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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para o PorES, AGOSTO
l que
i n i c iDEo 2017
u no mês de
2t o c eVITÓRIA,
abril os primeiros testes de
manobra de navio utilizando o sistema de calado dinâmico, estando entre os
primeiros portos da América
Latina autorizados a operar
nesta modalida de. As regras
dinâmicas de definição do
calado utilizam recursos de
um sistema que calcula em
tempo real e com previsão
a folga dinâmica abaixo da
quilha (espécie de espinha
dorsal da embarcação), com
base nas características de
cada navio e do canal de
acesso, considerando ainda as condições ambientais
do momento da manobra
(ondas, ventos e outras).
A Va l e c o l o c o u e m o p e -

Opinião do Leitor

ração, no início de abril, o
p á t i o a u t ô n o m o n o Te r m i n a l
Ilha Guaíba, em Mangaratiba (RJ), o que levou a empresa a alcançar a marca de
72 equipamentos autônomos em 4 estados do país.
A Samarco potencializou
o controle da camada total
de pelotas e zerou os registros de emissões atmosféricas causadas pela troca de
carros de grelha. A solução
nasceu de um projeto implementado pelas equipes de
produção e de engenharias
da companhia, no Complexo
de Ubu, em Anchieta (ES).
A Fundação Renova repass a r á r e c u r s o s p a r a 5 8 p r o j etos, no Espírito Santo e em
Minas Gerais, selecionados
para atuarem na revitalização
ambiental, social e econômica

“

de comunidades ao longo da
bacia do rio Doce. O repasse,
que totaliza mais de R$ 1 milhão, será feito por meio do
Programa Formação de Lide ranças Jovens para 45 projetos mineiros e 13 capixabas.
Aproveitando as comemor a ç õ e s d o s 11 8 a n o s d a E s t r a d a d e F e r r o Vi t ó r i a - M i n a s
(EFVM), a Cretovale conta
nesta edição um pouco mais
de sua nada simples história. A cooperativa foi fundada
no final dos anos 50 por um
grupo de 12 empregados da
Va l e c o m o o b j e t i v o s i m p l e s
de melhorar as condições de
vida de quem decidisse participar. Saiba mais na página 9.
A A r c e l o r M i t t a l Tu b a r ã o
deu início ao transporte de
aços planos em veículos
movidos a GNC (Gás Natu-

ral Comprimido) em substituição aos movidos a diesel.
E l e s t ê m p o t e n c i a l d e r e d ução de, aproximadamente,
70% a 90% de emissão de
CO² se comparado aos tradicionais veículos a diesel.
Por fim, conheça a G2Base, startup da Gerdau focada na fundação de grandes
obras. Contando com a força
da maior empresa brasileira
produtora de aço, a G2Base
faz parte do movimento da
Gerdau em direção à inovação e à prestação de serviç o s c o m m a i o r v a l o r a g r e g ado por meio da tecnologia.
Essas e outras notícias
sobre as gigantes e o setor
industrial do Espírito Santo e do Brasil podem também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br.

O jornal empresariALL realiza um trabalho orgânico com a
responsabilidade de levar aos usuários da grande indústria o canal,
o caminho, a ponte que liga a demanda interna das companhias e o mercado
fornecedor. Todas as partes ganham no processo: a indústria, que encontra a
solução que precisa; o fornecedor, que tem acesso às grandes oportunidades;
e os leitores, que se beneficiam do intercâmbio de boas práticas. Parabéns
pelo trabalho!

”

Anderson Gomes Souza - Diretor Executivo na Triglav Soluções em Aço
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do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal, Gerdau, Simec, Suzano, Portocel, Estaleiro
Jurong, Porto Central, Porto Vitória 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,
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e-mail, telefones fixo e móvel e
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Tecnologia: Portocel amplia eficiência e
segurança na manobra de navios
O sistema oferece exatidão no cálculo do tamanho do calado e permite ampliar a carga em navios
P6/PORTOCEL

NO TOTAL, a expectativa é que o Portocel realize 30 testes com o sistema entre abril e junho

O Portocel iniciou no mês
de abril os primeiros testes de
manobra de navio utilizando o
sistema de calado dinâmico, estando entre os primeiros portos
da América Latina autorizados
a operar nesta modalidade. As
regras dinâmicas de definição
do calado utilizam recursos
de um sistema que calcula em
tempo real e com previsão a
folga dinâmica abaixo da quilha (espécie de espinha dorsal
da embarcação), com base nas
características de cada navio
e do canal de acesso, conside-

rando ainda as condições ambientais do momento da manobra (ondas, ventos e outras).
O cálculo informa com precisão qual é o calado máximo e/ou qual a próxima janela segura para navegação,
de acordo com as condições
analisadas, permitindo operar com maior calado e ampliando a capacidade de carga.
“Os primeiros testes foram
considerados um sucesso desde as atividades de preparação,
que antecederam a manobra, até
a execução pelos práticos”, des-

taca Anderson da Silva Santos,
Gerente de Operações e Planejamento Portuário do Portocel. Ele
explica que o sistema de calado
dinâmico oferece mais segurança e eficiência para o terminal
a partir do cálculo racional da
folga dinâmica abaixo da quilha.
“Em condições adversas, em
que possa haver risco de toque
da embarcação no fundo mesmo com a aplicação da regra do
calado estático, a ferramenta
apresenta dados informando
os calados máximos seguros
para navegação, podendo le-

var a uma decisão de redução
do calado para não postergar a
manobra, ou à escolha de uma
outra janela considerada segura para saída do navio”, detalha
Santos. O porto vai realizar 30
testes, em diferentes condições
de navegação, até a validação final do sistema, o que ele espera
que ocorra até o mês de junho.
Vantagens
As análises de viabilidade para
implantação do projeto demonstraram que cerca de 3%

das manobras em condições
desfavoráveis seriam evitadas,
incrementando a segurança da
navegação. Adicionalmente,
seria possível obter, em determinadas condições, uma redução de até 3,7 horas no tempo
de espera ou aumento de até
66 cm de calado. Esses dados
foram obtidos considerando
manobras de saída em Portocel
entre 2017 e 2020 e comparam
os calados praticados com os
que seriam os máximos indicados pelo sistema para os respectivos horários de manobras.
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Segurança: Vale expande uso de
Inteligência Artificial em suas operações
VALE

Já são 24 caminhões,
18 perfuratrizes e 30
máquinas de pátio
em operação
A Vale colocou em operação, no início
de abril, o pátio autônomo no Terminal
Ilha Guaíba, em Mangaratiba (RJ), o que
levou a empresa a alcançar a marca de 72
equipamentos autônomos em 4 estados
do país. Inteligência Artificial, sistemas de
computador, GPS e radares fazem parte
da rotina de mais de 300 empregados da
empresa no Brasil que estão sendo beneficiados pela operação autônoma. Com
essa tecnologia os equipamentos se movimentam sem operadores nas cabines, o
que reduz significativamente os riscos a
que os empregados estão expostos na área
operacional, além de dar mais estabilidade
à operação e gerar ganhos de eficiência.
Em janeiro foi entregue a 18ª máquina
do pátio autônomo no Terminal Marítimo
de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), e
em fevereiro começou a operar a 11ª perfuratriz em Itabira (MG). Os equipamentos autônomos também estão presentes
nas operações de Carajás (PA) e Brucutu
(MG). No total já são 24 caminhões fora
de estrada, 18 perfuratrizes e 30 máquinas
de pátio operando de forma autônoma.
Sustentabilidade e eficiência
A tecnologia também traz ganhos ambientais. Em Itabira, as perfuratrizes autô-

SALA de controle do pátio autônomo no Terminal Ilha Guaíba (RJ)

nomas apresentaram redução de 7,3% de
combustível em comparação às tripuladas.
É uma redução de cerca de 1.200 litros/ano
de combustível, o que equivale a 2.966t de
CO2 a menos na atmosfera. Para absorver
essa quantidade de emissões seria necessária uma área de 22.000 m2 de florestas.

Já nos caminhões de Brucutu, os
pneus tiveram um acréscimo de 25% na
sua vida útil, levando a um menor descarte de resíduos. O aumento da vida
útil dos motores também foi de 25%,
o que gera uma redução de custo significativa para a empresa, já que cada

troca de motor custa R$ 2,5 milhões.
A velocidade máxima dos caminhões
em Brucutu, que era de 40 km/h,
chegou a 60 km/h. A produtividade horária, medida pela quantidade
de minério de ferro transportada por
hora, teve aumento de cerca de 10%.
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Samarco zera emissões atmosféricas na
troca de carros de grelha em Ubu (ES)
JEFFERSON ROCIO/SAMARCO

Projeto também
proporcionou ganhos
diretos de eficiência
ao processo de
pelotização
A Samarco potencializou
o controle da camada total de
pelotas e zerou os registros de
emissões atmosféricas causadas
pela troca de carros de grelha. A
solução nasceu de um projeto implementado pelas equipes de produção e de engenharias da companhia, no Complexo de Ubu,
em Anchieta (ES). O trabalho,
realizado desde julho de 2021,
vai ao encontro do propósito da
empresa de fazer uma mineração
diferente e mais sustentável.
Antes da ação, após a troca de
carro, particulados da camada de
fundo na zona de secagem eram
carregados para os precipitadores e as pelotas verdes (cruas
antes da queima) que se localizavam próximas ao fluxo prioritário
chegavam com excesso de umidade na zona de queima, gerando
vapor que saía da chaminé.
A adoção de medidas como
ajustes no controle da velocidade

Carros de grelha
Os carros de grelha fazem parte
do processo produtivo da Samarco. Esses equipamentos são utilizados para transportar as pelotas
de minério de ferro no forno de
pelotização. As pelotas são colocadas no forno para realização do
procedimento que visa aumentar
a resistência mecânica das pelotas. O espaço útil dos carros deve
ser ocupado ao máximo. Para isso,
é realizado monitoramento do
nível da camada total de pelotas
inseridas. Em média, é realizada
a troca de dois carros por dia, para
manutenção. O forno da usina 4,
de Ubu, conta com cerca de 300
carros de grelha.

PELOTAS de minério de ferro na Unidade de Ubu, Anchieta (ES)

da grelha, no comando para tocar
a sirene dos equipamentos e no
momento de ligar os discos de
pelotamento mudou essa realidade, principalmente por induzir maior quantidade de pelotas
verdes onde estavam ausentes.

“Temos o benefício da disponibilidade para a produção de
mais 10 mil/t métricas secas de
pelotas por ano, que é uma estimativa para quando estivermos
na capacidade máxima da usina.
Além disso, essa correção permi-

te um melhor controle do retorno
da produção quando paramos o
forno para troca de carro grelha”,
disse o engenheiro de automação,
Thiago de Andrade Machado,
destacando os principais resultados.

O trabalho vai
ao encontro do
propósito da
empresa de fazer
uma mineração
diferente e mais
sustentável
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HOMENAGEM:

bratecbrt.com.br
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HOMENAGEM:

hidremec.com.br

boapracaepi.com.br
multilift.com.br

cretovale.coop.br

gerdau.com.br

pelicano.eng.br

uniaoaltoealuminio.negocio.site
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Fundação Renova repassa mais de R$ 1
milhão para projetos na bacia do Rio Doce
Formação de Lideranças Jovens destina recursos para 58 projetos
DIVULGAÇÃO

HORTA mandala: modelo será seguido em projeto de Marilândia (ES)

A Fundação Renova repassará recursos para 58 projetos,
no Espírito Santo e em Minas

Gerais, selecionados para atuarem na revitalização ambiental,
social e econômica de comuni-

dades ao longo da bacia do rio
Doce. O repasse, que totaliza
mais de R$ 1 milhão, será feito

por meio do Programa Formação de Lideranças Jovens para 45
projetos mineiros e 13 capixabas.
A proposta é engajar aproximadamente 1.000 jovens participantes, entre 15 e 29 anos, no processo de reparação, por meio do
desenvolvimento de ações e projetos em 41 municípios atingidos
pelo rompimento da barragem de
Fundão (MG). Ao mesmo tempo, o programa contribui para
o fortalecimento de uma rede
de atores e ações que trabalham
com o protagonismo juvenil,
fomentando práticas de educação em rede para a revitalização
local e regional dos territórios.
A ação faz parte do Programa
Agenda Juventudes e é conduzida com o apoio de cinco
instituições parceiras, divididas entre cinco regiões de
atuação da Fundação Renova.
Em Minas, foram elaborados 45 projetos, sendo 38 na
região dos Vales do Rio Doce e
do Aço, que envolveram 112 jovens, em que serão investidos
R$ 850 mil. Na região do Alto
Rio Doce, que compreende os

municípios de Mariana, Barra
Longa, Rio Doce e Santa Cruz
do Escalvado, sete projetos, que
envolvem 11 jovens, receberão
aproximadamente R$ 125 mil.
No Espírito Santo, 13 projetos
são beneficiados. Dentre eles,
o Projeto Mandalla, elaborado
por 31 jovens, visa a implantação de horta mandala para
o cultivo de hortaliças e plantas medicinais, consorciados à
criação de pequenos animais,
na Comunidade e Escola Família Agrícola de Marilândia.

O objetivo é engajar
os jovens no
desenvolvimento
de ações e projetos
em 41 municípios
atingidos pelo
rompimento da
barragem de
Fundão (MG)

: o sonho que começou com
uma "caixinha" dos empregados da Vale
A Cretovale nasceu no final
dos anos 50, ao longo da Via
Permanente (a linha da Estrada de Ferro Vitória-Minas).
Um grupo de 12 empregados
da Vale se uniu para montar
uma “caixinha” com o objetivo
simples de melhorar as condições de vida de quem decidisse
participar. A tal caixinha tornou-se logo um sucesso, e isso
levou o grupo a pensar grande,
a idealizar uma organização
maior, lastreada numa estrutura jurídica que possibilitasse
ampliar o número de participantes. Assim, em 1961, nascia
a Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Empregados da Vale, a Cretovale.
Hoje, a cooperativa comemora a realização do sonho
de seus idealizadores e fundadores, no sentido de ver
a Cretovale como uma cooperativa parceira e sempre
presente no planejamento financeiro, cultural e social dos
empregados ativos e aposentados da Vale e do Grupo Vale.
Para o futuro, estar presente
em todas as áreas de atuação
da Vale, no Brasil, é o novo de-

safio da Cretovale. Para isso, a
cooperativa está investindo em
tecnologia como forma de modernizar e agilizar processos,
facilitar e simplificar a vida do
associado. “As metas para o nosso crescimento são ambiciosas.

“

O nosso Plano de Expansão tem
como objetivo oferecer produtos
e serviços para os empregados
em todas as áreas de atuação
da Vale no Espírito Santo, em
Minas Gerais, no Maranhão e
no Pará”, afirmou o Presidente
da Cretovale, Celso Rodrigues.

O Plano de
Expansão tem
o objetivo de
oferecer produtos
e serviços para os
empregados em
todas as áreas de
atuação da Vale
no Espírito Santo,
Minas Gerais,
Maranhão e Pará

Serviços

Celso Rodrigues, Presidente da

Cretovale

”

Na Cretovale, os cooperados
têm acesso a empréstimos com
taxas especiais; restituição de
IR; Superávit Valia; 13º Salário; remuneração anual do seu
capital na cooperativa; carta
fiança para dispensa de fiador
ao alugar um imóvel; convênios
com lojas, instituições de saúde,
educação, lazer e serviços, para
os cooperados e dependentes,
com descontos atrativos. Saiba
mais no site: cretovale.coop.br.
SAIBA MAIS
Conheça todos os benefícios
e associe-se através dos
canais:
- (27) 3205.9779 / 9.9958.0186
- cretovale.coop.br

CRETOVALE
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ArcelorMittal Tubarão inicia carregamentos
com veículos movidos a GNC
Após período de testes, caminhões movidos a Gás Natural Comprimido (GNC) entraram oficialmente em operação
ARCELORMITTAL TUBARÃO

suas operações. A empresa
está em processo de análises
e ações estruturantes, visando a expansão da utilização
de veículos movidos a gás natural em suas operações, com
projeção de aumento significativo já para este ano de 2022.
Gestão Atmosférica

VEÍCULO movido a GNC em operação na ArcelorMittal Tubarão (ES)

A ArcelorMittal deu início ao
transporte de aços planos em
veículos movidos A GNC (Gás
Natural Comprimido) em substituição aos movidos a diesel.
Após testes iniciais realizados
em unidades de aços longos do
Grupo, os embarques foram ini-

ciados, no fim de março, na ArcelorMittal Tubarão (ES), cuja
principal operação é concentrada na produção de aços planos.
O veículo tem potencial de redução de, aproximadamente,
70% a 90% de emissão de CO2
se comparado ao tradicional

veículo a diesel. Também prevê
redução de custos operacionais.
Essa iniciativa inovadora, que
permitirá a utilização de um
combustível alternativo muito
menos poluente e que já conta com uma rede pulverizada e
eficaz de distribuição no país,

faz parte da jornada da ArcelorMittal para atingir a emissão
neutra em carbono até 2050.
Com propósito de criar aços
inteligentes para um mundo
melhor, a empresa tem buscado continuamente inovações
visando a descarbonização de

A ArcelorMittal Tubarão conta
com uma grande abrangência
de mecanismos para mitigação, controle e monitoramento de emissões atmosféricas.
Entre os mecanismos está o
Cinturão Verde, com mais de
2,6 milhões de árvores que formam uma barreira natural que
evita a dispersão de partículas
das áreas internas. Outro mecanismo importante é o Gas
Cleaning Bag Filter, equipamento baseado em um sistema
de filtro de mangas, instalado
em 2018 junto aos precipitadores eletrostáticos já existentes,
para realizar a limpeza do gás
da sinterização por meio da
retenção física das partículas.
Trata-se de tecnologia apontada pela Comunidade Europeia
como a melhor disponível no
mundo para essa finalidade.
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Conheça a G2Base, startup da Gerdau
focada na fundação de grandes obras
GERDAU

EMPREGADAS da G2Base em acompanhamento de obra de fundação

A empresa integra
e industrializa a
cadeia da fundação
em aço com ganhos
de até 40% em
produtividade
O ano de 2021 marcou o
início das operações da G2Base,
startup da Gerdau que industrializa a cadeia da fundação em aço
e centraliza todo o processo, da
matéria prima à execução, reduzindo custos, prazos e desperdícios e aumentando a segurança,
a produtividade e a sustentabilidade. Contando com a força
da maior empresa brasileira
produtora de aço, a G2Base faz
parte do movimento da Gerdau
em direção à inovação e à prestação de serviços com maior valor
agregado por meio da tecnologia.
O diferencial da empresa é que
toda a gestão da fundação fica sob
sua responsabilidade: do fornecimento dos perfis estruturais
até o serviço de execução, o cliente recebe a fundação pronta. A
solução completa aumenta a
produtividade em até 40% com
a oferta de equipamento para a
manipulação dos perfis e reduz
desperdícios no canteiro de
obras. A tecnologia desenvolvi-

da pela empresa permite a automatização de processos com
informações online em tempo
real e garante mais velocidade,
segurança e aproveitamento
máximo de recursos e logística.
A solução completa também
contribui para mais sustentabilidade pois, além de não utilizar
água, reduz consideravelmente
o número de caminhões na obra,
resultando em menor geração de
resíduos, poeira, vibração, ruído
e emissão de carbono.
“A G2Base reinventa a obra a
partir de novos processos e tecnologias de integração da cadeia
da fundação em aço. Reunimos
a força e a expertise de uma
empresa centenária a soluções
inovadoras para nossos clientes.
Como uma empresa da Gerdau,
herdamos profundo conhecimento do setor e capacidade
de fazer gestão de processos de
modo estratégico, garantindo
melhores resultados com maior
confiabilidade, segurança e rapidez”, afirma Marcelo Baldino,
Diretor Executivo da G2Base.
A G2Base faz parte do portfólio de empresas da Gerdau Next,
divisão de novos negócios da
Gerdau que tem como missão diversificar o portfólio da
multinacional brasileira com
negócios adjacentes ao aço.
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