
    

 

Unidade Niquelândia da Votorantim Metais desenvolve ações para preservar córregos e 
nascentes  

Empresa realiza trabalho contínuo de conscientização ambiental  há mais de uma década por meio 
da área Agroflorestal  

 
 

A Unidade Niquelândia da Votorantim Metais divulgou em agosto um balanço positivo do seu 

trabalho de proteção de nascentes e córregos localizados em área da empresa, visando garantir a 

perenidade dos cursos d’água na região e a qualidade da água para consumo. Por meio da área 

Agroflorestal , a empresa deu continuidade em 2014 a ações que vão desde a conscientização da 

população rural vizinha sobre a importância da preservação até atividades mais específicas, como o 

plantio de árvores para reflorestamento de áreas degradadas.  

 

Desde 2012, a Unidade Niquelândia constrói cercas em volta das nascentes para evitar a presença 

de pessoas e animais. Para evitar o corte de árvores, são usadas estacas de aço galvanizadas e 

arame liso galvanizado na construção das cercas. Até o momento, foram cercados um milhão de 

metros quadrados de áreas próximas à nascente do rio Traíras e dos córregos Seco e Forquilha. Até 

o final de 2014, outras nascentes serão cercadas e protegidas.  

 

O reflorestamento é outra medida da Unidade Niquelândia para manter a qualidade da água das 

nascentes, pois evita a erosão e o consequente acúmulo de terra nos mananciais. As sementes são 

coletadas em campo e as mudas, de espécies nativas, são produzidas em viveiro próprio, na 

Fazenda Engenho.  

 

Para evitar queimadas na vegetação, que podem inclusive atingir as áreas reflorestas perto dos 

mananciais, a área Agroflorestal da Unidade Niquelândia também faz a manutenção de aceiros, que 

consiste na abertura de faixas sem vegetação para evitar a propagação de possíveis incêndios. A 

prevenção e combate a incêndios é feita por empregados que são treinados e atuam 

voluntariamente como brigadistas, que durante o ano todo trabalham para evitar incêndios que 

possam afetar as matas. 

 

Conscientização  

Junto às ações de preservação ambiental realizadas pela área Agroflorestal, a Unidade Niquelândia 

da Votorantim Metais já recircula 60% da água consumida para atividades industriais e tem a meta 

de elevar este índice para 100% até 2020. A empresa promove, ainda, atividades de 

conscientização para empregados de todas as áreas. Nas reuniões dos Diálogos Diários de 



    

Segurança (DDS), os líderes esclarecem sobre diversas questões do dia a dia de trabalho que 

impactam na segurança, saúde e no meio ambiente. Neste ano, as atividades estão em sintonia 

com a campanha “Água, Bem Presente”. A iniciativa da Votorantim Metais é realizada durante o 

ano de 2014 em todas as unidades de operação no país para conscientizar as pessoas sobre o uso 

consciente dos recursos hídricos.  

 

A comunidade também é envolvida nas ações de conscientização. A mais recente iniciativa da 

empresa ocorreu durante a Festa Agropecuária de Niquelândia, realizada de 31 de julho a 3 de 

agosto. O público que passou pelo estande da empresa recebeu informações sobre os programas 

socioambientais desenvolvidos, entre os quais está o Programa de Educação Ambiental (PEA). 

Voltado para filhos de empregados próprios da empresa que estudam na Escola Sesi Vila Macedo, o 

PEA estimula a busca por conhecimento, o senso de responsabilidade pelo meio que cerca os 

cidadãos e a satisfação em contribuir para a construção responsável de um futuro melhor. Houve 

atividades lúdicas relativas ao tema água e distribuição de folhetos com dicas de preservação 

ambiental, com ênfase nos cuidados com o uso da água para evitar o desperdício.  

 

“Tratamos o bem-estar das pessoas como um compromisso, porque temos o dever de participar da 

melhoria das condições de vida nos locais em que atuamos. Essa atenção envolve também o 

cuidado com o meio ambiente, essencial a vida de todos. Ao executar ações de preservação e 

conscientização ambiental, mostramos que somos uma empresa socialmente e ambientalmente 

responsável, empenhada em evoluir com a comunidade, gerando emprego, renda, mas evoluindo 

com responsabilidade”, afirmou o gerente-geral da Unidade Niquelândia da Votorantim Metais, 

José Maximino Ferron.  

 

Sobre a Votorantim Metais  

A Votorantim Metais é uma empresa do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados 

empresariais da América Latina. A companhia possui dezessete unidades: onze no Brasil, quatro nos 

Estados Unidos, uma na China e uma no Peru. A empresa é a maior fabricante de níquel eletrolítico 

da América Latina, líder no mercado brasileiro de alumínio e uma das cinco maiores produtoras de 

zinco do mundo.  

 

Informações para a imprensa: 

Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  

Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 

Rosana Terra – (62) 8207-5297 


