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Nexa e Aripuanã:
relação que se fortalece e se renova a cada dia
A Nexa iniciou a implantação do Projeto 
Aripuanã, em 2019, com o desafio de 
construir um dos empreendimentos 
mais sustentáveis da mineração. Em 
2020, mesmo com os desafios impostos 
pela pandemia de Covid-19, a empresa 
avançou nas obras do maior investimento 
mineral do estado do Mato Grosso e 
também fortaleceu seu papel como agente 
colaborativo ao desenvolvimento local.

Nesse período, estabelecemos parcerias 
com o poder público e outros atores 
locais que permitiram uma atuação 
próxima e com respeito ao maior valor de 
Aripuanã: as pessoas. Um exemplo disso 
foi o investimento voluntário realizado na 
qualificação profissional de moradores, 
na construção de pontes e estradas, na 
melhoria do sistema de abastecimento de 
água e na reforma de prédios públicos. 

Para enfrentarmos os desafios da pandemia 
da Covid-19 criamos novas frentes de 
apoio à gestão pública, com repasses de 
recursos à saúde, doação de insumos e 
equipamentos, treinamento de equipes 
médicas e de enfermagem, campanhas 
educativas, além de estabelecermos 

rígidos critérios de saúde junto a todos os 
colaboradores, próprios e terceiros, que 
atuam nas obras do empreendimento.

Os esforços da Nexa são para que o 
Projeto Aripuanã, um investimento de U$ 
547 milhões, seja referência em excelência 
operacional e de boas práticas ambientais 
e se traduza em um legado social próspero, 
que vá além de nossa atividade econômica 
e permanência na região. 

Juntos começamos a trilhar os caminhos 
nessa direção. Finalizamos o ano de 
2020 com mais de 3 mil postos de 
trabalho somente nas obras do projeto, 
fundamental para que Aripuanã alcançasse 
o quinto melhor saldo de geração de 
emprego entre todos os 141 municípios 
mato-grossenses.

Esta primeira edição do relatório Nexa 
em Aripuanã apresenta um resumo de 
ações e investimentos da empresa no 
município. Evidenciamos, aqui, o que a 
Nexa e comunidade aripuanense estão 
construindo.

Boa leitura!
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Já somos parte deste lugar. Estamos 
crescendo e evoluindo juntos. 
Temos muito em comum com quem vive em 
Aripuanã: a vontade de evoluir, o olhar para o futuro 
e o entusiasmo para crescer com coragem e respeito. 

Queremos ser protagonistas da mineração 
do futuro, buscando novas soluções para 
nossos desafios. Aripuanã vai abrigar uma 
operação de classe mundial, que optou pela 
disposição a seco dos rejeitos – descartando 
a necessidade de construção de barragens – e 
que vai reaproveitar 100% da água utilizada 
no processo produtivo. Tais escolhas refletem 
nosso compromisso em fazer da Nexa uma 
empresa cada vez mais sustentável, inovadora 
e com melhores práticas de segurança e 
respeito às pessoas e ao meio ambiente. 

Somos uma empresa global de mineração 
e metalurgia, com mais de 60 anos de 
experiência no Brasil e Peru. Respeitamos 
os territórios onde atuamos e procuramos, 
a cada dia, cocriar um legado positivo 
para a região.  

Assumimos, com coragem e respeito, os 
desafios de implantação e operação de uma 
mina subterrânea na região amazônica. 

A futura unidade de Aripuanã é fundamental 
para a evolução da nossa estratégia de 
continuar crescendo em mineração e 
metalurgia de zinco e cobre nas Américas e, 
hoje, representa nosso maior investimento 
no Brasil e da indústria mineral do Estado de 
Mato Grosso. Os minérios produzidos aqui 
farão parte de uma cadeia global de produtos 
que melhoram o dia a dia das pessoas. 

U$ 547 milhões

+ 3 mil 
empregos

de investimento direto

gerados até o final de 2020
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R$ 28,3 milhões

R$ 11,9 milhões

R$ 1,3 milhão

R$ 22 milhões

Total Recolhido (2019/2020)

Total Recolhido (2019/2020)

Total Recolhido (2019/2020)

Total repassado em 2020 pela Agência Nacional de Mineração (ANM) 
para Aripuanã, por abrigar estruturas do projeto de mineração da Nexa. 
Foi o segundo município do Brasil em volume de recursos recebidos.

Municipal: ISSQN (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza)

Estadual: Diferencial de Aliquota de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

Estadual: Fundeic/Fundeb/FUS/Fundo Estadual da 
Saúde (contrapartida pelo benefício do PRODEIC)

Nacional: CFEM (Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral)

Tributos

Nossa presença em Aripuanã tem gerado reflexos positivos na 
arrecadação tributária das esferas estadual e municipal.

Tributos elevam receita pública

Os números contemplam apenas impostos retidos das contratadas 
diretamente pela Nexa.

Balanço das ações socioambientais • 5



Produtos entregues

1.300
kits de teste rápido 

51.000
itens de saúde entre EPIs 
de biossegurança e insumos 
médicos

• Campanhas de 
conscientização para 
população

• Kit de medicação para 
Covid-19

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, novas 
frentes de apoio à gestão 
pública foram criadas, 
com repasse voluntário 
de recursos, realização de 
testes em massa, doação 
de insumos e equipamentos 
em parceria com o Instituto 
Votorantim, entre outras 
iniciativas, de enfrentamento 
à Covid-19.

R$ 2,7 
milhões

Investimento total

• Locação de 4 camionetes para uso 
no enfrentamento à Covid-19

• Locação de 1 container e 1 gerador 
para instalação de barreira sanitária

• Contratação de 4 técnicos de 
enfermagem para apoio time de 
enfrentamento à pandemia

• Transporte aéreo semanal 
de exames RT-PCR até o 
Lacen-MT, em Cuiabá

• Resgate aéreo para vítimas críticas 
de Covid-19 do município

• Consultoria técnica para 
implementação de protocolos 
de contingência

• Treinamento da equipe de saúde 
para atendimento ao paciente crítico

Saúde

Combate à 
Covid-19
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O Hospital Municipal Santo Antônio recebeu a 
reforma nas salas de urgência e emergência, além 
da doação de equipamentos, que permitem melhor 
monitoramento e acompanhamento dos pacientes. 

Doações de 
equipamentos 
para saúde pública

Aripuanã

• 7 ventiladores pulmonares

• 1 monitor UTI

• 1 bucky de raio-X

• 1 aparelho de gasometria

• 1 conversor

• 2 oxímetros

• 1 carrinho de parada

• 2 botijões de nitrogênio

• 37 cilindros medicinais de O2

 Juína

• 4 ventiladores pulmonares

• 4 monitores UTI

• 8 bombas de infusão

Curso de ATLS, realizado no segundo semestre de 2020, 
teve como proposta capacitar médicos e enfermeiras 
para diagnosticar e estabilizar pacientes com traumas. 
No total, 28 profissionais concluíram a formação. 
O curso, que possui certificação internacional, 
compreendeu todas as etapas do atendimento de 
emergência ao paciente, trazendo metodologias 
consideradas como referência na área.

Doação de 1.680 cestas básicas para garantia 
alimentar de 560 famílias por 3 meses – mitigação 
de impactos de redução de renda famílias vulneráveis 
devido à pandemia.

Realização de campanha voluntária entre profissionais 
para arrecadação de materiais de higiene e limpeza 
para doação às famílias carentes.

Alimentação e higiene

Reforma de UBS

Cursos internacionais para 
médicos e enfermeiros

Reforma no hospital

A população de Aripuanã contará com três UBS 
reformadas e ampliadas. A iniciativa integra o Plano 
de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento, 
que encontra-se na fase de implantação. Serão 
beneficiados os postos do Jardim Planalto, Vila 
Operária e Centro. Os investimentos irão beneficiar 
toda a população. O objetivo é otimizar os espaços 
e potencializar os atendimentos sob as condições 
de biossegurança da Vigilância Sanitária e demais 
normas técnicas. As ações foram pactuadas com a 
gestão pública no formato sequencial das reformas.
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Avançando na promoção 
de direitos em Aripuanã, 
a Nexa desenvolve ações 
de proteção de direitos 
e prevenção à violência 
contra mulheres, com os 
parceiros técnicos Instituto 
Votorantim e Instituto 
ECOS - Comunicação em 
Sexualidade. As ações têm 
como objetivo fortalecer a 
atuação da rede de proteção 
e políticas públicas voltadas 
aos direitos das mulheres. 
O projeto foi concebido 
em esferas, atuando desde 
campanhas preventivas, 
estratégias formativas, 
grupos de participação social 
e construção de políticas 
como o Plano de Prevenção 
à Violência contra Mulher.

Legado social

Investimento em ações de melhoria no Aeroporto Municipal de Aripuanã proporcionará 
pousos e decolagens em qualquer período. A ampliação da malha aeroviária regional 
possibilitará a atração de novos negócios e fomento do turismo, além de agilizar o 
resgate de pessoas em situação de riscos relacionados à saúde. O projeto de adequação 
do aeroporto já foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a previsão 
de conclusão é dezembro de 2021.

13 milhões de reais investidos na melhoria do aeroporto municipal 

Investir na região, gerar 
empregos e estimular o 
desenvolvimento local

Projeto 
Aripuanã 
por Elas

Um legado 
positivo  
que vamos  
construir 
juntos
Para direcionar os investimentos 
sociais realizados em Aripuanã, 
foi elaborado o Plano Integrado 
de Socioeconomia (PIS), pautado 
em um diagnóstico do contexto 
territorial e alinhado aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas. As ações 
que estamos desenvolvendo 
visam colaborar para o avanço de 
indicadores sociais e de qualidade 
de vida da população. 
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Rede de voluntários Nexa

O Somos Todos é o Programa de 
Voluntariado na Nexa, que tem como 
objetivo fomentar a formação e o 
desenvolvimento de redes e alianças, por 
meio do diálogo social, gerando maior 
engajamento das comunidades, negócios, 
empregados e parceiros em prol do 
desenvolvimento e autonomia local. O 
programa é transversal a todas as unidades 
Nexa e está alinhado às estratégias de 
investimento social da empresa e segue as 
diretrizes legais preconizadas pelas leis de 
voluntariado de cada país.

Nexa e Prefeitura de Aripuanã uniram esforços para realizar as obras de manutenção e 
recuperação do Centro Viva e construção de um novo prédio para o Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS). Os investimentos voluntários da Nexa, no valor de R$ 232 
mil, vão melhorar a infraestrutura dos dois espaços públicos de atendimento à população 
local. No Centro Viva são promovidas diversas ações socioeducativas, como atividades 
culturais, esportivas, artísticas e grupos de orientações psicológicas e sociais. Já o CRAS 
é a porta de entrada dos serviços de assistência social oferecidos pelo município.

Reforma do CRAS e Centro Viva

Resultado:

257 kits entregues na 
campanha Natal Solidário

2.752 itens entregues às famílias 
em situação de vulnerabilidade social

2.313 produtos de higiene 
pessoal

162 kg em itens de limpeza
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Infraestutura

Estrada da Salvação 
R$ 1,2 milhão 
 
Apoiamos a prefeitura na reforma, 
manutenção e recuperação da estrada, 
permitindo a trafegabilidade das 
comunidades, assentamentos e do 
Distrito de Conselvan, bem como 
facilitar o escoamento de produtos 
florestais, agrícolas e pecuários.

É fundamental para conectar a população 
da cidade com a zona rural e com outros 
municípios e estados brasileiros. 

Investimento total

R$ 790 mil

Ponte sobre  
o Rio Aripuanã

Investir em infraestrutura 
local faz parte do 
compromisso da Nexa

Água e 
saneamento
O investimento na reforma da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) tem 
por finalidade reestruturar a rede de 
captação e distribuição, que atende a 
sede urbana da cidade, beneficiando 
22 mil habitantes. Em 2019, também 
foi realizada a aquisição e instalação 
de hidrômetros no município.

INVESTIMENTO TOTAL 
EM 2019/2020

R$ 3,5 milhões
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Fortalecimento local

A parceria com a Prefeitura 
Municipal tem como 
objetivo oferecer processos 
e ferramentas de gestão 
modernizados, com 
economicidade, eficácia, 
efetividade e transparência.

Principais resultados:

 P Implantação do Sistema de 
Modernização da Gestão Pública 
Monitora Plan

 PDiagnóstico de saúde 
financeira do município

 PFormação ativa na capacitação dos 
gestores em busca da otimização do 
investimento de recursos públicos 
(equilíbrio fiscal)

Desenvolvimento de 
produtores rurais

83
produtores rurais 
beneficiados

Incentivamos a regularização 
dos produtores rurais e ações de 
capacitação e consultoria técnica. 
Movimentos de inclusão também 
fazem parte do nosso plano 
estratégico, como a inserção dos 
produtores na cadeia produtiva para 
fornecimento de hortifrutigranjeiros 
para o mercado, empresas locais, e 
claro, a própria Nexa.

Valorização de 
fornecedores locais

Apoio à Gestão 
Pública (AGP)

Realizamos ações voltadas ao 
desenvolvimento dos microempreendedores 
individuais, das micro e pequenas empresas, 
através de regularizações, capacitações e 
rodadas de negócio.

103
fornecedores e 
microempreendedores 
cadastrados
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Um dos nossos compromissos é 
apoiar na capacitação profissional e 
na inserção da população migrante, 
atraída para a cidade pelo Projeto 
Aripuanã. A Nexa instalou dois 
Centros de apoio ao migrante (CAM), 
em Aripuanã, a partir de um Termo 
de Cooperação Técnica firmado com 
a Prefeitura Municipal. Os espaços 
oferecem orientação e atendimento 
ao migrante, além de servir como 
um canal de interlocução com a rede 
socioassistencial e demais políticas 
públicas do município, especialmente 
com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semuas).

2 centros 
de apoio ao migrante instalados 

Programa 
de apoio ao 
migrante

Nexa fecha acordo inédito com garimpeiros

A Nexa forneceu à Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros de Aripuanã (Coopemiga), 
anuência para outorga de uma Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) que permitirá que 
garimpeiros  ligados à cooperativa possam explorar de forma legal 516 hectares para 
extração exclusiva de ouro por dois anos e meio, com possibilidade de prorrogação do 
prazo. O acordo foi intermediado pela Agência Nacional de Mineração e contou com a 
participação do Governo do Estado de Mato Grosso e da Companhia Matrogrossense de 
Mineração (Metamat). A concessão de exploração dessa área foi cedida para promover 
a convivência harmoniosa, fundamental para a operação segura em Aripuanã e o 
desenvolvimento econômico da região.

127 atendimentos 
realizados até o final de 2020

Entre 2019 e 2020, mais de 54% dos 
migrantes atendidos foram encaminhados 
ao Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
pelas equipes operacionais dos Centros 
de apoio ao migrante, a fim de realizarem 
a ficha cadastral para possíveis vagas de 
trabalho no empreendimento. Também 
houve diversos encaminhamentos à rede 
socioassistencial do município.

Fortalecimento local
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Mais resultados: 

2 caminhonetes 
entregues em 2019

Reforma da sede  
da Polícia Militar
A Nexa investiu R$ 156.733,18 na 
reforma do prédio que abriga a 10ª 
Companhia Independente de Polícia 
Militar (CIPM), proporcionando 
melhores condições de trabalho. 

A iniciativa integra o Programa de 
Ações junto à Comunidade e de 
Apoio ao Poder Público Local. Além 
da reforma do espaço, a empresa 
vem realizando diversas ações 
em prol da segurança pública no 
município.

Investimento total

R$ 1,3 milhão

Segurança
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Segurança

Ações a favor da segurança 
pública de Aripuanã

Em parceria com o 
Observatório Nacional 
de Segurança Viária 
(ONSV), o programa 
busca promover e 
ampliar a cultura de 
segurança no trânsito 
e, consequentemente, 
contribuir com a redução 
do número de acidentes 
graves e fatais na região.

Projeto Siga 
Seguro: 
tem sempre 
alguém 
esperando 
você voltar 

Com esse trabalho, passamos a 
ter uma perspectiva diferente 
sobre o trânsito e isso nos 
trouxe vários conhecimentos, 
tanto de leis como de infrações.”

Eduarda Graebin, estudante do segundo ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual São Francisco 
de Assis

300
alunos envolvidos 

580 
colaboradores e prestadores de 
serviço envolvidos
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Projeto Aripuanã Cidade Segura
 
Desenvolvido em parceria com o Instituto Sou da Paz, a iniciativa tem como objetivo 
contribuir para a melhor atuação do Conselho Comunitário de Segurança Pública de 
Aripuanã (Conseg). São realizadas formações em segurança pública e foi criado um plano 
de ação integrado em sintonia com outros atores fundamentais para o desenvolvimento 
de uma comunidade mais segura.

Resultados das  
ações de segurança

 PEntrega do diagnóstico  
de segurança pública  
do município

 PRealização de dois workshops 
formativos para membros do Conseg

As iniciativas contribuem para o 
fortalecimento da atuação do Conseg 
no município. Com formações como 
essa, podemos aprender mais sobre 
quais são as necessidades da cidade e 
da população e colocar em prática as 
ações planejadas.”

Dilamar Jorge Lucas, presidente do Conseg.

Sinalização de 20 km  
de rodovia   
 
Sinalizamos a rodovia MT-208, entre o perímetro 
urbano de Aripuanã e a Estrada Vicinal Poraquê. 
Foram instaladas 180 placas em pontos onde há 
registro de trânsito intenso de veículos.

Segurança
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Parceria pela 
Valorização da 
Educação (PVE) 
 
Realizado no município desde 
2015 em parceria com o 
Instituto Votorantim, o PVE 
contribui com o avanço da 
gestão educacional e escolar e da 
mobilização social. O programa 
promove capacitação técnica dos 
gestores educacionais e gestores 
escolares da rede municipal de 
ensino, além de potencializar 
o envolvimento comunitário 
em ações de valorização da 
educação.

Capacitação de 
professores 
A capacitação de 
professores da rede 
municipal é parte da 
estratégia de contribuição 
para melhoria da qualidade 
da educação. Dentre os 
temas abordados, estão 
as competências para 
aprendizagem por projetos 
e a aplicação da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) em sala de aula 
para todos os níveis de 
ensino básico. 

Educação

49
gestores escolares 
envolvidos

32 
mobilizadores 
sociais 

3 mil 
alunos beneficiados

14 
escolas do município 
envolvidas

175 
professores 
capacitados
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Desenvolvido em parceria com o Instituto 
Votorantim e o Instituto Aliança, busca 
promover a proteção e combater a violação 
dos direitos da criança e do adolescente com 
o aprimoramento do atendimento da Rede de 
Proteção Social (RPS) e do aprofundamento da 
conscientização da população sobre o tema. 

Principais resultados:

 PExposição do tema Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes e Violência Contra 
a Mulher em diálogo diário de segurança e 
oficinas para mais de 590 empregados Nexa e 
terceiros contratados para atuar nas obras de 
implantação;

 PAprovação do Plano Municipal de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes;

 PFormação do Comitê Multisetorial de Avaliação e 
Tratativas de denúncias de casos de violações de 
direitos da criança e adolescente (VSCA);

 PFormação do 2ª grupo de trabalho de 
profissionais do Sistema de Garantia de Direitos 
em VSCA.

Votorantim pela Infância 
e adolescência (VIA)

186 
cidadãos envolvidos  
com representação em  
15 órgãos
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Proteção de 
direitos e redução 
da vulnerabilidade
Justiça restaurativa na 
escola

A inserção dos fundamentos da 
justiça restaurativa no contexto 
de sala de aula é uma iniciativa 
que visa a melhoria do clima do 
ambiente escolar e do ensino. A 
metodologia visa transformar 
os conflitos inerentes às 
vivências coletivas em fontes de 
aprendizagem e diálogo. A iniciativa 
é desenvolvida com as escolas do 
distrito de Conselvan.

 

27
profissionais da educação 
capacitados

 

686
alunos beneficiados da rede do 
distrito de Conselvan

Esporte, lazer e cultura
O acesso a atividades esportivas e 
culturais de contraturno escolar é 
uma alternativa de inclusão social e 
desenvolvimento psicossocial. Em 
Aripuanã, são desenvolvidos os Projetos 
Judô Yawara, que oferece aulas gratuitas 
para alunos da Escola Municipal Professor 
Jari Edgar Zambiasi, e o Capoeirando 
Caminhos, para jovens e crianças do 
município.

Projeto Judô Yawara 
 

43
alunos envolvidos

172
familiares beneficiados indiretamente

Projeto Capoeirando Caminhos 
 

62
alunos envolvidos 

248
familiares beneficiados indiretamente

Educação
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Mais do que uma 
reforma, um legado para 
a comunidade escolar 

investimento total (Nexa + Senai-MT) 

14 
salas reformadas  

+ de 260
equipamentos, máquinas e itens mobiliários 
utilizados em aula 
 

5.805 m²
área total reformada

Após nove anos fechado, o prédio da Escola Estadual Elídio Murcelli Filho 
passou por uma reforma completa realizada pela Nexa e equipada pelo 
Senai-MT. O novo espaço abriga as aulas do Programa de Qualificação 
Profissional e é mais uma nova e moderna estrutura de ensino para 
crianças, jovens e adultos de Aripuanã.

R$ 2,9 
milhões

Qualificação e empregabilidade
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Profissionais de Aripuanã
preparados para o mercado
de trabalho 

INVESTIMENTO TOTAL EM 
QUALIFICAÇÃO EM 2019 E 2020

+ de R$ 10,2 milhões

6 cursos oferecidos de média duração 

6.176 horas/ aula de qualificação 

21 horas/ de atividades extracurriculares 

10 cursos oferecidos de curta duração 
em diferentes áreas 

350 alunos que serão formados 
até 2020

1.600 horas/ aula de 
qualificação 

Qualificação e 
empregabilidade
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Foram 11 turmas iniciadas em 2019 e 
finalizadas em 2020 com

181 alunos 
concluintes

Em 2020, por conta da pandemia, as 
aulas iniciaram em julho:  
 

248 alunos 
matriculados

Entre os 181 concluintes estavam

50% mulheres 
e 50% homens

Turmas iniciadas em 2020 que concluirão em 
2021: são 104 concluintes 

52% mulheres  
e 48% homens
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Preservação da 
biodiversidade para 
futuras gerações

Silvando Ribeiro Lins, 
assistente ambiental 
contratado pela Sete - 
Soluções e Tecnologia 
Ambiental, para 
atuação no viveiro de 
mudas.

Responsabilidade ambiental
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Responsabilidade ambiental

Viveiro de mudas 

45 mil mudas 
cultivadas de 145 
espécies diferentes

Produzidas no viveiro, as mudas visam atender aos objetivos dos programas de Resgate e 
Conservação da Flora, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Subprograma de 
Compensação Ambiental por intervenção em APP e por Supressão de Indivíduos Arbóreos de 
Espécies Protegidas e Programa de Restabelecimento da Conectividade Florestal.

Balanço das ações socioambientais • 23



Resgate de fauna
 
A segurança dos animais que são 
encontrados nas áreas de implantação 
do Projeto Aripuanã também é uma 
prioridade para nós. Para atender esse 
setor, existe toda uma equipe com 
profissionais capacitados. Os animais 
resgatados são encaminhados para 
o Centro Provisório de Recepção da 

818
animais resgatados desde o 
início da fase de construção 
do empreendimento

Responsabilidade ambiental

De 2 de maio de 2019 a 5 de fevereiro de 2021.

387 répteis 

324 anfíbios 

99 mamíferos 

8 aves 

Fauna Resgatada, localizado em anexo 
ao canteiro de obras do Projeto, que 
funciona como laboratório de campo 
para triagem, identificação, avaliação e 
tratamento clínico. Ao serem avaliados, os 
animais que estiverem em boas condições 
são encaminhados para soltura em áreas 
predefinidas pela equipe.
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Ação verde: doação de mudas

A sustentabilidade está em nosso 
DNA. Para fazer a nossa parte, 
incentivamos o nosso time em 
Aripuanã a cuidar e preservar o meio 
ambiente. Foram doadas 100 mudas 
de árvores para os colaboradores do 
Projeto Aripuanã. A ação é resultado 
do Programa de Educação Ambiental 
(PEA), que também realizou ao 
longo do ano mutirão de limpeza em 
diversos espaços e pontos turísticos 
do município. As mudas são 
resultados das atividades de resgate 
de flora na área de implantação do 
empreendimento.

Responsabilidade ambiental

Resultados:

100 mudas 
distribuídas

45.000 mudas 
produzidas no viveiro

145 diferentes espécies da 
região preservadas

PEA - Programa de 
Educação Ambiental  
 
O Programa de Educação Ambiental 
tem como objetivo a conscientização 
ambiental da população de Aripuanã, 
incluindo a comunidade escolar e 
empregados, próprios e terceiros, que 
atuam nas obras de implantação do 
Projeto Aripuanã. Por isso, ele educa 
e informa esse público para construir 
valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio 
ambiente, elementos essenciais 
para a qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.

90 
participantes

16h
de aulas práticas e 
teóricas
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Acompanhe a implantação do Projeto 
Aripuanã. Maior empreendimento da 
Nexa no Brasil e da indústria mineral 
do Estado de Mato Grosso. Confira o 
site www.projetoaripuana.com.br.

Conheça a Nexa, uma das maiores 
mineradoras de zinco do mundo, com 
produção também nos segmentos de 
cobre e chumbo. Confira o site  
www.nexaresources.com. 

Canal de WhatsApp do Projeto 
Aripuanã
Confira o novo canal de 
relacionamento da Nexa no 
WhatsApp. Fique ligado e acompanhe 
todas as novidades do Projeto 
Aripuanã. Anote aí: (66) 3565.2651.

Fale Conosco
Nossa página de contato responde às 
dúvidas mais frequentes. Oferecemos 
um canal de comunicação para 
o envio de dúvidas, sugestões, 
reclamações e elogios. Preencha 
o formulário no site do Projeto 
Aripuanã acessando www.
projetoaripuana.com.br. 

Linha Ética
Colocamos à disposição de nossos 
públicos o canal Linha Ética, pelo 
qual é possível denunciar, de 
forma totalmente anônima, o 
descumprimento do Código de 
Conduta, como em casos de fraude, 
corrupção, discriminação, assédio, 
entre outros temas.

Para entrar em contato com a 
Linha Ética, acesse https://www.
nexaresources.com/pt/ethics-line ou 
ligue para 0800-892-0741.

@NexaResourcesBR 

Nexa Resources 

Nexa Resources

@nexaresources 

Redes Sociais

Escritório Aripuanã
Av. 2 de dezembro, 407, Centro. 
CEP: 78325-000; Aripuanã - MT. 
Telefone: (66) 3565.2651 
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Nexa em Aripuanã

Este material é produzido pela Área de 
Assuntos Corporativos da Nexa 

Edição e diagramação: 
Temple Comunicação

Acompanhe nossos avanços em  
www.projetoaripuana.com.br 

Expediente



Do mundo da mineração para o mundo das pessoas.


