
                          
 

 

 

PROJETO ARAGUAIA NÍQUEL, EM CONSTRUÇÃO NO SUDESTE DO PARÁ, AQUECE A 
ECONOMIA DO ESTADO 

 

Com 87% das obras de engenharia concluídas, o Projeto Araguaia de Níquel, em construção pela 
Horizonte Minerals em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, tem movimentado a 
economia do Estado. Cerca de R$92,5 milhões já circularam em negócios com mais de 250 
empresas locais e regionais, valor que inclui aquisição de produtos e serviços e pagamento de 
impostos. 

Esse aquecimento é observado principalmente na economia local: dos 252 fornecedores no 
Estado, 155 são de Conceição do Araguaia, isto é, 61,5% do total desses negócios são firmados 
com empresas instaladas no município. Outro dado relevante é que, dos R$92,5 milhões em 
contratos firmados em território paraense, R$ 40,8 milhões foram realizados na cidade onde o 
projeto está em construção. 

Esses valores se traduzem, principalmente, no fluxo de pessoas na cidade, que geram receita 
para o setor de comércio e serviços, com destaque para as áreas de hotelaria, alimentação e 
entretenimento. A partir do início das obras da Horizonte Minerals, Conceição do Araguaia 
consolida seu protagonismo econômico na região, sobretudo, com a geração de 2500 vagas de 
emprego destinadas à fase de construção do Projeto Araguaia, cuja previsão de produção do 
primeiro níquel é para o primeiro trimestre de 2024. 

 

SOBRE A HORIZONTE MINERALS 
A Horizonte Minerals plc (AIM & TSX: HZM) está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de 
sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel 
e Cobalto. Ambos de grande escala, alta qualidade, baixo custo, baixo carbono e escaláveis.  O 
Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o início de 2024. 
Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel 
por ano. O Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto está em fase de Estudo de Viabilidade e 
produzirá 25 mil toneladas de níquel e 1.250 toneladas de cobalto para abastecer o mercado de 
baterias de veículos elétricos. O perfil de produção combinado de curto prazo da Horizonte 
Minerals é de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano, o que posiciona a Companhia como 
um produtor de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte 
Minerals são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.  
  
Para mais informações, acesse www.horizonteminerals.com.br 
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