


Introdução
A Aperam BioEnergia tem como prioridade o uso eficiente dos 
recursos naturais, promovendo o desenvolvimento sustentável em 
sua produção do Aço Verde. O termo refere-se ao aço fabricado com 
o uso do carvão vegetal proveniente das florestas renováveis de 
eucalipto. 

As áreas de preservação da Aperam BioEnergia têm gerado grandes 
benefícios e vêm mantendo vários pontos de recursos naturais, 
em especial, nascentes que hoje são a fonte de abastecimento em 
algumas comunidades. 
 
Para mobilizar as comunidades, a Empresa criou o programa “Água 
Nossa de Cada Dia”. A proposta é criar uma rede de 
conscientização para que todos assegurem 
o cuidado e valorizem as áreas de 
preservação que mantêm os 
cursos d’água, além de estimular 
a manutenção e iniciativa para 
aumentar o volume deste 
recurso.

Por meio do Programa, 
é possível definir as 
responsabilidades de 
cada um na proteção 
da água, recurso 
fundamental para 
humanidade. 



Sustentabilidade
Sustentabilidade é um termo usado para 
definir ações e atividades humanas que 
visam suprir as necessidades atuais dos 
seres humanos, sem comprometer o 
futuro das próximas gerações. Ou seja, 
a sustentabilidade está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico e 
material sem agredir o meio ambiente, usando 
os recursos naturais de forma inteligente para 
que eles se mantenham no futuro. 
 
Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o 
desenvolvimento sustentável, assegurando, a médio e longo prazo, 
um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas 
formas de vida, inclusive a humana. Garantindo os recursos naturais 
necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção 
dos recursos (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e uma boa 
qualidade de vida para as futuras gerações.

Objetivos do Programa
» Transformar a comunidade em protagonista na 

promoção de ações sustentáveis e de proteção 
ambiental ao meio em que vive, criando uma 
visão em que todos somos responsáveis pelo 
meio em que vivemos e o futuro que queremos.

» Buscar internamente inovações tecnológicas 
sustentáveis para garantir a sustentabilidade do 
nosso processo. 

» Associar à sustentabilidade do Aço Verde.



Objetivos específicos

» Realizar eventos e seminários de discussões em 
cada comunidade.

» Envolver instituições públicas que tratam do tema 
em todas as ações do Programa (Idene, Copasa, 
Copanor, Comitê de Bacias, Secretarias Municipais 
de Meio Ambiente, IEF, Senar e outras).

» Em cada município de atuação da Aperam 
BioEnergia, desenvolver ações de proteção de 
nascentes que ficam dentro da área da Empresa, 
cujo jusante é utilizado pela comunidade.

» Divulgar as ações como boa prática e exemplo a 
ser adotado.

» Recuperar áreas degradadas de proteção a 
nascentes e cursos d’água.

» Desenvolver tecnologias internas que 
possibilitarão ainda mais o uso eficiente dos 
recursos naturais.





Proteger hoje para não faltar amanhã!

Por meio do Programa 
“Água Nossa de Cada Dia”, 
buscamos o equilíbrio de 
utilização do recurso hídrico 
de forma sustentável entre 
Empresa e comunidade, 
fortalecendo ainda mais 
nosso compromisso com a 
sustentabilidade.

Ajude a preservar a água.

0800 030 5540


