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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a Sac o qES,
u eAGOSTO
p r eDEt2017
ende adotar
2m a r VITÓRIA,
o uso de resíduos de lavra
de mármore na produção de
pelotas de minério de ferro,
em complementação ao calcário. A prática torna a empresa
pioneira em uma ação inovadora de sustentabilidade. Os
resultados dos estudos que
viabilizaram a execução do
projeto foram apresentados
no dia 07 de junho, em São
Paulo, na ABM Week, evento
promovido pela Associação
Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM).
O u t r o d e s t a q u e d a c o m p anhia é o início das atividades da nova sala integrada
no Complexo de Germano em

Opinião do Leitor

Mariana (MG), que faz parte
do Centro de Operações Integradas (COI). A migração
de todas as salas de controle
para o local, incluindo mina,
britagem, filtragem de rejeitos, concentradores e mineroduto com conexão virtual com
a sala de Ubu marca um novo
modelo de gestão de planejamento e operações integradas.
A Fundação Renova está
desenvolvendo ações de
restauração florestal em
Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de recarga hídrica na bacia do rio
Doce. Cerca de R$ 3,9 milhões serão destinados para
a realização das atividades.
A Vale concluiu o fechamento
do pátio de estocagem tem-

porária de pelotas da Usina
8, onde são movimentadas
aproximadamente 200.000t
de pelotas/ano, que passa a
ter um galpão com uma área
de cerca de 4.000m². O objetivo principal é reduzir a
emissão de particulados na
U n i d a d e Tu b a r ã o , n o E S .
A companhia também divulgou a criação da Vale Ventures, iniciativa por meio da qual
investirá US$ 100 milhões em
startups cujas propostas enquadrem-se em pelo menos
uma destas 4 áreas: descarbonização na cadeia da mineração; mineração sem resíduo;
metais de transição energética; e mineração do futuro.
A ArcelorMittal Tubarão bate u u m re co rd e h i stó ri co n o

mês de maio. O Programa
Novos Caminhos registrou a
doação de mais de 103.000t
de Revsol e Revsol Plus em
um único mês, coprodutos
obtidos no processo de produção de aço e utilizados
como revestimento primário
de estradas vicinais e rurais.
A Suzano anunciou em junho, mês mundial do meio ambiente, a criação da Suzano
Ventures, o Corporate Venture Capital da companhia, que
terá US$ 70 milhões em recursos disponíveis para investir
em startups. 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.

“

Como leitor assíduo de longa data do jornal empresariALL, tenho o
prazer e orgulho em cumprimentar toda sua equipe pela competência
e seriedade com que sempre desenvolveu seu trabalho. O comprometimento com
um jornalismo sério e transparente tem contribuído de maneira decisiva na
divulgação das competências e melhores práticas de governança das empresas
brasileiras, com destaque para as empresas capixabas. Sua atuação ímpar no
cenário jornalístico empresarial tem sido fundamental na consolidação do
conhecimento e inovação, fatores críticos para eficiência, competitividade e
crescimento da indústria brasileira. Parabéns, sucesso e vida longa.

”

Eugênio Mamede - CEO do Grupo Pontal

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes
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) 3086.2002

Envie e-mail informando seu nome,
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e-mail, telefones fixo e móvel e
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Samarco utilizará resíduos de lavra de
mármore na produção de pelotas
SAMARCO

EQUIPE da Samarco em lavra de mármore

Dentre os impactos
positivos desta
inovação estão
a redução do
consumo de
combustível e da
emissão de CO2
A Samarco pretende adotar
o uso de resíduos de lavra de
mármore na produção de pelotas de minério de ferro, em
complementação ao calcário. A
prática torna a empresa pioneira em uma ação inovadora de
sustentabilidade. Os resultados

dos estudos que viabilizaram a
execução do projeto foram apresentados no dia 07 de junho, em
São Paulo, na ABM Week, evento
promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais
e Mineração (ABM).
O estudo para verificar a viabilidade do uso dos resíduos
como insumo na pelotização foi
iniciado em 2020. Desde então
foram realizados vários testes
com resultados positivos para
utilização do subproduto de
mármore como alternativa ao
calcário como fundente e corretor de basicidade nas pelotas.
Durante a apresentação no
evento, a Engenheira de Processo
da Samarco, Ana Maria Bailon,

deu detalhes sobre a realização
dos estudos. “No teste industrial
o resíduo de mármore apresentou resultados que atendem os
índices de qualidade monitorados. Os benefícios são vários,
como impactos positivos na
qualidade da pelota e redução
da emissão de CO2 e do consumo de combustível, garantindo
a tranquilidade para trabalhar
com o insumo. Destaca-se especialmente a redução do impacto
ambiental da produção de rochas
ornamentais nas comunidades
do entorno e, ao mesmo tempo,
transformar os resíduos deste
processo em um insumo 100%
sustentável para a pelotização.
Portanto, alternativas como essa

resultam em melhorias para a
sociedade, meio ambiente e
também para nossos clientes”,
pontua Bailon.
O Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais
no país, responsável por cerca
de 80% da produção, e o Brasil é
o 4º maior do mundo. “Estudamos alternativas para utilizar o
resíduo desse setor, já que apenas
20%, em média, da produção é
empregada como produto final.
Esse coproduto gerado é química e fisicamente semelhante ao
calcário consumido em uma de
nossas usinas do Complexo de
UBU (ES), atualmente em torno
de 400 t/dia”, disse o Coordenador de Engenharia de Processo

da Samarco, Felipe Morato.
Idealizador do estudo sobre
a possibilidade do uso de resíduos de rochas ornamentais na
produção de pelotas, o Diretor
de Planejamento e Operações,
Sérgio Mileipe, propôs o desafio
para a equipe em 2018. “Estamos inovando em uma prática
que consiste na utilização de um
insumo na produção de pelotas,
que irá contribuir significativamente para redução do volume
de resíduos. Esse projeto é uma
oportunidade para praticarmos o
nosso propósito de fazer uma mineração diferente, mais segura e
sustentável, que gere resultados,
mas que acima de tudo preserve
o meio ambiente”, ressaltou.
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Samarco inaugura Centro de Operações
Integradas (COI) em Minas Gerais
SAMARCO

O COI integra as áreas
de planejamento,
operações, gestão de
ativos, processos, gestão
ambiental e plano de
vendas
A Samarco iniciou as atividades da
nova sala integrada no Complexo de Germano em Mariana (MG), que faz parte do
Centro de Operações Integradas (COI).
A migração de todas as salas de controle
para o local, incluindo mina, britagem,
filtragem de rejeitos, concentradores e
mineroduto com conexão virtual com
a sala de Ubu marca um novo modelo
de gestão de planejamento e operações
integradas. Por meio da integração das
áreas de planejamento, operações, gestão
de ativos, processos, gestão ambiental
e plano de vendas espera-se melhorias significativas nos resultados e na
segurança operacional e de processos.
O projeto piloto foi implementado pela
Samarco em 2021. O COI promove a integração dos processos desde a extração
do minério em Germano, passando por
etapas como o tratamento, a filtragem e
disposição do rejeito, transporte e recebimento da polpa de concentrado, pelotização até o embarque no Terminal
Portuário, em Ubu, no Espírito Santo.
O modelo de gestão proposto pelo COI

CENTRO de Operações Integradas (COI) da Samarco em Germano, MG

visa dar respostas na melhoria constante
de segurança e gestão de riscos. “Quando
integramos todas essas áreas dentro de
uma visão sistêmica e de controle, nós
melhoramos a segurança operacional
e do negócio. Além disso, o COI ajuda
os gestores a pensar o ‘ótimo global’ ao

invés do ‘ótimo local’. Uma operação
segura e responsável é a sustentação da
estratégia de nosso negócio”, afirma o
Presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.
“O COI impulsiona e fortalece as ações
preventivas. A partir dos resultados gerados é possível antecipar problemas

no processo de produção e na gestão de
eventos críticos. Observamos o aperfeiçoamento de nossas respostas, com tomada
de decisões mais ágeis, efetivas e com
visão sistêmica da cadeia produtiva da
mina ao porto”, concluiu o Diretor de Planejamento e Operações, Sérgio Mileipe.

Fundação Renova apoiará famílias em
projetos de restauração florestal no ES
DIVULGAÇÃO

TÉCNICOS do Instituto de Pesquisas Ecológicas vão orientar as famílias

Cerca de R$ 3,9
milhões serão
destinados para
a realização das
atividades
A Fundação Renova, em
parceria com o Instituto de
Pesquisas Ecológicas (IPÊ),
está desenvolvendo ações de
restauração florestal em Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e de recarga hídrica na
bacia do rio Doce. O projeto
“A Educação como Agente de
Mudanças: Agroecologia, Participação e Sustentabilidade
para Assentamentos Rurais e
Instituições na Bacia do Rio
Doce” será realizado ao longo
de 2 anos, com aproximadamente 140 famílias dos assentamentos Rosa de Saron, Boa
Esperança, Beija-flor e Laje,
localizados nos municípios de
Alto Rio Novo e Águia Branca,
no Espírito Santo.
Cerca de R$ 3,9 milhões serão destinados para a realização
das atividades, que incluem assistência técnica participativa
para as famílias, auxílio na elaboração de estratégias e alternativas para o desenvolvimento

rural sustentável e melhoria da
qualidade de vida da comunidade local. Além disso, serão abordados temas como restauração
de paisagens e conservação dos
recursos naturais com a participação de parceiros regionais.
Parcerias
O estabelecimento de parcerias possibilita o fortalecimento das ações para ampliação e
futuras intervenções no território. De acordo com Antônio
Sérgio Cardoso Filho, Analista
de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Renova, a
parceria entre a Fundação Renova e o IPÊ vai além do apoio
operacional. “É um trabalho
de assistência técnica participativa para que os técnicos
identifiquem as potencialidades locais e ouçam os proprietários sobre seus históricos de
cultivo, habilidades e anseios”,
diz. Além de uma radiografia
atual do uso do solo nessas localidades, a parceria vai ampliar o
nível de capacitação para que as
áreas se tornem Unidades Demonstrativas. “A ideia é trazer
modelos de Sistemas Agroflorestais (SAFs) que poderão ser
aplicados em outras áreas da
bacia do rio Doce”, comenta.
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Vale conclui fechamento de pátio de
estocagem da Usina 8, no ES
Com galpão de cerca de 4.000m2, objetivo da empresa é reduzir a emissão de particulados na Unidade de Tubarão
VALE

VISTA AÉREA do novo galpão situado na área da Usina 8 em Vitória, ES

A Vale concluiu o fechamento do pátio de estocagem

temporária de pelotas da Usina 8, onde são movimentadas

aproximadamente 200.000t de
pelotas/ano, que passa a ter um

galpão com uma área de cerca
de 4.000m². Na mesma usina, o
pátio de insumos, com 8.000m²
de área, já havia sido fechado
em 2019. Esta é mais uma das
obras previstas em seu Plano
Diretor Ambiental para reduzir
a emissão de poeira na Unidade
Tubarão, no Espírito Santo.
Outras áreas também serão
fechadas. Estão em fase de contratação as obras para fechamento dos pátios de estocagem
temporária das Usinas 5 a 6 e da
Usina 7, cada um com 2.000m²
de área e capacidade para movimentar cerca de 200.000t de
pelotas/ano.
Os 5 viradores de vagões, que
recebem todo o minério de ferro que vem de Minas Gerais,
também receberão uma estrutura de fechamento. O projeto
para a área de 7.000m² está em
fase final de desenvolvimento
e prevê estruturas metálicas
que podem chegar a até 28m
de altura.
As obras do fechamento da
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, estão em
andamento.
Também estão sendo iniciadas
as obras de instalação de novas
wind fences (cercas de vento,
em tradução livre), que funcionam como barreiras, reduzindo
a velocidade do vento nos pátios
de estocagem. Serão 4 novas
wind fences com extensão total
de aproximadamente 6km de
telas. Dessa forma, a empresa
passará a contar com 10 pátios
cercados com 16km de extensão
de telas.
Nos pátios de pelotas das Usinas 5 a 7 e da Usina 8, serão instalados 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. Serão ao todo 11 novos canhões nesses 2 pátios, sendo 6
no pátio das Usinas 5 a 7 e 5 no
pátio da Usina 8. Atualmente,
está em andamento o processo
de compra dos equipamentos.

Vale investirá US$ 100 milhões em
soluções sustentáveis para a mineração
A Vale criou a Vale Ventures, sua iniciativa de Corporate
Venture Capital, para investir
em startups pioneiras de todo
o globo, criando novas oportunidades de negócios e tecnologias inovadoras para incorporar nas suas operações. A
empresa está comprometendo
um capital de US$ 100 milhões
(aproximadamente R$ 500
milhões) para investimento.
A empresa acredita que uma
mineração sustentável é essencial para o desenvolvimento global. Para apoiar a transição para
um mundo mais sustentável, esta
nova iniciativa adquirirá participações minoritárias em startups focadas em quatro temas:
1) Descarbonização na cadeia da mineração: Investir
em tecnologias que ajudem a
Vale e seus clientes a reduzir
emissões de carbono, apoiando
a ambição da empresa de reduzir emissões até ser neutro em
carbono até 2050;
2) Mineração sem resíduo:
Reduzir resíduos e impacto
ambiental dos processos, fomentando economia circular e
gerando novos fluxos de receita;
3) Metais de transição energética: Acelerar capacidade de

VALE

fornecer metais essenciais para
transição energética e impulsionadores emergentes da demanda;
4) Mineração do futuro: Investir em novas tecnologias que
mudarão a forma como as mineradoras executam seus negócios.
“Colaboraremos com startups
com visão de futuro que tragam
grandes ideias e pensamento
arrojado para esses desafios
monumentais”, afirma o Líder
da Vale Ventures, Viktor Moszkowicz. “Ao montarmos um
portfólio de soluções disruptivas, nós podemos gerar retorno
financeiro e estratégico, criando
novas oportunidades de negócios, insights e conhecimento
para a Vale, clientes e sociedade”.
A Vale Ventures reforça o compromisso da Vale com a inovação, que é chave para melhorar
a vida das pessoas e transformar
o futuro em conjunto com a sociedade.
SAIBA MAIS
Para se cadastrar, as startups
devem acessar o site:
› vale.com/valeventures

VIKTOR MOSZKOWICZ, Líder da Vale Ventures
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ArcelorMittal Tubarão: Programa Novos
Caminhos bate recorde de doações
A iniciativa de sustentabilidade ambiental viabiliza melhorias nas estradas do interior do ES
ARCELORMITTAL TUBARÃO

A ARCELORMITTAL Tubarão doa Revsol e Revsol Plus para pavimentação de estradas rurais no ES

A ArcelorMittal Tubarão
bateu um recorde histórico no

mês de maio. Às vésperas do mês
mundial do meio ambiente, o

Programa Novos Caminhos, que
é uma iniciativa socioambiental

da empresa em parceria com
prefeituras e governo do Espírito Santo, registrou a doação
de mais de 103.000t de Revsol
e Revsol Plus em um único mês,
coprodutos obtidos no processo
de produção de aço e utilizados
como revestimento primário
de estradas vicinais e rurais. A
doação foi para 23 prefeituras capixabas e para o Departamento
de Edificações e de Rodovias do
Estado do Espírito Santo (DER-ES). A marca foi alcançada pela
primeira vez após 16 anos de atividades do programa.
A iniciativa alia benefícios ambientais, pois utiliza um coproduto derivado do processo industrial da ArcelorMittal Tubarão
como substituto de recursos
naturais, para melhorar os indicadores sociais. Estradas e ruas
em boas condições promovem o
acesso da população aos serviços
públicos e contribui para o escoamento de produtos agrícolas no
interior do Espírito Santo.
O Programa Novos Caminhos
está presente em 63 municípios do ES e já doou mais de 3

milhões/t dos coprodutos desde 2006, quando foi iniciado. O
Espírito Santo conta com 4 Centros de Distribuição de Revsol
(CDR), localizados em Alfredo
Chaves, Marilândia, Cachoeiro
de Itapemirim e Jaguaré, que
atendem às regiões onde estão
instalados. Com a utilização do
Revsol e Revsol Plus nas estradas, os agricultores das regiões
têm ganhado mais mobilidade,
assim como as comunidades têm
mais acesso aos serviços públicos, principalmente em época
de chuvas, e o poder público tem
reduzido o custo de manutenção
das estradas rurais.

O programa está
presente em 63
municípios do ES
e já doou mais de
3 milhões/t dos
coprodutos desde
2006
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Suzano Ventures terá US$ 70 milhões
em recursos para impulsionar startups
A iniciativa visa estimular o desenvolvimento de soluções de bioeconomia
A Suzano anunciou em junho,
mês mundial do meio ambiente,
a criação da Suzano Ventures, o
Corporate Venture Capital da
companhia, que terá US$ 70 milhões em recursos disponíveis
para investir em startups. A partir
da iniciativa, a Suzano pretende
acelerar o processo de inovação
aberta e se tornar uma plataforma
global no estímulo ao empreendedorismo em torno de soluções
para a bioeconomia com base na
floresta plantada.
A prioridade neste primeiro
momento será dada a startups e/
ou empresas com inovações em
negócios a partir de novas tecnologias e aplicações de biomassa celulósica, soluções que fomentem
o uso de embalagens celulósicas,
além de negócios que acelerem
a produtividade agroflorestal e a
captura, mensuração e gestão de
carbono em geral.
Os investimentos selecionados
estarão alinhados à estratégia de
longo prazo da Suzano, que tem na
Inovabilidade (inovação a serviço
da sustentabilidade) uma alavanca importante para seu negócio. A
Suzano Ventures estará presente
nos principais ecossistemas de
inovação e poderá realizar inves-

SUZANO

A INICIATIVA está alinhada aos objetivos de longo prazo da companhia

timentos em startups no Brasil e
no exterior.
“O Venture Capital da Suzano

é um instrumento de inovação
aberta da companhia com o propósito de acelerar e construir a

Suzano do futuro. Ela estará presente em diferentes mercados,
com diferentes produtos e novas

rotas tecnológicas. Acreditamos
que, juntos com o nosso ecossistema, podemos fazer parte
da renovação do modo de vida, a
partir do desenvolvimento contínuo e acelerado de soluções na
área de bioeconomia com base na
biomassa florestal”, afirma Julio
Ramundo, Diretor de Negócios
de Carbono e Corporate Venture
da Suzano.
A Suzano tem investido em
startups ao longo dos últimos
anos com o objetivo de identificar novas formas de aplicação da
biomassa de eucalipto. Entre os
casos de sucesso está a empresa
finlandesa Spinnova, responsável
pelo desenvolvimento da tecnologia para a produção da primeira
fibra têxtil sustentável do mundo
desenvolvida a partir de celulose
microfibrilada (MFC) de madeira.

Os investimentos
selecionados
estarão alinhados à
estratégia de longo
prazo da Suzano
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