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IMERYS GARANTE SEGURANÇA DAS BACIAS

no Sistema Integrado de Gestão de
Segurança de Barragens de Mineração SIGBM. Em Ipixuna do Pará existe uma bacia
e duas barragens, mas sem operação.
“Hoje não utilizamos mais barragens
em Ipixuna. São pequenas barragens que
foram feitas apenas um barramento, não
houve nenhum alteamento e já estão
exauridas”, explica Gilberto Corrêa, Gerente
de Produção e Bacias.

Em fevereiro, a imprensa da capital
visitou a Imerys e conheceu de perto
as bacias, em Barcarena. Eles foram
recepcionados por diretores da empresa,
que explicaram como funcionam as
operações da planta e a segurança
das bacias. As comunidades do bairro
Industrial, Acuí e Ilha São João também
conheceram as estruturas e sistema de
monitoramento das Bacias.

ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE BARRAGENS E BACIAS
Bacias • São cavidades na terra com quatro paredes, como uma piscina, por isso
são mais comuns em relevos planos, como o de Barcarena (PA). O solo é protegido
por uma manta e as elevações (taludes) nas laterais são muito compactadas e
reforçam a contenção dos materiais depositados, aumentando a segurança.
Extravasor - Libera o excesso
de água da Bacia 6A para a
Bacia de Segurança

GeoMembrana PEAD
- Evita o contato do
rejeito com o solo

Barragens • Estruturas construídas transversalmente
aos vales, sendo mais comuns em relevos montanhosos,
como o de Brumadinho (MG). Maioria é utilizada
para acumular água, mas também são usadas para
armazenar rejeitos de processos industriais.
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No papel deste informativo tem caulim.

A

fim de reforçar o compromisso com a
segurança de suas operações e a transparência no diálogo com todos os públicos, a
Imerys realizou visitas às suas operações de
Barcarena para comunidades e imprensa. Os
visitantes viram de perto as bacias e constataram a segurança delas.
Hoje, a empresa possui duas bacias
em operação em Barcarena: a BC-03 e a
BC-06, que são monitoradas 24 horas.
Elas armazenam basicamente água e
caulim e não representam risco ao meio
ambiente nem a saúde humana. São
realizadas inspeções técnicas sistemáticas
e com rotinas diárias por uma equipe
devidamente capacitada e treinada. Todas
as bacias são auditadas semestralmente
por consultorias externas especializadas
e relatórios periódicos são enviados para
Agência Nacional de Mineração - ANM.
Quinzenalmente são inseridas informações
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Imerys possui certificações importantes como a ISO
9001, relacionada a qualidade dos processos e do produto final e a ISO 14001, sobre práticas ambientais. Agora,
a empresa busca atuar de acordo com a ISO 26000, norma
que fornece diretrizes para responsabilidade social.
Em 2018, a DNV GL, certificadora internacional
de sistemas de gestão, confirmou a efetividade da
implantação da norma na empresa. “Há muito tempo
a sustentabilidade e segurança vêm sendo trabalhadas
como nossos principais valores. Agora, o Grupo Imerys
também busca ser reconhecido como socialmente
responsável perante clientes e acionistas”, ressalta Juliana
Carvalho, coordenadora de Comunicação & Relações com
a Comunidade.
A norma sugere, por exemplo, a padronização e
comprovação de atividades que integrem colaboradores
com comunidades no entorno das operações, algo que

O caulim é um
mineral que f az
parte do seu dia.
Desde o seu
café da manhã.
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o programa de voluntariado da empresa vem promovendo. “Outra boa
prática leva em consideração as compras da Imerys realizadas localmente,
que em 2018 representam 62% do total de compras da empresa, e a gestão
desses fornecedores, levando para eles oportunidades de melhorias
pautadas nas boas práticas do Grupo Imerys”, reforça Juliana.
De acordo com a ISO 26000, as diretrizes de responsabilidade social
devem fazer parte da rotina de todos os departamentos da empresa. Hoje,
a Imerys já possui um plano de ação de melhorias em diversos processos e
outros estão sendo criados, focando em registrar por meio de documentos
as boas práticas sociais aplicadas.

