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Fazendo história com criatividade“Estufim” garante 
à Aperam BioEnergia 
o bicampeonato 
do Challenge 

Motivo de orgulho para toda 
Empresa, o projeto “Estufim - Con-
tribuindo para a Sustentabilidade 
do Negócio Aperam” consagrou-
se vitorioso. E não só por colaborar 
com a produção de carvão vegetal 
de mais qualidade. A tecnologia sim-
ples e inovadora, criada pela equipe 
"Sustentando o Amanhã", fez da 
Aperam BioEnergia bicampeã do 
Challenge.

A segunda vitória da Empresa 
no evento mundial ressalta o 
espírito de comprometimento e 
união dos empregados. Bastante 
comemorada, a conquista colocou, 
mais uma vez, o nome da Aperam 
BioEnergia em evidência. A data 
de 24 de junho de 2015, quando 
o CEO do Grupo Aperam, Timoteo 
Di Maulo, anunciou os vencedores 
d o  11º  D e s af io  d e  M elh o r ia 
Contínua (Challenge Continuous 
Improvement), será lembrada como 
um dia de alegria e satisfação.

O diretor-presidente, Jaime 
A ntônio  Gaspar in i ,  c i ta  que , 
pelo terceiro ano consecutivo, 
a Empresa chegou à f inal  da 
competição. "Fomos campeões 
por duas vezes e esse fato tem 
um importante significado para 
todos nós, pois evidencia a busca 
incessante do desenvolvimento dos 
nossos processos para garantir a 
sustentabilidade do nosso negócio", 
declara.

Destaque
A "Estufim" recebeu votação 

unânime dos jurados do Challenge, 
sendo elogiada pelo CEO da Aperam 
durante a final, transmitida por 

videoconferência. Além do prêmio 
principal no campeonato, a ideia 
teve destaque em várias empresas 
do setor florestal e universidades 
brasileiras. "A vitória demonstra 
também a qualidade e o nível de 
comprometimento da nossa equipe, 
da qual temos muito orgulho. 
Parabéns ao grupo ‘Sustentando o 
Amanhã’ e a todos os colaboradores 
d a  n o s s a  E m p re s a ",  p o nt u a 
Gasparini.

O projeto
Formada por empregados da 

Pesquisa Florestal e do Viveiro de 
Mudas, a equipe "Sustentando o 
Amanhã" criou a "Estufim" com o 
propósito de promover o melhora-
mento genético do eucalipto e gerar 

florestas de alta performance. Tra-
ta-se de uma cobertura de plástico 
transparente, em forma de túnel 
armado com canaletões, que resulta 
em um ambiente favorável ao enrai-
zamento das mudas de clones.

A coordenadora da equipe 
"Sustentando o Amanhã", Jéssica 
Cordeiro, explica que a simplicidade 
do projeto contrasta com a 
relevância de seus resultados. 
"A 'Estufim' foi definitiva para o 
sucesso no enraizamento dos 
clones de alto potencial que 
eram de difícil enraizamento, mas 
que geram uma floresta de alto 
rendimento e, consequentemente, 
um carvão ainda melhor para o 

nosso principal cliente, a Usina 
em Timóteo, contribuindo para a 
sustentabilidade do negócio do 
Grupo Aperam”, informa.

Vitória
Em 2015, nove projetos com-

petiram a final do Challenge . 
O evento premia, anualmente, 
as  melh ores  in ic iat ivas  dos 
em pregados das áreas opera-
cionais. O primeiro título da Aperam 
BioEnergia no campeonato veio em 
2013, quando a Empresa alcançou 
a mais importante colocação na 
disputa mundial com o projeto 
“Mecanização da Operação de 
Desgalha”, da equipe “10Envolver”.
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Integrantes da equipe “Sustentando o Amanhã”: Carlinda Gusmão, Claudilene Pena, José de Lourdes, Almir Pereira, 
Rodolfo Lemes, Otaviano Vaz, Geraldo Figueiró, Nivaldo Martins, Tatianna Pereira e Jéssica Cordeiro

A "Estufim": destaque em universidades e empresas do setor florestal

O CEO da Aperam, Timoteo Di Maulo, durante videoconferência 
que anunciou a vitória da Aperam BioEnergia



Graças ao empenho de toda a 
sua equipe, a Aperam BioEnergia 
conseguiu, com sucesso, fechar o 
seu ciclo de auditorias externas em 
2015. Assim, a Empresa mantém 
as suas certificações do Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança 
- OHSAS 18001, Gestão Ambien-
tal - ISO 14001, Gestão do Manejo 
Florestal - FSC® FM e, ainda, a sua 
certificação da Cadeia de Custódia - 
FSC® CoC, que garante a rastreabili-
dade da madeira (matéria-prima) até 
o produto final, o carvão vegetal.

A Diretoria agradece a todos 
pela dedicação de sempre e con-
voca os seus empregados a segui-
rem comprometidos na busca 
contínua pela melhoria de seus 
processos produtivos, sua ges-
tão ambiental, social e de saúde e 
segurança.

Compromissos reafirmados

Equipe da Aperam BioEnergia com a recertificação de Gestão Ambiental - ISO 14001

Mais saber para 
o crescimento 
profissional

Empregados durante treinamento sobre primeiros socorros

Ampliar o conhecimento é uma 
busca constante da Aperam Bio-
Energia. Para colocar essa meta em 
prática, a Empresa investe em cro-
nogramas de treinamentos, que 
contemplam não só os emprega-
dos, mas também a comunidade, 
incluindo jovens estudantes que 
aprendem, na prática, as teorias das 
salas de aula.

Uma das atividades de capacita-
ção, o Curso de Prevenção e Com-
bate a Incêndio reuniu duas turmas, 
de 15 a 18 de junho, em Capelinha. 
Sessenta pessoas participaram da 
formação da Brigada de Incêndios 
Florestais.

No dia 8 de julho, a Aperam Bio-
Energia integrou oito estudantes no 
Estágio de Férias. Alunos de agro-
nomia, engenharia florestal, ambien-
tal e civil conheceram as atividades 
da Empresa, multiplicando os ensi-
namentos adquiridos nos cursos.

Primeiros socorros
Entre os meses de maio e julho, empregados da Ape-

ram BioEnergia, que atuam como socorristas, concluí-
ram o treinamento anual de Noções Básicas de Primei-

ros Socorros. Além dos cargos obrigatórios, a atividade 
abrangeu, no mínimo, 20% de cada equipe. A iniciativa 
capacita para o primeiro atendimento em possíveis situ-
ações de emergência.

Projeto Menor Aprendiz supera 
expectativas e forma primeira turma

O projeto Menor Aprendiz da 
Aperam BioEnergia realizou a for-
matura de sua primeira turma no 
curso de Aprendizagem Indus-
trial em Manutenção de Máquinas 
Agrícolas Florestais. Trata-se de 
mais uma parceria de sucesso da 
Empresa e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai).

A formatura dos aprendizes 
aconteceu no dia 23 de julho, na 
sede da Florae, em Capelinha. Fami-
liares, autoridades e parceiros que 
contribuíram com a iniciativa mar-
caram presença. A qualificação 
teve início em fevereiro e oportu-
nizou a formação de 20 aprendizes. 

Para o gerente de Manuten-

ção Mecânica da Aperam BioEner-
gia, Elvis Mourão, escolhido como 
paraninfo da turma, os formandos 
estão prontos para trabalharem ou 
prosseguirem com os estudos. 

“Nosso pessoal contribuiu com 
muito empenho para o aprendi-
zado dos alunos. Isso, associado 
ao brilhante papel que o Senai 

realiza em nossa região, produziu 
frutos extremamente potencia-
lizados para o mercado de traba-
lho. São profissionais que, ao final 
deste momento sensível que vive 
a nossa economia, sairão na frente 
nas demandas de mão de obra qua-
lificada que o mercado estará exi-
gindo”, observa.

Ótimo desempenho
O comprometimento dos alunos 

durante o curso foi um dos pontos 
positivos ressaltados pela peda-
goga do Senai, Gláucia Lima Maciel. 
“Firmamos uma parceria concisa 
e permanente. A primeira turma 
superou as nossas expectativas, 
sendo destaque por meio da média 
de desempenho acima de 80%. 
Além disso, os alunos mantiveram 
uma frequência de 95%”, informa 
Gláucia.

Oportunidade
Formando destaque da turma 

do Projeto Menor Aprendiz, o jovem 
Yago Francisco Fróes está con-
fiante em relação ao futuro e feliz 
por ter concluído essa importante 
etapa. “Foi uma oportunidade muito 
boa. Pude obter conhecimento em 
uma área nova, que eu não conhe-
cia antes. O curso vai nos abrir por-
tas”, conclui. A Aperam BioEnergia 
parabeniza todos os formandos por 
essa conquista.

Um novo caminho
Pela segunda vez em 2015, 

a Aperam BioEnergia, em parce-
ria com o Senai, oferece o curso 
de Aprendiz em Manutenção de 
Máquinas Agrícolas. A qualifica-

ção representa uma ótima pers-
pectiva profissional para vários 
jovens da região. 

A aula inaugural aconteceu em 
Itamarandiba, no dia 22 de julho, 

e contou com a participação de 
representantes da Aperam Bio-
Energia e do Senai. O curso terá 
duração de um ano, com aulas no 
período da manhã.

Boas-vindas: o gerente executivo da Aperam BioEnergia, Elvis Mourão, recebe os alunos na Aula Inaugural

Os formandos se destacaram pelas médias de desempenho e frequência
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Linha aberta com você!

Em caso de dúvidas, sugestões ou qualquer outro assunto que envolva 

a Aperam BioEnergia, entre em contato com o setor responsável.

Setor Capelinha Itamarandiba
Escritórios (33) 3516.4800 (38) 3521.3600
Relações com as Comunidades (33) 3516.4826 (38) 3521.3661
Meio Ambiente (33) 3516.4821 (38) 3521.3629
Saúde (33) 3516.4857 (38) 3521.3625
Segurança (33) 3516.4865 (38) 3521.3655
Recursos Humanos (33) 3516.4858 (38) 3521.3646



Aperam BioEnergia une arte e informação em apresentação do Balanço Social
A Aperam BioEnergia tem em 

sua história grandes resultados. 
Um dos mais expressivos está pre-
sente no contato da Empresa com 
a comunidade: o desenvolvimento 
social. Todos os anos, ações de 
apoio à educação e cultura, gera-
ção de renda, valorização da vida 
e proteção ao meio ambiente são 
realizadas pela Aperam BioEnergia. 
O levantamento dessas iniciativas 
compõe o Balanço Social, relatório 
apresentado de forma lúdica aos 
empregados e moradores da região.

Além de ser uma publicação 
impressa, contendo todos os deta-
lhes dos investimentos e proje-
tos sociais beneficiados, o Balanço 
ganhou, pelo segundo ano conse-
cutivo, uma maneira criativa de che-
gar ao público. Por meio da peça 
teatral "No Balanço da Gertrudes", 
o trabalho da Empresa foi eviden-
ciado e, em julho, atingiu uma pla-
teia de quase mil pessoas, entre 
empregados da Aperam BioEnergia 
e moradores das cidades de Cape-
linha, Itamarandiba, Minas Novas, 
Turmalina e Veredinha.

Resposta positiva
O espetáculo do grupo 

"Pró Riso", formado por artis-
tas de Capelinha, contou com 
cinco apresentações. A comé-
dia tem como protagonista 
uma empregada doméstica 
que, com muito humor, faz uso 
de bordões e ditados popula-
res para narrar as realizações 
da Empresa, destacando parte 
do conteúdo do Balanço Social.

O  presidente da Ape-
ram BioEnergia, Jaime Gaspa-
rini, acredita que o formato 
da apresentação desperta o 
interesse do público. “Obser-
vamos no teatro a capaci-
dade de repassar as informa-
ções de forma lúdica, atrativa e 
clara. Nesses dois anos, a res-
posta tem sido positiva”, ava-
lia Gasparini.

Parceria
As parcerias com as insti-

tuições e comunidade também 
são citadas no espetáculo. 
O prefeito de Itamarandiba, 
Erildo Gomes, ressalta essa 
característica da apresenta-
ção. "O recurso teatral facilita 
o entendimento e mostra para 
a comunidade o trabalho con-
junto feito pelo poder público e 
a iniciativa privada”, afirma. Além de acompanhar a apresentação, o público 

recebeu a versão impressa do Balanço Social

Confraternização e leitura: identificando as ações relatadas no palco

Grupo "Pró Riso" em cena: humor para informar sobre as realizações da Empresa na região

Gertrudes, protagonista da peça, interagindo com vídeo institucional da Empresa

O diretor-presidente da Aperam BioEnergia, Jaime Gasparini, durante discurso no evento

Capa do Balanço Social 2014: o material, já entregue aos empregados, 
está sendo distribuído à comunidade juntamente com esta edição do 
jornal Folha Florestal

Saiba mais: conheça o conteúdo do Balanço Social 2014. Basta acessar 
a seção Responsabilidade Social no site da Aperam BioEnergia:
» www.aperambioenergia.com.br/ 

responsabilidade-social/balanco-social
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Projetos de transformação
O Balanço Social informa que, 

em 2014, cerca de R$ 3 milhões 
foram investidos pela Aperam 
BioEnergia em projetos sociais 
de diferentes áreas, da educação 
às ações de geração de renda e 
cuidados com o meio ambiente. 
Todas as iniciativas são desen-
volvidas respeitando a realidade 
local, sem alterar as tradições das 
comunidades beneficiadas.

O incentivo da Empresa ao 

crescimento econômico e social 
da região é aprovado e reconhe-
cido. O ex-prefeito de Turmalina 
e presidente da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) da cidade, Jeferson Lopes, 
considera a atuação da Aperam 
BioEnergia bastante positiva. 
"Nossa região se divide em dois 
momentos, um período antes e 
outro pós-Aperam. Ela exerce um 
papel importante no desenvolvi-
mento local”, avalia.
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Aceprev: Estatuto, Regulamento e Código de Ética

Parceria para uma 
grande festa

Atenção e cuidado 
com a saúde 
masculina

Homens vivem, em média, sete 
anos a menos que as mulheres. Os 
dados são do Ministério da Saúde 
e apontam para o fato de que a 
maior parte dos homens deixa de 
se cuidar, principalmente de forma 
preventiva. 

O Dia Nacional do Homem, cele-
brado no dia 15 de julho, chama 
a atenção para a importância da 
saúde masculina. A data propõe 
uma reflexão sobre o assunto, já 
que muitos homens têm resistên-
cia em procurar um especialista 
para exames e consultas. 

A avaliação médica é fundamen-
tal para a cura de doenças como o 
câncer de próstata. O problema 

ocorre na glândula localizada abaixo 
da bexiga e envolve a uretra, canal 
que liga o órgão ao orifício externo 
do pênis. Hábitos saudáveis e con-
sultas regulares ao urologista são 
as melhores formas de prevenção.

Diagnóstico
Em muitos casos, o câncer de 

próstata só se manifesta quando o 
tumor já está em um tamanho con-
siderável. Em determinados pacien-
tes, a doença apresenta sintomas, 
tais como dores na lombar e nos 
joelhos, problemas de ereção e san-
gramento na uretra. O diagnóstico é 
feito por teste de sangue e exame 
de toque.

De mãos dadas com você
Falar em saúde é essencial para 

mudarmos nossas atitudes e ele-
varmos nossa qualidade de vida. 
Pensando nisso e na promoção do 
bem-estar de seus empregados, a 
Aperam BioEnergia criou o projeto 
“Saúde em foco: mais qualidade de 
vida para você”.

A proposta é estimular o com-
portamento saudável e a preven-
ção das doenças. O “Saúde em Foco” 
reúne uma série de ações que obje-
tivam agregar novos hábitos e estilo 
de vida. Inicialmente, três temas 
nortearão o projeto: hipertensão, 
diabetes e obesidade.

Serão realizadas várias interven-
ções, entre elas, entrega de cartei-
rinha para anotação dos dados de 

saúde e controle pessoal, disponi-
bilização de panfletos informativos 
com dicas preventivas, além da afe-
rição de pressão arterial, glicemia, 
peso e relação cintura-quadril. Tam-
bém estão previstas a avaliação do 
estado de saúde e encaminhamento 
ao especialista, quando necessário.

Reuniões para tirar dúvidas, pro-
mover a interação e o conhecimento 
completam as atividades do “Saúde 
em Foco”. Para fazer parte, pro-
cure a área de Saúde Ocupacional 
ou converse com quem já aderiu ao 
projeto e informe-se melhor sobre 
os benefícios. Participe desse movi-
mento de conscientização, a fim de 
que todos invistam em comporta-
mentos mais saudáveis.

Prevenção
Outras doenças também afe-

tam a saúde do homem. Infarto, 
câncer de pulmão, derrame, dia-
betes e hipertensão são comuns 
ao universo masculino. Vale des-
tacar que são doenças possíveis 
de se prevenir.

Boa alimentação, atividade 
física e visitas regulares ao 
médico são atitudes que todo 
homem deve adotar para 
viver mais e melhor.

DICA

Sucesso na Expoita
A Aperam BioEnergia incentiva 

e valoriza a cultura local. Por isso, 
marcou presença em uma das maio-
res festas da região: a XXII Exposi-
ção Agropecuária de Itamarandiba 
(Expoita). Além de ter sido um dos 
apoiadores do evento, com patro-
cínio de R$ 2 mil, a Empresa ins-
talou um estande no Parque de 
Exposições.

Na estrutura montada pela Ape-
ram BioEnergia foram apresentadas 

peças de artesanato das comunida-
des rurais de Campo Alegre e Campo 
Buriti, de Turmalina, e de Itamaran-
diba. A divulgação e comercialização 
dos produtos representou mais uma 
fonte de renda aos artesãos.

De 1º a 5 de julho, o Parque de 
Exposições recebeu atrações musi-
cais conhecidas nacionalmente, 
como o Trio do Brasil, Eduardo 
Costa, João Bosco & Vinícius e Di 
Paulo & Paulino.

Apoio às tradições
Promover ações de reconheci-

mento à identidade regional faz 
parte do compromisso da Ape-
ram BioEnergia. Resultado disso 
foi o patrocínio de R$ 2 mil des-
tinado à Festa de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos de 
Minas Novas.

A programação da festa, pro-
movida entre os dias 11 e 25 de 
junho, incluiu a Lavação da Igreja, 
tradição religiosa que mistura 
ritos católicos com manifestações 
religiosas africanas, transladação 
da imagem de Nossa Senhora do 
Rosário, Congado e shows.

Um dos eventos mais pres-
tigiados e esperados da região, 
a 29ª Festa do Capelinhense 
Ausente recebeu patrocínio de 
R$ 2 mil da Aperam BioEnergia. 
Re a l i z a d o  p e la  P refe i t u r a 
Municipal de Capelinha, entre os 

dias 16 e 19 de julho, o encon-
tro reuniu grandes nomes da 
música nacional no Parque de 
Exposições. Entre os destaques, 
Gusttavo Lima, Eduardo Costa, 
Lucas Lucco, Cezar & Paulinho e 
Banda Cheiro de Amor. 

Os participantes do Plano 
de Benefícios Acesita (Aperam 
BioEnergia), administrado pela 
Acesita Previdência Pr ivada 
(Aceprev), devem ficar atentos 
nos próximos dias. O Estatuto e 
Regulamento, bem como o Código 
de Ética da Entidade, estão sendo 
entregues em suas respectivas 
áreas.

Esses são documentos oficiais 
da Instituição. Por isso, é muito 

importante que, ao recebê-los, 
reserve um tempo para ler e com-
preender as informações contidas 
no material. Afinal, elas constituem 
as diretrizes que regem o funcio-
namento da Aceprev e definem as 
regras do plano.

No site da Entidade (www.ace-
prev.com.br), é possível ter acesso 
aos documentos. Em caso de 
dúvidas, procure a Aceprev pelos 
seguintes contatos:

Timóteo

Praça 1º de Maio, nº 9
Centro - CEP: 35.180-018 
E-mail: inox.aceprevusina@aperam.com
Telefone: (31) 3849.7001 / 7408

Belo Horizonte

Av. Assis Chateaubriand, 264 - 2º andar
Floresta - CEP: 30.150-100 
E-mail: inox.aceprev@aperam.com 
Telefone: (31) 3048.6318 / 6317

Fortalecendo o 
artesanato regional

Peças em cerâmica: beleza e identidade

Estande da Aperam BioEnergia no Parque de Exposições: 
espaço para divulgação da arte local

O estilo diferenciado e próprio 
dos artesãos do Vale do Jequitinho-
nha está sendo cada vez mais reco-
nhecido. Com o apoio da Aperam 
BioEnergia, ações de capacitação e 
divulgação têm garantido geração 
de renda para muitas famílias que 
vivem da arte.

As exposições com bordados e 
peças em cerâmica tiveram grande 
sucesso. As mostras atraíram um 
bom público, entre junho e julho, 

nos escritórios da Aperam BioEner-
gia, em Itamarandiba e Capelinha, 
e no Centro Cultural da Fundação 
Aperam Acesita, em Timóteo. 

A venda dos produtos rendeu 
mais de R$ 8 mil, valor distribuído 
entre os grupos de artesãos das 
comunidades rurais de Campo Buriti 
e Campo Alegre, em Turmalina. Em 
Capelinha e Timóteo, os postos de 
vendas serão mantidos durante 
todo o ano.
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Arraiá Solidário integra 
público e instituições

Uma noite de festa e solida-
riedade. Essas palavras definem a 
terceira edição do Arraiá Solidário, 
realizado no dia 13 de junho, em 
Itamarandiba. O evento, promovido 
pela Aperam BioEnergia em parceria 
com a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) e Associa-
ção Amar e Renascer (Aamar), obje-
tivou angariar recursos para as duas 
entidades.

O diretor administrativo da Apae, 
Célio Ferreira Alves, afirma que a ini-
ciativa tem grande importância na 
divulgação dos trabalhos da Asso-
ciação e na arrecadação de fundos. 
“Captar recursos para instituições 
de Assistência Social é difícil. Por 
isso, o Arraiá torna-se ainda mais 
importante, possibilitando a susten-
tação e desenvolvimento das nos-
sas atividades da melhor maneira 
possível”, destaca.

A secretária da Aamar, Vilma 
Fernandes Leandro, vê no Arraiá 
uma oportunidade de integração. 
“Ficamos muito gratos, não só pelo 
valor arrecadado, que usamos nas 
obras e para implementar nosso 
trabalho, mas também pela par-

ceria com a Aperam BioEnergia e 
Apae. Isso torna o Arraiá Solidário 
muito valioso. Conseguimos divul-
gar nossa Associação e tivemos um 
retorno bem positivo”, conta.

Participação
Com a renda total de R$ 6 mil, a 

arrecadação da noite possibilitou o 
repasse de R$ 3 mil para cada uma 
das instituições. O Arraiá teve a pre-
sença de mais de 500 pessoas, a 
participação de 50 alunos da Escola 
Estadual São João Batista na tradi-
cional quadrilha, barraquinhas com 
comidas típicas, brincadeiras e show 
musical. A festa envolveu outros 
parceiros locais, entre eles, comer-
ciantes, empresários e o Grupo 
Democraticamente Correto.
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Valorizando nossa 
riqueza ambiental

Preservar a riqueza e a biodi-
versidade de espécies de aves e 
mamíferos silvestres nas regiões 
da Aperam BioEnergia. Esse é um 
dos compromissos do monitora-
mento da fauna, projeto realizado 
pela Empresa com o propósito de 
cuidar do meio ambiente. Para o 
sucesso da iniciativa, a contribuição 
dos empregados é fundamental.

Quem trabalha em Capelinha, 
Itamarandiba, Turmalina, Minas 
Novas ou Veredinha está bem pró-
ximo de animais silvestres raros e 
ameaçados de extinção, incluindo 
os migratórios ou aqueles que 
vivem estritamente nessa região. 
Por isso, recomenda-se muita 
atenção e cuidado, principalmente 
a partir de julho e agosto, meses 
que marcam o início da reprodução 
de várias espécies. O período se 
estende, geralmente, até fevereiro.

Onça-parda, jaguatirica, lobo-
guará, tamanduá-bandeira, capi-
vara, cutia,  papagaio-galego, 
jandaia, seriema, entre outros 
mamíferos e aves, vivem nas áreas 
da Aperam BioEnergia. O monitora-
mento da fauna registra as espé-
cies de animais encontrados nas 
reservas nativas, talhões ou atra-
vessando estradas. A tarefa é exe-
cutada a cada três meses, nos tur-
nos da manhã, tarde e noite, por 
biólogos da Manejo Instituto de 
Pesquisa e Consultoria Ambiental.

Contribuição
Especialista em Ecologia e 

Conservação de Fauna Silvestre 
e Mestre em Manejo Ambiental 
e Engenharia Florestal, o biólogo 
Marco Antonio Andrade ressalta 
que a participação dos empregados 
da Aperam BioEnergia no monitora-
mento é de suma importância. "Eles 
contribuem para ampliar a nossa 
base de dados e registros sobre a 
fauna, aumentando a consciência 
ambiental de cada um, da comuni-
dade e Empresa em geral", afirma 
Marco, diretor da Manejo e respon-
sável pelo monitoramento junta-
mente com a bióloga Márcia Viegas 
Greco de Andrade, que também 
é mestre em Ecologia, Manejo e 
Conservação da Vida Silvestre.

Registros
Por meio desse trabalho, já 

foram registradas 233 espécies de 
aves e 33 de mamíferos. Segundo 
o biólogo, o mais surpreendente 
é encontrar animais que correm o 
risco de serem extintos. "Conside-
ramos a região de alta riqueza de 
fauna. É relevante a Aperam con-
tinuar apoiando e incentivando o 
estudo e monitoramento faunístico 
em suas áreas, contribuindo com a 
divulgação, conservação da fauna, 
o desenvolvimento sustentável e 
a conscientização ambiental entre 

os empregados e em toda região", 
destaca o biólogo Marco Antonio 
Andrade.

Além de catalogar os animais, 
o monitoramento envolve a iden-
tificação de áreas para refúgio, ali-
mentação, dessedentação (suprir 
necessidade de água), estudos de 
nidificação (espaço para constru-
ção de ninhos) e reprodução de 
espécies ameaçadas, raras ou colo-
niais. Avaliar a qualidade do habitat 
disponível para aves e mamíferos de 

» Para prevenir a fuga de 
animais do ambiente natural 
para o talhão, o sentido da 
colheita deve ser realizado 
na direção da reserva nativa. 
Isso ajuda a direcionar para 
áreas protegidas os animais 
que vivem nos talhões.

» Recomenda-se abrir uma 
única frente de colheita, 
evitando que algum animal 
possa ficar encurralado ou 
ilhado dentro do talhão.

» Antes de iniciar a colheita, 
cheque a existência de 
ninhos, tocas ou abrigos.

» Não empilhe a madeira colhida 
na borda de reservas nativas. 
A pilha de eucalipto cortado 
não pode ultrapassar 50 
metros de comprimento. Deixe 
passagens entre as pilhas.

» Evite aplicar inseticidas e 
outros produtos químicos no 
período reprodutivo da fauna 
(agosto a dezembro), perto das 
áreas com vegetação nativa.

A Aperam BioEnergia conscien-
tiza os empregados para identificar 
e minimizar os possíveis impactos 
sobre a fauna. Esses eventuais ris-
cos aos animais podem estar asso-
ciados às atividades de manejo e 
exploração ambiental. Fique atento, 
faça sua parte e colabore!

» Registre na Caderneta de 
Monitoramento de Fauna os 
animais observados na região 
da Aperam BioEnergia.

» Comunique à área de Meio 
Ambiente da Empresa qualquer 
ocorrência ambiental relacionada 
à fauna (animais na estrada ou 
próximo às frentes de serviço, 
caça, captura, armadilhas etc.).

» Não se aproxime de 
animais silvestres.

» Não apanhe ninhos, 
ovos ou filhotes.

» Não deixe restos de alimentos 
(marmitex) no campo e não 
alimente os animais.

médio e grande porte também é um 
dos objetivos da pesquisa. Guardas 
florestais e a vigilância da Aperam 
BioEnergia ajudam na instalação de 
câmeras fotográficas, que captam 
as imagens que compõem o levan-
tamento dos biólogos.

Orientações para atividades no campoComo ajudar no monitoramento faunístico

Capelinha (33) 3516.4821 
(Ana Cláudia)

Itamarandiba (38) 3521.3629 
(Cleberson)

Contatos Meio Ambiente:

Jandaia

Jaguatirica

Furão

Águia-cinzenta

Bem-te-vi

Tamanduá
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