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PLANTA INDUSTRIAL
REAPROVEITA ÁGUA DA CHUVA

A

unidade da Imerys em Barcarena vai
deixar de captar 200 mil metros cúbicos de água de poços naturais a cada ano.
Essa melhoria ambiental e econômica se
tornou possível a partir da implantação de
um sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva, resultado da inovação
da equipe que atua na unidade.
A Imerys passou a aproveitar no
processo produtivo do caulim a água
da chuva que se acumula nas bacias
de contenção de rejeitos desativadas:
“Uma das bacias está impermeável, ou
seja, a água que cai ali não se mistura
com caulim, ela é limpa. Ela precisa ser
retirada por procedimentos de segurança
e assim pensamos que ela poderia ter um
fim muito mais vantajoso”, explica Paulo
Wanderley, gerente de Minerodutos da
empresa.

INFORMAÇÃO
PARA TODOS
Em agosto, a Imerys participou pela
primeira vez de dois eventos importantes:
as feiras agropecuárias de Tomé-Açu
e Paragominas. Com estande nos dois
eventos, a mineradora levou a campanha
“Aqui Tem Caulim” para os visitantes.
“Nossas operações estão próximas a estas
duas cidades há vinte anos. É importante
que esse público conheça o minério que
beneficiamos e conheça as aplicações
dele no seu dia a dia”, explica Juliana
Carvalho, coordenadora de Comunicação
& Relações com a Comunidade.

Essa água é bombeada para a Estação
de Tratamento de Água (ETA) da Imerys
e, em seguida, utilizada no processo. Ao
fazer isso, a empresa pode parar um dos
seus poços, reduzindo o consumo de água
do lençol freático. “Já tivemos momentos
onde paramos todos os poços”, explica
Jorge Almeida, técnico ambiental da
mineradora.
Inicialmente, a Imerys captava o que
se acumulava em apenas uma bacia e
agora outra foi adicionada ao processo.

As bombas que são utilizadas para captar
a água para a ETA também passaram a
ser fixas, o que garante que nem mesmo
a água das eventuais chuvas de verão se
percam. Além disso, a água de um dos
prédios da empresa passou a ser captada
por meio de calhas. “Esse sistema facilitou
a gestão integrada das águas superficiais e
subterrâneas, melhorou a disponibilidade
de água potável e reduziu o consumo de
matérias-primas para tratamento de água”,
explica Joel Corrêa, supervisor de Produção
da Imerys.
Premiação - O projeto de captação e
aproveitamento de água da chuva rendeu
à Imerys o Prêmio de Excelência da
Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira,
da revista Minérios & Minerales - categoria
Redução do Consumo de Água.

É

compromisso da Imerys fazer parte do
processo de construção da autonomia
econômica da população dos municípios
onde atua. Para isso, a empresa promove
programas e ações que estimulam o
desenvolvimento das comunidades.
O Programa de Avicultura, realizado
há mais de um ano na comunidade
Cajueiro, no município de Ipixuna
do Pará, é um ótimo exemplo. Após
sensibilização, construção de um
espaço para criação e tratamento
de animais, capacitação e outras
ações promovidas pela Imerys, hoje

Rafael Araujo

PROJETOS GARANTEM
AUTONOMIA ECONÔMICA
os moradores produzem frangos
destinados à comercialização. “A
comunidade já possui certa autonomia
e encomenda os filhotes de aves por
conta própria, com o dinheiro deles,
arcando também com a alimentação”,
explica Luciana Pinheiro, assistente de
Projetos Sociais da empresa.
Doze das 19 famílias residentes são
beneficiadas pela ação social e juntas
elas estão criando cerca de 300 frangos.
Em uma etapa posterior do programa,
os produtores receberão treinamento
para a produção de ração para as aves.

INFLUÊNCIA FRANCESA

IMERYS NAS
REDES SOCIAIS

A

Imerys possui raízes na França e constantemente apoia iniciativas que divulguem
a cultura do país europeu. Esse ano, a empresa
patrocinou, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o documentário “Belém 400
anos: a Influência Francesa na Capital Paraense”, do jornalista e escritor Fábio Ávila. Além de
reunir os diversos elementos que caracterizam
a aproximação da cidade das mangueiras com
a cidade luz, a produção levanta a questão
sobre como estará esse patrimônio no futuro.
“Como parte de um grupo francês,
acreditamos na importância da
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divulgação da influência francesa na
capital por ocasião dos 400 anos de
Belém. Em 2016 a Imerys completa
20 anos atuando no Pará e estamos
felizes de apoiar essa iniciativa cultural”,
comenta Marcos Moreira, gerente geral
de caulim da Imerys na América do Sul. O
documentário foi exibido gratuitamente
no Cine Olympia e está disponível
no site da empresa. Colaboradores e
comunitários do entorno das operações
da mineradora também assistiram ao
filme em sessões especiais.
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o site, você conhece mais
sobre a atuação da Imerys
no Pará e, no Facebook, pode
acompanhar as principais
notícias da empresa. No perfil
da companhia no LinkedIn,
é possível adicionar contatos
profissionais e acompanhar
a disponibilidade de vagas.
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