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O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução da 
ecoeficiência de uma importante indústria siderúrgica. Mediante o 
levantamento das principais referências sobre o tema, obteve-se uma 
revisão bibliográfica sobre indicadores de ecooeficiência. A seguir, foi 
proposto um método para a análise do desempenho ambiental da 
empresa, englobando seis indicadores diferentes adaptados da 
literatura para a situação da empresa. Com o acompanhamento dos 
valores destes indicadores nos últimos cinco anos, foi possível avaliar 
a evolução do desempenho ambiental da empresa siderúrgica  no que 
diz respeito ao consumo energético, de matérias-primas e água, às 
emissões atmosféricas e geração de resíduos. Como resultado, quatro 
dos seis indicadores utilizados apontaram melhorias significativas na 
ecoeficiência da empresa. 
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1.1  
1. Introdução 

A maior exigência por parte da sociedade e, em especial, do mercado consumidor faz com que 
as empresas tenham que buscar melhorias nas condições de operação do processo, de forma a 
produzir gerando cada vez menos os impactos ao meio ambiente. A troca de tecnologias de 
fim-de-linha para tecnologias de produção mais limpa, causa a redução da geração de 
resíduos. Com a aplicação contínua de estratégias econômicas, ambientais e tecnológicas 
integradas aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso das matérias-
primas, água e energia através da não-geração, minimização ou reciclagem de resíduos 
gerados em todos os setores produtivos é possível chegar ao desenvolvimento sustentável 
(CNTL, 2003). 

O comportamento do uso consciente dos recursos naturais visando inicialmente a 
redução da geração dos resíduos, seguida da reutilização e, apenas quando não 
existe opção, reciclar traz benefícios para as organizações devido ao uso mais 
adequado dos recursos utilizados por ela ao longo de todo seu processo produtivo. 
Nesse contexto, a ecoeficiência é uma filosofia bastante útil, já que tem como objetivos a 
redução do consumo de recursos; a redução do impacto na natureza e aumento do valor do 
produto ou serviço. O conceito de ecoeficiência surgiu com Schalteger e Sturm (1990), que a 
definem como sendo a ligação entre atividades empresariais e o desenvolvimento sustentável, 
englobando tanto o desempenho econômico quanto o ecológico.  De acordo com Mickwitz et 
al. (2006), a ecoeficiência foi difundida principalmente pelo World Business Council for the 
Sustenainable Development (WBCSD).  

Um conceito mais amplo de ecoeficiência é apresentado por Lehni (2000), que a define como 
a oferta de bens e serviços a preços competitivos, de forma a satisfazer as necessidades dos 
clientes e ao mesmo tempo reduzir os impactos ambientais causados pela sua produção e 
utilização em todo o seu ciclo de vida, respeitando a capacidade de sustentação estimada para 
o planeta Terra. Kharel e Charmondusit (2007) ressaltam que muitas entidades propuseram 
diversos conceitos para ecoeficiência, mas todos seguem basicamente a mesma definição de 
criar mais valor com menor impacto. 

Segundo Verfaille e Bidwell (2000), a ecoeficiência é composta por sete elementos-chave: (i) 
redução do consumo material; (ii) redução do consumo energético; (iii) redução da dispersão 
de substâncias tóxicas; (iv) aumento da reciclabilidade; (v) otimização do uso de materiais 
renováveis; (vi) prolongamento do ciclo de vida e; (vii) aumento da oferta de produtos ou 
serviços. Esses sete elementos-chave permitem atingir os três principais objetivos da 
ecoeficiência, que são: (i) redução do consumo de insumos; (ii) redução do impacto na 
natureza e (iii) aumento do valor gerado. Entretanto, como ressaltado por Lehni (2000), a 
ecoeficiência não se limita a incrementar as eficiências nas práticas existentes, devendo 
estimular também a criatividade e a inovação nas formas de atuar em todos os setores da 
empresa. 

Devido ao seu caráter prático, de acordo Maxime et al. (2006), a ecoeficiência pode ser 
aplicada em qualquer setor industrial. Para Lehni (2000), a ecoeficiência está direcionada a 
empresas de todos os tamanhos, mas a adoção majoritária ocorre por parte de empresas de 
grande porte. Segundo Côté et al. (2006), isto ocorre porque o WBCSD é formado por 
grandes empresas e multinacionais, cuja maior parte dos esforços estão direcionados à 
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aplicação desta filosofia em empresas de grande porte e, em menor parte, para a cadeia de 
suprimentos dessas empresas.  

Mickwitz et al. (2006) comenta que a ecoeficiência pode ser vista em diversas perspectivas, 
incluindo os níveis macroeconômicos (impactos na economia nacional), mesoeconômicos 
(impactos em regiões) e microeconômicos (impactos em uma companhia). Logo, a questão a 
ser respondida é como determinar os indicadores que apontam o coeficiente de ecoeficiência 
de um sistema. A base para esses indicadores são fornecidas por Verfaille e Bidwell (2000), 
Müller e Sturm (2001) e Sturm et al. (2002). Para Salgado (2004), esses indicadores devem 
ser utilizados como ferramentas para tomada de decisões por parte do sistema analisado. 

Embora estes indicadores tenham a mesma base de cálculo, eles podem diferir de acordo com 
o sistema analisado e, desta forma, muitos estudos se concentram em propor índices para 
analisar a ecoeficiência de um sistema específico. Como exemplos de algumas propostas e 
aplicações de índices de ecoeficiência, recomenda-se Korhonen e Luptacik (2004), Michelini 
et al. (2004), Salgado (2004), Maxime et al. (2006), Mickwitz et al. (2006) e van Gerven et al. 
(2006). Para análise de ecoeficiência em indústrias do setor de metalurgia, alvo do estudo, 
recomenda-se van Berkel (2007a,b) e Kharel e Charmondusit (2007). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a ecoeficiência de uma  indústria 
siderúrgica brasileira a partir do cálculo de seus índices de ecoeficiência e acompanhamento 
desses valores nos últimos cinco anos. Dessa forma, apresenta-se uma revisão bibliográfica 
sobre indicadores de ecoeficiência e, a seguir, propõe-se um método para o cálculo dos 
indicadores para a empresa estudada.  

2. Indicadores de Desempenho 

2.1. Indicadores de Ecoeficiência 

Como colocado anteriormente, a ecoeficiência é um conceito utilizado no universo 
empresarial, onde tem sido descrita como uma combinação entre a eficiência econômica e 
ambiental. Dessa forma, segundo Verfaille e Bidwell (2000), Müller e Sturm (2001) e Sturm 
et al. (2002), um indicador de ecoeficiência pode ser obtido pela razão entre o valor 
econômico gerado (VEG) e o impacto ambiental causado (IAC): 

 
(1) 

Segundo Salgado (2004), esses indicadores são valores que fornecem informações acerca de 
um impacto ambiental específico. A partir de um conjunto desses indicadores é possível 
avaliar efetivamente a razão de ecoeficiência de determinada organização, estes indicadores 
também podem ser utilizados como elementos de tomada de decisão a nortear as ações 
focadas na busca do desenvolvimento sustentável. 

Enquanto Verfaille e Bidwell (2000) utilizam a quantidade de bens ou serviços produzidos ou 
fornecidos aos clientes ou a venda líquida, como termo econômico para a equação (1), Müller 
e Sturm (2001) consideram o valor adicionado ou o valor líquido adicionado, ou seja, também 
levam em conta os custos de produção. Já, para análise do impacto ambiental causado, existe 
um consenso na literatura que o representam pelo consumo de água, energia e matérias-
primas, ou pelas emissões do sistema, como emissões de gases com efeito de estufa (GEE), 
substâncias deterioradoras da camada de ozônio, emissões gasosas acidificantes e resíduos 
totais. As únicas diferenças referem-se à importância dada a cada item. 
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Segundo Maxime et al. (2006), os indicadores de ecoeficiência são reportados nas unidades 
físicas de produção analisadas e possibilitam a comparação dos processos de cada setor, em 
determinado período de análise, e de acordo com as variáveis analisadas. Salgado (2004) 
afirma que um conjunto desses indicadores permite uma avaliação efetiva do coeficiente de 
ecoeficiência de determinado sistema. E, através da análise da equação (1), observa-se que a 
ecoeficiência pode ser alcançada através da redução dos impactos ambientais causados pela 
atividade ou pelo aumento do valor do produto ou serviço produzido (ERKKO et al., 2005). 

Verfaille e Bidwell (2000) ressaltam que as empresas escolhem os indicadores de 
ecoeficiência que melhor sirvam ao seu processo de comunicação e de tomada de decisões. 
Müller e Sturm (2001) afirmam que é difícil estabelecer padrões de comparabilidade no 
momento de avaliar o comportamento voltado para a ecoeficiência no ambiente empresarial. 
E sem parâmetros de comparação fica impossível avaliar precisamente a evolução da 
eficiência ambiental no decorrer do tempo e determinar padrões competitivos destes índices. 
Nas poucas áreas onde metodologias já foram desenvolvidas e aplicadas, seus conhecimentos 
ainda não têm sido amplamente divulgados.  

Para que as informações obtidas através dos indicadores de desempenho ambiental resultem 
em ações efetivas, os indicadores de ecoeficiência devem ser incorporados, primeiramente, 
aos relatórios ambientais da própria empresa e, então, se tornarem parte dos demonstrativos 
financeiros (ERKKO et al., 2003). Só assim eles representarão efetivamente a combinação de 
variáveis econômicas e ambientais, resultando em um instrumento de auxílio de tomada de 
decisão no campo ambiental que trará ganhos reais para a empresa. 

3. Método 

Maxime et al. (2006) recomendam cinco passos para o desenvolvimento dos indicadores: (i) 
identificação do objetivo do indicador; (ii) seleção das fronteiras do sistema cujas entradas e 
saídas serão analisadas; (iii) escolha do período de análise; (iv) identificação e quantificação 
das entradas e saídas relevantes e; (v) cálculo do indicador. Dessa forma, primeiramente 
define-se o objetivo dos indicadores utilizados no presente trabalho: permitir a avaliação da 
ecoeficiência da empresa, além de serem utilizados como ferramentas para a tomada de 
decisões estratégicas que considerem a diminuição do impacto ambiental causado pela 
empresa. 

O segundo passo sugerido por Maxime et al. (2006) é a delimitação do sistema a ser 
analisado, assim, os indicadores serão utilizados para uma avaliação da ecoeficiência da 
empresa, levando em consideração a sua gestão de recursos hídricos e energéticos, bem como 
a gestão atmosférica, de matérias-primas e de resíduos. Como terceiro passo, define-se o 
período de análise como sendo os cinco anos compreendidos entre 2003 e 2007. 

O quarto passo é a seleção e quantificação das variáveis de entrada e saída a serem 
consideradas. Primeiramente, define-se a produção anual de aço como fator econômico a ser 
utilizado em todos os indicadores, conforme sugerido por Verfaille e Bidwell (2000). O valor 
líquido adicionado, sugerido por Müller e Sturm (2001) e Sturm et al. (2002), é preterido 
devido ao fato de o preço do aço variar segundo uma cotação de mercado, podendo não 
representar as alterações de eficiência ocorridas na companhia. Como exemplo, a empresa 
poderia produzir a mesma quantidade de aço em dois anos consecutivos e, caso houvesse um 
aumento na cotação do produto, o valor econômico gerado pela empresa seria incrementado 
sem, necessariamente, representar uma melhoria da ecoeficiência a empresa. 
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Ainda seguindo o quarto passo de Maxime et al. (2006), a seguir são apresentados os itens de 
impacto ambiental do sistema que serão considerados no presente estudo. Como primeiro 
indicador, considera-se as matérias-primas do sistema. Conforme destacado por Verfaille e 
Bidwell (2000), a redução da intensidade de uso de materiais é um dos sete elementos da 
ecoeficiência mais importantes a serem analisados. 

Adota-se, para isso, a equação apresentada por Kharel e Charmondusit (2007), considerando 
todas as matérias-primas como tendo a mesma importância. O indicador de ecoeficiência para 
o consumo de matérias-primas (iemp) é apresentado na equação (2), observando a consideração 
de Verfaille e Bidwell (2000) ao ressaltarem que água e combustíveis consumidos não devem 
ser considerados aqui, sendo monitorados separadamente. 

   (2) 

onde: PTA é a produção total de aço (toneladas) 
 MPCi é o consumo total da matéria-prima i (toneladas). 

O segundo indicador a ser utilizado é relativo ao consumo de água do sistema, conforme 
sugerido por Verfaille e Bidwell (2000), Müller e Sturm (2001) e Sturm et al. (2002). Esse 
consumo, segundo Verfaille e Bidwell (2000), é representado por toda a água de 
abastecimento comprada ou obtida a partir de fontes superficiais ou subterrâneas. O indicador 
de ecoeficiência para o consumo de água (iea) é apresentado na equação (3): 

   (3) 

onde: AC é o volume total de água consumida (m3). 

O terceiro indicador analisado é o consumo de energia da empresa, conforme recomendado 
por Verfaille e Bidwell (2000), Müller e Sturm (2001) e Sturm et al. (2002). Para esse 
indicador, será considerada a energia consumida, proveniente do carvão, do antracito e a 
energia elétrica comprada, descontando-se a energia produzida pela empresa. Os fatores de 
conversão dos combustíveis utilizados em equivalente de energia, medidos em joules, são 
apresentados por Sturm et al. (2002). O indicador de ecoeficiência da energia consumida (iee) 
utilizado é apresentado na equação (4): 

   (4) 

onde:  C é o total de carvão utilizado, em toneladas 
A é o total de antracito utilizado, em toneladas 
EC é a quantidade de energia elétrica comprada pela empresa, em GJ 

 EV é a quantidade de energia vendida pela empresa, em GJ 
  

O quarto indicador a ser utilizado é relativo à geração total de resíduos líquidos e sólidos da 
empresa, onde se inclui também a emissão de elementos particulados. Conforme apresentado 
por Verfaille e Bidwell (2000) e Sturm et al. (2002) este é um indicador adicional, mas 
importante para apontar a eficiência do sistema produtivo. O indicador de ecoefiência para a 
emissão de resíduos (ieer), apresentado na equação Erro! Fonte de referência não 
encontrada., é adaptado do indicador de desperdício apresentado por Kharel e Charmondusit 
(2007). 
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   (5) 

onde: RL é a massa total de resíduos líquidos emitidos (toneladas) 
 RS é a massa total de resíduos sólidos emitidos (toneladas) 

r é a porcentagem de reutilização de resíduos sólidos 
c é a porcentagem de comercialização de resíduos sólidos 

 EP é a massa total de elementos particulados emitidos (toneladas) 

O próximo indicador é referente à emissão de gases de efeito estufa, que se tornou um tema 
relevante devido ao aquecimento global. Esses indicadores são sugeridos por Verfaille e 
Bidwell (2000), Müller e Sturm (2001) e Sturm et al. (2002). De acordo com os primeiros, os 
gases de efeito estufa mais relevantes são: CO2, N2O, CH4, SH6, hidrofluorcarbonetos 
(HFC’s) e perfluorcarbonetos (PFC’s).  

Para o presente trabalho, serão consideradas apenas as emissões gasosas de CO2, 
características da combustão de carvão mineral. De acordo com Sturm et al. (2002) também 
deve-se considerar a massa total de CO2 emitida pela produção da energia hidrelétrica 
brasileira, equivalente a 0,01583 tonelada de CO2 por GJ de energia gerada. Como a empresa 
possui co-geração de energia, o total de energia vendido será subtraído do comprado pela 
empresa. Dessa forma, o indicador para emissões de gases de efeito estufa (iegee) são 
apresentados na equação (6): 

   (6) 

onde: MCO2 é a emissão total de CO2, em toneladas (inclui o CO2 emitido pela energia gerada) 
   
Outra emissão atmosférica significativa é a de elementos acidificantes, responsáveis pela 
chuva ácida. Esse é um indicador de ecoeficiência adicional, sugerido por Verfaille e Bidwell 
(2000), formado por substâncias como: NH3, HCI, HF, NO2 e, principalmente, o SO2, 
proveniente da combustão de carvão mineral. O indicador de emissão de gases acidificantes 
(iega) utilizado neste trabalho considera somente as emissões de SO2 e de NO2, as quais são 
convertidas em equivalentes de SO2 através da multiplicação pela constante 0,7, recomendada 
por Heijungs et al. (1992), e é apresentado na equação (7): 

   (7) 

onde: MSO2 é a emissão total de SO2, em toneladas 
 MNO2 é a emissão total de NO2, em toneladas 

Deve-se ressaltar que todos os indicadores propostos são do tipo maior-é-melhor, uma vez 
que um aumento no valor do indicador reflete um aumento de produção ou uma diminuição 
do impacto ambiental causado pela empresa. Dessa forma, um incremento no indicador 
aponta uma melhoria relativa da ecoeficiência. 

No presente trabalho não serão analisados índices relativos à emissão de substâncias 
deterioradoras da camada de ozônio (CFC’s) ou aos impactos ambientais relacionados ao 
ciclo de vida dos produtos, como embalagens, transporte e emissões durante a utilização e 
eliminação. Tais análises podem ser encontradas em Verfaille e Bidwell (2000) e Sturm 
(2002). 

Desta forma, são analisados seis indicadores de ecoeficiência, referentes ao consumo de 
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matérias-primas, água e energia e emissões de resíduos, gases com efeito estufa e gases com 
efeitos acidificantes. O último passo sugerido por Maxime et al. (2006) é o cálculo dos 
indicadores de ecoeficiência, que serão realizados a partir dos dados fornecidos pela empresa 
siderúrgica através de uma planilha eletrônica Excel. Para facilitar a visualização dos 
indicadores, os resultados são apresentados através de gráficos. 

 

 
4. Estudo de Caso 

4.1. Apresentação da Empresa 

O grupo ArcelorMittal é, atualmente, a maior companhia siderúrgica do mundo, com uma 
produção total de 116 milhões de toneladas de aço (10% do total mundial) e vendas superiores 
a 100 bilhões de dólares no ano de 2007. A ArcelorMittal Brasil apresenta papel destacado no 
grupo, respondendo por uma capacidade anual de 11 milhões de toneladas de aço e presença 
nos segmentos de aço carbono, planos e longos, para aplicação, por exemplo, nas indústrias 
automobilística, de eletrodomésticos, embalagens, construção civil e naval. 

A ArcelorMittal Tubarão, antiga CST, é a unidade alvo deste estudo, e caracteriza-se pela 
produção de placas de aço e laminados a quente. Em operação desde 1983, a empresa 
finalizou no ano de 2007 o processo de expansão que eleva de 5 para 7,5 milhões de toneladas 
ao ano a sua capacidade de produção de aços.  

Este crescimento, em atendimento à estratégia da companhia que considera o 
desenvolvimento tecnológico e a busca de melhorias que diminuam os impactos da sua 
operação, deve respeitar valores como o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento 
sustentável. A empresa conta, desde 2001, com um Sistema de Gestão Ambiental certificado 
de acordo com a norma ISO 14001.  

4.2. Resultados dos indicadores 

Conforme apontado anteriormente, o fator de impacto econômico a ser utilizado no presente 
trabalho é a produção total de aço. Na tabela 1, são apresentados os valores da produção total 
de aço entre os períodos de 2003 e 2007. 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 
Produção Total de 

aço 4.931.860 5.092.671 4.977.693 5.274.058 5.830.969 

Tabela 1 – Produção total de aço para os anos de 2003 a 2007 

Através da análise da Tabela 1, observa-se um aumento de 18,2% na produção total de aço da 
empresa. A seguir, são apresentados os resultados dos indicadores de ecoeficiência para a 
ArcelorMittal Tubarão.  

O primeiro indicador de ecoeficiência calculado foi o iemp, que considera os impactos 
ambientais relativos ao uso de matérias-primas para os processos da empresa. As principais 
matérias-primas utilizadas pela empresa são os minérios de ferro, que correspondem a cerca 
de 50% do total em massa, seguido pelo carvão, utilizado principalmente como redutor do 
minério e que corresponde a aproximadamente 24% do total de matérias-primas.  

As demais matérias-primas com participação relevante considerados na análise são a 
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dolomita, o calcário, o antracito, a cal e os resíduos reutilizados. É importante salientar que o 
presente trabalho não considerou os resíduos adquiridos (sucatas, pó de alto-forno e carepa 
fina). Os resultados do iemp para o período de 2003 a 2007 são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1 – Resultados do indicador iemp para os anos de 2003 a 2007 

A próxima análise é relativa ao iea, indicador que estima a ecoeficiência relativa ao consumo 
de água pela empresa. Tradicionalmente, o setor siderúrgico é um grande consumidor de 
recursos hídricos, já que a água é necessária para o resfriamento da maioria dos 
equipamentos, o que causa grandes perdas de água por evaporação. Os resultados dos anos de 
2003 a 2007 para o iea são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 – Resultados do indicador iea para os anos de 2003 a 2007. 

Analisando a Figura 2, observa-se uma queda de aproximadamente 10% no iea para o período 
analisado. O principal motivo apontado é relativo às obras de expansão da empresa, que 
causaram um aumento de 450m3/h no seu consumo de água. Destaca-se que, no período 
analisado, o índice de recirculação de água aumentou de 96,8% para 97,3%. Em 2004, ano em 
que os melhores resultados foram atingidos, a empresa apresentou o menor consumo 
específico de água (3,4 m3 por tonelada de aço) e o maior índice de recirculação, igual a 
97,4%. 
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O terceiro indicador é o iee, relativo ao consumo de energia da empresa. Para este indicador, 
considerou-se a energia proveniente do carvão, do antracito e da energia elétrica proveniente 
da rede de distribuição. Como a empresa possui um processo de co-geração de energia, 
desconta-se desse total a energia vendida pela empresa à Espírito Santo Centrais Elétricas 
(Escelsa). O índice iee é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 – Resultados do indicador iee para os anos de 2003 a 2007 

Através da análise da Figura 3, observa-se um aumento de aproximadamente 34% no iee, 
apontando uma melhora significativa da ecoeficiência energética da organização. Esta 
melhoria foi possível fundamentalmente devido a um aumento de 18% na produção de aço, e 
diminuições de 4,3% e 10,6%, nos consumos de carvão e de antracito, respectivamente. 

A empresa possui produção própria de energia, produzida através do processo de co-geração 
pelo aproveitamento de gases resultantes dos seus processos produtivos. No período 
analisado, houve um acréscimo de 73% na energia gerada internamente pela empresa, de 
modo que foi possível vender um excedente de 1,2 GJ à Escelsa no ano de 2007. 

Uma parte dessa energia é produzida pelas centrais termelétricas da empresa que queimam 
gases provenientes dos processos de fabricação para a geração de energia elétrica. Outra parte 
significativa da energia é produzida a partir do aproveitamento da energia potencial dos gases 
BFG, por meio de turbinas instaladas no topo do alto-forno da empresa. Para maiores detalhes 
a respeito processo de co-geração de energia interna da companhia, recomenda-se Rodrigues 
et al. (2003). 

O quarto indicador analisado é o ieer, referente às emissões de resíduos da empresa. Para a 
estruturação desse indicador foram consideradas as emissões sólidas, líquidas e de elementos 
particulados lançados na atmosfera. Os resultados do indicador ieer para o período analisado 
são apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 – Resultados do indicador ieer para os anos de 2003 a 2007 

Analisando a Figura 4, nota-se um incremento progressivo no valor do ieer, caracterizando 
uma grande evolução na ecoeficiência de resíduos na empresa. No período analisado, a 
geração de resíduos sólidos subiu aproximadamente 26%. Também houve uma queda na 
percentagem de reutilização de resíduos 27,9% para 27%. Esses dois fatos, entretanto, foram 
compensados pelo aumento de 60,9% para 71% na porcentagem de comercialização dos co-
produtos. 

A próxima análise é referente às emissões gasosas do processo. O primeiro indicador avaliado 
é o iege, que considera as emissões de gases de efeito estufa, nesse caso representados 
exclusivamente pelas emissões de CO2, uma vez que os demais gases de efeito estufa e 
substâncias deterioradoras da camada de ozônio não são emitidos. Os resultados do iege são 
apresentados na Figura 5. 
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Figura 5 – Resultados do indicador iege para os anos de 2003 a 2007 

A partir da análise da Figura 5, é possível notar uma queda de 5,5% no iege, causada pelo 
aumento das emissões específicas de CO2 em cerca de 6%, amenizados pela venda de 
excedente de energia. Dessa forma, houve um incremento na produção acompanhado de 
aumentos ainda maiores nas emissões de gases estufa, o que caracteriza uma diminuição da 
ecoeficiência para esse item. 

O último indicador analisado é o iega, referente à emissão de gases de efeito acidulante. Para 
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este indicador, considerou-se apenas as emissões de SO2 e NOx, já que a empresa não possui 
emissões significativas dos demais gases. Na Figura 6 apresentam-se os resultados do iega para 
o período estudado. 
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Figura 6 – Resultados do indicador iega para os anos de 2003 a 2007 

A observação do gráfico sobre o iega aponta um aumento de 15,2% no valor do indicador ao 
longo dos cinco anos de análise, causado pela queda de 16,5% nas emissões de SO2, o 
principal gás de efeito acidulante e aumento de 18% na produção de aço. Os resultados para 
esse indicador foram prejudicados pelo aumento de cerca de 5,5% das emissões de NO2. 
Também é importante destacar que o aumento das emissões de SO2 de 2006 para 2007 causou 
uma queda do indicador no ano de 2007. 

4. Conclusões 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a ecoeficiência de uma importante indústria 
siderúrgica brasileira a partir do cálculo de seus índices de ecoeficiência e acompanhamento 
desses valores nos últimos cinco anos. Dessa forma, por meio dos seis indicadores 
apresentados, foi possível analisar alguns aspectos da ecoeficiência da companhia. 

Os indicadores foram utilizados de forma a avaliar os consumos de água, materiais e energia e 
as emissões de resíduos, gases de efeito estufa e gases de efeito acidulante, em relação à 
produção total de aço da empresa no período de 2003 a 2007. Ressalta-se que a empresa não 
possui emissão de substâncias deterioradoras da camada de ozônio, logo esse indicador não 
pôde ser calculado. Também não foram analisados os impactos ambientais referentes ao 
transporte, utilização e eliminação do produto. 

Mediante a análise do indicador do consumo de matérias-primas e energia, observou-se uma 
melhoria na ecoeficiência desses impactos ambientais da empresa, caracterizada pelo aumento 
da produção de aço, com uma diminuição do consumo de minérios de ferro, carvão, antracito, 
cal e calcário. Em 2007, houve um grande saldo positivo de energia, que pôde ser revendida à 
rede de distribuição, que impactou no aumento do indicador de consumo de energia. O 
indicador de consumo de água sofreu uma queda de 6,5%, representada por um aumento de 
3,53 para 3,98 m3/tonelada de aço. Ressalta-se que esse aumento foi causado principalmente 
pelas obras de expansão da capacidade produtiva da empresa, finalizadas em 2007. 

Através da análise dos indicadores de emissões, notou-se um grande incremento no indicador 
de resíduos, impulsionado principalmente pelas altas taxas de reutilização e comercialização 
de resíduos da empresa, que saltaram para de 94,5 em 2003 para 98% em 2007. Este aumento 
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de 3,5% no uso de resíduos, somado ao aumento de 18% na produção, compensou o aumento 
de 25% nas emissões de resíduos pela empresa. Dessa forma, houve uma melhoria da 
ecoeficiência da empresa quanto à emissão de resíduos. 

Para os indicadores de emissões atmosféricas, houve uma queda de 5,5% no indicador de 
emissão de gases de efeito estufa, causado principalmente por um aumento de 6% nas 
emissões específicas de CO2, e um incremento de 15,2% no indicador de emissão de gases de 
efeito acidulante. O bom desempenho da empresa quanto a este ocorreu devido ao decréscimo 
de 16,5% nas emissões de SO2, que compensou o aumento de 5,5% nas emissões de NO2. 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a utilização de um fator econômico que 
leve em consideração a venda de co-produtos e de energia co-gerada, além das receitas 
provenientes da produção de aço. Outra recomendação é a comparação dos resultados obtidos 
no presente artigo com o de outras empresas do mesmo setor de atuação. Uma sugestão mais 
relevante é a obtenção de um indicador de ecoeficiência único que incorpore todos os 
indicadores individuais de ecoeficiência. 
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