
 

 
 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: GRUPO BELMONT 

 

 

 

Os Programas de Educação Ambiental – PEA do Grupo Belmont, compreendem as ações 

desenvolvidas com os públicos interno e externo, nas áreas de abrangência de seus 

empreendimentos, junto às comunidades, escolas, seus empregados e prestadores de serviço.  

 

Situados em municípios distintos, os empreendimentos Mina Oliveira Castro e Areal Girau, 

localizados na zona rural do município de Itabira/MG, e a Pedreira Belmont situada no município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, possuem Programas de Educação Ambiental específicos.  

 

   

 

 

Os PEA do Grupo Belmont, por meio de práticas democráticas, participativas e inclusivas, visam 

promover ações que estimulem o comprometimento, empoderamento e a mobilização dos públicos-



   

 
 
alvo em relação aos aspectos e impactos ambientais dos empreendimentos do Grupo Belmont, 

incentivando a participação ativa desses atores no processo de gestão ambiental. 

 

   

 

Cintes de que a Educação Ambiental (EA) assume cada vez mais uma função transformadora, na 

qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se essencial para promover o desenvolvimento 

sustentável, a empresa busca propiciar a construção de projetos e ações coletivas contextualizadas 

no ambiente escolar, comunitário e do empreendimento, com uma dinâmica interativa junto ao seu 

público alvo, capaz de transformar, enfatizando a educação ambiental enquanto um processo 

permanente, cotidiano e coletivo, permitindo a mobilização da sociedade, sua conscientização e o 

estabelecimento de parcerias que aperfeiçoam e aceleram a melhoria do desempenho ambiental de 

todos envolvidos. 

 

     

 

Destaca-se em ambos PEA, a implementação de ações integradas com programas ambientais 

específicos de cada empreendimento, tais como, as informações e ações previstas nos Programas 

Específicos para Espécies Ameaçadas de Extinção, gerados por meio dos Programas de 

Monitoramento e Conservação da Fauna, utilizados como subsídios na elaboração de atividades 

educativas, promovendo a sensibilização quanto a necessidade de preservação da fauna, em 

destaque as extintas, correlacionando a cada regionalidade, e sua importância ecológica, bem como 

de todos ecossistemas. 



   

 
 
 

  

 

Desde 2001, em seu próprio viveiro de mudas localizado na Fazenda Belmont em Itabira/MG, a 

empresa vem produzindo espécies nativas por meio do resgate da flora local, coleta de sementes e 

preparação de mudas por meio destas, para subsidiar os projetos do Grupo Belmont na recuperação 

de áreas degradadas, e plantios diversos nas atividades de educação ambiental. Além de produzir 

espécies ornamentais utilizadas em trabalhos paisagísticos e de humanização das diversas 

instalações de suas empresas.  

 

   

 

Salienta-se que no município de Itabira, os empreendimentos Belmont e Mineração Canaã são 

limítrofes, o que proporcionou que as duas empresas produzissem o Diagnóstico Socioambiental 

Participativo – DSP e PEA em conjunto, e consequentemente o executa também em conjunto, pois 

desta forma as empresas ganham com engajamento e fortalecem as parceiras no desenvolvimento 

das ações ambientais. 

 

  


