consumo de água doce (m³/h). 

 

Em 2016, com o racionamento de água, naquele momento correspondente a um dia por semana, a 

redução atingiu 49%. 

Ações de emergência 

 
• Reutilização de água para a umectação de vias internas, no 

apagamento de coque, granulação de escória e máquina de 

moldar gusa (via caminhão) 

• Aplicaçção de polímero nas pilhas de matéria-prima para controle 

ambiental 

• Atuação em vazamentos com mais agilidade 

• Aumento da recirculação de água nos sistemas de resfriamento 

• Recuperação de água de chuva e condensado de ar 

condicionado nos prédios 

• Instalação de redutores de fluxo em torneiras de água em toda a 

empresa 

• Campanhas nas áreas para reduzir o consumo 

Projeto Redução 

(m³/h) 

Invest. 

(USD) 

Atualização  tecnológica ETA-R 360 7,5M 

Tubulação para envio de água de reuso 

em substituição dos caminhões 

- 283k  

Perfuração de poços de água 

subterrânea (4 operando e 4 em teste) 

360 3,5M 

Dessalinização de água do mar 500-1500 Em 

estudo 

Reuso de efluentes de esgoto 

doméstico tratado 

500 Em 

estudo 

Suporte ao governo  em projeto de 

redução de vazamentos 

- 30k  
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Redução e recirculação 

Gestão de consumo nas Áreas Operacionais 
 

• Atuação em reparos de vazamentos em toda a rede de 

distribuição de água; 

• Gestão nas unidades de recirculação e redução de perdas 

 

 

Recovery and storage of air conditioning 

condensate 

Redutor de vazão em 

torneira 

Ações de redução de consumo em prédios, 

escritórios e restaurantes 
 

• Redução de consumo e recuperação de água em prédios 

escritórios e restaurantes; 

• Recuperação de condensado de ar condicionado e água de 

chuva; 

• Instalação de redutores de vazão em torneiras 

 

 

Redução de aspersão com água em pilhas de matéria 

prima 
 

• Aplicação de polímero nas pilhas de carvão e minério, com 

diluição em água de reuso. 
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Redução e recirculação 

Fontes alternativas de água 
 

• Identificação e estudos de novas fontes de água; 

• Perfuração de poços de água subterrânea; 

• Estudo de reuso de efluente sanitário externo 

tratado; 

• Estudo de dessalinização de água do mar 

Sistemas de recirculação de água 
 

• Aumento do índice de recirculação dos 

sistemas; 

• Reaproveitamento interno das purgas de torres 

de resfriamento; 

• Reuso de purgas de torres de resfriamento em 

outros processos; 

• Reuso de água de compressores; 

• Redução e reuso de retrolavagens de filtros; 
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Reuso e tratamento 

Reuso de água nos processos 
 

• Tratamento de efluentes para produção de água de 

reuso (ETA-R); 

• Reaproveitamento de efluentes via caminhão para 

umectação de vias pavimentadas e não pavimentadas; 

• Reuso de efluente do tratamento biológico no 

apagamento de coque; 

• Construção de redes de distribuição de água de reuso 

A modernização da estação de tratamento de águas 

residuais para reutilização de água (ETA-R),com o 

objetivo de recuperar até 400 m³ / h de água de 

processo de efluentes internos é um dos destaques. 

Com um custo de implementação de R$ 23 milhões 

(US$ 7 milhões), esta estação é o maior investimento 

privado para reutilização de água no Estado do 

Espírito Santo. 



12 

Comunicação efetiva 

Campanhas internas e 

boletins informativos 
 

• Ações e campanhas 

internas mobilizaram a 

participação de todos 

através de iniciativas 

individuais ou sugestões 

de ações coletivas em 

suas áreas de trabalho 

Envolvimento com a comunidade local 
 

• Estudo de ações integradas com o governo do Estado para reutilizar efluentes do Sistema de 

Tratamento de Esgotos Público. 

• Parcerias com a Academia local promovendo projetos científicos para reutilização de águas pluviais 

e fontes alternativas de energia a serem estudadas e executadas dentro da empresa. 
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Resultados alcançados 

Nos últimos anos, o consumo específico de água doce na AMT já vinha sendo menor do que o consumo médio 

do setor no Brasil. As ações implementadas mantiveram a produção como planejada, a confiabilidade 

operacional e o consumo específico de água caiu de 4,2 m³/t de aço bruto em 2014 para 2,8 m³/t de aço bruto 

até 2015. A AMT mantém os esforços para reduzir ainda mais a redução do consumo de água e o consumo 

específico em 2016 foi de 2,5 m³/t de aço bruto. O melhor resultado é aço inoxidável de 2,1m³/t em dezembro 

de 2016. 

As ações adotadas levaram ao aumento dos níveis de recirculação de água doce na empresa de 97% em 

2014 para 97,7% em 2016. 

Consumo de água (m³/h) 

Evolução do consumo específico (m³/tab) e recirculação 
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Resultados alcançados 

Os resultados alcançados se devem principalmente as interfaces com as diferentes áreas da empresa e 

partes interessadas externas, como Governo, Academia e sociedade civil. 

Todos trabalhando em um propósito comum. 

 

As soluções para enfrentar situações de escassez de água serão totalmente alcançadas com a 

implementação de novas fontes alternativas de água, incluindo os reusos ainda não praticados, reserva 

de água dentro da empresa ou na região, no futuro planejamento do estado e do município, para 

garantir o abastecimento de água aos usuários dos diversos setores. 

 

Podemos dizer que o fruto deste processo é o avanço para um uso sustentável dos recursos hídricos, 

pois o Plano Diretor de Água representa um marco que define a estratégia para este recurso de uso 

coletivo em uma visão futura. Estamos a caminho e as lições aprendidas serão as principais 

ferramentas desta mudança. 

Reduzir Recircular Reusar Tratar 



Danielle Duarte Bernardi 
 

Rafael Wayand Christ  

Obrigado! 


