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AMAZÔNIA
SUSTENTABILIDADE,
PESQUISA, 
EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO

http://simineral.org.br/simineral-on


Área de 
Proteção 
Ambiental 
Ilha do Combu
No mês em que é celebrado o Dia da Amazônia, 
o Simineral ON te leva para um passeio por um 
local que é ponto turístico para milhares de 
pessoas todos os finais de semana. A Ilha do 
Combu, a 1,5 KM do sul de Belém, é uma área 
de proteção ambiental que guarda um pedaço 
da floresta amazônica bem perto do principal 
centro urbano da região norte do Brasil, a 
capital do Pará. Assista!

VÍDEO

https://youtu.be/W8qtn3ETgeU


A edição de setembro do podcast do Simineral ON entrevista a pesquisadora 
Fabíola Barros, do Museu Emílio Goeldi. Ela estuda a ecologia de comunidades 
vegetais e o tema de sua pesquisa mais recente é o papel que o homem exerce 
através do manejo do açaí na organização da comunidade, na Ilha do Combu. 
O que ninguém esperava é que o manejo do açaí, essa prática tão difundida, 
incentivada e até cultural, pudesse representar algum tipo de ameaça pra floresta. 
A gente fala sobre esse problema e discute as soluções, no podcast do Simineral ON.

Pesquisadora fala sobre a 
Área de Proteção Ambiental 
da Ilha do Combu

PODCAST

Clique e Ouça o 
PODCAST

https://open.spotify.com/episode/5UkywRUUZpE4FAYlI7HnWC


Vale busca vacina e 
remédios contra Covid

ESPERANÇA

A Vale irá investir em pesquisa genética para 
impulsionar a procura pela vacina e remédios do 
novo coronavírus (Sars-CoV-2). A iniciativa é fruto 
de uma parceria com a Fiocruz, que através do 
Instituto Tecnológico Vale (ITV), realizará o mais 
amplo estudo de sequenciamento de DNA da 
Covid-19, até então já realizado no Brasil. 

A intenção da parceria é incentivar as buscas 
da vacina e de medicamentos, para diminuir 
o impacto que a pandemia está causando no 
mundo. Além disso, também visa promover 
estudos epidemiológicos; correlacionar as 
variações genéticas do vírus com a história clínica 
da doença e desenvolver testes diagnósticos 

mais precisos. Foram investidos, a partir de 
junho, R$ 2,4 milhões pela Vale na pesquisa, a ser 
desenvolvida em dois anos, a partir dessa data.

As amostras serão enviadas pelos centros de 
pesquisa espalhados por todos os estados 
do país. A parceria da Vale com a Fiocruz 
contribuirá para um conhecimento científico 
importante para o país. No mundo, há 35 mil 
genomas já sequenciados com alta qualidade, 
que representam as características do vírus que 
circulou nas regiões onde foram coletados.

‘’Projeto Genoma-Covid’’ é uma das mais importantes iniciativas 
da história do Instituto Tecnológico Vale, que comemora 10 anos 
de fundação em 2020

PATROCINADORA

http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx


Tecnologia da Hydro vai 
eliminar construção de
novas barragens

TAILING DRY BACKFILL

Sempre em busca de uma mineração 
sustentável na indústria do alumínio, os 
testes de campo com rejeitos sólidos são 
pioneiros na indústria de mineração de 
bauxita. Por esse motivo, a Hydro trouxe 
para a gestão de rejeitos da empresa a 
metodologia Tailing Dry Backfill, que apoia 
o processo de reflorestamento das áreas 
de atuação mineral, além de eliminar a 
necessidade de construção contínua de 
novas barragens permanentes de rejeitos na 
mineração de bauxita.

Foram realizados estudos, planejamentos 
detalhados e em seguida, testes no campo, 

que demoram um tempo, pois precisam ser 
realizados em diferentes estações climáticas. 
Os testes foram acompanhados pelo órgão 
ambiental e consultores especializados, 
de acordo com as melhores técnicas e 
abordagens nacionais e internacionais, 
seguindo o Conama - Conselho Nacional do 
Meio Ambiente.

Os testes serão concluídos ainda em 2020 
e a implementação poderá começar no 
final do ano, após a aprovação da SEMAS 
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Pará.

Clique e confira como a 
técnica Tailing Dry Backfill 
opera na prática.

PATROCINADORA

https://youtu.be/eu-td-s2R-M
https://www.hydro.com/pt-BR


‘’Metodologia ágil’’
revoluciona a forma
de trabalhar
O Grupo Aço Cearense, do qual a Sinobras 
faz parte, passou a utilizar métodos ágeis 
em diversos setores das empresas para 
potencializar seus resultados. A mudança foi 
positiva após a implementação da ‘’metodologia 
ágil’’, como foi batizada, no gerenciamento de 
projetos, possibilitando maior desenvoltura nos 
processos e conquistando ótimas soluções.

Essa nova abordagem, que tem o poder de 
revolucionar a forma de trabalhar e acelerar os 
processos de forma eficiente e flexível, agradou 
os colaboradores do Grupo. “O recurso melhora 
muito o desempenho das funções. Voltamos 
o time de colaboradores para a entrega das 
tarefas com resultado”, conta Vinícius Amanajás, 
gerente de TI do Grupo.

SINOBRÁS

Os gestores dizem que a diferença 
está nas atividades, que se tornam 
mais fáceis, mesmo priorizando a 
rapidez na entrega. Essa metodologia 
é um conjunto de ações que pode 
ser implantado em qualquer área e 
visa o ganho da performance. Esse 
tipo de prática pode ser adaptada 
para outros serviços, porém com o 
mesmo objetivo, de entregar o maior 
valor de produto ou serviço em um 
menor tempo, estimulando a inspeção 
contínua e valorizando a interação e 
a comunicação entre as pessoas que 
estão executando os processos para 
que os ajustes sejam realizados antes 
do fim da tarefa.

PATROCINADORA

https://www.sinobras.com.br/


Alcoa lança Relatório 
Anual de Sustentabilidade

O Relatório de Sustentabilidade 2019 da Alcoa foi 
publicado no Brasil. A edição mostra as principais 
ações da empresa de alumínio nas áreas sociais, 
da economia e meio ambiente, de acordo com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Os destaques de 2019 da Alcoa foram a certificação 
de sustentabilidade Aluminium Stewardship 
Initiative (ASI) da mina de Juruti e refinaria da 
Alumar, a divulgação da nova Política de Direitos 
Humanos, a declaração de respeito às populações 
tradicionais, a implantação do programa de 
sustentabilidade de fornecedores e a nova 
governança das áreas de resíduos.

O presidente da Alcoa no Brasil, Otavio Carvalheira, 
fala sobre a atuação da empresa no país. “Em 2019, 
reforçamos nosso compromisso ao declararmos 
publicamente a sustentabilidade como uma das 
prioridades estratégicas globais da nossa empresa”, 
destaca. Ele evidencia também um dos princípios 
que a Alcoa preza. “Destaco que Cuidar das Pessoas 
é um dos valores da Alcoa e incorpora uma cultura 
que atravessa gerações, fronteiras e diferenças. 
Isso significa que estamos comprometidos com a 
inclusão, a igualdade e o respeito”, ressalta Otavio.

Edição fala sobre as ações, estratégias, resultados 
e avanços da companhia no ano passado

COMPROMISSO

PATROCINADORA

https://www.alcoa.com/brasil/pt/
https://www.alcoa.com/brasil/pt/pdf/relatorio-sustentabilidade-2019.pdf


Curso promovido 
pelo Simineral foi 
um sucesso

O Curso Planejando Meus Conteúdos Digitais, ministrado 

pelo social media e creator Petterson Farias, para o Sindicato 

das Indústrias Minerais do Pará como uma das ações em 

preparação ao Prêmio Simineral de Comunicação 2020, foi 

um sucesso. Mais de 30 pessoas participaram do curso, 

entre convidados e selecionados. Por isso, pedimos o 

depoimento de algumas dessas pessoas sobre a experiência 

de participar do curso e te convidamos a assistir agora.

PRÊMIO SIMINERAL 2020

https://youtu.be/MOVKz85DXNs


O MELHOR
FEAT. DO
DIGITAL

real ização patrocínio

EDIÇÃO 2020

@Simineral

Cursos gratuitos sobre redes sociais, jornalismo e comunicação 
empresarial com grandes estrelas da comunicação paraense.
Fique atento nas redes sociais do Simineral e não perca nada.

Clique e confira!

https://www.facebook.com/simineral/
https://www.instagram.com/simineral/
http://simineral.org.br/
http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
https://www.instagram.com/p/CFC650sh1tK/?igshid=2i0xwlz77ani


Realização 
José Fernando Gomes Júnior | Presidente do Simineral 
Poliana Bentes de Almeida  | Consultora
Criação e Produção |  Agência EKO

Casa da Mineração
Travessa Rui Barbosa, 1536  |  Cep: 66035-220 Belém-PA 
Tel: 91-3230-4055   |   www.simineral.org.br

patrocinador DIAMANTE 

patrocinador GOLD

É CONTEÚDO SOBRE MINERAÇÃO 
QUE VC QUER, @? O Simineral tem!

Acesse as nossas redes sociais 
e confira tudo o que acontece 
na Mineração, no Pará. Notícias, 
dados, curiosidades e tudo o 
que você precisa saber para 
ficar bem informado.

http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
https://www.hydro.com/pt-BR
https://www.alcoa.com/brasil/pt/
https://www.sinobras.com.br/
https://www.facebook.com/simineral/
https://www.instagram.com/simineral/
https://www.linkedin.com/in/simineral-par%C3%A1-725952126
http://simineral.org.br/simineral-on
http://simineral.org.br/



