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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a SamarVITÓRIA,está
ES, AGOSTO
DE 2017a retomada
com
2co, que
das operações prevista para a
segunda quinzena deste mês
de dezembro, quando se espera o começo da produção
de pelotas de minério de ferro no Complexo de Ubu (ES),
e após finalizados todos os
testes dos equipamentos. A
empresa já está conduzindo
o comissionamento integrado
das operações no Complexo de
Germano, em Mariana (MG),
com a operação de um dos seus
três concentradores e da nova
planta de filtragem de rejeitos.
O comissionamento integrado
consiste justamente no teste
dos equipamentos que irão operar no momento da retomada.
A Fundação Renova destaca
que a recuperação do rio Doce
avança com o repasse de cerca
de R$ 17 milhões realizados até
o mês de novembro para esgotamento sanitário e destinação

Opinião do Leitor

de resíduos sólidos em 18 localidades do Espírito Santo e de
Minas Gerais. A ação faz parte
de uma das principais frentes
compensatórias da Fundação
Renova, viabilizada por meio do
Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de
Resíduos Sólidos e que vai destinar recursos para as prefeituras dos 39 municípios banhados
pelo rio Doce e pelos trechos
impactados dos Rios Gualaxo
do Norte e Carmo, atingidos
pelo rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana (MG).
A Vale reduziu para 20 dias
o prazo para pagamento a pequenos fornecedores locais,
após o recebimento da nota
fiscal. A mudança representa
uma redução de mais de 60%
no prazo de pagamento. Mais
de 700 empresas, nos 6 estados
onde a Vale atua no país (Espírito Santo, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul,
Pará e Rio de Janeiro), serão

beneficiadas. A medida será
aplicada tanto a contratos vigentes quanto a novos e tem
como principal objetivo contribuir para o progresso social
das comunidades locais, impactando positivamente a saúde
financeira dos fornecedores.
Outro destaque da Vale nesta edição é que a companhia
dará início, em 2021, a grandes
obras previstas em seu Plano
Diretor Ambiental para reduzir a
emissão de poeira na Unidade
Tubarão. Serão instaladas quatro novas wind fences (telas de
proteção que funcionam como
barreiras, reduzindo a velocidade do vento) com extensão de
6km de telas. Para viabilizar
as obras de controle ambiental
na Vale já foram assinados R$
590 milhões em contratos. Em
2020, cerca de 1,8 mil pessoas
atuaram no pico das obras da
Unidade Tubarão. A estimativa é de que, em 2021, 2,9 mil
trabalharão no pico nas obras.

A unidade de conversão de
papel que a Suzano está instalando no município de Cachoeiro de Itapemirim vai utilizar
alta tecnologia e já chega com
um diferencial: será a primeira
unidade da empresa a produzir
papel higiênico de folha tripla.
O papel de folha tripla é mais
comum no mercado internacional, mas trata-se de uma
inovação no cenário nacional
de tissue, nome dado a papéis suaves de alta absorção.
Por fim, o Porto Central divulga nesta edição que abrigará a
Refinaria Espírito Santo no seu
complexo industrial em Presidente Kenedy. A nova refinaria ficará dentro do complexo
industrial do Porto Central. O
investimento estimado para a
nova refinaria é de US$ 640 milhões. Essas e outras notícias
sobre as gigantes e o setor industrial do Espírito Santo podem
também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br.

“

Em um momento turbulento em que somos inundados de fake news,
o jornal empresariALL cumpre o papel de um jornalismo sério e
que passa confiança, sempre nos mantendo informados sobre os principais
assuntos do setor produtivo, econômico e ambiental do nosso estado, com
ênfase na divulgação de boas práticas que são destaques em cada uma das
principais empresas que compõem esse cenário. Parabéns à equipe!

Anderson Chagas - Operador de Equipamentos III na Vale

”

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes
do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Grupo Simec Cariacica, Fibria
Celulose, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong Aracruz, Codesa, Porto de Vitória,
Transpetro e Petrobras, e expandir os negócios de sua empresa? Agora não falta mais nada! Chegou o jornal
empresariALL, dedicado às empresas atuantes no Espírito Santo.

Confira nossos preços

(27) 99926.5665
(27) 3325.7644

Envie e-mail informando seu
nome, empresa, cargo, local de
trabalho, e-mail, telefones fixo e
móvel e PRONTO!

ASSINE GRÁTIS!

marketing@jornalempresariall.com.br
EXPEDIENTE: jornal empresariALL é uma publicação mensal / Tiragem: 15.000 exemplares / Distribuição: Vale, Samarco,
ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Simec Cariacica, Suzano, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa,
Porto de Vitória, Transpetro e Petrobras / Telefone: (27) 3325.7644 / 99926.5665 / E-mail: marketing@jornalempresariall.
com.br / Jornalista Responsável: Antônio Lucas MTB 3719/ES / Diretor de Logística: Lucas Cavallini / Diretor de Marketing: Ednaldo Dias /
Diagramação: Jéssica Nali / Impressão Gráfica: O Tempo Serviços Gráficos / Colaboradores: Assessorias de Imprensa Vale, Samarco, Fundação
Renova, ArcelorMittal Tubarão, Simec Cariacica, Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa, Porto de Vitória, Transpetro, Petrobras, Bandes e Findes.
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Samarco volta a operar com nova
planta de filtragem de rejeitos
Previsão é que a empresa volte a produzir pelotas de minério de ferro em Ubu, Anchieta (ES), ainda neste mês de dezembro
A Samarco está com a retomada das operações prevista para a
segunda quinzena deste mês de
dezembro, quando se espera o
começo da produção de pelotas
de minério de ferro no Complexo
de Ubu (ES), e após finalizados
todos os testes dos equipamentos. A empresa já está conduzindo o comissionamento integrado
das operações no Complexo de
Germano, em Mariana (MG),
com a operação de um dos seus
três concentradores e da nova
planta de filtragem de rejeitos.
O comissionamento integrado
consiste justamente no teste dos
equipamentos que irão operar
no momento da retomada.
Esse processo será feito de forma gradual, inicialmente, com
um concentrador em Germano
(MG), e uma usina de pelotização em Ubu (ES), ou seja, com
26% da capacidade, com uma
produção inicial prevista de
aproximadamente 8 milhões/t
de minério de ferro por ano.
O reinício gradual acontece
após a empresa obter licenças
ambientais aprovadas por órgãos
competentes e incorporar novas
tecnologias para disposição final
de rejeitos.
Sistema de filtragem de rejeitos
O sistema de filtragem permitirá que 80% do total de rejeitos
a serem gerados, após o beneficiamento do minério, deixem de
ser dispostos em polpa em barragens. Este material será desaguado e posteriormente empilhado
a seco na Pilha de Alegria Sul. Os

SAMARCO

20% restantes, compostos por
água e fino de minério, serão dispostos na Cava Alegria Sul, uma
estrutura de contenção natural
rochosa e mais segura. A água
extraída com a filtragem será recirculada no processo produtivo
tornando-o mais sustentável.

O reinício
gradual
acontece após
a empresa
obter licenças
ambientais
aprovadas e
incorporar
novas
tecnologias
Monitoramento
Nos últimos anos, a Samarco
ampliou o Sistema Integrado de
Segurança, que inclui o Centro
de Monitoramento e Inspeção
(CMI) e conta, atualmente, com
cerca de 1.000 equipamentos de
última geração, além de equipe
especializada que realiza inspeções em campo. Todas as estruturas geotécnicas da empresa
estão estáveis e são monitoradas
24 horas por dia, sete dias por

A SAMARCO retornará com 26% de sua capacidade produtiva

semana. As estruturas também
são acompanhadas por auditorias independentes e possuem
Declaração de Condição de Estabilidade (DCE).
A empresa possui também um
Sistema de Emergência orientado pelas normas e procedimentos que compõem o Plano
de Ações Emergenciais de Barragens de Mineração (PAEBM),
com sirenes instaladas e testadas
mensalmente, fortalecendo a
cultura de segurança e prevenção nas comunidades.
Importância econômica
A Samarco sempre desempe-

nhou papel importante nas economias mineira e capixaba. Em
2015, a Samarco ocupava a 12ª
posição entre as empresas que
mais exportavam e a receita da
empresa equivalia a 1,5% do PIB
de Minas Gerais e 6,4% do PIB
do Espírito Santo. Além disso,
os impostos que eram gerados
diretamente pelas atividades da
Samarco correspondiam a 54%
da receita de Mariana, 35% da
receita de Ouro Preto e 50% da
receita de Anchieta (ES).
Programa Força Local
A Samarco lançou, em outubro deste ano, o programa Força

Local dedicado ao fornecedor
local para fomentar o desenvolvimento nos territórios da
área de influência da empresa
em Minas Gerais e no Espírito Santo. O programa reúne as
demandas apresentadas pelas
entidades de classe desses municípios e é baseado em cinco
pilares: políticas, capacitação,
negócios, monitoramento e desenvolvimento e qualificação.
Atividades como workshops,
palestras, seminários e rodadas de negócios são realizadas
por meio do programa. Mais
informações podem ser obtidas por meio do e-mail programaforcalocal@samarco.com.
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Fundação Renova: R$ 17 milhões para
projetos de revitalização do rio Doce
NITRO IMAGENS/FUNDAÇÃO RENOVA

VISTA AÉREA de um trecho do rio Doce em Baixo Guandu (ES)

Repasse viabiliza
ações inéditas
de esgotamento
sanitário em
municípios
capixabas e mineiros

A recuperação do rio Doce
avança com o repasse de cerca
de R$ 17 milhões realizados até
o mês de novembro para esgotamento sanitário e destinação de
resíduos sólidos em 18 localidades do Espírito Santo e de Minas
Gerais. A ação faz parte de uma
das principais frentes compensatórias da Fundação Renova, viabilizada por meio do Programa de

Coleta e Tratamento de Esgoto
e Destinação de Resíduos Sólidos e que vai destinar recursos
para as prefeituras dos 39 municípios banhados pelo rio Doce
e pelos trechos impactados dos
Rios Gualaxo do Norte e Carmo,
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana (MG).
Pelo menos 9 localidades já es-

tão com obras em andamento:
Linhares e Colatina, no Espírito
Santo, e Córrego Novo, Conselheiro Pena, São José do Goiabal,
Sem Peixe, Rio Casca, Rio Doce
e Ipatinga, em Minas Gerais. Os
municípios capixabas de Baixo
Guandu, Linhares e Colatina e os
mineiros de Alpercata, Dionísio,
Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba,
Itueta, Marliéria, Periquito, Raul
Soares, São José do Goiabal, Sem
Peixe, Rio Casca, Ipatinga, Córrego Novo e São Domingos do Prata
são as 18 cidades contempladas
com repasses até momento.
A ação é fundamental para a
revitalização do rio Doce, já que,
segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH - Doce), 80% do
esgoto doméstico gerado pelos
municípios ao longo da bacia seguem diretamente para o rio, sem
nenhum tratamento, poluindo
os cursos d’água, com um forte
impacto negativo para a saúde
da população. De acordo com o
Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento, o rio Doce recebe por ano cerca de 144 milhões
de metros cúbicos de esgoto não
tratado, volume 3 vezes maior
que o total de rejeitos que vazou
da barragem de Fundão, em 2015.

A expectativa é que as obras
custeadas pela Fundação Renova proporcionem um impacto
ambiental positivo para a bacia,
com redução da carga poluidora
nas águas do rio e ampliação da
oxigenação da água. Além disso,
as ações podem contribuir para
que os municípios alcancem as
metas estabelecidas no novo
Marco Legal do Saneamento Básico, que prevê a universalização
dos serviços de água e esgoto até
31 de dezembro de 2033.

O rio Doce
recebe por ano
um volume de
esgoto 3 vezes
maior que o
total de rejeitos
que vazou da
barragem de
Fundão
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Vale reduz prazo para pagamento a
pequenos fornecedores locais
Pagamentos devem ser feitos em apenas 20 dias e beneficiarão cerca de 700 pequenas empresas
Desde 1° de dezembro, a
Vale reduziu para 20 dias o prazo
para pagamento a pequenos fornecedores locais, após o recebimento da nota fiscal. A mudança
representa uma redução de mais
de 60% no prazo de pagamento. Mais de 700 empresas, nos
6 estados onde a Vale atua no
país (Espírito Santo, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, Pará e Rio de Janeiro), serão beneficiadas. A medida
será aplicada tanto a contratos
vigentes quanto a novos e tem
como principal objetivo contribuir para o progresso social
das comunidades locais, impactando positivamente a saúde financeira dos fornecedores.
“Temos a ambição de ser uma
referência de geração, mas também de compartilhamento de
valor. É muito gratificante poder
contribuir para o progresso social nas comunidades onde atuamos, associado a um melhor
equilíbrio financeiro de pequenos fornecedores para gerar valor para a sociedade. Esse crescimento em conjunto e com ações

VALE

VISTA AÉREA da unidade da Vale em Vitória (ES)

transformacionais são fundamentais e estão alinhadas ao
nosso propósito”, destaca o Diretor Executivo de Suporte aos
Negócios, Alexandre Pereira.

Conjunto de ações em prol do
desenvolvimento sustentável
Esta é mais uma iniciativa da
Vale em direção ao desenvolvi-

mento sustentável nas regiões
onde atua através da união de
forças com a cadeia de suprimentos. Em março, período
de eclosão da crise no Brasil,

a Vale adotou diversas medidas de suporte aos fornecedores, como a antecipação de
pagamentos a cerca de 3 mil
pequenas e médias empresas.

Proteção para
os eletricistas
contra o risco
mecânico.
Luva S13FRNE linha ProArc® by Protenge
Palma coberta com Neoprene, fios Kevlar® da
DuPont™, resistência elevada ao corte, com
propriedades anti-estáticas e compatível com
Imagens meramente ilustrativas.

touchscreen. Exclusividade Protenge!

Para saber mais, aponte seu
celular para o QRCode ou entre
em nosso canal do Youtube.
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compositec.com.br
procerrefratarios.com.br

dmebrasil.com.br

protermq.com.br

jornalempresariall.com.br

sermavil.com.br

fibral.ind.br

ocbes.coop.br

sistemafindes.org.br / sesies.com.br

veperfuracoes.com.br

santarita.org.br

multilift.com.br

planlink.com.br

veservicos.com.br

vitoriaindustrial.com.br

weesservicos.com.br
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Vale apresenta próximas obras e avanços
de seus investimentos ambientais
VALE

CANHÕES de névoa já estão em funcionamento nos pátios das Usinas 1 a 4 desde 2019

Novas wind fences,
fechamento de áreas
e canhões de névoa
começam a ser
instalados em 2021

A Vale dará início, em 2021,
a grandes obras previstas em
seu Plano Diretor Ambiental
para reduzir a emissão de poeira na Unidade Tubarão. Serão
instaladas quatro novas wind
fences (telas de proteção que
funcionam como barreiras, reduzindo a velocidade do vento)

com extensão de 6km de telas.
As novas estruturas serão instaladas nos pátios de finos das
Usinas 1 a 4, das Usinas 5 a 8 e
no pátio denominado Mercado
Interno, que estoca material
temporariamente. Essas estruturas vão se juntar às 6 já
existentes em Tubarão, totali-

zando 10 pátios cercados com
16km de extensão. O início das
obras está previsto para o segundo trimestre de 2021, com
entrega em dezembro de 2023.
Nos pátios de pelotas das
Usinas 5 a 8, começam a ser
instalados no próximo ano
mais canhões de névoa, iguais
aos já instalados no pátio de
pelotas das Usinas 1 a 4. Os
canhões lançam microbolhas
de água sobre as pilhas de pelotas, formando uma espécie
de neblina. As microbolhas se
juntam às partículas em suspensão, retirando-as do ar,
aumentando a eficiência do
sistema de controle ambiental já existente, composto por
wind fence e supressor de pó.
Serão ao todo 11 novos canhões
nesses dois pátios, sendo 6 no
pátio das Usinas 5 a 7, e 5 no
pátio da Usina 8, com previsão
de início no quarto trimestre
de 2021 e conclusão prevista
em dezembro de 2023.
O fechamento de grandes
áreas de movimentação de minério também terá início em
2021. A principal correia transportadora da rota de embarque
responsável pela alimentação

dos píeres I e II, por onde são
exportados todo o minério e
pelotas de Tubarão, será fechada a partir do primeiro semestre. O fechamento da área
de estocagem temporária da
Usina 8 teve início em agosto
deste ano e deve ser concluído
até o final de 2021. O galpão
terá 57 metros de comprimento, 66 de largura e altura de 28
metros, com 3,8 mil m² de área
coberta.
“A partir do próximo ano, as
obras começam a ficar visíveis
para que possamos alcançar a
meta estimada para 2023, de
reduzir as emissões difusas de
poeira em até 93% em relação
a 2010”, destaca o Gerente
do Plano Diretor Ambiental,
Maurício Cretella.
Negócios e empregos
Para viabilizar as obras de
controle ambiental na Vale
já foram assinados R$ 590
milhões em contratos. Em
2020, cerca de 1,8 mil pessoas
atuaram no pico das obras da
Unidade Tubarão. A estimativa é de que, em 2021, 2,9 mil
trabalharão no pico nas obras.
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Suzano produzirá em Cachoeiro papel
inédito na linha da empresa
SUZANO

UNIDADE da Suzano em Cachoeiro em construção

A unidade será a
primeira da empresa
a produzir o papel
higiênico de folha tripla
A unidade de conversão de
papel que a Suzano está instalando no município de Cachoeiro de Itapemirim, um investimento de R$ 130 milhões, vai
utilizar alta tecnologia e já chega com um diferencial: será a
primeira unidade da empresa a
produzir papel higiênico de fo-

lha tripla. O papel de folha tripla é mais comum no mercado
internacional, mas trata-se de
uma inovação no cenário nacional de tissue, nome dado a
papéis suaves de alta absorção.
Por trás do projeto da Suzano há investimentos robustos
para a aquisição de equipamentos com alta performance e tecnologia. O uso de máquinas 100% automatizadas
vai garantir a segurança em
suas operações, qualidade
do produto e produtividade.
Alta confiabilidade no aciona-

mento de motores elétricos,
controles, velocidade de linha
e o uso de robôs na paletização são algumas das características dos equipamentos.
“A fábrica de Cachoeiro de
Itapemirim gera uma expectativa muito grande pois será a
unidade da companhia pioneira na produção do papel folha
tripla. Sabemos da responsabilidade que temos diante de
um mercado tão competitivo,
estamos construindo um time
forte e gentil, e temos a certeza de que com muita seguran-

ça, disciplina e engajamento
entregaremos um produto
inovador, e com alto padrão
de qualidade”, relata Vander
Henrique da Silva Rios, Gerente Industrial da Suzano
em Cachoeiro de Itapemirim.
Após estudos de mercado,
o objetivo é atender a demanda de toda a região Sudeste, elevando ainda mais
a competitividade da Suzano. A expectativa é ampliar
a capacidade produtiva para
30mil/t ano, o equivalente a cerca de 15 mil fardos e

a 1 milhão de rolos por dia.
A unidade de conversão de
papel de Cachoeiro de Itapemirim marca o ingresso do Espírito Santo no mapa de unidades da empresa que produzem
bens de consumo, agregando
valor ao produto celulose. A
matéria-prima utilizada em
Cachoeiro de Itapemirim virá
de Mucuri, no sul da Bahia. Serão produzidos na nova unidade os papéis Mimmo (incluindo a novidade folha tripla) e o
Max Pure. O Mimmo já é líder
de mercado no Espírito Santo.
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Porto Central abrigará a Refinaria
Espírito Santo
A nova refinaria ficará dentro do complexo industrial do Porto Central. O investimento estimado é de US$ 640 milhões
O Porto Central assinou o
Memorando de Entendimento
(MOU) com as empresas EnP e
Oil Group para desenvolvimento
do projeto da RefinES (Refinaria
do Espírito Santo). A assinatura
ocorreu durante o evento Plano Espírito Santo - Convivência
Consciente, realizado no dia 26
de novembro em Vitória (ES).
A RefinES está sendo estudada para ser implantada
no complexo industrial portuário do Porto Central, em
Presidente Kennedy (ES).
A infraestrutura portuária em
desenvolvimento pelo Porto
Central e sua localização estratégica próxima dos campos de
óleo e gás do Pré-sal são fatores
determinantes para instalar este
empreendimento neste local.
A RefinES está na fase de
estudos, onde estão sendo
definidos os objetivos de produção, capacidades de processamento e as rotas tecnológicas.
A refinaria modular poderá
ter capacidade de processar 50

PORTO CENTRAL

O empreendimento
possui um
investimento
estimado em US$
640 milhões

INDICAÇÃO de onde será implantada a RefinES no complexo industrial do Porto Central

mil barris por dia, sendo a implantação do projeto em duas
fases: a primeira com 30 mil

barris por dia e a segunda com
20 mil. Este empreendimento
possui um investimento es-

timado em US$ 640 milhões
(US$ 350 milhões na fase 1 e
US$ 290 milhões na fase 2).

A planta poderá processar o
óleo offshore brasileiro para
produzir gasolina, óleo diesel, GLP (gás liquefeito de
petróleo) e MGO (marine gas
oil), atendendo à demanda do
mercado capixaba. A expectativa é que a RefinES entre em
operação em 2 a 3 anos após a
aprovação da última fase dos estudos, quando deverão seguir
para as fases de implementação (contratação, construção
e montagem) e operação. Assim, a previsão é que a operação se inicie entre 2025 e 2026.
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Fornecimento de tubos, tanques,

Soluções em Fibra de Vidro

vasos de pressão, potes de selagem e

Somos especialistas em: materiais compósitos;
análise de falhas em equipamentos com compósitos; montagens de tubulações e tanques; recuperação de equipamentos e aplicação de revestimentos.

conexões em fibra de vidro;

Possuímos equipe de inspeção e fiscalização para
apoio em paradas, e laboratório próprio em nossa
sede. Também possuímos unidade de laboratório
móvel para atendimento do cliente dentro do seu
próprio site.

cerâmicas antiácidas;

Caixas especiais, guaritas e outros
materiais em fibra;
Revestimentos anticorrosivos e

Equipamentos para montagens de tubos em PVC, CPVC, UPVC, PP E PEAD.

Rua Perobas, 140 - Coqueiral
29199-177 - Aracruz - ES
(27) 2237-3387

Celulose

Petroquímico

Químico

contato@compositec.com.br
Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

