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Opinião do Leitor

Editorial

Edivane Ribeiro - Analista de Comunicação de Território na Fundação Renova

                                   O jornal empresariALL cumpre muito bem o seu propósito de divulgar as boas 
práticas econômicas, ambientais e sociais desenvolvidas no Espírito Santo. 

Acredito que, além de informar, o veículo também inspira seus leitores a inovar e melhorar 
cada vez mais seus processos, já que trazem ótimos cases de sucesso. Só tenho elogios pela 
proposta de narrativa do veículo, que traz informações de relevância e credibilidade, se 
tornando referência para o empresariado capixaba. Parabéns a toda equipe pela qualidade 
e excelente serviço prestado aos seus leitores!

“
”
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Nesta edição do jornal empresariALL 
o destaque vai para a Vale, 
que investirá US$ 2 bilhões na 
área de Meio Ambiente, com 
foco em reduzir em 33% suas 
emissões absolutas diretas e 
indiretas até 2030. O valor do 
investimento é o maior já com-
prometido pela indústr ia da 
mineração para o combate às 
mudanças climáticas. Com a 
iniciativa, a Vale pretende se 
transformar em uma empresa 
com emissão líquida zero em 
2050, l iderando o setor para 
uma mineração carbono neutra.
A ArcelorMittal estará presente 

em um dos mais ousados proje-
tos de arquitetura em andamen-
to no país. A maior produtora 
de aço brasileira foi contrata-
da para fornecer as soluções 
em aço que serão utilizadas na 
construção da Arena MRV, o es-
tádio do Clube Atlético Mineiro 
que começa a ser construído em 
Belo Horizonte. A obra consumi-
rá aproximadamente 10.000t. de 
aços longos que serão empre-

gados nas fundações, estrutu-
ras de sustentação e nas gran-
des peças pré-fabricadas em 
concreto armado e protendido 
(com grande resistência a tra-
ção e que suporta mais carga). 
A Suzano registrou recorde de 

vendas de celulose no 1T20. A 
comercialização de 2,9 milhões 
de toneladas contribuiu para 
geração de caixa operacional 
de R$ 2,3 bilhões no período. 
No segmento de papel, as ven-
das somaram 268 mil toneladas 
e, com isso, a Suzano comer-
cializou 3,1 milhões de tone-
ladas de celulose e papéis e 
atingiu receita líquida de R$ 7 
bilhões entre janeiro e março.
A Samarco recebeu do Ibama, 

no dia 11 de maio, a Licença 
de Operação (LO) dos três mi-
nerodutos, para o futuro trans-
porte da polpa de minério de 
ferro entre os complexos de 
Germano (MG) e de Ubu (ES), 
de forma gradual,  quando a 
empresa retomar suas opera-
ções. A LO tem validade de 10 

anos e unifica as licenças dos 
três minerodutos da empresa, 
além de incorporar as torres 
de transmissão e as estações 
de bombas existentes ao lon-
go do trajeto, anteriormente li-
cenciados pelo órgão estadual.
A Fundação Renova destinou 

R$ 365 milhões para obras em 
rodovias na foz do rio Doce, 
no ES. O recurso será para a 
execução de três trechos ro-
doviários: ES-010, entre Vila 
do Riacho e Regência;  ES-
440, entre a BR101 e Regên-
cia; e ES-248, entre a ES-358 
e Povoação. A pavimentação 
do acesso aos destinos turísti-
cos de Regência e Povoação é 
uma antiga demanda da região.
O Porto de Vitória intensif i-

cou a f iscalização ambiental 
nos primeiros quatro meses de 
2020 e registrou, em seu ba-
lanço de abril, uma queda de 
67,15% nas ocorrências am-
bientais. Foram três registros 
este ano, contra sete no último 
quadrimestre do ano anterior. 

O resultado positivo reflete os 
esforços realizados pela Com-
panhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa), que ampliou as me-
didas para proteção da saúde 
e segurança na área portuária.
O Porto Central deu início, 

no fim de abril, à construção 
de um viveiro de mudas de 
restinga, em cumprimento às 
cond ic ionantes  ambien ta is 
estabelecidas pelo Ibama na 
Licença Ambiental recém ob-
tida pela empresa. O objetivo 
da ação é coletar, processar 
e armazenar uma quantida-
de signif icat iva de espécies 
de plantas localizada na área 
do porto, que serão utilizadas 
para recuperação florestal em 
áreas de preservação perma-
nente de propriedades rurais 
no entorno do empreendimen-
to, além de outras aplicações. 
Essas e outras notícias sobre 
as gigantes e o setor indus- 
trial do Espírito Santo podem 
também ser acessadas no site 
www.jornalempresariall.com.br.
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Vale investirá US$ 2 bi para reduzir 
emissões de carbono em 10 anos

A Vale investirá ao menos 
US$ 2 bilhões para reduzir em 
33% suas emissões absolutas 
diretas e indiretas (escopos 1 e 
2) até 2030. As emissões diretas 
são provenientes de operações 
próprias e as indiretas, de ori-
gem externa usadas no proces-
so produtivo, como o consumo 
de energia elétrica. A meta está 
alinhada com o Acordo de Paris, 
que estabeleceu um limite máxi-
mo de aumento da temperatura 
média global de 2ºC até 2100.

O valor do investimento, já 
previsto no guidance de Capex 
da Vale nos próximos anos, é o 
maior já comprometido pela 
indústria da mineração para o 
combate às mudanças climá-
ticas. Com a iniciativa, a Vale 
pretende se transformar em 
uma empresa com emissão lí-
quida zero nos escopos 1 e 2 em 
2050, liderando o setor para 
uma mineração carbono neutra. 
O anúncio do investimento foi 
feito no dia 12 de maio pelo dire-
tor-presidente da Vale,  Eduardo 
Bartolomeo, durante encontro 
anual com analistas do Bank 
of America Merrill Lynch,  que 
por conta da atual crise sanitá-
ria foi realizado virtualmente.

A iniciativa é um avanço na 
agenda do clima da empresa, que 
em dezembro, no Vale Day, en-
contro  com  analistas  de   mer-
cado realizado em Nova York e 
Londres,  já havia anunciado a 
intenção de reduzir suas emis-
sões e estabeleceu uma precifi-
cação interna de carbono de US$ 
50 por tonelada de CO2 equi-
valente para projetos de capital 
e concorrentes. "Esta agenda é 
fruto de um processo de escu-
ta, alinhado com uma demanda 
real da sociedade relacionada 
à mudança climática por uma 
redução robusta nos escopos 1 
e 2”, afirma Bartolomeo.  "Es-
tamos dando mais um passo na 
construção de um novo pacto 
com a sociedade, com trans-
parência e responsabilidade.”

A Vale estabeleceu o Fórum 
de Baixo Carbono, um grupo 
liderado pelo CEO e composto 
por seis diretores-executivos e 
empregados de diversas áreas da 
empresa, cujo objetivo é guiar a 
implementação e a entrega dos 
compromissos assumidos.  A ini-
ciativa reflete o engajamento da 
alta liderança da Vale no tema, 
assim como impulsiona avanços 
constantes na agenda do clima. 
Segundo o diretor-executivo 
de Relações Institucionais, Co-
municação e Sustentabilidade, 
Luiz Eduardo Osorio, estão sob 
análise 35 inciativas por meio 
da “Curva de Custo Marginal de 
Abatimento”, ferramenta que 
permite a ordenação de proje-
tos em termos de custos e po-
tenciais de redução de emissão.

“Há projetos de uso de biodie-
sel na área de metais básicos, efi-
ciência energética, eletrificação 
de mina e ferrovia, uso de bio-

combustíveis na pelotização em 
substituição ao carvão e de ener-
gia renovável, já que uma das 
metas da Vale é ter 100% da sua 
autoprodução de energia elétri-
ca vinda de fontes limpas, como 
eólica e solar, em suas plantas 
no mundo”, explica Osorio.

Até o fim do segundo semestre 
deste ano,  já entram em opera-
ção alguns projetos pilotos. A 
Estrada de Ferro Vitória Minas 
(EFVM) irá receber a primeira 
locomotiva de manobra 100% 
elétrica; equipamentos elétri-
cos serão testados em opera-
ção subterrânea nas minas de 
Creighton, Coleman e Copper 

Cliff no Canadá; e serão feitos 
testes de uso de  biocombustí-
veis na pelotização em Vitória.

O ano-base usado no cálculo 
da meta carbono foi o de 2017, 
quando a Vale emitiu 14,1 mi-
lhões de toneladas  de CO2  equi-
valente (MtCO2e). O objetivo 
é reduzir para 9,5 MtCO2e em 
2030. Paralelamente aos pro-
jetos para desassociar sua pro-
dução da emissão de carbono, 
a Vale irá restaurar e proteger 
mais 500 mil hectares de flores-
ta nativa restaurados e protegi-
dos até 2030. Hoje, a empresa 
já ajuda a proteger mais de 1 
milhão de hectares no mundo.

Escopo 3

Além da ambição de neutra-
lizar suas emissões de carbo-
no de escopos 1 e 2 até 2050, 
a Vale pretende estabelecer 
uma ambição para o escopo 
3, para induzir clientes e for-
necedores na mesma direção.  
Por meio de engajamento ativo 
com clientes da siderurgia e 
metalurgia, a Vale atuará para 
redução das emissões de sua 
cadeia de valor. A empresa vai 
orientar sua atuação com base 
em relações de ganha-ganha, 
produtos menos intensivos e 
novas tecnologias.

Meta é reduzir em 
33% as emissões 
de escopos 1 e 2 até 
2030 e impulsionar 
a transição para 
mineração carbono 
neutra em 2050

A VALE vai restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta nativa até 2030

VALE
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ArcelorMittal fornecerá aço para as obras 
do novo estádio do Atlético Mineiro

ARCELORMITTAL BRASILEmpresa fornecerá 
o aço que será 
utilizado nas obras  
da Arena MRV

PROJEÇÃO de como será a vista aérea do estádio

A ArcelorMittal estará pre-
sente em um dos mais ousa-
dos projetos de arquitetura 
em andamento no país. A 
maior produtora de aço bra-
sileira foi contratada para 
fornecer as soluções em aço 
que serão utilizadas na cons-
trução da Arena MRV, o está-
dio do Clube Atlético Mineiro 
que começa a ser construído 
em Belo Horizonte.

A obra consumirá aproxi-
madamente 10.000t. de aços 
longos que serão emprega-
dos nas fundações, estruturas 
de sustentação e nas grandes 
peças pré-fabricadas em con-
creto armado e protendido 
(com grande resistência a 
tração e que suporta mais 
carga). A ArcelorMittal foi 
escolhida como fornecedo-
ra dos aços longos em função 
da qualidade e da oferta de 
produtos exclusivos exigidos 
pelo projeto.

Para a obra, a empresa for-
necerá vergalhões, telas, 
perfis e treliças, além de 
cordoalhas exclusivas pro-
duzidas pela Belgo Bekaert, 
subsidiária da ArcelorMittal, 
a serem utilizadas pela em-
presa contratada nas estru-

turas em concreto armado e 
protendido,  e que permitirão 
montagem dos grandes vãos 
livres previstos no projeto.

No momento, a obra encon-
tra-se na fase de preparação 
do terreno de 114.600m². As 
entregas de aço estão previs-
tas para começar em maio de 
2020 e se darão sob deman-
da durante os 30 meses das 
obras. O aço será empregado 
diretamente na construção 
da Arena MRV, a cargo de ou-
tra empresa contratada, nos 
elementos pré-fabricados de 
concreto armado e proten-
dido da estrutura da Arena, 
da esplanada e do estaciona-
mento, que serão produzi-
das pela primeira empresa 
contratada, e nas estruturas 
metálicas da cobertura e dos 
pórticos das arquibancadas a 
serem montadas.

“A ArcelorMittal possui ca-
pacidade única para atender 
a grandes projetos. A parce-
ria é fruto dessa conjugação 
de qualidade e ousadia que 
uma obra como a da Arena 
MRV requer”, destaca Hen-

rique Morais de Almeida, 
vice-presidente Comercial 
da ArcelorMittal Longos LA-
TAM.

O estádio do Galo está entre 
as maiores obras de engenha-
ria civil em andamento no 
país. Trata-se de uma arena 
multiuso, com capacidade 
para 46 mil espectadores, 
e alinhada aos conceitos 

mundiais mais modernos 
para grandes construções 
esportivas. O projeto prevê, 
além das arquibancadas, 68 
camarotes, dois lounges, 40 
bares, 50 banheiros e esta-
cionamento coberto com 2,5 
mil vagas. A esplanada será 
aberta à população e contará 
com creche e posto de saúde 
públicos.

“É um orgulho represen-
tar a ArcelorMittal nesse 
fornecimento do aço para a 
construção da Arena MRV, 
que será uma referência para 
o esporte em Minas Gerais e 
no Brasil”, ressalta Gustavo 
Canaan, Diretor de Vendas 
Corporativas da ArcelorMit-
tal Longos. 

Marcelo Lopardi, Gerente 
Geral de Vendas Corporati-
vas para Construção, diz que 
“estamos fazendo história, 
unindo duas paixões ao fe-
char este fornecimento de 
aços longos para o novo es-
tádio do Galo, comprovando 
que produzimos aços mais 
inteligentes para um mundo 
melhor”.

Estamos 
fazendo história, 
unindo duas 
paixões ao fechar 
este fornecimento 
de aços longos 
para o novo 
estádio do Galo, 
comprovando que 
produzimos aços 
mais inteligentes 
para um mundo 
melhor

“  

”
Marcelo Lopardi,
Gerente Geral de Vendas 
Corporativas para Construção 
na ArcelorMittal Brasil

SAIBA MAIS

Números da obra:

Para a obra, a 
ArcelorMittal 
fornecerá 
vergalhões, 
telas, perfis e 
treliças, além 
de cordoalhas 
exclusivas

›› 30 meses de 
duração;

›› Capacidade de 
46.000 pessoas;

›› Serão utilizadas 
10.000t. de aço;

›› 114.600m² de 
terreno;

›› 68 camarotes;

›› 2 lounges;

›› 40 bares;
›› 2.500 vagas de 
estacionamento;

1 creche e 1 posto 
de saúde, ambos 
públicos.

››

ARCELORMITTAL BRASIL
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Suzano registra recorde de venda de 
celulose no primeiro trimestre de 2020

A Suzano divulgou os resul-
tados referentes ao primeiro 
trimestre de 2020 (1T20). O 
período foi marcado por uma 
forte demanda por celulose, 
movimento que proporcionou 
recorde histórico no volume de 
vendas para os primeiros trimes-
tres e a redução nos estoques da 
companhia em cerca de 500 mil 
toneladas. Com isso, o nível esto-
cado atingiu sua normalização.

Foram comercializadas 2,9 mi-
lhões de toneladas de celulose 
entre janeiro e março, volume 
semelhante ao registrado no úl-
timo trimestre de 2019 (4T19) 
- caracterizado sazonalmente 
como o mais forte da indústria. 
Quando comparado ao mesmo 
período do ano passado (1T19), o 

volume apresentou alta de 65%.
No segmento de papel, as ven-

das somaram 268 mil toneladas, 
leve retração ante o primeiro tri-
mestre do ano passado. Com isso, 
de forma consolidada, a Suzano 
comercializou 3,1 milhões de 
toneladas de celulose e papéis 
e atingiu receita líquida de R$ 

7 bilhões entre janeiro e março.
O ritmo acelerado de vendas 

de celulose, a queda no custo 
de produção e a condição de 
empresa exportadora - que se 
beneficia da desvalorização do 
real frente ao dólar -, contri-
buíram  para que o EBITDA 
(lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização) 
ajustado atingisse R$ 3 bilhões 
e a geração de caixa operacional 
somasse R$ 2,3 bilhões. Ambos 
os resultados são superiores na 
comparação com o 4T19 e o 1T19.

"Esses números demonstram 
a resiliência da companhia a 
momentos de crise e são conse-

quência da forte competitivi-
dade e ampla presença global 
da Suzano, de nossa condição 
financeira robusta e da gestão 
sistêmica adotada frente a mo-
mentos de crise", afirma o presi-
dente da Suzano, Walter Schalka.

O custo caixa de produção de 
celulose, excluindo o efeito de 
paradas programadas, nova-
mente apresentou desempenho 
positivo, beneficiado cada vez 
mais pelas sinergias e pelo me-
lhor desempenho operacional. 
O indicador ficou em R$ 596 por 
tonelada, queda de 6% versus o 
4T19  e 11% menor frente  ao 1T19.

Por outro lado, o mesmo fator 
cambial, que beneficia o aumen-
to da receita e da geração de cai-
xa, gera também um impacto 
contábil negativo de aumento, 
principalmente, no saldo da dívi-
da contratada em dólar, quando 
convertida para reais. Esse efei-
to, contudo, tem natureza mera-
mente contábil, não caixa, uma 
vez que está associado a dívidas 
com vencimento de longo prazo. 
Em função desse efeito cambial, 
a companhia apurou um resul-
tado líquido negativo de R$ 13,4 
bilhões no primeiro trimestre.

UNIDADE INDUSTRIAL ARACRUZ com Portocel ao fundo

SUZANO

Comercialização 
de 2,9 milhões de 
toneladas contribuiu 
para geração de 
caixa operacional 
de R$ 2,3 bilhões no 
período
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Samarco recebe licença do Ibama para 
reativação dos minerodutos
A licença tem validade de 10 anos e unifica as licenças dos três minerodutos da empresa

Alessandra Santos de Jesus, 
Analista de Meio Ambiente da 
Samarco

Com a 
unificação das 
licenças é possível 
fortalecer a  gestão 
e implementar 
novos programas 
ambientais que 
reflitam a nova 
fase da Samarco ”

“  

FOTO HISTÓRICA das obras do primeiro mineroduto da Samarco, inaugurado em 1977

A Samarco  recebeu do 
Ibama, no dia 11 de maio, a 
Licença de Operação (LO)  
dos três minerodutos, para 
o futuro transporte da pol-
pa de minério de ferro entre 

os complexos de Germano 
(MG) e de Ubu (ES), de for-
ma gradual, quando a empre-
sa retomar suas operações. A 
LO tem validade de 10 anos 
e unifica as licenças dos três 

minerodutos da empresa,  
além de incorporar as torres 
de transmissão e as estações 
de bombas existentes ao longo 
do trajeto, anteriormente li-
cenciados pelo órgão estadual.

A liberação dessa licença dos 
minerodutos relembra um 
marco na história da empresa. 
Há 43 anos, em 11/05/1977, a  
Samarco iniciava efetivamente 
suas operações com a realiza-
ção do transporte do primeiro 
volume de polpa de minério e 

água através do mineroduto,  
de Ouro Preto até Anchieta, e 
realizava, posteriormente,  o 
primeiro embarque no Porto 
de Ubu.

A analista de Meio Ambiente 
da Samarco,  Alessandra  Santos 
de Jesus, explica que as licen-
ças anteriores dos minerodutos 
eram independentes e estavam 
vigentes. “Com a unificação das 
licenças, incorporando também 
as estações de bombas, é pos-
sível fortalecer a gestão e im-
plementar novos programas 
ambientais que reflitam a nova 
fase da Samarco”, afirma.

Licença Operacional Corretiva

Em  outubro de 2019,  a  Sa-
marco recebeu a Licença Ope-
racional Corretiva (LOC) para 
o retorno das operações em 
Germano e, atualmente, está 
implantando um novo siste-
ma de disposição de rejeitos, 
com sistema de filtragem para 
empilhamento a seco de 80% 
do rejeito a ser gerado.

SAMARCO
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Fundação Renova destina R$ 365 milhões para 
obras em rodovias na foz do rio Doce, no ES

A Fundação Renova apro-
vou o repasse de R$ 600 milhões 
para obras nos setores de saúde e 
infraestrutura em municípios da 
bacia do rio Doce atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão. Os projetos compõem 
a agenda integrada prioritária 
apresentada pelos governos 

dos dois Estados, elaborada em 
concordância com o Fórum dos 
Prefeitos do Rio Doce. Os pro-
gramas e medidas compensató-
rios da Fundação têm o objetivo 
de compensar impactos para os 
quais não é viável ou possível a 
recuperação, mitigação, reme-
diação e/ou reparação,  por meio 

da melhoria das condições socio-
ambientais e socioeconômicas 
das áreas afetadas.

Um dos principais focos da 
agenda é a promoção da diver-
sificação econômica dos muni-
cípios atingidos. Pensando nisso, 
serão investidos recursos em 
trechos de rodovias do Espírito 
Santo e de Minas Gerais, totali-
zando 153km. Além de estimular 
o turismo, as obras favorecerão 
o escoamento da produção re-
gional.

Para o Espírito Santo, serão 
destinados R$ 365 milhões 
para a execução de três trechos 
rodoviários na foz do rio Doce: 
ES-010, entre Vila do Riacho e 
Regência; ES-440, entre a BR-
101 e Regência; e ES-248, entre a 
ES-358 e Povoação. A pavimen-
tação do acesso aos destinos tu-
rísticos de Regência e Povoação 
é uma antiga demanda da região.

Já para Minas Gerais, serão re-
passados R$ 140 milhões, sendo 
R$ 12 milhões para a estrutura-
ção do trecho da MG-900 para 
acesso ao Parque Estadual do 
Rio Doce (Bispo), importante 
destino turístico da região, e 
R$ 128 milhões para a estrutu-
ração do trecho rodoviário da 
MG-760, entre a BR-262 e São 

José do Goiabal-Cava Grande, 
que conecta o vale do Rio Doce 
à Zona da Mata mineira.

Em outra frente para diversifi-
car a economia local, serão desti-
nados mais R$ 12,2 milhões para 
o município mineiro de Rio Doce 
com o objetivo de implantar o 
Distrito Industrial do Rio Doce, 
com área estimada de 5.500m². 
O objetivo do distrito é compen-
sar os impactos da interrupção 
da operação da usina hidrelétri-
ca Risoleta Neves, alterando a 
dinâmica produtiva municipal 
com atração de novas empresas, 
inclusive do setor de serviços de 
base tecnológica. 

A pavimentação 
do acesso aos 
destinos turísticos de 
Regência e Povoação 
é uma antiga 
demanda da região

VISTA da foz do rio Doce no píer da Vila de Regência, ES

ARQUIVO

Além de 
estimular o 
turismo, 
as obras 
favorecerão o 
escoamento 
da produção 
regional
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DIVULGAÇÃO

Foram realizadas 
200 vistorias em 
73 operações de 
fiscalização de 
janeiro a abril

Porto de Vitória registra queda de 67,15% nas 
ocorrências ambientais

O Porto de Vitória intensi-
ficou a fiscalização ambiental 
nos primeiros quatro meses  
de 2020 e registrou, em seu 
balanço de abril,  uma queda 
de 67,15% nas ocorrências am-
bientais. Foram três registros 
este ano, contra sete no último 

quadrimestre do ano anterior. 
O resultado positivo reflete os 
esforços realizados pela Com-
panhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa), que ampliou as me-
didas para proteção da saúde e 
segurança na área portuária.

De janeiro a abril, foram 200 

vistorias em 73 operações 
realizadas pela equipe de fis-
calização. As ações foram no 
desembarque de combustível; 
embarque de tubos flexíveis 
(bobinas); e, na movimentação 
de cargas de apoio. Estas foram 
atividades que apresentaram 
maior predominância na movi-
mentação de cargas no período 
analisado. 

 
Ações integradas

Mas as ações não são apenas 
de fiscalização. Para fortalecer 
a cultura ambiental portuária, 
a cada três meses são realizadas 
reuniões com os operadores 
portuários, para apresentação 
da situação irregular apurada e 
orientações para evitar novas 
ocorrências.

Inclusive, no próximo mês de 
junho está previsto o lançamento 
da cartilha “Boas Práticas Por-
tuárias - Operações Seguras e 
Ambientalmente Responsáveis”, 
onde serão reforçadas as normas 
de Meio Ambiente e Segurança 
do Trabalho aplicadas durante 
as operações, de forma acessí-
vel e lúdica para apreciação de 
toda a comunidade portuária.

Exemplares impressos serão 
encaminhados às operadoras 
para o compartilhamento en-
tre seus colaboradores e entre-
gues durante ação educativa 
nas campanhas bimestrais 
de fumaça preta, que buscam 
avaliar outro problema: a me-
dição das emissões dos gases 
de exaustão originados de ca-
minhões e carretas movidos a 
óleo diesel. A cartilha também 
será disponibilizada no site da 
Codesa.

Gestão

A Coordenação de Meio Am-
biente e Segurança do Traba-
lho (COMAST) da Codesa, 
responsável pelas ações, con-
ta com a parceria e realização 
da equipe técnica da empresa 
Environlink, para fiscalização e 
monitoramento das ações pre-
vistas na Licença Ambiental de 
Regularização LAR nº 06/2014. 
A consultoria também prevê 
ações de comunicação e edu-
cação ambiental desenvolvidas 
junto às comunidades do en-
torno do porto, dos emprega-
dos da Codesa e trabalhadores 
que acessam o cais.

PROFISSIONAL da Environlink durante fiscalização no Porto de Vitória
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O Porto Central deu início, 
no fim de abril, à construção 
de um viveiro de mudas de 
restinga, em cumprimen-
to às condicionantes am-
bientais estabelecidas pelo 
Ibama na Licença Ambiental 
recém obtida pela empresa. 
O objetivo da ação é coletar, 
processar e armazenar uma 
quantidade significativa de 
espécies de plantas localiza-
da na área do porto. As mudas 
e sementes de plantas colhi-
das na área do projeto aten-
derão, posteriormente, ao 
subprograma de compensa-
ção florestal do Porto Central, 
sendo replantadas em outras 
áreas sem cobertura vege-
tal aprovadas junto ao órgão 
ambiental, inclusive em re-
cuperação florestal em áreas 

de preservação permanente 
de propriedades rurais no 
entorno do empreendimento 
em uma parceria com o Pro-
grama Estadual Reflorestar. 

Essa medida se faz necessária 
para garantir a conservação 
do patrimônio genético das 
espécies de flora nativa exis-
tentes na região e a sua per-

petuação no meio ambiente. 
Assim como garante também 
a perpetuação da fauna pela 
oferta de habitats alternativos 
aos que darão lugar ao porto.

Atenta à crise atual, a Vargas 
Multiservices, contratada 
para executar a edificação do 
viveiro, assim como a capta-
ção e armazenagem do ma-
terial coletado está adotando 
todas as medidas recomen-
dadas de saúde, segurança e 
qualidade de vida dos fun-
cionários e parceiros duran-
te a execução dos serviços.

VIVEIRO DE MUDAS construído pelo Porto Central

PORTO CENTRAL
A ação visa 
conservar o 
patrimônio genético 
das espécies 
de flora nativa 
existentes na região

Porto Central constrói viveiro de mudas para 
preservar as espécies da flora local

Porto Central emite solici-
tação de propostas para
serviços de rebocadores 

O Porto Central emitiu em 
abril uma solicitação de propos-
ta comercial para a contratação 
de serviços de rebocagem por-
tuária para sua primeira fase, 
que visa atender às operações 
de transferência de petróleo e 
derivados, no seu primeiro ter-
minal de granéis líquidos, pre-
visto para entrar operação em 
2023. 
O Porto Central planeja con-
cluir este processo de contra-
tação até setembro de 2020. 
Mais informações no telefone:  
(27) 3200-3779.
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aires.com.br environlink.com.br multilift.com.br

portocel.com.br suzano.com.br vargasms.com.br


