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A CADAM reduz a emissão anual de CO2 em 37%
AMAPÁ e PARÁ, BRASIL 24 de fevereiro de 2016 -- As argilas da CADAM estão ficando mais
verdes!
A CADAM anunciou que suas operações nos estados do Amapá e Pará foram
conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). “Este é um grande passo para a CADAM”,
disse Cláudio Guerra, Gerente de fábrica. “A eletricidade da nossa fábrica sempre foi fornecida
através de óleo pesado e diesel, mas agora grande pare da nossa energia virá de fontes
hidrelétricas renováveis. Isso irá reduzir nossas emissões de dióxido de carbono em, pelo
menos, 37% ao ano.”
As operações da CADAM estão localizadas na região amazônica, a maior e mais biodiversificada
floresta tropical do mundo. Até 2013, a maior parte da região amazônica não estava conectada
ao SIN, necessitando, portanto, o uso de combustíveis de alto carbono. Cláudio Guerra, gerente
de fábrica da CADAM, adicionou: “A família CADAM está muito feliz em saber que estamos
contribuindo de forma significativa pelo bem-estar de longo prazo da floresta amazônica.”
“A conexão com o SIN é nosso primeiro passo. Durante os próximos meses, outras melhorias
serão realizadas no sistema de energia para que possamos utilizar esta nova capacidade em sua
totalidade. Nós também estamos trabalhando junto aos oficiais em projetos de longo prazo que
nos permitirão converter futuramente todas as operações em energia hidrelétrica.”, disse
Harlan Archer, presidente da KaMin. “Este investimento de capital é o maior marco das metas
de sustentabilidade da nossa empresa, e esperamos que isso nos aproxime cada vez mais da
nossa visão de nos tornarmos a empresa de caulim mais admirada do mundo.”

Sobre a KaMin LLC e a CADAM S.A. – Com mais de 80 anos de experiência em mineração e
processamento de argila de caulim, a KaMin oferece valor aos seus clientes em todo o mundo
através de soluções de caulim da mais alta qualidade para as aplicações mais exigentes.
A KaMin escava e produz seu caulim em suas três fábricas localizadas no estado da Geórgia,
EUA - Macon, Sandersville e Wrens - e na CADAM S.A., sua subsidiária no Brasil. A KaMin foi
reconhecida não só como líder na qualidade de produtos e nos volumes de exportação, mas
também por suas práticas seguras de escavação por diversos anos seguidos.

