Intercâmbio de boas práticas empresariais
Edição 120 - Ano X

www.jornalempresariall.com.br
www.jornalempresariall.com.br

Julho de 2020
ARCELORMITTAL TUBARÃO

ArcelorMittal Tubarão
anuncia religamento do
Alto-Forno 2
Pág. 3

Suzano
potencializa ações
de conservação
com inovação e
tecnologia
Pág. 4

Samarco participa
de encontro
de negócios da
região Sul do
Espírito Santo
Pág. 5

Vale inaugura
planta-piloto
que permite
mineração mais
sustentável
Pág. 8

42

VITÓRIA, ES, JULHO DE 2020

Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL

sudeste do Pará, na região de

ração das Indústrias do Espírito

Mittal Tubarão, que religará, no
dia 26 de julho, o seu segundo alto-forno. O equipamento,
com capacidade para produção
de 1,2 milhão de toneladas de
ferro gusa/ano, está paralisado
desde o ano passado. Profissionais de unidades de outros
países do Grupo ArcelorMittal
estão auxiliando no processo
de religamento. A volta do Alto-Forno 2 será para atender
principalmente ao mercado externo, cujos clientes começam
a retomar gradualmente o consumo, e para garantir a otimização operacional da planta.
A Vale e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciaram,
no início de julho, o lançamento
do projeto Horizontes, que tem
como objetivo contribuir com o
reflorestamento e o uso sustentável de áreas do entorno
de 6 unidades protegidas que
formam a maior área de floresta amazônica contínua do sul e

bui para o combate ao aquecimento global, garantindo um
estoque de carbono que se
contrapõe aos gases poluentes que causam o efeito estufa.
A empresa também destaca
nesta edição que inaugurou, no
dia 14 de julho, uma planta-piloto de concentração magnética
de minérios de baixo teor de ferro, sem utilizar água, no Centro
Tecnológico de Ferrosos (CTF),
em Nova Lima (MG). A tecnologia brasileira, conhecida pela
sigla em inglês FDMS (Fines
Dry Magnetic Separation), é
única no mundo e foi desenvolvida pela New Steel, empresa
comprada no fim de 2018. A
planta-piloto, que custou US$
3 milhões, é o primeiro passo
para a construção de uma planta
industrial que terá capacidade
de produção de 1,5 milhão t/ano.
A Samarco participou, no dia 9
de julho, do Encontro de Oportunidades e Negócios na região Litoral Sul, promovido pela Fede-

al. O objetivo foi integrar, trocar
conhecimento e fomentar oportunidades de negócios no estado.
A Suzano é uma das 40 empresas signatárias do “Comunicado
do Setor Empresarial Brasileiro”,
documento divulgado no início
de julho que defende a agenda
do desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento
na Amazônia. O documento tem
como principal objetivo destacar
“a atenção e preocupação” do
setor empresarial em relação
a eventuais impactos nos negócios ocasionados pela percepção negativa da imagem do
Brasil no exterior em relação
às questões socioambientais.
A Suzano também destaca
nesta edição que plantou 12
milhões de mudas nativas nos
últimos dez anos nas regiões
em que atua. São mais de 32
mil hectares em restauração
nos biomas Amazônia, Cer rado e Mata Atlântica. Destes, o Espírito Santo detém

vai DEpara
Carajás. A conservação contri- Santo (Findes) em formato virtuVITÓRIA, ES, AGOSTO
2017 a Arcelor2o destaque

Opinião do Leitor

“

uma área de 7,2 mil hectares.
A Imetame Logística Porto
recebeu, no dia 14 de julho,
a autorização da Secretaria
de Portos (SEP) para início
das obras com a assinatura
do aditivo do contrato de adesão. Com investimento na ordem de R$ 1 bilhão, o início
das obras está previsto para o
segundo semestre deste ano.
Por fim, no dia 22 de julho, foi
assinado o contrato entre o Governo do Estado e a Companhia
de Gás do Espírito Santo (ES
Gás), empresa criada em dezembro de 2018 que vai assumir
os serviços até então prestados
pela BR Distribuidora desde o
ano de 1995. A ES Gás é uma
sociedade de economia mista,
em que o Estado do Espírito
Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR
Distribuidora, com os demais
49%. Essas e outras notícias
sobre as gigantes e o setor industrial do Espírito Santo podem
também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br
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que aborda temas econômicos, ambientais e sociais das empresas e suas diversas iniciativas,
fomenta o desenvolvimento local e oportunidades de novos negócios no Espírito Santo. Como
leitor, parabenizo a equipe do jornal que concentra seus esforços em manter a população
do nosso estado informada.
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Sérgio Mileipe - Gerente Geral de Operações da Samarco
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ArcelorMittal Tubarão anuncia
religamento do seu segundo alto-forno
ARCELORMITTAL TUBARÃO

O equipamento
produz até 1,2 milhão
de toneladas de ferro
gusa/ano
A ArcelorMittal Tubarão
religará, no dia 26 de julho,
o seu segundo alto-forno. O
equipamento, com capacidade
para produção de 1,2 milhão de
toneladas de ferro gusa/ano,
está paralisado desde o ano
passado, quando passou por
uma ampla reforma de manutenção e permaneceu parado
em virtude da instabilidade nos
cenários econômicos nacional
e internacional. Além dele,
continua operando na usina o
Alto-Forno 1, que tem capacidade produtiva de 3,5 milhões
de toneladas/ano.

A volta do
Alto-Forno 2
será para
atender
principalmente
ao mercado
externo e
garantir a
otimização
operacional
da planta

OS ALTO-FORNOS 1, 2 E 3 da esquerda para a direita, respectivamente

Já o terceiro equipamento foi
desligado em abril deste ano e
permanecerá fora de operação,
aguardando eventuais mudanças no cenário econômico e na
demanda de aço no Brasil e no
mundo.
Profissionais de unidades de
outros países do Grupo ArcelorMittal estão auxiliando no processo de religamento. A volta do
Alto-Forno 2 será para atender
principalmente ao mercado externo, cujos clientes começam a

retomar gradualmente o consumo, e para garantir a otimização
operacional da planta.
Assim como tem feito em toda
a sua operacionalização desde
o início da atual crise sanitária,
o processo de religamento do
Alto-Forno 2 da ArcelorMittal
Tubarão seguirá rigorosamente
todas as orientações e protocolos recomendados pelas autoridades da área de saúde, o que
inclui, entre outras ações, distância de segurança em todas as

salas de controle, com marcação
no solo para sinalizar; distanciamento seguro nos ambientes coletivos, incluindo os refeitórios e
veículos, reforço nas ações de higienização dos espaços internos
e desinfecção de ferramentas de
uso coletivo utilizando lâmpadas de UV-C, que emitem uma
frequência de luz ultravioleta
que destrói o material genético
dos vírus (RNA), fungos e bactérias (DNA), essencialmente
matando esses organismos.

Além disso, a empresa continua com a implantação do teletrabalho para as funções administrativas, distribuição de
máscaras de tecido para usar no
transporte coletivo e dentro da
usina, medição da temperatura
de todos que acessam à empresa,
disponibilização de atendimento psicossocial extensivo aos
familiares e intensificação das
campanhas orientativas (mais
de 200 peças publicitárias e 20
vídeos informativos).
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Suzano apoia fortalecimento de agenda
sustentável no Brasil
Iniciativa reúne
setor empresarial
em prol de uma
economia circular
e inclusiva
A Suzano é uma das 40 empresas signatárias do “Comunicado do Setor Empresarial Brasileiro”, documento divulgado
no início de julho que defende
a agenda do desenvolvimento
sustentável e combate ao desmatamento na Amazônia. Além
de empresas de diferentes setores da economia, o movimento reúne também o Conselho
Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), a Indústria Brasileira da Árvore (Ibá), a Associação Brasileira do Agronegócio
(Abag) e a Associação Brasileira
das Indústrias de Óleo Vegetal
(ABIOVE).
A carta foi endereçada à Vice-Presidência da República
e ao Conselho Nacional da
Amazônia Legal, e protocolada posteriormente no Supremo Tribunal Federal (STF), no

“

SUZANO

Senado Federal, na Câmara dos
Deputados e na Procuradoria
Geral da República (PGR).

O Brasil
precisa assumir
um papel de
protagonismo
nas discussões
ambientais globais
e liderar o mundo
em direção a uma
economia com
menos carbono
Walter Schalka,

”

Presidente da Suzano

O documento tem como principal objetivo destacar “a atenção e preocupação” do setor
empresarial em relação a eventuais impactos nos negócios
ocasionados pela percepção negativa da imagem do Brasil no
exterior em relação às questões
socioambientais. O documen-

A SUZANO possui 900 mil hectares de áreas preservadas

to indica também ações imediatas a serem adotadas para
aplacar as reações negativas de
investidores e consumidores estrangeiros ao país, assim como
defende que é preciso redirecionar os investimentos para
enfrentamento e recuperação
da economia brasileira em um
modelo de economia circular,
de baixo carbono, e inclusiva.

“O Brasil precisa assumir um
papel de protagonismo nas
discussões ambientais globais
e liderar o mundo em direção
a uma economia com menos
carbono. Para alcançarmos um
novo papel na geopolítica global, contudo, nós, como nação,
precisamos demonstrar nosso
compromisso com o desmatamento ilegal zero. Esse é um

ponto fundamental para obtermos reconhecimento global e conseguirmos monetizar
o crédito de carbono, um instrumento efetivo de proteção
contra o desmatamento e uma
fonte de recursos que poderia
ser convertida em benefícios à
população brasileira”, destaca
Walter Schalka, Presidente da
Suzano.

Inovação e tecnologia potencializam
ações de conservação da Suzano
SUZANO

Priorizamos
um trabalho
integrado entre
as equipes
para proteger
as florestas e
cuidar do nosso
meio ambiente,
garantindo um
futuro mais
sustentável para
todos

VISTA AÉREA da fábrica da Suzano em Aracruz (ES)

A Suzano plantou 12 milhões
de mudas nativas nos últimos
dez anos nas regiões em que
atua. O compromisso é firmado continuamente por meio
do Programa de Restauração
Ecológica, que emprega técnicas como o plantio de mudas de
espécies nativas, condução da
regeneração natural e controle
de espécies exóticas e invasoras.

Em comemoração ao Dia de
Proteção às Florestas, celebrado
no dia 17 de julho, a empresa fez
um balanço das ações. São mais
de 32 mil hectares em restauração nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Destes, o
Espírito Santo detém uma área
de 7,2 mil hectares.
“São inúmeros os serviços
ecossistêmicos gerados pela

“

Tathiane Sarcinelli, Analista
de Meio Ambiente Florestal da
Suzano.

restauração, como o controle de
erosão, combate à proliferação
de pragas e doenças, a regulação
e disponibilidade dos recursos
hídricos, e a conservação da
biodiversidade. A restauração
ainda movimenta uma cadeia
produtiva que engloba a produção de mudas de espécies nativas,
o plantio, a manutenção e o monitoramento das áreas”, explica

”

Tathiane Sarcinelli,

Analista de Meio Ambiente Florestal
da Suzano

A empresa destaca a relevância das Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs),
que têm o objetivo de promover a conservação da diversidade
biológica, a proteção de recursos
hídricos, desenvolvimento de

pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio climático
e ecológico, dentre outros. Das
7 RPPNs da Suzano, 3 estão
localizadas nos municípios de
Aracruz e Linhares, onde atuam
como núcleos de dispersão de
fauna e flora, contribuindo para
a manutenção e/ou ampliação
de corredores de biodiversidade
regional.
“No Espírito Santo, a Suzano
possui 88,3 mil hectares de áreas protegidas, o que representa
33,4% de suas propriedades”.
A Suzano também se mantém na vanguarda da inovação,
investindo em tecnologia que
permeia grande parte das iniciativas, alcançando ganhos operacionais e ambientais.
“A inovação tecnológica permite que as análises da empresa
sejam mais ágeis, servindo de
insumo para planejar atividades de restauração e empregar
medidas de proteção da floresta
com mais assertividade. Na Suzano priorizamos um trabalho
integrado entre as equipes para
proteger as florestas e cuidar do
nosso meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável
para todos”, pontua Tathiane.
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Samarco participa de encontro de
negócios da região Sul do Espírito Santo
O evento foi realizado virtualmente e abordou a retomada das operações da empresa
A Samarco participou, no
dia 9 de julho, do Encontro de
Oportunidades e Negócios na
região Litoral Sul, promovido
pela Federação das Indústrias
do Estado do Espírito Santo
(Findes) em formato virtual.
O objetivo foi integrar, trocar
conhecimento e fomentar
oportunidades de negócios no
Espírito Santo.
O Gerente Geral de Operações da empresa, Sérgio Mileipe, abordou a preparação da
Samarco para reiniciar suas
atividades. “Vamos voltar com
um concentrador em Germano
(MG) e uma usina de pelotização em Ubu (ES), ou seja, com
26% da capacidade produtiva de
nossas operações”, destacou.
A retomada será em três momentos. Primeiro será feita,
agora em 2020, a retomada da
Pelotização 4, que representa
os 26% da produção citados
por Mileipe. Em seguida vem
a retomada da Pelotização 3 e,
por fim, a produção plena deve
ser retomada até 2030. Tam-

SAMARCO

estado. Cada emprego criado lá
representa no mínimo mais seis
na cadeia de abastecimento”,
afirmou o Coordenador do Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores (PDF) da Findes,
Durval Freitas.

Licenças ambientais

PORTO DE UBU, em Anchieta (ES)

bém estão sendo realizadas
obras de dragagem do porto
de Ubu, com a implantação de
um sistema de informatização.
Segundo informou a Findes
após o evento, a Samarco conta

com 1,3 mil trabalhadores terceirizados realizando as obras
e deverá contratar mais 700 até
dezembro. Os investimentos
previstos são da ordem de R$
80 milhões para essa retomada.

“A Samarco é indutora de
desenvolvimento. Já está havendo movimentação do mercado de Anchieta, Cachoeiro e
Vitória, por exemplo, o que é
excelente para a economia do

Em outubro de 2019, a
Samarco obteve a Licença de Operação Corretiva (LOC). A empresa
possui todas as licenças
ambientais necessárias
para reiniciar suas operações. Neste momento, a
expectativa de retomada
operacional está mantida para o final do ano e
ocorrerá após a implantação do sistema de filtragem, em andamento, e
conclusão das atividades
de prontidão operacional.
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O seu retorno significa
1,2 milhão de toneladas
de ferro gusa/ano
e prosperidade
para o ES!
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imetame.com.br
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Vale inaugura planta-piloto que permite
mineração mais sustentável
VALE

PLANTA-PILOTO no Centro Tecnológico de Ferrosos da Vale

Tecnologia viabiliza
a concentração
magnética a seco
de minérios de
baixo teor
A Vale inaugurou, no dia 14
de julho, uma planta-piloto
de concentração magnética
de minérios de baixo teor de
ferro, sem utilizar água, no
Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF), em Nova Lima
(MG). A tecnologia brasileira,
conhecida pela sigla em inglês
FDMS (Fines Dry Magnetic
Separation), é única no mundo
e foi desenvolvida pela New
Steel, empresa comprada no
fim de 2018. A planta-piloto,
que custou US$ 3 milhões, é
o primeiro passo para a construção de uma planta industrial que terá capacidade de
produção de 1,5 milhão t/ano.
O investimento no projeto é
de aproximadamente US$
100 milhões e o início das
operações da planta comercial está previsto para 2022.

A Vale estima que, em 2024,
1% de toda a produção da empresa seja feita por meio do
uso da tecnologia, que já tem
patente reconhecida em 59
países. “A NS-03 é uma planta semi-industrial que tem
por objetivo a realização de
testes em escala piloto com
diferentes minérios, permitindo a definição de parâmetros
operacionais para projetos de
escala comercial”, explica o
Presidente da New Steel, Ivan
Montenegro.
“A New Steel coloca a Vale
na vanguarda dos investimentos em tecnologia de processamento de minérios. Vamos
continuar buscando soluções
que aumentem a segurança de
nossas operações”, afirma o
Diretor Executivo de Ferrosos
da Vale, Marcello Spinelli.
Estimativa para 2024
A Vale estima que, em 2024,
70% da produção será beneficiada a seco ou a umidade
natural, sem adição de água
no processo de beneficiamento e sem uso de barragens de
rejeito. Dos 30% da produção a

úmido restantes, 16% terão rejeitos filtrados e empilhados a
seco. Apenas 14% da produção
continuará sendo processada
pelo método convencional, de
concentração a úmido e destinação em barragens ou cavas
de minas desativadas. Para
isso, nos próximos anos a Vale
vai investir US$ 1,8 bilhão na
filtragem e no empilhamento
a seco. Hoje, o percentual de
minério de ferro processado a
umidade natural pela empresa
chega a 60%.

O início das
operações
da planta
comercial
está previsto
para 2022
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Vale e ICMBio lançam novo projeto em
Carajás para combater aquecimento global
VALE

Projeto Horizontes
ampliará
recuperação de
áreas no entorno
das unidades de
conservação já
protegidas
A Vale e o Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio)
anunciaram, no início de julho,
o lançamento do projeto Horizontes, que tem como objetivo
contribuir com o reflorestamento e o uso sustentável de
áreas do entorno de 6 unidades
protegidas que formam a maior
área de floresta amazônica
contínua do sul e sudeste do
Pará, na região de Carajás. A
conservação contribui para o
combate ao aquecimento global, garantindo um estoque de
carbono, que se contrapõe aos
gases poluentes que causam o
efeito estufa. A área é protegida
pelo Instituto Chico Mendes de

VISTA AÉREA de área de mata protegida pela Vale e ICMBio na região de Carajás (PA)

Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), com o apoio da Vale.
O projeto Horizontes reforça
a parceria de longa data existente entre a Vale e o ICMBio.

A partir de imagens de satélite é possível acompanhar
a evolução do uso e ocupação
do solo da região e constatar
que apenas a área protegida

permanece conservada atualmente. “Hoje o que se tem
em nossa região é uma ilha de
vegetação (as unidades de conservação protegidas), cercada

por pastagens degradadas”,
explica o chefe do Núcleo de
Gestão Integrada do ICMBio
em Carajás, André Macedo. “O
projeto vem justamente com
o objetivo de recuperar essas
áreas do entorno das unidades
por meio da implantação de sistemas agroflorestais, que unem
o plantio de espécies agrícolas
com espécies arbóreas, formando corredores ecológicos,
que irão favorecer a proteção
do solo, de forma aliada ainda
a geração de renda, à conservação do rios e contribuindo
para o combate aos gases do
efeito estufa”, ressalta Macedo.
O Gerente de Meio Ambiente da Vale no Pará, Leonardo
Neves, reforça a finalidade do
projeto. “Queremos tornar
essa área um modelo exitoso também de preservação
do meio ambiente, como
já é dentro das unidades”.
As unidades de Carajás integram área de mais 1 milhão de
hectares de floresta protegidas
pela Vale no mundo, o que representa um estoque de carbono de aproximadamente 600
milhões de toneladas de CO2.
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IMETAME

PROJEÇÃO mostra como será a vista aérea da área portuária

Imetame Logística Porto recebe
autorização para iniciar as obras
Com investimento na ordem
de R$ 1 bilhão, o início das
obras está previsto para o
segundo semestre deste
ano
A Imetame Logística Porto recebeu, no dia 14 de julho, a autorização da
Secretaria de Portos (SEP) para início
das obras com a assinatura do aditivo
do contrato de adesão. Com investimento na ordem de R$ 1 bilhão, o início
das obras está previsto para o segundo
semestre deste ano.
Com conceito multipropósito, o Porto
da Imetame está modelado para atender os mais diversos setores produtivos
com serviços de apoio a importação e
exportação de cargas, embarque e desembarque de contêineres, carga geral,
grãos e granéis líquidos. Além disso,
toda a programação será eletrônica,
desenhada para uma operação 100%
automatizada e apta para a próxima
geração de navios do Brasil.
A expectativa é que a unidade entre
em operação em um prazo de três anos.
Com essa autorização, a empresa aguarda apenas a assinatura do contrato de
cessão com a Secretaria de Patrimônio
da União (SPU) que se encontra em
trâmites finais de análise para o início
efetivo das obras marítimas do complexo portuário.
A Imetame Logística Porto está a 3km
da Estrada de Ferro Vitória a Minas
(EFVM) e fica localizada na ES-010, na

cidade de Aracruz (ES). O empreendimento possui mais de 1 milhão de m² de
área total e contará com infraestrutura
inicial para movimentar 300 mil TEUs
por ano (1 TEU = 1 Contêiner de 6,1m e
com capacidade média de 25t).
Com profundidade de 17m, o porto
será uma excelente opção operacional para as linhas de longo curso que
operam com navios de grande porte no
Brasil, e também estará preparado para

atender a próxima geração de navios
conteineiros como New Post Panamax,
Suezmax nas operações de combustível,
Babycape nas de agronegócio, e navios
com LOA de 366m de comprimento.
Empregos
Durante o pico das obras do porto,
a estimativa é que sejam gerados 650
empregos diretos e mais 300 indire-

Mapa do ES com o município de Aracruz em destaque

tos. Para a etapa de operação, quando
o porto entrar em atividade com a sua
capacidade máxima, estão estimadas
640 oportunidades diretas e outras
1.000 indiretas.
As informações sobre as vagas serão
divulgadas assim que o empreendimento estiver mais próximo ao início
da construção através dos canais de
comunicação da empresa e outros a
serem definidos.

Saiba mais
► Localização:
ES-010, na cidade de Aracruz (ES), a
3km da Estrada de Ferro Vitória a Minas
(EFVM).
► Área:
1 milhão de m².
► Capacidade:
300 mil TEUs por ano (1 TEU = 1 Contêiner de 6,10m, com capacidade média
de 25t).
► Profundidade:
17m. Poderá receber navios conteineiros como New Post Panamax, Suezmax, Babycape e navios com LOA de
366m de comprimento.
► Empregos:
Durante as obras, 650 diretos e 300
indiretos. Após o início das operações,
640 diretos e 1.000 indiretos.
► Investimento:
R$ 1 bilhão.
► Mais informações:
imetame.com.br
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ES Gás e BR Distribuidora assinam
contrato para distribuição de gás natural
Na empresa, o Estado detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com 49%
PETROBRAS

VISTA AÉREA do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho em Aracruz (ES)

No dia 22 de julho, em solenidade virtual, transmitida
pelas redes sociais, foi assinado
o contrato entre o Governo do
Estado e a Companhia de Gás do
Espírito Santo (ES Gás), empresa
criada em dezembro de 2018 que
vai assumir os serviços até então
prestados pela BR Distribuidora
desde o ano de 1995. Os capixa-

bas agora contam com uma nova
concessionária para a distribuição de gás natural canalizado no
estado.
Para o Governador do ES,
Renato Casagrande, esse dia
foi histórico não apenas para
o Estado, mas para todo o país.
“Esse contrato coloca o Espírito
Santo como o primeiro a assinar

no Novo Mercado de Gás. Buscamos que o gás natural seja um
instrumento do nosso desenvolvimento e que possamos atrair
novos investimentos. A partir
de agora, a ES Gás passa a fazer
investimentos e iniciaremos com
a construção do gasoduto que irá
ligar a região litorânea à área industrial de Linhares”, afirmou.

O Diretor-Presidente da ES
Gás, Heber Resende, também celebrou a assinatura do contrato.
“Trabalhamos com afinco na elaboração deste documento para
garantir que o Espírito Santo tenha um contrato que compreenda as melhores práticas internacionais. Que também observe os
princípios do programa federal
do ‘Novo Mercado de Gás’, possibilitando que este insumo seja
um indutor do desenvolvimento
capixaba”.
Para a BR Distribuidora, que
por 25 anos operou o contrato
de concessão no estado, o saldo
é extremamente positivo, como
relata o CEO da empresa, Rafael
Grisolia: “Nesta nova etapa, por
meio de sua participação na ES
Gás, a BR continuará a postos
para dar prosseguimento a esse
trabalho, colaborando na expansão da rede e modernização do
mercado, que vai possibilitar a
manutenção da operação que garante o abastecimento seguro e
contínuo de todas as indústrias,
postos de combustível e da população capixaba em geral”, frisou
o executivo.

Saiba mais
› Criação:

A ES GÁS é uma sociedade de
economia mista, em que o Estado do Espírito Santo detém
51% do capital votante, tendo
como sócia a BR Distribuidora,
com os demais 49%.

› Prazo da concessão:
25 anos.

› Números:

60 mil clientes, e 2,48 milhões
de m³/dia (2019) atendendo
aos segmentos residencial,
comercial, industrial, térmico
e revendedores de GNV.

› Utilização do gás:

Além do uso do gás natural
para a geração de calor e eletricidade, o insumo pode ser
utilizado como redutor siderúrgico na fabricação de aço,
para a produção de fertilizante
nitrogenados ou em processos industriais que exigem a
queima em contato direto com
o produto final (cerâmica, vidro e cimento, por exemplo).
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