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Meio Ambiente
3 R’s auxiliam Usina na 
adoção de iniciativas 
sustentáveis 
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40 anos da 
BioEnergia
Tecnologia, respeito ao meio 
ambiente e eficiência marcam as 
quatro décadas de operação da 
Aperam BioEnergia, maior produtora 
de carvão vegetal do mundo, 
situada no Vale do Jequitinhonha 
(MG) e que abastece a Unidade 

Timóteo Páginas 9, 10 e 11.

70 anos
Encarte desta edição
mostra a busca constante 
pela inovação 
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Expediente
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OsprojetosAumentodeVidaÚtildosCilindrosdoLE2,da
UsinadeTimóteo,eImplementaçãodoJatoVedados–JetVed,
daAperamBioEnergia,vãorepresentaraAperamSouthAmerica
na10ªediçãodoChallenge-DesafiodeMelhoriaContínua.
Todososanos,oeventomundialreconheceasmelhorespráticas
implementadasporequipesligadasaempresasdoGrupoAperam.
Em25dejunho,chamadodeDiaD,ojúridoChallenge

anunciaosvencedores.Paraavaliação,osgruposconcorrentes

encaminharam,emmaio,umDVDcomaapresentaçãodo
projeto.Nessadata,osgrupossereúnememsuasunidadespara
acompanharosresultadoseesclarecerpossíveisdúvidasdos
jurados.
Esteano,oChallengeestádivididoemduascategorias:Ousadia,

ImpactoeContribuiçãoparaaJornadaparaaLiderança;eEspírito
deEquipe,EngenhosidadeeColaboração.

10ª edição do Challenge de Melhoria Contínua

Em2014,alémdos70anosdeAperamSouthAmerica,completamosoutromarcoimportante:
os40anosdaAperamBioEnergia.SituadanoValedoJequitinhonha,aUnidade–umadasmaiores
produtorasdecarvãovegetaldoBrasil–éummodelodecomopodemosaliarsustentabilidade
eeficiência.Emquatrodécadas,omododeproduçãosetransformouradicalmente,ganhando
competitividadeatravésdeescala,mecanizaçãoetecnologia.
AatençãoquedispensamosaocarvãovegetalqueabasteceaUsinadeTimóteo(MG)revela

algumasdenossascaracterísticas:ofoconainovaçãoeorespeitoàspessoaseaomeio
ambiente.EstaediçãodaRevistaEspaçotrazalgunsexemplosdesseposicionamento,comoaaplicaçãodoaprimoramento
genéticoparaelevaraqualidadedamatéria-primaeasaçõesempreendidaspelaAperamBioEnergia,juntamentecomaFundação
AperamAcesita,paramelhoraraqualidadedevidanoValedoJequitinhonha.Tratam-sedeiniciativasnasáreasdeeducação,
meioambiente,cultura,geraçãoderenda,entreoutrosincentivos,quesetraduzememresultadosconcretosparaapopulação.
Desdeadécadade1970,quandocriamosaAperamBioEnergiaeiniciamosaproduçãodeaçosinoxidáveisplanoseaços

elétricos,assumimosocompromissodeaprender,pesquisarecriartecnologiasquepudessemnosauxiliarasermosmelhores
emaiscompetitivos.Aimportânciadaculturadainovaçãoparaonossonegócio-comodestacamosna3ªediçãodoencarte
especial-podeservistanasrespostasquedamosàsdemandasdosclientes-atuaisepotenciais.
Umdosaliadosnessedesafio,oCentrodePesquisa,atuaemestreitasinergiacomasáreasquepossuemrelacionamentocom

omercadoeMetalurgia.NoProdutoInox,porexemplo,saímosde25miltoneladasdenovosprodutosenovasaplicaçõesem
2008para83miltoneladasem2013.Nestaedição,umdoscasesdeaplicaçãoéaUsinaAltaMogiana,nointeriordeSãoPaulo,
produtoradeaçúcareetanol,queescolheuoinox,maisumavez,paraacoberturadeumarmazém.
Ainovaçãoquenosinspiraabuscarpermanentementeasmelhoressoluçõesparaosclientestambéméovalorquenosguia

norelacionamentocomoutrospúblicos,comoascomunidadesondeatuamos.Issopodeservistonasmatériassobreprojetos
apoiadosousubsidiadospelaFundaçãoAperamAcesita.
Todosostemasretratadosnestaediçãomostramoquantolevamosasérioatarefadecolocarempráticanossosvalores.

Sabemosqueumaempresainovadora,ágilelíderemseusegmentotemmaischancesdeentregarresultadosatodosaqueles
comqueserelacionam(seusstakeholders).Porissoabraçamosessesdesafioscomfocoepaixão.

Muitoobrigado.Boaleitura!

Clênio Guimarães
PresidentedaAperamSouthAmerica



Mercado

Telhado de inox 
protege carga 
de açúcar
Fábricaaplicaaçoinoxidávelemdiversas
estruturas
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Durabilidadeebaixocustode
manutenção.Essassãoalgumasdas
virtudesdautilizaçãodoinoxem
telhadosdegrandesedificações,comona
UsinaAltaMogiana,situadanomunicípio
deSãoJoaquimdaBarra,interiordeSão
Paulo.Esteano,oclienteencomendou
70toneladasdeinoxferríticoK30paraa
coberturadeumarmazémdeaçúcar.
Esseéosegundogalpãodausinaque

recebetelhaseminox.Hátrêsanos,o
clienteconstruiuaprimeiraedificação
com o produto da Aperam South America 
eficousatisfeitocomoresultado.
“Observamosumasériedebenefícios,
comoumamaiorvidaútildaestrutura,
semcorrosãoprecocenemgoteiraspor
contadetelhasfuradas,oquecolocava
emriscooprodutoarmazenado.A
superfícielisafacilitaaconservaçãoe
aindaémaisbonita”,destacaSinésio
AntônioGuedes,gerentedafábrica.
RaphaelCorreia,analistadeNegócios
daAperamSouthAmerica,ressalta
queoaçofornecidogaranteaocliente
ummenorcustodemanutenção.“O
investimentoinicialémaior,mascomoo
inoxduramuitomaistempo,elesetorna
maiscompetitivoqueoaçocarbono”,

afirma.
AAltaMogianatambémaplica

açoinoxidávelemchapasetubos,
entreoutrositensqueintegram
osequipamentosdeproduçãodo
açúcaredoetanol.Desdeadécada
de1990,quandoausinacomeçoua
operarfornecendomatéria-primapara
aindústriaalimentícia(fábricasde
bebidas,biscoitos,chocolates,iogurtes
esorvetes),oinoxvemganhandocada
vezmaisespaçonoprocessoprodutivo.
Para2014,oplanoéutilizaromaterial
parasubstituirastubulaçõesemaço
carbono.“Vamosaproveitarodesgaste
naturaldasestruturasparacolocartudo
eminox”,afirma.Aindasemdataprevista,
Sinésioantecipaqueoinoxtambém
seráutilizadonaconstruçãodenovos
elevadoresparatransportedoaçúcar.

Anecessidadedecobrirgrandes
edificaçõesindustriaisecomerciais
transformouamaneiradeconstruir:
doprojetoconvencionalparaaobra
leve.Nessecenário,astelhasdeaçose
apresentamcomoumaboaopção.As
qualidadesdomaterialproporcionam
umaaplicaçãodiversificada.APerfilor,
empresadogrupoArcelorMittal,foia
responsávelporreceberasbobinasdeaço
etransformá-lasnastelhasdoprimeiro
armazémdausina.Paraopróximo,a
Perfiloraguardaoprojetoexecutivoeo
materialparainiciarotrabalho.

A Alta Mogiana possui capacidade anual 
para moer mais de 6 milhões toneladas 
de cana, produzir 10,5 milhões de sacas 
de açúcar, mais de 180 milhões litros de 
etanol e ainda gera cerca 144.200 MWh, 
energia que excede o consumo interno. 

Área externa e interna do primeiro armazém; nova edificação também terá inox
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Silos (ao centro) que armazenam açúcar também são de aço inoxidável



Emumdepósitocompeçasdecobree
outrosmetais,oobjetodebrilhoprateado
roubouacena.Ofuscouoqueestava
aoredorefezcomqueaescultoraDirce
Bettydescobrisse,aoacaso,qualseriaa
baseparasuascriaçõesdaliemdiante.
Isso,nadécadade1970.Antes,elajá
haviamudadoumavezseurumono
mundodaarte.Paroudedarvidanovaa
objetosantigos,pormeiodarestauração,
parainvestiremsuasprópriascriações.
Arriscou-sedandoformaàargilae,quase
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Escultorapercorreumatrajetóriademaisde30anos
fazendodoinoxabaseparaasuaarte

Arte

Caminho até o inox

10anosdepois,eraconquistadapelo
cobre,isso,éclaro,atéoencontrocomo
inox.“Éummaterialquecontagia.Quando
polido,trazumasensaçãodelimpeza
absurda.Tambémpermitefazercurvas
econtornosqueencantam.Ospróprios
detalhesdasoldasãoincorporadosàpeça
e,nasequência,viramarte”,explicaDirce.
Ostrabalhosdaartistaplásticasão

feitosemapenasduasações,corteesolda
doinox.Assim,boapartedaessênciada
peçaestáemcadaumdospedaçosquea
constitui.“Ascoisasnascemdascoisas.O
quesobradeumachapa,porexemplo,já
dizumpouconoquevaisetransformar.
Claroqueéprecisosensibilidadeparacriar,
masoacasotambémcumpresuafunção”,
analisa.
Entre1988e1999,Dircetambém

sededicouaensinartécnicassobre
esculturasemmetaisnaFaculdadede
ArtesPlásticas,daFundaçãoArmando
AlvesPenteado(FAAP),emSãoPaulo.
Alémdisso,expôsseustrabalhosem

galeriasdeSãoPauloedoRiodeJaneiro.
“Paraumartistaémuitobommostraro
quecriouemaisespecialaindaéensinar
aoutraspessoasquetêminteressepela
área.Nasaulaseuaprendimaisdoque
ensinei”,lembra.

Objetos em inox oferecem a Dirce a base para suas criaçõesPeças de decoração: 
Global (esq.) e Orbe
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Inox para o Futuro

Mercado

AAperamSouthAmericainveste,
constantemente,emnovasalternativas
eestratégiasparamelhoraroinox
fornecidoaosseusclientes.Este
ano,aempresaparticipoudoprimeiro
workshop“AçoInoxparaoFuturo”,
sediadoemBlumenau(SC).Oencontro,
organizadonoprimeirotrimestrepela
InoxdoBrasil,distribuidoradechapas,
barras,tuboseconexõeseminox,
reuniu50empresasqueutilizamo
açoinoxidávelcomomatéria-prima.
Ainiciativacontoucomoapoioda
AperamedaHSoldas,especializada
emsoldagenseabrasivosemdiversos
setoresdaindústria.
Oengenheirodeaplicaçãoque

apresentouaparteteóricadaAperam,
TiagodaSilvaLima,compartilhou
comosparticipantesinformações
sobreofluxodeprodução,portfólio
eespecificaçõestécnicase
aplicabilidadedomaterial.Paraele,
oeventocolaborouparaaproximara
Aperamdepotenciaiscompradores.
“Nossaexpectativaeradivulgaras
diversasaplicaçõesdoinoxeos
benefíciosdonossoprodutoem
umaregiãoquetemgrandepoder
econômico”,revela.

O workshopaindaestágerando
bonsfrutos,conformeressaltaTiago.
“Temosrecebidodiversoscontatosde
empresasinteressadasemconhecer
melhoroportfóliodaAperam.
Queremosqueoworkshoptorne-se
umaaçãosemestrale,quemsabe,
passeporoutrascidades”,revela.

Unindoteoriaeprática,
empresasdeSCdiscutem
aplicaçãodoaçoinoxidável

Idealizadoradoevento,aInoxdoBrasil
propôsaaçãoparafortaleceraparceria
comseusclientes,comometalúrgicas
eserralherias,queatuamnaregiãode
SantaCatarina.“Alémdeestreitarlaços
eaumentarnossacadeiadeclientes,
mostramososbenefíciosdoaçoinoxidável.
Houveoportunidadedenetworkingentre
asempresaspresentes.Essatrocade
experiênciasecontatosmostrou-sepositiva
paranóseparaquemparticipoudele”,explica
CleitonMoretto,diretordaInoxdoBrasil.
ParaJeanFábioTavares,gerente

industrialdaMetalúrgicaW&AInox,
queproduzpeçascomopias,armáriose
bancadasemaçoinoxidável,oencontro

trouxeganhosparasuaequipe.“Paranós,
quelidamosdiariamentecomoinox,é
importanteentendercomoéoprocesso
defabricaçãoequaisasmelhoresformas
deaplicaçãodomaterial.Senopróximo
anooeventoforfeitoemBlumenau,
certamenteaequipeW&AInox
comparecerá”,afirma.

Parceria de longa data
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Cerca de 50 empresas participaram do workshop

Evento contou com demonstrações práticas

Em palestra, Empresa divulgou informações sobre fluxo de 
produção, portfólio entre outros itens

Fotos: Inox do Brasil
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Métododebloqueiodeequipamentosgarantemaissegurança

Segurança

Intercâmbio leva boa prática 
para outras unidades

Compartilharboaspráticasemultiplicar
resultadospositivos.Esseprincípiotem
sidoaplicadoemtodoogrupoAperam,
comoformadebuscarresultadosmais
rápidoseprecisosemdiversasatividades.
NocasodaAperamSouthAmerica,ganha
destaquenosúltimosmesesointercâmbio
comoutrasunidadesemtornodoProjeto
deConsignaçãodeEquipamentos(PCE).
ApropostadetrabalhoenglobaaUsina
deTimóteo(MG),asunidadesdetubos
emSumaréeRibeirãoPires,ambasno
interiorpaulista,easunidadesdetubos
emMontevidéu,Uruguai,edeServiçosem
BuenosAires,Argentina.
Noiníciodesteano,oassistentede

gestãodaLaminaçãodeTirasaQuente,
RômuloCássioSilva,quetrabalhana

usinadeTimóteohá31anos,visitou
asoutrasunidadesparaconhecerde
pertoaimplantaçãodoPCE.“Todos
mostraraminteressenotemaesabem
danecessidadedeimplantarobloqueio
deequipamentos.Comoparticipei
doiníciodoprocessoemTimóteo,
pudecompartilharcomoscolegasos
desafiosnaturaisdessafase”,conta.
AUnidadeSumarétevecomo

equipamento-pilotoumamáquinade
cortedetubos,easdemaisUnidades
apresentaramaRômulooslitter–
tesourarotativautilizadanapreparação
ecortedechapas–comosistemade
bloqueio.
Ainteraçãotambémresultouem

aprendizadoparaaUsinadeTimóteo.

OmapadoPCEadotadonasoutras
unidadescontacomfotografiasde
cadaetapa,porissoémaisdidático.Em
Timóteo,odocumentobaseia-seem
textosenúmeros.“Essaéumamelhoria
quepodemosaplicaremMinas”,afirma.
Atrocadeexperiênciascomeçouainda

em2013,quandoargentinos,uruguaios
epaulistasestiveramemTimóteopara
conhecerosistema.“Mobilizamosa
equipeparaexplicaraelescomotudo
funciona.Estamoscontribuindopara
amelhoriadasegurançadaempresa
comoumtodoenãosónaplanta
ondeatuamos”,afirmaRodrigoCabral,
engenheirodeSegurançadaUnidade
Timóteoecoordenadordoprojetode
benchmarkdoPCEparaaAméricadoSul.

Hámaisde10anos,oPCEéaplicado
naUnidadedeTimóteo,baseadoemuma
metodologiaquegaranteobloqueiototal
dequalquerequipamentoemmanutenção,
reparo,limpezaouinspeção.Pormeiode
umsistemadecadeadoseetiquetas,cada
agentequeatuanamanutençãotravauma
máquinaatéqueoserviçoestejaconcluído.
Dessaforma,impede-seoacionamento
acidentaleoriscodeacidentesereduz
praticamenteazero.“Essesistemade
bloqueiovisaaevitarerrossimples,como
umempregadoligaramáquinaenquantoo
colegafazumserviço,oquepodegerarum
acidentefatal”,explicaoengenheiro.

6

João Rabêlo

Consignação de equipamentos pode ser feita com etiquetas e cadeados
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João Rabêlo

Prevenção é a 
palavra da vez

De posse dos resultados, a 
expectativa é propagar entre os 
beneficiários a máxima popular de 
que prevenir é o melhor que remediar, 
como explica Anísio Cabral, gerente 
da área de Relações Trabalhistas, 
Desenvolvimento e Remuneração. 
“Queremos implementar uma cultura 
de autogestão da saúde, em que 
as pessoas busquem cuidar da sua 
saúde, para atuar de modo preventivo 
e eficaz”, comenta.

Ao responder o questionário, o 
usuário recebe, de maneira imediata, 
um relatório individual, que apresenta 
informações sobre aspectos 
importantes para os cuidados da 
saúde. Com as informações em 
mãos, antes mesmo que o Perfil 
Saúde gere programas de prevenção 
e promoção, cada pessoa poderá 
analisar os pontos que exigem maior 
atenção e procurar orientações entre 
os profissionais disponibilizados pelo 
Programa Saúde & Vida Aperam.

AAperamSouthAmericainiciouesteano
umlevantamentodedadosparaconhecer
oshábitoseestilodevidadeempregadose
dependentes.Entreosdias23deabrile16
dejunho,todososbeneficiáriosdoPrograma
Saúde&VidaAperamestãosendoconvidados
aparticipardoquestionárioPerfilSaúde.
Apesquisaonline,feitaemparceriacoma

AON,reúnequestõessobreatividadefísica,
nutrição,saúdebucal,tabagismo,entre
outrosassuntosrelevantesparaasaúde.Os
resultados,previstosparaosegundosemestre,
permitirãoàEmpresaelegeraçõesdepromoção
dasaúdeedobem-estar,sobmedidaparao
perfildopúblicoanalisado.
“Nossoobjetivoconsisteemnos

aproximarmosdosbeneficiáriosdoplanode
saúdeeatuarnospontosdemaioratenção.Se
identificarmos,porexemplo,umgrandenúmero
depessoaspropensasadesenvolverdiabetes,
trabalharemosprimeironessalinha,demaneira
preventiva”,revelaomédicocoordenador
deSaúdeOcupacionaldaEmpresa,Evonei
MelquídesXavierPereira.

Fo
to

 Jo
ão

 R
ab

êl
o

Pesquisaanalisahábitos
deempregadose
famílias

Saúde&VidaAperam

A saúde em 
suas mãos 

Multinacionalqueatuanosetordegestãoderiscos
esegurosnoBrasileemoutros119países.



8

SeuEspaço

Paragrupode
empregados,abicicleta
émuitomaisqueum
meiodetransporte

Esporte, saúde e 
estilo de vida

Trêsvezesporsemana,oposto
decombustíveldobairroOlaria,em
Timóteo,éopontodeencontrodo
GrupodeCiclismoTrilhaseRumosde
Timóteo(GCTRT),criadohá14anospor
empregadosdaAperamSouthAmerica.
Entremuitaspedaladascompartilhadas,
algunsintegrantesjádeixaramaequipe,
outroschegaramehojeaturmase
completacomparticipaçõesesporádicas
deoutrosmoradoresdacidade.
Atualmentecompostoporvinte

associadosfixos,ogruposededicaao
mountainbike(vejaoboxaolado).Eles
desfrutamdoprazerdepedalarem
belaspaisagensdasregiõesurbanase
ruraisdascidadesdeTimóteo,Coronel
FabricianoeIpatinga,noValedoAço,em
MinasGerais.
ReginaldoCavalcante,técnicode

ManutençãoMecânica,integraogrupo
háseisanose,desde2012,participa
decompetições.Noanopassado,ele
conquistouoterceirolugardoIronBiker 
Brasil,competiçãoquereúnequase
milatletastodososanos.“Paraessa
conquistaminharotinafoialterada.Fiz
reeducaçãoalimentar,dediqueimaior
atençãoaostreinamentose,omais
importante,tivetodooapoioeoincentivo
daminhafamília”,descreve.Acompetição
duroudoisdias,somandomaisde100
quilômetrospercorridos.

Pedaladas
Ostreinossãoalternadosentreleve,

moderadoeforte.Duranteasemana,
apósoexpediente,ogrupoinvesteem
práticaslevesoumoderadas,noperímetro
urbano.Osatletaspercorremcercade50
quilômetros,emaproximadamenteduas
horas.Jánosfinaisdesemana,ostreinos
sãomaistécnicosefortesetêmcomo
cenáriotrilhaseestradasdaregião,como
aLagoaTeobaldoeaSerradoCocais.
Geralmente,essepercursodurade3a4
horaseosciclistaspodempedalaraté100
quilômetros.

Competições
OGrupodeCiclismoTrilhaseRumosde

Timóteosempreparticipadecompetições.
Dessaforma,aequipeconsegueavaliar
odesempenhodosatletas.Esteano,os
ciclistasestãonaCopaBigMais,promovida
pelaAssociaçãodeCiclistasdoValedoRio
Doce,realizadaemtrêsetapas(abril,junho
esetembro),emGovernadorValadares.Em
agosto,éahoradaCopaInternacionalde

MountainBike,emCongonhas(MG).Eem
setembro,disputamcomatletasbrasileiros
eestrangeirosatradicionalprovaIronBiker 
Brasil,nacidademineiradeMariana.

O mountainbikenasceuna
Califórnia,porvoltade1950.Essa
modalidadedeciclismosurgiudas
brincadeirasdealgunsciclistase
surfistasqueprocuravamdesafios
diferentesdascompetições
tradicionais.Seuobjetivoéandarpor
percursoscomdiversasirregularidades
eobstáculos.
Oesportepodeserpraticadoem

estradasdeterra,trilhasdefazendas
emontanhas,dentrodeparquese
atémesmoemregiõesurbanas.A
bicicleta de mountainbikepossui
algumasdiferençasemrelaçãoàde
estrada:ospneussãomaislargos,tem
amortecedoresparaabsorverimpactos
eseumaterialémaisresistente,mas
semcomprometeroseupeso.

Mountain bike

Reginaldo faturou o 3º lugar em um campeonato nacional em 2013

Arquivo pessoal



BioEnergia40anos

Colheita de bons resultados
Há40anosaAperamBioEnergia

produziaasprimeirasfornadasdecarvão

vegetal,noValedoRioDoce,emMinas

Gerais.Deláparacá,ospequenosfornos,

chamadosde“rabo-quente”,comtrês

metrosdediâmetroeproduçãomensal

de28metroscúbicos,deramespaçoaos

fornoscomcâmaras,quetêm26metros

decomprimentoporoitodelargurae

produzem,mensalmente,800metros

cúbicos.

AsucursaldaAperamSouthAmerica

possuiomaiorfornodeproduçãode

carvãovegetaldomundo,oRAC700.

Atualmente,aproduçãoestáconcentrada

naregiãodoValedoJequitinhonha,nas

cidades,Itamarandiba,Turmalina,Minas

NovaseVeredinha.

Osinvestimentosnãoselimitamà

produção.Nosdoisúltimosanos,oscinco

municípiosqueabrigamaBioEnergia

receberamaportesdeR$800milpara

açõesculturais,demeioambientee

atividadeseducacionais.

Conformeexplicaogerenteexecutivo

deProduçãodeCarvão,ClênioLamounier,

desdeseusprimórdios,aBioEnergia

preocupou-seemiralémdaalta

produtividade.“Quandochegamosao

ValedoJequitinhonha,encontramos

umaregiãoquenecessitavadediversos

investimentos.Paraconsolidaraparceria

comascomunidades,alémdeemprego,

oferecemosoportunidadesdeformação,

capacitaçãoedenegócios.Osbons

resultadossãovistosnaevoluçãoda

regiãonessasquatrodécadasenodiaa

diadapopulaçãoedaEmpresa”,comenta.

Outraconfirmaçãodissosãoos

ÍndicesdeDesenvolvimentoHumano

(IDH).Nascincocidadesdeatuaçãoda

BioEnergia,todososdadospassamde

0,600%,ficandonafaixamédia,segundo

oProgramadasNaçõesUnidasparao
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Desenvolvimento(Pnud).

Paraaproduçãodocarvãovegetal,

asárvoressãoplantadasecolhidasde

maneiratotalmentelegalizada,com

licenciamentoambientaleavaldosórgãos

reguladores,alémdascertificaçõesque

atestamasboaspráticasdaEmpresa.

Aolongodosanosoeucaliptocultivado

passouporrigorosoprocessode

melhoramentogenéticocomacriação

devárioshíbridos,nosquaisaEmpresa

encontrouomaterialadaptadoaoclimae

solodaregiãodoJequitinhonhaecomisso

plantouáreasdeelevadopadrãoprodutivo.

Asflorestasdeeucaliptotêm

capacidadedeproduzir,atualmente,

420miltoneladasdecarvãovegetalpor

anoegerammaisde1200empregos

diretos.Omaterialproduzidoatende

exclusivamenteàUsinaSiderúrgicada

AperamSouthAmerica,tornando-a

autossuficiente.

Viveiro de mudas: pesquisa e criação 
própria garantem a autossuficiência na 
produção de sementes



Fornos da BioEnergia têm capacidade de produção de 800 metros cúbicos mensais 

BioEnergia40anos

Evolução constante

Nadécadade1970,quandoos
primeirosempregadosdaBioEnergia
chegavamàEmpresa,amaiorparte
dotrabalhorealizadonasflorestase
nosfornoseramanual.Àmedidaquea
tecnologianotrabalhoevoluía,aequipe
recebeucapacitaçãoparadesenvolver
suasatividadescommaiorqualificação.
Essestreinamentos,aolongodos

anosde1980e1990,representaram
ummomentoimportanteparaaEmpresa
e,também,paraosprofissionaisque
atuavamnaunidade,comoressaltao
gerenteAdministrativo,AdãoEvangelista.
“Comascapacitações,maisqueemprego,
nossoscolaboradorestornaram-se
profissionais:mecânicos,operadores,
especialistasemmanutenção.Comisso,
elesficarammaispreparadosparao
mercadodetrabalhodeformageral,não
apenasparaasfunçõesdesempenhadas
naBioEnergia.Aregiãoganhoumão
deobraqualificadaenóstambém,uma
vezqueosprocessosganharamem
segurança”,explica.

Pilares para o 
desenvolvimento

DesdequechegouaoValedo
Jequitinhonha,aBioEnergiarepresenta

oportunidadededesenvolvimentopara
ascomunidadesqueareceberam.A
maiorpartedasaçõeséconduzidapela
FundaçãoAperamAcesita
ParaRicardoWagnerPintoLeite,

gerenteexecutivotécnicoflorestale
diretordaFundaçãoAperamAcesita,
asaçõesconduzidaspelaFundação
respeitamcostumesetradiçõesda
região.“Desenvolvemoseapoiamos
projetosemnossoscincopilares:
educação,cultura,meioambiente,
geraçãoderendaedesenvolvimento
comunitário.Emtodasessasfrentes,
valorizamosascaracterísticaseacultura
decadalocal”,ressalta.

Umdosexemplosdesucessoda
parceriaestabelecidaentreaAperam
BioEnergiaeacomunidadepodeservisto
naAssociaçãodePromoçãoaoLavrador
eAssistênciaaoMenordeTurmalina
(APLAMT).Aentidade,nosúltimosanos,
recebeucapacitaçãoparaparticipardas
licitaçõespúblicasdoSistemadeGestão
deConvênioseContratosdeRepasse
(Siconv).
Apóstreinamentosteóricosepráticos,

ainstituiçãoredigiuumprojetode
cunhosocial-esportivoeoapresentou
àFundaçãoAperamAcesita,queliberou
R$10milparaaAPLAMTinvestirna
iniciativaproposta:oprojetoLutando

10
APLAMT oferece aulas de Kung Fu gratuitamente 

Edmar Silva

Divulgação/APLAMT



O melhor eucalipto para os 
melhores carvões

Encontrar a melhor matéria-prima para a produção do carvão vegetal foi um dos 
grandes desafios da BioEnergia. Desde 1980, a Empresa desenvolve estudos de 
introdução de espécies e procedências buscando encontrar o melhor material genético 
para suas plantações de Eucalyptus. Os bons resultados garantiram à unidade 
autossuficiência na produção de híbridos e na sua clonagem.

Dentro desse segmento, a Aperam BioEnergia possui 34 clones registrados e 16 
protegidos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A atividade de melhoramento genético é realizada por meio da recombinação entre 
espécies, com o objetivo de obter as melhores características de cada uma. Isso ocorre 
por meio da polinização controlada.

A clonagem é parte final do processo de melhoramento genético florestal, 
associando características desejáveis de crescimento, densidade, forma, rendimento 
gravimétrico (massa de carvão final em relação à massa de madeira enfornada) e 
qualidade da madeira para produção de carvão vegetal e outros fins. 

Reconhecimento 
ambiental

AAperamBioEnergiapossuiosselosFSC®
–certificaçãodeorigem,quegarantequetoda
amadeirausadanosprocessosprodutivos
sejaproduzidadeformaecologicamente
correta,socialmentejustaeeconomicamente
viável;aOHSAS18001–normaqueatestaa
implementaçãodeumsistemadegestãode
saúdeocupacionalesegurança;eaISO14001
–normaqueatestaaimplementaçãodeum
SistemadeGestãoAmbiental(SGA).

11

Tecnologia contribui para obter o melhor eucalipto

Estudo genético garante 
melhor espécie

Fo
to

s 
Ed

m
ar

 S
ilv

a

pelaConquistadaCidadania.Ainiciativaoferece
acriançasde7a14anosaulasdekungfue,
aospaisdosatletas,encontroscompsicólogose
assistentessociaisqueressaltamaimportância
doslaçosfamiliaresparaodesenvolvimentodas
crianças.
OcoordenadordaAssociaçãoValtemirAssisde

CastrodestacaaimportânciadaAperamparaessa
ação.“Acapacitaçãonospermitiudesenvolver
nossosprojetosdemaneiramaisassertiva,
apresentandoaosórgãosquedisponibilizam
verbasnossasideiaseasmelhoresmaneirasde
colocá-lasemprática.Assim,demaneiramais
madura,conquistamosrecursosparaatendera
maisde45famíliasemTurmalinanosúltimosdois
anos”,explica.

Colheita Mecanizada

Outro ponto forte a destacar na história da BioEnergia é a visão de futuro e 
capacidade de adaptação aos novos tempos. Desde meados dos anos 1990 
ela partiu para a mecanização das suas atividades, sendo a colheita florestal o 
principal foco dessa estratégia. Foi a primeira empresa florestal no Estado de 
Minas Gerais a mecanizar totalmente a colheita da madeira e o processo de 
produção de carvão, melhorando as condições de trabalho de seus empregados 
e garantindo a competitividade do negócio. “Os cuidados com a segurança, 
assistência médica e valorização dos empregados fizeram com que a BioEnergia 
passasse a ser uma empresa onde todos tem orgulho de trabalhar”, afirma Jaime 
Gasparini, presidente da Aperam BioEnergia.
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MeioAmbiente

Foto João Rabêlo

Empresaadotaaçõesparaatuardeformaresponsávelereduzirimpactos

Reduzir, reutilizar 
e reciclar

OcompromissodaAperamSouth
AmericacomoMeioAmbienteresulta
emumasériedeiniciativasligadasà
gestãoambiental,quevãodesdereduzir
atéreutilizarereciclarresíduosgerados
noprocessoprodutivo.
Areutilizaçãodesucatadeaçoéum

bomexemplodessasações.Atualmente,
cercade95%dositensproduzidos
nausinatêmsucatarecicladaemsua
composição.Hoje,amaiorpartedo
materialreutilizadovemdaprópria
planta.Todasasetapasprodutivas
(Altos-fornos,Aciaria,Laminação
aQuenteeaFrio)gerampartes

sobressalentesqueretornamparaos
fornoselétricos.
Osistemacontacom63pontosde

coletae400caçambas.Umaempresa
contratada,aHarsco,trabalha24horaspor
dianorecolhimentoenotransportedas
sucatas.UmavezdepositadasnoPátiode
Metálicos,assucatasseguemparauma
das30baias,deacordocomotipodeaço
(magnéticoenãomagnético).Oexcedente
destina-seaoutrapartedoPátio.
Olocalrecebeaindasucatas

provenientesdefontes
externas(sucateiroseclientes).
Independentementedaorigem,o

materialpassaporinspeçãocriteriosa
antesdeentrarnaUsina.Emseguida,
éprocessado,podendosercortadoe
prensadoparagerarmenorvolumee
maiormassa(densidadeideal).
Otrabalhodeinspeção,separação

epreparo,feitonoPátiodeMetálicos,
garanteaqualidadedasucata.“Ao
receberomaterialconferimosa
procedência,checamossenãohá
contaminação.Antesdevoltarparao
processo,preparamosasucataconforme
opedidodaAciariaaentregamospronta
paraserfundidanosfornos”,explica
BrunoCordeiro,coordenadordoPátio.

Limalhas com óleo são 
recicladas e voltam para 
a produção
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Foto Edmar Silva

Éoprimeiroemaisimportantedos
Rs,poistemumarelaçãodiretamente
proporcionalcomolixoproduzido.
Afinal,quemconsomemenos,gera
menoslixo.

Reduzir

Transformando 
resíduos
AEmpresatrabalhaconstantemente

comoobjetivodereduzirovolume
deresíduos.“Issopodeserfeitode
duasmaneiras.Umadelasnosentido
deminimizarageraçãoeaoutracom
oobjetivodeampliarsuaaplicação
comocoproduto”,explicaGlautiere
Paiva,gerentedeSegurançaeMeio
Ambiente.
Agestãoderesíduostambém

respondeporumaideiasustentável:a
reciclagemdalamadosaçosausteníticos
produzidanaAciaria.Pormês,ausina
gera300toneladasdessecoproduto.
Desde2012,umaempresaterceirizada
recebeeutilizaalamanaproduçãode
ferrocromo,matéria-primautilizada
pelaAperam.“Essainiciativasurgiuda
necessidadedediminuirovolumede
resíduoquevaiparaopátio.Comessa
parceria,temosumciclosustentável,em
quealamasetransformaeminsumo
utilizadonaprópriausina”,afirmao
assistenteTécnicoJaneirDutra.

Benefício duplo
Areciclagemdoóleoedaslimalhas

(resíduosgeradosnolixamentodoaço
inoxidável)resultaemgrandebenefício
aomeioambiente.Aprática,adotada
desdeofimdadécadade1990,
compreendeorepassedaslimalhas
impregnadasdeóleoaumaterceirizada,
responsávelporsepararoóleomineral
dosresíduossólidos.Emseguida,o
líquidoretornaaoprocessodelixamento
ealimentanovamenteasEsmerilhadeiras
deBobinas(equipamentosresponsáveis
peloacabamentolixadoaoaçoinox).A
partesólidapassaporumprocessode
queimaparareduziraumidadeedepois
voltaparaaAciaria.
Atéentão,todooresíduoera

armazenadoemumpátioeaEmpresa
compravaóleonovoacadaciclo.“Esse
processogerainúmerosbenefícios:
recuperaresíduos,evitasuadeposição
nomeioambienteepermiteàEmpresa
reutilizarmateriaiseobtercomisso
vantagensfinanceiras”,defendeo
analistatécnicodeSuprimentosJean
Campideli.

Significadarumnovodestinoaum
materialquejátinhasidoutilizadona
suafunçãoprimária.

Reutilizar

Processopeloqualomaterialque
jáfoiutilizadoéaproveitadocomo
matéria-primaparaaproduçãode
novosbensdeconsumo.

Reciclar

R + R + R
Essaequaçãotrazganhos
paraomeioambiente

Sobras de aço da produção, de clientes 
e terceiros são enviadas para o Pátio 
de Metálicos 
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Grupofazapresentaçõesnaregiãohá13anos

Um grão de 
sonho e música

Todasasterçasequintas,aaposentada
MariaPerpétuaFerreira,76anos,mais
conhecidacomodonaPerpétua,saidecasa,
nobairroOlaria2,emTimóteo,ecaminha
algunsquarteirões.Odestino:asaulasdo
GrupodeSerestaGrãodeSonhos,formado
por35integrantes,todosaposentados,suas
esposasoupensionistas.
ComacoordenaçãodaAssociaçãodos

AposentadosePensionistasdeTimóteo
(APPT)otrabalhonasceuem2001econta
comoapoiodaprefeituraedaFundação
AperamAcesita,pormeiodoPrograma 
Andanças.Nasaulas,osparticipantesse
dividementreinicianteseexperientes.
Aturmaquechegouhápoucotempose

Comunidade

preparanoCoralFelizIdade,quecontacom
24integrantes.“Euvouaocoraltambém
porquegostodeincentivarosnovatos”,
contadonaPerpétua.
Aaposentadalembra-sebemdequando

surgiuogrupoecomosuavidamudou.“Foi
libertador.Depoisquemeusfilhoscresceram,
fiqueiapenascomosafazeresdolar.Sentia
faltadesairdecasa.Amúsicatornou-se
umamotivação.Cantarmefazbem”,conta.
OmaestroMarcosVaz,queacompanha
ocoraleogrupodesdeoinício,destaca
queadaptouaformadeensinarmúsica
paraestimularosaposentados.“Penseiem
formascriativasparaaplicarastécnicasde
canto.Aformatradicionalnãodariacerto.
Utilizomúsicasfolclóricasquedespertam
lembrançasdainfânciaeasrecordaçõesda
juventude”,explica.Aescolhadorepertório
contacomassugestõesdosseresteirosea
seleçãofinalficaporcontadomaestro.
ParaMarcos,odesafiodasociedade

brasileiranospróximosanoséseadaptarà
realidadedeumpaísqueestáenvelhecendo
eprecisaintegraredarespaçoaoidoso.
Nessecontexto,otrabalhodogrupoéum
bomexemplo.“Amúsicaéumexercício
intelectualqueenvolvediversasáreasdo

Oprograma“Andanças-embuscade
novoscaminhos”,criadoem1996,tem
comoobjetivoamelhoriadaqualidade
devidadosaposentados,pensionistase
pessoasdaterceiraidade.Atualmente,ele
écoordenadopelaequipetécnicadaAAPT,
quefoidevidamentecapacitadaparaeste
desafio,sendoassessoradatecnicamente
pelaFundaçãoAperamAcesita.O
programacontacomaçõesdepromoçãoda
saúde,cultura,qualificaçãoegeraçãode
rendaentreoutras.

cérebroeaconvergênciadossentidos(visão,
tato,audição).Elesestimulamocorpo,a
memóriaeoimaginário.Asapresentações
aumentamaautoestima”,conclui.

Preservar as raízes 
• Oobjetivodogrupoconsisteem
promovercançõespopularese
mostraràsnovasgeraçõesmúsicas
quedestaquemahistóriaeacultura
brasileira.Paraisso,osaposentados
fazemapresentaçõesmensaisna
Praça1ºdemaio.Em2014,oroteiro
tambémincluioutrospontosda
cidadedeTimóteo,comoasPraças
Olariae29deabril.Osseresteiros
fazemaindashowsemcidades
vizinhas.

• Ogrupodeseresta“Grãosde
Sonhos”recebeuessenomeem
homenagemàmúsicadocompositor
doValedoAço:RobertoJosé.A
cançãofaladospioneirosdacidade,
osprimeirosmoradores,seussonhos
elutasparadesbravaranovaterra.

Grupo se apresenta mensalmente na Praça 1º de Maio, em Timóteo (MG)

Dona Perpétua faz parte dos 
seresteiros desde o começo

Fotos João Rabêlo



Educaçãoambiental
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LocalizadonaáreaurbanadeTimóteo,
oCentrodeEducaçãoAmbiental
daAperamSouthAmerica–Oikós
reúnesalasdeaula,equipamentos
alternativosdeaprendizagemetrilhas
ecológicasemumaáreade989hectares
remanescentesdaMataAtlântica.A
principalvocaçãodoespaço,promover
efortaleceroconhecimento,acaba
deganharumreforço.Profissionaisde
ensinodaredemunicipaldeTimóteo
vêmparticipandodeumasériede
encontrosparaconheceraindamaisas
potencialidadespedagógicasdoCentro.
Trata-sedetransformarolocalemuma
extensãoefetivadassalasdeaula.
AFundaçãoAperamAcesita,emparceria

comaSecretariaMunicipaldeEducação,
programoupara2014arealizaçãodenove
encontroscomeducadoresde14escolas.
“OOikóspodeserutilizadoparareforçaros
conteúdostrabalhadosemsaladeaulae

Uma sala de aula diferente

Equipepromove
capacitação para 
queeducadores
aproveitemainda
maisasestruturas
pedagógicasdo
Oikós

Educaçãoambiental

Diretores e pedagogos da rede municipal participaram de dinâmica no Oikós

aumentarointeressedosalunos.Paraisso,
elaboramosumaagendaquecomeçou
comdiretoresepedagogos.Napróxima
fase,receberemososprofessores”,explica
JulianaRamos,coordenadoradeprojetos
daFundação.
Emabril,maisde50desses

profissionaisparticiparamdeuma
dinâmicanoOikós,comdireitoatrekking 
nastrilhas.Oencontrodestacouas
possibilidadesdeumaprendizado
multidisciplinar,baseadonainteraçãocom
astecnologiasalternativasdoCentro
deEducaçãoAmbiental.“Queremos
reforçaravocaçãoeducacionaldoOikós.
Nossoespaçopermite,porexemplo,
aumprofessordegeografiadaraula

Fotos: Edim
ar Silva

sobrerelevosnodecorrerdeumavisita”,
destacaJuliana.
MariaHelenaTeixeira,diretorada

EscolaMunicipalAnaMoura,umadas
participantesdoprimeiroencontro,
aprovouainiciativa.“Avisitanosajudou
aabrirosolhosparaumcenárionovo.
Namaquetedabaciahidrográfica,
enxergueiváriostemasquepodemser
apresentadosaosalunosparareforçar
asaulas”,conta.Antesmesmodos
encontroscomosprofessores,adiretora
jácompartilhouanovavisãocomos
colegas.
Divididosemoitoturmas,300

educadoresserãocapacitadosno
decorrerdesteano.

Fundação Aperam Acesita



O pedido passa por um 
processo de confirmação 
e é disponibilizado 
para as equipes de 
programação.

O departamento 
comercial recebe os 
pedidos dos clientes 
contendo todas 
especificações dos 
produtos: largura, 
comprimento, tipo 
de aço, espessura, 
aplicação etc.

Uma vez confirmado, o pedido passa 
a ser visualizado no sistema de 
planejamento e controle da produção 
(PCP) onde também é possível ter 
acesso aos materiais disponíveis em 
estoque.

As informações dos pedidos e dos estoques 
serão enviadas para o SIGA que promoverá, 

através de um elaborado processo de 
otimização, o cruzamento das informações 
e devolverá ao PCP as novas propostas de 

alocações e solicitação de matérias-primas. 

Após validadas 

os programadores 
promovem o 

sequenciamento da 
produção.

Entenda como funciona a 
alocação de materiais e de 
que maneira o projeto SIGA
pretende tornar esse processo 
ainda mais dinâmico.

as alocações,
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Oportunidades para crescer
Iniciativas
receberão aporte 
financeiroe
acompanhamento
pordoisanos

Promoção Social

DoisprojetosinscritospelaFundação
AperamAcesitanoeditaldaRedEAmérica 
começaramasetransformaremrealidade
emmaio.Nosdoiscasos,osprojetos
resultamdoempenhodaFundaçãoedas
entidadesenvolvidas.
EmTimóteo,12organizaçõessociais

eaprefeituraseuniramparapromover
aeducaçãoeaculturanobairroNovo
Tempo,comaçõesvoltadasparacrianças,
adolescentesejovensatéos24anos.
Aoutrapropostacontempladapela
RedEAméricaenvolvetrêsassociaçõesde
apicultoresdoValedoJequitinhonha,onde
estásituadaaAperamBioEnergia.Ambos
osprojetostêmduraçãodedoisanos.
NobairroNovoTempo,oobjetivoconsiste

emfortalecerosvínculosfamiliaresemuma
áreaconsideradadevulnerabilidadesocial.

Paraisso,umcalendárioenglobaatividades
diversas,comooficinascircenses,dedança,
música,hortaejardinagem,aulasdejudôe
futsal,capacitaçãodejovensparaatuação
comogarçonsegarçonetes,alémdacriação
deumabiblioteca.Asaçõesbaseiam-senas
demandasapontadaspelapopulaçãodo
bairrodurantereuniõescomrepresentantes
daFundação.
ParaIsabelMariadeSouza,vice-diretora

daEscolaMunicipalNovoTempo,uma
dasentidadesenvolvidas,oprojeto
representaumachance“deouro”paraa
comunidade.“Obairronãoofereceopções
deentretenimento,esporteoudeformação
profissional.Esperamosaproveitar
essesdoisanosparaformarcidadãos
participativos,equedepoisdesseperíodo
valorizemaculturaeafamília”,analisa.

Qualificação
Cercade32apicultoresdetrês

associaçõesdoValedoJequitinhonha
ganharamumaoportunidadedemelhorar
odesempenhodaprodução.Osencontros
dequalificaçãoprofissionalprevistosno
projetojácomeçarameosprodutores
receberãooitotreinamentos(com
duraçãodeumasemanacada)durante
osdoispróximosanos.“Tivemosuma
crisenaproduçãoem2013.Comocurso
vamosdesenvolvernovastécnicaspara
alimentação,manejoemelhoramento
genéticodosapiários.Omaisimportante
équeteremosesseacompanhamentopor
doisanos,temposuficienteparaavaliar
osresultados”,destacaOliveiraAparecido
VieiraRocha,presidentedaAssociação
ApícoladeItamarandiba.Apropostainclui
aindaaaquisiçãodeequipamentosde
filmagemefotografiaparaqueoconteúdo
dasaulaspossasercompartilhadocomos
demaisprodutores.
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RedEAméricanasceuem2002com
oapoiodaFundaçãoInteramericana
(IAF).Contahojecommaisde70
organizaçõesdeorigemempresarialque
fazeminvestimentosocialprivadoem
11paísesdaAméricaLatina.NoBrasil,a
RedEAméricacontacomaparticipação
daFundaçãoAperamAcesitaeoutras
11instituições.Conheçamaisnosite
redeamericabrasil.org
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Apicultores do Vale do Jequitinhonha estão 
sendo qualificados

Aulas de judô fazem parte do calendário de atividades do projeto no bairro Novo Tempo, em Timóteo (MG)


