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20 ANOS DE
IMERYS NO PARÁ

E

m 1996, a Imerys realizava o primeiro embarque de minério saindo do Pará com
destino a Europa, dando, assim, início à trajetória da empresa que se tornou
a maior planta de beneficiamento de caulim do mundo. Hoje, além da Europa,
Canadá e Estados Unidos são os principais compradores do caulim produzido aqui.
Ao longo desses 20 anos, a Imerys fez investimentos que a consolidaram como
uma das maiores empresas da economia paraense. A companhia está entre as 20
maiores minerações do Brasil e é a sexta empresa que mais exporta no Pará, além
de contar com um forte programa de desenvolvimento de fornecedores locais.
Também cresceram os investimentos da empresa nas pessoas. Realizando e
apoiando ações de capacitação profissionais, a Imerys alcançou o índice de 85%
colaboradores paraenses. No setor de responsabilidade social, a empresa mantém
22 ações que beneficiaram 9 mil pessoas somente no ano de 2015.
“Para toda essa operação ser possível, era importante escolher um estado com
potencial mineral, no caso o caulim, e também de infraestrutura, mão de obra,
e tudo isso pode ser encontrado aqui”, ressalta Marcos Moreira, gerente geral de
caulim da América do Sul.

R$ 1.4 milhão
DE TONELADAS
DE CAULIM

R$ 107 milhões
EM INVESTIMENTOS

CAULIM NO PAPEL
No papel, o caulim está presente para melhorar
a sua cor branca, opacidade e capacidade de
manter a tinta. Assim, você pode escrever,
imprimir e mesmo desenhar com qualidade
melhor, pois o caulim torna o acabamento
mais liso. Papeis brilhantes costumam ter uma
quantidade maior do mineral, como esse no
qual você está lendo essa matéria e no adesivo
que fecha este informativo. Muitos tipos de
papel podem conter 70% em peso de caulim
para atingir a qualidade necessária.

80%

DE COMPRAS
NO PARÁ

1.400

COLABORADORES

18 hectares
REFLORESTADOS
Dados referentes a 2015

IMERYS APRESENTA NOVO PLANO
DE SEGURANÇA EM BARCARENA

A

Imerys realizou em fevereiro uma reunião
com representantes do poder público e da
sociedade civil para apresentar o seu plano de
emergência atualizado para todas as bacias de
rejeitos da empresa em Barcarena. Durante o
encontro, os participantes também conheceram o sistema de monitoramento, processo de
construção e gestão de riscos das bacias, além
de fazer uma visita guiada na bacia 5.
“A apresentação foi muito esclarecedora,
parabenizo a Imerys pela iniciativa e por ser
uma das poucas empresas que abre as portas
para receber a comunidade. Enquanto líderes,
somos cobrados sobre esse diálogo”, ressaltou
Carlos Alberto, líder da comunidade Canaã.
Atualmente, a Imerys possui seis bacias
no município de Barcarena, das quais duas
estão em operação. Todas são monitoradas
em tempo real quanto aos níveis dos lençóis
freáticos e águas superficiais, além de possuir
moderna estação meteorológica. A mineradora
também realiza estudos de estabilidades
dos maciços das bacias com sondagens e
análises geotécnicas, dentre outros. O plano de
emergência foi adaptado por uma consultoria
especializada e está em conformidade com a lei.
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José Oscar, chefe da Defesa Civil de
Barcarena, na ocasião representando o prefeito
de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça, enumerou
pontos positivos da reunião: “A empresa
mostrou que está preparada em termos
de segurança e presença na comunidade.
Desmistificou o seu processo, mostrando que
ele é limpo”. Também participaram do encontro,
representantes do Corpo de Bombeiros do
município e do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM).
O plano de emergência das bacias de
Ipixuna do Pará também está sendo atualizado
e será apresentado em maio.
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“A Imerys atua
em conjunto
com as melhores
consultorias
do país e está
100% dentro de
todas as normais
municipais,
estaduais e
federais. As bacias
também passam
por auditorias
externas a
cada três meses
e inspeções
semanais,
quinzenais e
mensais”,
Maurício Filho, gerente
sênior de Relações
Institucionais da empresa.

