Veolia discute dessalinização de água no setor da mineração durante a 33ª Perumin

06/09/2017 - Veolia discute dessalinização de água no setor da mineração durante a 33ª
Perumin
A Veolia Water Technologies mostra seu portfólio para tratamento de água no segmento de
mineração durante a 33ª Perumin, feira que reúne as novidades em equipamentos,
suprimentos e serviços sustentáveis e que acontece de 18 a 22 de setembro, na Universidad
Nacional de San Agustin (UNSA), em Arequipa, no Peru. O estande da Veolia é o 13, no
pavilhão 1.
A companhia ressaltará os benefícios das soluções voltadas para dessalinização no mercado
de mineração e falará sobre outras soluções desenvolvidas para atender diversas
necessidades. Márcia Greco, gerente de desenvolvimento de negócios da Veolia Water
Technologies na América Latina, participará de uma mesa redonda como convidada da
Câmara Francesa do Peru.
“A água é um componente crítico no desenvolvimento e operação das mineradoras e, por isso,
as minas devem garantir a quantidade e qualidade em suas fontes de água enquanto
controlam simultaneamente o impacto ambiental de suas atividades”, pontua Márcia.
Com mais de 160 anos de experiência em tratamento de água e efluentes líquidos e um vasto
conhecimento sobre o mercado de mineração, a Veolia apresenta soluções ecoeficientes,
inovadoras e personalizadas que permitem o reúso e a economia de energia, além de
contribuir com a redução dos impactos ambientais relacionados ao uso de água.
Sobre a Veolia - O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos.
Presente nos cinco continentes com mais de 163 000 colaboradores, o Grupo concebe e
implementa soluções para a gestão da água, dos resíduos e da energia, que fomentam o
desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com suas três atividades
complementares, Veolia contribui ao desenvolvimento do acesso aos recursos, à preservação
e renovação dos recursos disponíveis.
Em 2016, o grupo Veolia trouxe água potável para 100 milhões de habitantes e saneamento
para 61 milhões, produziu 54 milhões de megawatt/hora e valorizou 31 milhões de toneladas
de resíduos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) realizou em 2016 um faturamento
consolidado de 24,39 bilhões de euros. www.veolia.com.
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