
Energização da Linha de Transmissão é um dos marcos do projeto de construção da 
CSP. Quando começar a operar, a siderúrgica será autossuficiente em energia - p.3

Siderúrgica está interligada
ao sistema elétrico brasileiro

THE ENERGIZATION OF THE TRANSMISSION LINE IS ONE OF THE MILESTONES  
IN THE CSP CONSTRUCTION PROJECT. ONCE IT STARTS OPERATION, THE STEEL PLANT  
WILL BE SELF-SUFFICIENT IN ENERGY - PAGE 3

THE STEEL PLANT IS INTERCONNECTED 
WITH THE BRAZILIAN ELECTRICITY SYSTEM

Primeira etapa da energização ocorreu na madrugada do dia 29 de junho
The first phase of the energization took place in the early morning of June 29

CSP recebe novo 
embaixador da Coreia – p. 2

Renovada Licença 
de Instalação da usina – p. 4

CSP WELCOMES THE NEW 
SOUTH KOREA AMBASSADOR - PAGE 2

STEEL PLANT BUSINESS 
LICENSE RENEWED - PAGE 4
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EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO

Esta edição do CSP News mostra 
o processo do projeto da Compa-
nhia Siderúrgica do Pecém (CSP) 
aproximando-se do início dos tes-
tes preparativos, que antecedem 
o startup integrado da usina. A 
energização das subestações é um 
passo decisivo para o início da eta-
pa de comissionamento das plan-
tas da siderúrgica e estamos muito 
satisfeitos com o sucesso desse tra-
balho.
A renovação da nossa Licença de 
Instalação - LI também demons-
tra que estamos indo no caminho 
certo, primando pelo compromis-
so social e ambiental. Chegamos 
até aqui seguros da relação que 
estamos estabelecendo com o 
estado do Ceará. Somos uma in-
dústria estruturante, que gera be-
nefícios para os seus vizinhos. Há 
vários exemplos que comprovam 
isso. Acreditamos que sociedade 
e siderúrgica podem conviver har-

monicamente, com o uso de bons 
equipamentos, boa tecnologia, 
processos bem controlados, pesso-
as capacitadas e comprometidas, 
além de investimentos para o con-
trole das emissões. E é nisso que 
estamos investindo.
Essa relação com nossos vizinhos, 
inclusive, já está registrada em li-
vros e vídeos, graças ao nosso pro-
jeto de Valorização Cultural, que 
realizamos em parceria com o Mu-
seu da Pessoa. 
Em junho lançamos o livro “Todo 
lugar tem uma história para con-
tar”, que nos dá a chance de conhe-
cer um pouco das memórias de 
São Gonçalo do Amarante e Cau-
caia, municípios que nos cercam e 
que tão bem vem nos acolhendo.
Junho foi um mês de muito traba-
lho e conquistas. Que o segundo 
semestre do ano seja assim: ainda 
mais produtivo!

Jeong-gwan Lee, o novo embaixa-
dor da Coreia do Sul no Brasil, vi-
sitou no dia 30 de junho as obras 
de construção da Companhia Si-
derúrgica do Pecém (CSP), em São 
Gonçalo do Amarante.
O embaixador coreano estava 
acompanhado por uma comiti-
va formada por dois membros da 
embaixada e oito empresários e 
executivos. Entre eles, o diretor da 
Agência de Negócios da Coreia do 
Sul (Kotra), Yungsun Lee; o presi-

dente da Hyundai no Brasil, Don-
gil Lee; e o diretor da Standard and 
Chartered Bank, Young Sok Kim.
Jeong-gwan Lee foi recebido pela 
Diretoria da CSP, que o apresen-
tou detalhes do projeto. “É muito 
bom poder visitar esse canteiro de 
obras. Espero que essa construção 
seja finalizada de forma tranquila 
para promover a cooperação entre 
os dois países, Brasil e República 
da Coreia. Muito obrigado”, ressal-
tou o embaixador.

Jeong-gwan Lee, the new 
Ambassador of South Korea to Brazil, 
visited the construction site of the 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) on June 30, in São Gonçalo do 
Amarante.
The Korean Ambassador’s entourage 
included two Embassy members and 
eight entrepreneurs and executives. 
Among them were the director of the 
Korea Trade Investment Promotion 
Agency (Kotra), Yungsun Lee; the 
president of Hyundai in Brazil, Dongil 

Lee; and the director of the Standard 
and Chartered Bank, Young Sok Kim.
Jeong-gwan Lee was welcomed 
by the CSP Board of Directors, who 
presented details of the project. 
“It is very good to be able to visit 
this construction site. I hope this 
construction will be completed 
smoothly in order to promote the 
cooperation between the two 
countries, Brazil and the Republic 
of Korea. Thank you very much”, 
highlighted the Ambassador.

NOVO EMBAIXADOR DA COREIA NO BRASIL VISITA A CSP

NEW AMBASSADOR OF SOUTH KOREA 
TO BRAZIL VISITS CSP

This edition of the CSP News shows 
the process of the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) project 
approaching the beginning of 
the tests in preparation for the 
integrated startup of the plant. The 
energization of the substations is a 
decisive step towards the start of the 
commissioning phase of the plants 
and we are very happy with the 
success of the project. 
The renewal of our Business License 
– BL also proves that we are going 
in the right direction, with focus 
on commitment to social and 
environmental responsibility. We 
have come so far confident of the 
relationship we are building with 
the Ceará state. We are a large 
construction enterprise that generates 
benefits for its neighbors. There are 
several examples to prove that. We 
believe that society and the steel plant 

can live in harmony, with the use of 
good equipment, good technology, 
well controlled processes, skilled 
and committed personnel, besides 
investment to control emissions. That 
is what we are investing in.  
This relationship with our neighbors 
has already been registered in books 
and videos thanks to our Cultural 
Value project, which is carried out 
in partnership with the Museum of 
the People. In June, we launched the 
book Every Place Has a Story to Tell, 
which gives us the chance to know 
a little about the memories of São 
Gonçalo do Amarante and Caucaia 
– the municipalities that surround us, 
and which have warmly welcomed 
us. 
June was filled with a lot of work and 
accomplishment. May the second 
semester of the year be even more 
productive! 
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A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) já está recebendo ener-
gia do sistema elétrico brasileiro. 
Após dois anos de trabalho, a em-
presa concretizou a energização da 
Linha de Transmissão. Isso signifi-
ca que os equipamentos instalados 
pela CSP dentro da Subestação 
Pecém II, de propriedade da TDG 
(Transmissora Delmiro Gouveia), 
já estão interligados às duas su-
bestações existentes na planta da 
siderúrgica. 
A primeira etapa da energização 
ocorreu na madrugada do dia 29 
de junho, interligando a Subes-
tação Pecém II à Subestação 1 da 
CSP. Na madrugada do dia 2 de 
julho foi a vez de realizar a energi-
zação do transformador principal 
da Subestação 1 da CSP e, na sequ-
ência, as duas barras de 138 kV. A 
alimentação das plantas internas, 
que permitirá o comissionamento 
a quente das instalações, está sen-

do feita gradativamente em crono-
grama que vai até setembro. 
A energização da Linha de Trans-
missão é um dos marcos do projeto 
de construção da CSP. Com o for-
necimento da energia garantido, 
a Posco Engenharia e Construção 
(empresa responsável pela cons-
trução da siderúrgica) poderá dar 
início ao comissionamento das 
plantas da usina. O comissiona-
mento assegura que os sistemas e 
componentes da unidade indus-
trial estão de acordo com as neces-
sidades e requisitos operacionais. 
Quando começar a operar, a side-
rúrgica será autossuficiente em 
energia. Os gases gerados pelos 
equipamentos de produção serão 
lavados e utilizados na geração de 
energia elétrica. A CSP terá capa-
cidade de produzir 218 MW, dos 
quais 36 MW serão comercializa-
dos na rede nacional de distribui-
ção.

CSP COMPLETES THE ENERGIZATION OF 
THE TRANSMISSION LINE

CSP CONCRETIZA ENERGIZAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) is already receiving 
energy from the Brazilian electricity 
system. After two years of work, the 
company completed the energization 
of the Transmission Line. That means 
that the equipment installed by CSP 
inside Pecém II Substation, owned by 
TDG (Delmiro Gouveia Transmission 
Company), is already interconnected 
with two existing substations in the 
steel plant.  
The first phase of the energization 
took place in the early morning of 
June 29, interconnecting Pecém II 
Substation to CSP Substation 1. In 
the early morning of July 2, the main 
transformer of CSP Substation 1 was 
then energized, and in the sequence, 
the two 138 kV bars. Supply to 
indoor plants, which will allow for 
hot commissioning of the facilities, 
is being done gradually, following a 

schedule until September.  
The energization of the Transmission 
Line is one of the milestones in the 
CSP construction project. Once 
energy supply has been secured, the 
Posco Engineering & Construction 
(the company in charge of the 
construction of the steel plant) will be 
able to start the commissioning of the 
plants. The commissioning assures 
that the systems and components of 
the industrial unit comply with the 
operational needs and requirements.  
Once it starts operation, the steel 
plant will be self-sufficient in energy. 
The gas produced by the production 
equipment will be washed and 
used to generate electricity. CSP 
will have the capacity to produce 
218 MW, from which 36 MW will 
be commercialized in the national 
distribution network.

Alimentação das plantas  
internas está sendo feita
gradativamente, seguindo
um cronograma até setembro

Quando começar a operar, a siderúrgica será autossuficiente em energia
Once it starts operation, the steel plant will be self-sufficient in energy  

Supply to indoor plants is being done gradually, following a 
schedule until September



A CSP lançou, no dia 9 de junho, 
o livro “Todo lugar tem uma histó-
ria para contar - memórias de São 
Gonçalo do Amarante e Caucaia”. 
A publicação é um dos produtos 
gerados pelo projeto de Valoriza-
ção Cultural da empresa, desen-
volvido em parceria com o Museu 
da Pessoa. 
Somado a vídeos, coleções virtuais 
e materiais educativos, o livro nos 
permite conhecer um pouco mais 
sobre a cultura desses dois municí-
pios a partir de entrevistas e rodas 

de conversas com os moradores 
locais. O resultado são histórias de 
vida emocionantes. 
O evento de lançamento ocorreu 
no cinema do Iandê Shopping, em 
Caucaia, reunindo os protagonis-
tas das histórias contadas, além de 
autoridades municipais e estadu-
ais. O livro “Todo lugar tem uma 
história para contar” está disponí-
vel para download no site da CSP 
(www.cspecem.com). Acesse e co-
nheça as memórias de São Gonça-
lo do Amarante e Caucaia.
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CPO/ Diretor de Projetos/ CPO/ Chief Project OfficerLIVRO REÚNE 
MEMÓRIAS DE 
SÃO GONÇALO 
DO AMARANTE 
E CAUCAIA

Produto é resultado do 
projeto de Valorização 
Cultural da CSP Lançamento ocorreu dia 9 de junho, no cinema do Iandê Shopping

The launch event was held in the movie theater at the Iandê Shopping Mall on June 9

THE BOOK IS A COLLECTION OF MEMORIES OF 
SÃO GONÇALO DO AMARANTE AND CAUCAIA
On June 9, CSP launched the 
book Every Place Has a Story to 
Tell – Memories of São Gonçalo 
do Amarante and Caucaia. The 
publication is one of the products 
created by the company’s Cultural 
Value project, developed in 
partnership with the Museum of the 
People.  
Besides videos, virtual collections and 
teaching material, the book allows us 
to get to know a little more about the 
culture in those two municipalities, 
based on interviews and conversation 

circles with local people. The results 
are moving life stories. 
The launch event was held in the 
movie theater at the Iandê Shopping 
Mall, in Caucaia, gathering the 
protagonists of the stories as well 
as municipal and state officials. The 
book Every Place Has a Story to Tell 
is available for download on the CSP 
site (www.cspecem.com). Visit the 
site and learn about the memories 
of São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia.  

SIDERÚRGICA 
TEM SUA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO 
RENOVADA

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) vem construindo uma 
história baseada no compromisso 
social e ambiental. Nesse mês de 
junho, teve sua Licença de Insta-
lação (LI) renovada pela Superin-
tendência Estadual do Meio Am-
biente (Semace), com validade até 
junho de 2017.
A renovação da Licença de Insta-
lação reforça o diálogo técnico e a 
confiança que vêm sendo estabe-
lecidos pela CSP desde 2008 com 

os órgãos governamentais, muni-
cipais e, especialmente, com as co-
munidades vizinhas ao Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP).
Além de todo o trabalho já realiza-
do, um bilhão de reais estão sen-
do investidos em equipamentos e 
processos de controle e monitora-
mento das emissões atmosféricas, 
lançamentos de efluentes e geren-
ciamento de resíduos.

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) has been writing a story 
based on the commitment to social 
and environmental responsibility. 
Now in June, the company had its 
Business License (BL) renewed by 
the State of Ceará Environmental 
Supervision Agency (Semace), which 
is now valid until June 2017.
The Business License renewal 
reinforces the technical dialogue 
and the trust CSP has been building 

with the government and municipal 
agencies, and especially with the 
communities neighboring the Pecém 
Industrial and Port Complex (CIPP), 
since 2008.
In addition to all the work already 
done, a billion reais has been 
invested in equipment and processes 
for control and monitoring of air 
emissions, effluent discharge and 
waste management. 

THE STEEL PLANT HAS OBTAINED ITS  
BUSINESS LICENSE RENEWAL

LI eforça o diálogo técnico 
estabelecido com a sociedade


