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MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Nossa indústria benefi cia muito mais do que minério. As mineradoras 
que atuam no Pará têm entre suas principais frentes de trabalho o 
desenvolvimento socioambiental das regiões onde atuam. Na terceira 
edição do Simineral ON, você vai conhecer mais sobre algumas dessas 
iniciativas que conectam empresas, meio ambiente e comunidades em um 
fl uxo de preservação e desenvolvimento.
 

Clique aqui e confi ra

Nesse contexto, trazemos um podcast 
com o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia do 
Estado, Iran Lima, que destaca o trabalho 
conjunto para garantir sempre a segurança 
nas operações minerais no Pará.

https://soundcloud.com/user-653154989/entrevista-com-secretario-da-sedeme-iran-lima


Relacionamento com comunidades
É IMPORTANTE SABER OUVIR

ENTREVISTA João Meireles - Instituto Peabiru 

Em entrevista especial para o SIMINERAL ON, o diretor-geral 
do Instituto Peabiru – ONG referência no desenvolvimento de 
projetos socioambientais na Amazônia – fala sobre a importância 
de passar a palavra às comunidades para conhecer suas 
prioridades reais (e profundas), bem como envolver 
outros atores da sociedade nesse diálogo. Afi nal, todo 
relacionamento precisa de diálogo aberto e transparente. 
Para o relacionamento com comunidades, é preciso 
estar bem claras as reais intenções da empresa e o 
que o outro lado pode esperar.

Dê o play e aproveite esses
quatro minutos de entrevista:

https://youtu.be/UaAuf9X50qw


CARREIRAS DA MINERAÇÃO

Assista ao vídeo e conheça a história de
Jorgeane Almeida, engenheira fl orestal da Alcoa.

ENGENHEIROS FLORESTAIS
A indústria mineral gera 266 mil empregos diretos e indiretos 
no Pará. São oportunidades nos mais diversos níveis e áreas 
de formação. A partir desta edição, o SIMINERAL ON apresenta 
as profi ssões que fazem parte dessa, que é uma das maiores 
cadeias produtivas do Estado.

Como  estamos no mês mundial do  Meio Ambiente, 
inauguramos esta seção falando sobre o importante papel dos 
engenheiros fl orestais para o desenvolvimento de projetos 
de produção sustentável e de refl orestamento. São eles que 
indicam as melhores possibilidades de uso dos recursos 
naturais com preservação do meio ambiente.

https://youtu.be/cYDr7T_QEsI


TOP CASES SOCIOAMBIENTAIS
UM VOO DE SUSTENTABILIDADE

Se um dia você estiver na região rural de Carajás, no sudeste do Pará, e 
avistar uma abelha com um micro chip, não se espante. Trata-se de um 

voo da tecnologia em prol do meio ambiente. Ciente do papel das abelhas 
para a polinização da maior parte das plantas com fl ores no mundo, o 

Instituto Tecnológico Vale (ITV) desenvolve um projeto, que identifi ca as 
espécies locais, monitora o comportamento desses animais (seus hábitos, 

raios de voos etc) e compartilha o conhecimento com os produtores locais, 
melhorando a produtividade das abelhas e, ao mesmo tempo, estimulando a 

preservação de áreas naturais.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Exemplo de produção sustentável, a Mineração Paragominas realiza 
um importante trabalho de refl orestamento das áreas lavradas, com 
formação e integração de ecossistema e biodiversidade. Localizada a 72 
Km da cidade de Paragominas, no nordeste do Pará, a empresa aplica 
três modernas técnicas de recuperação ambiental: o plantio tradicional, 
a regeneração natural e a nucleação. Mais de 2.200 hectares já foram 
recuperados na região, desde 2009. O trabalho é realizado em parceria com 
a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

Clique aqui e confi ra

http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/environmental-social/iniciativas-sociais-para/abelhas-importante-mundo/Paginas/default.aspx
https://www.hydro.com/pt-BR/sobre-a-hydro/hydro-worldwide/south-america/brazil/paragominas/mineracao-paragominas/boas-praticas-socioambientais/https://example.com


TOP CASES SOCIOAMBIENTAIS
REUTILIZAR PARA PRESERVAR
Inovação e sustentabilidade são práticas que andam lado a 
lado na Imerys. No município de Barcarena (PA), a empresa 
desenvolve meios para reduzir ao máximo o desperdício de 
água, que é reaproveitada em até 80% na produção. Um 
exemplo dessa otimização é o projeto “Recuperação da 
Água de Condensação”, através do qual a empresa deixou 
de retirar do subsolo 37 metros cúbicos de água por hora, 
volume equivalente a 37 caixas d’água de mil litros. 

70 MIL MUDAS PLANTADAS EM JURUTI
O Projeto Locomotiva Verde, implantado pela Alcoa no município 
de Juruti, no Oeste do Pará, está no ranking das dez iniciativas-
modelo indicadas ao prêmio Global ReLeaf 2019 pela conservação 
ambiental em nível mundial. Realizado em parceria com o Instituto 
Vitória Régia, o projeto consiste no incentivo ao refl orestamento 
em áreas alteradas das comunidades como forma de compensar as 
emissões de gás carbônico proveniente da operação ferroviária, em 
especial, com o trânsito da locomotiva. O projeto já alcançou a marca 
de 70 mil mudas plantadas na região de Juruti.

Clique aqui e confi ra

https://youtu.be/x1rByFSy49M
https://youtu.be/CiuSMUcdIKE


OS 4 ELEMENTOS
As mineradoras paraenses investem continuamente em ações socioambientais para contribuir com a transformação da realidade 
das regiões e comunidades onde estão inseridas. E, quando esses esforços se juntam, somam ganhos para todos os lados.

CONFIRA ALGUNS NÚMEROS QUE FORAM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:

FUNDAMENTAIS DAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DA MINERAÇÃO

TERRA ÁGUA AR GENTE
93%

foi o total de redução do 
uso de água no projeto Vale 

S11D.

637.752 m³ de água
foram economizados pela 
Imerys com um sistema de 
reaproveitamento de água 

da chuva.

Mais de
2.200 hectares 
já foram refl orestados pelo 

projeto de recuperação 
ambiental da Mineração 

Paragominas.

1,2 milhão hectares
de fl orestas

são protegidos pela Vale no 
Pará, em parceria com órgãos 

ambientais.

70 mil mudas
já foram plantadas pela 

Alcoa, em Juruti, para 
compensação da emissão 
de gás carbônico em suas 

operações.

R$ 22,6 milhões
Foi o valor investido pela Vale 
em ações sociais e parcerias 
com comunidades no Pará, 

somente do primeiro trimestre 
de 2019.
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CRÉDITOS

Acesse as nossas redes sociais e 
confi ra tudo o que acontece no 

mercado da Mineração, no Pará. 
Notícias, dados, curiosidades e 

tudo o que você precisa saber 
para fi car bem informado.

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




