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Somente a educação é capaz de transformar a vida das pessoas. E se ela for tratada efetivamente como prioridade, contribuirá 

construtivamente para que a realidade ao nosso redor seja modificada. Por isso, as Empresas Rio Deserto estão sempre atentas a este 

movimento, incentivando seus colaboradores e investindo em ações voltadas para a área educacional. Temos plena consciência de que este 

incentivo influencia e contribui para o alto desenvolvimento das competências pessoais que geram inovações, maior produtividade e, 

também, qualidade de vida. 

Os investimentos se materializam de diversas formas: através de bolsas de estudo, cursos, palestras, workshops, cursos de idioma e coaching. 

Além de todas as horas dedicadas aos treinamentos internos, que potencializam o crescimento profissional.

Os resultados podem ser medidos com a mudança comportamental das pessoas envolvidas, afinal a educação não só promove melhor 

qualidade de vida, como gera mais felicidade, melhora os relacionamentos e a expectativa de vida. Neste Relatório de Sustentabilidade, 

conheceremos algumas práticas realizadas e que mostram como a educação é valorizada pelas Empresas Rio Deserto e também pelos seus 

colaboradores. 

Palavra dos Administradores

Administradores Empresas Rio Deserto -  Valcir José, João Gabriel, Giovanni e Heitor Agenor Zanette.
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A Unidade Capivari de Baixo é uma antiga bacia de finos de carvão, 

onde hoje, ocorre a pelotização deste material, gerando um tipo de 

carvão energético diferenciado. 
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Desde 1918 realizando a extração de carvão mineral, as Empresas Rio Deserto 

têm hoje uma estrutura de 15 unidades produtivas, administrativas e de 

pesquisa. Ao longo dos anos, a empresa diversificou suas atividades e hoje tem 

negócios na indústria carbonífera, florestamento e reflorestamento, 

metalurgia, agronegócio, entre outros.

A Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda., empresa que deu origem ao grupo, 

não apenas foi a pioneira na exploração do carvão mineral em escala industrial 

na região, como também a primeira a utilizar métodos mais modernos para 

extração e beneficiamento, a exemplo do uso do minerador contínuo, do 

espessador de lamelas, filtro prensa, meio denso e backfill.

Localizada no Sul de Santa Catarina, as Empresas Rio Deserto têm em sua 

história o empreendedorismo dos irmão gêmeos João e Gabriel Zanette  (in 

memoriam). À frente da organização ainda encontra-se a família Zanette, hoje 

na terceira geração. Foi a coragem do empresário João Zanette, aliada ao 

conhecimento de parceiros e colaboradores, que impulsionou os rumos e o 

desenvolvimento da empresa.

As Empresas Rio Deserto, pensando no mercado globalizado, desenvolveram 

novas técnicas, a fim de proporcionar aos produtos uma qualidade assegurada 

e custos competitivos. São reconhecidas pelo respeito às normas técnicas, 

pelo tratamento correto que dispensam ao meio ambiente, pela importância 

que dão ao meio ambiente, pela importância que dão aos seus  colaboradores, 

clientes e pelo retorno social nas comunidades em que atuam. Com cerca  de 

700 colaboradores, as Empresas Rio Deserto estão presentes em, pelo menos, 

oito municípios catarinenses.
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Centro Industrial de Minérios Rio Deserto Ltda., hoje da suporte a 

três unidades do grupo Rio Deserto, Unidade Produtiva II - 

industrialização de materiais carbonosos, cerâmica e agronegócio.

*Imagem histórica (ano 1964), atualmente esta caixa de embarque esta desativada, porém mantida no mesmo lugar.



UNIDADES PRODUTIVAS

Extração Novo Horizonte
- Carvão Energético
NBR ISO 9001:2008

e NBR ISO 14001:2004

Escritório Central
- Administração geral

UNIDADE DE 
EXTRAÇÃO

Oriental Administração
de Patrimônio Ltda.

- Bens móveis e imóveis

RD São Geraldo
- Recuperação 
ambiental

Extração 101
- Carvão Energético
NBR ISO 9001:2008
e NBR ISO 14001:2004

Extração Cruz de Malta
- Carvão Energético
NBR ISO 9001:2008

e NRB ISO 14001:2004

Metalúrgica Rio Deserto 
- Equipamentos para
mineração e manutenção
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Caixa de Embarque
- Carvão Energético

para Tractebel 
NBR ISO 9001:2008 e
NBR ISO 14001:2004

M.P.B. Correia Pinto 
- Fonólito
- Sodalita

- Filter Plus

Capivari de Baixo (Consórcio)

- Carvão Energético
- Carvão Mineral Pelotizado
(Marombado)
NBR ISO 14001:2004

M.P.B. Cerâmica
- Nefelina
- Benpox
- RD Glass

M.P.B. Agronegócios
- Sodalita Calcosódica 

- Bugram Protect
- Gran Protect GP PLUS

- Gran Protect GP 900
- Gran GPSM

- Notox Reproduction
- Top Clean

- Adsorb Afla
GMP+B2 Production of

 Feed Ingredientes

Floresul Florestamento
e Reflorestamento Sul

- Eucaliptos

CIRDE - Centro Industrial
de Minérios Rio Deserto
- Pirita (Sulfeto de Ferro)

Divisão Laboratório
- Análises Químicas

e Físico-químicas
- Pesquisa

- Desenvolvimento
NBR ISO 9001:2008

RD Soluções Minerais
Unidade Produtiva ll - Rio Deserto
Industrialização de insumos minerais:

- Carburante 
- Bormix
- CATA 
NBR ISO 9001:2008
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IDEOLOGIA

O comportamento das Empresas Rio Deserto é reflexo do pensamento voltado 

ao desenvolvimento socioeconômico do país. Todas as ações são tomadas na 

direção do crescimento, tanto da empresa quanto de seus colaboradores, 

clientes, fornecedores e comunidade.

Negócio: Suprimento de insumo mineral.

Missão: Contribuir com o desenvolvimento nacional através da extração, 

industrialização e comercialização de produtos minerais, transformando 

recursos minerais em soluções.

Visão: Ser referência nacional no fornecimento de insumo mineral.

Valores

Inovação: Aprimoramento tecnológico, desenvolvimento e valorização à 

iniciativa dos colaboradores, na busca contínua de resultados para a 

organização.

Comprometimento: Com os clientes, colaboradores, fornecedores, órgãos 

fiscalizadores, comunidade e a segurança.

Ética: Respeitar os princípios, as políticas e os procedimentos definidos pela 

empresa e regulamentados pela lei e pela sociedade, trabalhando com 

honestidade, profissionalismo e transparência.

Responsabilidade Social: Contribuir para o desenvolvimento consciente e 

sustentável da sociedade, favorecendo o pleno exercício da cidadania e 

respeitando o meio ambiente. 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

São quase cem anos de expansão,  a palavra de ordem é inovação.durante os quais

Na indústria carbonífera, desde a extração do material bruto, até o destino final dos  rejeitos, as tecnologias mais 

modernas sempre estiveram presentes.

Como detentora e geradora de tecnologia, a Rio Deserto alcançou ótimos índices em relação as antigas tecnologias 

empregadas.

Exemplo disso é a implantação de conjuntos mecanizados para a extração de carvão, reduzindo consideravelmente o 

uso de explosivos em subsolo e aumentando a agilidade no processo e a segurança nas minas, além de minimizar os 

danos à superficie e o número de acidentes, entre outros benefícios.

Além da área de inovação de produtos, a empresa conta com uma equipe de engenharia multidisciplinar, que atua na 

inovação, modificação de equipamentos e processos.

O investimento em tecnologia é constante, sendo perceptível através dos projetos já implantados: Minerador Contínuo, 

Roader Header, Espessador de Lamelas, Meio Denso, Filtro Prensa, Tratamento de Drenagem de Mina em Escala 

Industrial, Perfuratrizes, Aeroseparador, Backfill, entre outros.

Filtro Prensa Minerador Contínuo Espessador de Lamelas



Iniciou suas atividades em 16/11/1976, dentre as atividades 
desempenhadas estão os serviços laboratoriais sendo que possui 
mais de 160 métodos de ensaios implantados, englobando análises 
de carvão, águas, efluentes industriais, argilo minerais, fertilizantes 
e adsorvente de micotoxinas. 



QUALIDADE 

Produtos

A qualidade na empresa está completamente voltada de forma 

a agregar valor para que continue sendo competitiva. Os 

projetos de inovação e qualidade são desdobrados e chamados 

internamente como plano de negócios.

A preocupação com a qualidade de seus processos e produtos 

com o meio ambiente reflete na certificação de suas unidades 

de acordo com as normas nacionais e internacionais.

Durante a implantação dos produtos de inovação, os resultados 

são avaliados sistematicamente.

Anualmente, é realizado um orçamento para investimento na 

área de inovação, sendo que para 2016 está orçado R$ 

562.617,50. Para 2015 fechamos com R$ 351.896,88.

Estão previstos, para os próximos cinco anos, 30% de aumento 

no faturamento, atingindo a meta de 10 milhões por mês de 

faturamento com outros produtos, exceto o carvão mineral.

PIQ - Programa de Inovação e Qualidade

Para sustentação e fomentação constantes de novas ideias, a 

empresa conta com o PIQ, que tem como objetivo principal  a 

voluntariedade dos seus colaboradores, os quais constituem 

equipes que buscam melhorar processos, produtos e serviços, 

tendo como eixos de atuação: redução de custos, desperdícios, 

produtividade, inovação, qualidade (produtos, processos...), 

comunicação interna/externa, marketing, meio ambiente (reúso, 

recuperação...), segurança, comunidade, ações trabalhistas, 

logística, suprimentos, tecnologia da informação, entre outros.

Em 2015, o programa envolveu mais de 40% (249 participantes) dos 

colaboradores, sendo, 44 equipes, entre 62 projetos concluídos e 79 

em andamento.

Projetos e benefícios realizados:
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UNIDADE MINA CRUZ DE MALTA

Equipe                                           Projeto

Alternativa                                 Spray para descarga da frente do alimentador

Choque de Ideias                      

Contínuos Miners                     Suporte para ancoramento de cabo com carregadeira

Decisão Limitada                      Desenvolvimento de suporte para transporte de cilindro 
 de acetileno

Ecociclo                                     Desenvolvimento de sistema automatizado de controle de 
                                                    viagens internas para depósito de rejeitos

Idealizadores do Progresso     

Lavador                                      

Manutenção Correia                 

Picudo                                        Suporte de desenrolamento de cabos de bobina

Revolução de Ideias                 Sistema de reversão no quebrador

UNIDADE MINA CENTO E UM

Ambiente Eletrizado                Otimização do processo de descarte de pneus

                                                   Melhoria na transferência de efluente entre as bacias

                                                  

Delta                                          Melhoria na ferramenta utilizada para escoramento de teto

Desbravadores                         Sistema de patolamento do alimentador.

                                                   Sistema de otimização da banca de café.

                                                   Otimização do sistema de iluminação da mina.

Master                                

Mining Services                       Otimização da chave geral do Shutte car

                                                   Dispositivo de sustentação para instalação de exaustores 

                                                   Bloqueio do arrasto do minerador

                                                   

Os 100 Noção                           Talha para troca de bombas

Caminhos & Escolhas             Caminhos & Escolhas

Menos é Mais                            Menos é Mais – Faça o Seu Papel

Reciclamente                            Reciclando com Responsabilidade

Sui Generis                               Justiça para Todos

UNIDADE ESCRITÓRIO CENTRAL

UNIDADE NOVO HORIZONTE

Bússola                                      Digitalização dos arquivos e projetos da ICRDL

UNIDADE M.P.B. AGRONEGÓCIO

Caça Soluções                           Reaproveitamento do material do filtro manga

                                                    Colocação de plataformas para facilitar e dar segurança

PASSIVO AMBIENTAL

Passivo Ambiental             

Sistema de automação da reposição de cal hidratada 
para ETE

Desenvolvimento de trava de segurança para os frisos
da roda de LHD
Implantação de caixa para lubrificação contínua da 
corrente do alimentador com reaproveitamento de óleo.
Melhoria no processo de manutenção através de
lubrificação centralizada

Sistema de comunicação sonora/luminosa de anomalias
na ETE

Proteção no ponto de descarga do material de limpeza
na correia

Melhoria da logística do recolhimento da sucata do
eletroímã

Controle da espessura de camadas de solo em
recuperação ambiental

UNIDADE METALÚRGICA

Alfa                                             Sistema de proteção da lamina da guilhotina

Galáticos                                   Carrinho para transporte de peças

                                                   Dispositivo de fixação da bomba para desmonte

                                                   Padronização de filtro dos sopradores

                                                   Pórtico para levantamento de peso

Garra                                         Chave para sacar porca castelo

                                                   Adaptador para enrolamento de resistência

Os Metálicos                             Carrinho para transporte manual

                                                   Dispositivo para transporte da central hidráulica

Superação                                

                                                   Dispositivo para locomoção de pneus

UNI                                             Otimização das furadeiras de banca

                                                   Reaproveitamento dos pinos de bronze planetário

UNIDADE DIVISÃO LABORATÓRIO

Sinergia                                     Desenvolvimento de suporte para análise de cone de fusão

                                                   Recuperação de Cloreto de Zinco no ensaio densimétrico

Vagalume                                  

                                                   Otimização Avaliação fornecedores

                                                   

UNIDADE M.P.B. CERÂMICA

Galera da Cerâmica                   Automatização do elevador de canecos número 01

                                                    Otimização do Sistema de mistura da Nefelina Bianco

UNIDADE RIO DESERTO UPII

Os Idealistas                              Melhoria na sobreposição de paletes

                                                    Reaproveitamento de Material Classificado

                                              

Homens de Ferro                     

UNIDADE M.P.B CORREIA PINTO

Envolver é Crescer                   Construção de escada e passarela no rebritador 3 pés

                                                    Melhorias nos elevadores dos moinhos 01/02

                                                    Padronização das polias dos moinhos

                                                    Proteção do motor do alimentador primário

Inovação                                    

                                                    Otimização no processo de identificação de motores

Unidos para o Progresso         

Otimização do processo de fabricação da peça corroa
interna Z=10 britado primário.

EcoCap – Coleta seletiva de materiais recicláveis – 
Unidade Capivari de Baixo

Reaproveitamento das águas de pátio para o processo –
Unidade Capivari de Baixo

Reaproveitamento de uma ensacadeira para
ensacar material
Dispositivo para abertura e fechamento do silo de
alimentação do britador de coque verde

Implantação de disjuntor referencial (dr) no painel elétrico
do tanque diesel

Construção e implantação de raspador para correia
transportadora no setor da moagem



A Metalúgica Rio Deserto Ltda., foi fundada em 2007, tendo como 
objetivo atender as necessidades de todas as unidades produtivas 
do grupo Rio Deserto, fornecendo assim produtos e serviços com 
qualidade e profissionalismo, dentro dos requisitos de cada uma.
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Carburante
É resultado da calcinação do coque verde de petróleo.

Aplicação: Correção de carbono (processo de carburação) nos fundidos de ferro 

e de aço e de diversos processos industriais.

Pirita (Sulfeto de Ferro)
Resulta a partir do beneficiamento seletivo do carvão mineral.

Aplicação: Correção do teor de enxofre no ferro fundido, como fonte de enxofre.

Carvão Energético
É obtido após o beneficiamento do ROM (Carvão Bruto). Em todo o processo são 

ajustados à granulometria os teores de cinzas, enxofre, matéria volátil, poder 

calorífico, sempre de acordo com as necessidades do mercado.

Aplicação: É utilizado em usinas térmicas, como combustível (fonte de calor).

Bormix
É alcançado por meio de carvão rigorosamente selecionado e controlado.

Aplicação: É amplamente utilizado como agente catalisador da ebonite e como 

carga semirreforçante para compor moldados de baixo custo, em composto a 

base de elastômeros.
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CATA - Carvão para Filtros de Tratamento de Água
Produzido a partir de carvão mineral específico e processos controlados, propiciando 

produto de partículas angulares diferentes, proporcionando perfeita filtração.

Aplicação: Filtros de tratamento de água, aumentando as taxas de filtração, a 

eficiência de remoção de impurezas, melhorando a qualidade de água em diversos 

aspectos, como turbidez, cor, coloformes e outros organismos.

Filter Plus
Produto cuja utilização visa atender às normas de saúde pública. É fabricado a 

partir de rocha mineral rara, de dureza e de densidade elevada.

Aplicação: Sua função principal é melhorar a qualidade da água, reduzindo 

metais, sólidos totais e dissolvidos. Devido à ação mecânica, o Filter Plus 

elimina bactérias, protozoários e pequenas partículas que ficam aderidas em 

torno da partícula do Filter Plus.

Fonólito
Trata-se  de um produto natural proveniente de rochas vulcânicas, com alto teor 

de alcalis.

Aplicação: Em fabricação de vidro. Substituto de fluorita na fabricação de aço e 

cerâmica.

Benpox
São argilominerais naturais que, após processamento e seleção, podem ser 

empregadas industrialmente, pois conferem propriedades intrínsecas de 

interesse tecnológico aos vidrados de uso cerâmico.

Aplicação: São empregadas em esmaltes, engobes e massas com função de 

atribuir estabilidade e cor branca.
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Produto formado por diversos minerais que, após processamento e classificação, 

conferem propriedades aos vidrados cerâmicos.

Aplicação: São utilizados em esmaltes  cerâmicos com a função de melhorar a 

textura e a fusibilidade dos mesmos.

Nefelina
Trata-se de um produto natural proveniente de rochas vulcânicas, com alto teor 

de álcalis e baixo teor de ferro.

Aplicação: Fabricação de vidro. Substituto de fluorita na fabricação de aço e 

cerâmica.

Sodalita
Produto natural proveniente de rochas vulcânicas, com alto teor de álcalis. 

Aplicação: Melhora a capacidade fluxante e permite a sinterização de corpos 

cerâmicos a baixas temperaturas ou com menor quantidade de agente 

vitrificante.

Notox
É um argilomineral de aluminossilicato de cálcio e sódio ativado. O primeiro 

aditivo antimicotoxinas testado in vivo para aves e suínos.

Aplicação: Específico, eficaz e excelente no combate às fumonisinas e 

aflatoxinas. Tem a capacidade de formar um complexo altamente estável com as 

micotoxinas, quando utilizado na ração animal. Quando ingerido pelo animal, 

absorve e retém as micotoxinas, inibindo sua absorção.
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Sodalita Calcossódica
É um aluminossilicato cálcico e sódico.

Aplicação: A Sodalita Calcossódica tem a capacidade de formar um complexo 

altamente estável com as micotoxinas quando usado na ração. Quando ingerido pelo 

animal, absorve e retém as micotoxinas, inibindo sua absorção e eliminando sua 

toxidade junto com as fezes, permitindo o melhor aproveitamento dos nutrientes.

Notox Reproduction
Produto organoaluminossilicato de cálcio e sódio ativado, com caracteristicas 

específicas. Aditivo de amplo espectro no combate à micotoxinas.

Aplicação: Eficaz e excelente no combate as micotoxinas (zearalenona, aflatoxinas, 

fumonisinas, ocratoxinas, T2 e deoxinivalenol). Tem a capacidade de formar um 

complexo altamente estável com as micotoxinas. Quando ingerido pelo animal 

adsorve e retém as micotoxinas, inibindo sua adsorção.

Bugram Protect
É um composto proveniente de rochas naturais.

Aplicação: Age sobre grãos, farelos e rações, retirando a umidade dos mesmos e assim 

funciona como um antiempastante (anticaking), protegendo os produtos contra os 

danos advindos da umidade excessiva. É recomendado para o controle de pragas e 

doenças na agricultura orgânica.
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Gran Protect GP Plus
É um fer�lizante mineral misto para aplicação via folear; oferece a máxima proteção para as 
plantas, atua contra doenças e pragas, preservando sua integridade e saúde.
Aplicação: À base de fosfito de cobre e silício, atua direto nas folhas dos vegetais já plantados, 
a�vando seu sistema imunológico, melhorando sua produ�vidade.

Gran GPSM
É um produto composto, proveniente de rochas naturais.
Aplicação: Produto isento de adi�vos químicos, sendo indicado para todos os �pos de 
agricultura orgânica, contribuindo para o melhor desempenho.

GRAN PROTECT GP 900
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F u n d a d a  e m  2 5 / 0 8 / 1 9 9 4 ,  c o m  a  e x t r a ç ã o  e 

beneficiamento de rochas. Os materiais extraídos pela 

unidade são o Fonólito, utilizado como matéria-prima em 

siderúrgicas e indústrias vidreiras, e a Nefelina, voltada 

para as indústrias cerâmicas. 



Os Trabalhos de Recuperação e Conservação Ambiental de Áreas 
Impactadas pela Atividade de Mineração são executados pela 
Unidade São Geraldo nos diferentes Locais e Munícipios de atuação 
das empresas, representando um esforço e comprometimento com 
o meio ambiente.



VALORIZAÇÃO DE PESSOAS 



CAMPANHAS INTERNAS

Carnaval

A empresa disponibiliza prevenção e conscientização aos seus 

funcionários, distribuindo preservativos e materiais 

informativos para todos os funcionários.

Vacinação

Oferecemos vacina no combate a gripe H1N1 para todos os 

funcionários. Em 2015 mais de 500 trabalhadores vacinados e 

imunizados contra o vírus, sem custo algum. Durante a semana 

da campanha da vacinação e prevenção da doença, o 

enfermeiro da empresa e uma técnica em enfermagem do Sesi 

Farmácias, visitaram todas as unidades das empresas, 

imunizando as equipes. Dicas de higiene para evitar a 

contaminação do vírus também são expostas nos murais das 

empresas.

Tabagismo

A campanha contra o tabagismo consiste em palestras para os 

funcionários por meio de conscientização. No ano de 2015 

foram ministradas palestras em escolas públicas, onde cada 

estudante desenhou sua visão ao tabagismo, depois, foram 

colocados esses desenhos nos murais das unidades produtivas 

para então conscientizar também os funcionários.

Outubro Rosa

As empresas Rio Deserto promovem aos funcionários ações 

alusivas ao Outubro Rosa, acontecem, durante a primeira semana 

do mês, palestras sobre câncer de mama e colo do útero, com 

orientações e formas de prevenções, sendo assim, todas as 

colaboradoras que tiverem interesse terá contribuição da empresa 

para dar início aos exames preventivos.

Novembro Azul

A primeira semana do mês é de palestras sobre o câncer de 

próstata e orientações a respeito da forma de prevenção e exames 

gratuitos foram apresentados a mais de 600 colaboradores 

homens.

O Novembro Azul da Rio Deserto conta com a parceria do Hospital 

São José, de Criciúma/SC, que realiza a distribuição de fôlderes 

com informações sobre prevenção.
Campanha contra o tabagismo
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Transporte

A empresa disponibiliza transporte com roteiro , pre- estabelecido

para suas unidades de mineração. 

Uniforme

As Empresas Rio Deserto concedem uniforme a todos os 

colaboradores de produção, tornando seu uso obrigatório. O uso 

do uniforme, além de identificar, demonstra um bom nível de 

organização e apresentação.

Seguro de Vida

A empresa se compromete com 50% do valor integral da 

mensalidade.

Refeição na Empresa

As Empresas Rio Deserto mantêm refeitórios nas suas unidades, 

subsidiando a alimentação.

As refeições são fornecidas por cozinhas industriais, respeitadas as 

necessidades nutricionais diárias.

Do valor cobrado, 80% são pagos pela empresa e apenas 20% sai do 

bolso do colaborador.

Convênio Clínicas e Laboratórios

Valor diferenciado para colaborador e seus familiares na 

realização de exames.

Exames Periódicos

No decorrer do ano, são feitos, nas unidades industriais os 

exames periódicos de acordo com a função de cada 

colaborador.

•  Exame  Clínico;

•  Audiometria;

•  Espirometria;

•  Raio X de Tórax;

•  Raio X de Coluna;

Uniforme Unidade Metalúrgica
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•  Hemograma;

• Ácido Hipúrico;

• Àcido Metil-Hipúrico;

• Acuidade Visual.



SEGURANÇA

DDS - Dicas Diárias de Segurança

Diversos assuntos são abordados em palestras diárias, feitas por 

técnicos de segurança em todas as unidades produtivas, visando a 

prevenção de doenças e acidentes do trabalho, juntamente com o 

conhecimento de riscos diários no trabalho. Visamos assim o bem 

estar de todos, com a redução à exposição dos profissionais aos 

riscos de acidentes e afastamento, reduzindo a vulnerabilidade da 

empresa, promovendo mudança diária comportamental e melhor 

cultura do clima organizacional. Em 2015 foram reduzidos 82%dos 

acidentes com taxa de gravidade em relação a 2014. 

Brigada de Emergência

São realizadas pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes), com foco na prevenção, conforme Lei NR10 de 

segurança. 

Os funcionários recebem treinamentos de bombeiro militar, com 

foco em fogo, acidentes de trabalho, primeiros socorros, entre 

outras emergências que possam acontecer no trabalho.

Ass im,  prestam ser v iços  comuni tár ios  na  empresa , 

periodicamente esses colaboradores passam por reciclagens  para 

melhor desempenho em fábrica.

 

Treinamentos

Em 2015, foram realizados 2.522 horas de treinamentos para o 

desenvolvimento profissional e 41.202 horas de treinamentos 

específicos na função, correspondendo a uma média de 128 horas 

treinamento/colaborador.

Abaixo tabela de horas de treinamentos:

Sipat/Min

A Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) é 

um Programa de Prevenção de Acidentes, realizado anualmente com 

palestras e campanhas para integrar e conscientizar os profissionais 

sobre a preservação da sua saúde e a responsabilidade acerca de sua 

segurança e do próximo.

Essa semana ocorre também nas empresas do ramo de mineração.

Durante a semana em que ocorre o programa, são abordados temas 

como: alcoolismo, tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis, 

qualidade de vida, saúde bucal, segurança no trânsito, preservação 

do ambiente de trabalho, proteção e o uso de EPI, tabagismo, saúde 

do homem, ergonomia, entre outros.

Em 2015, de 04 a 09 de setembro, foi realizada a semana Sipat/Min. 

Para encerramento do programa, foi ministrada na ACIC (Associação 

Empresarial de Criciúma) uma palestra com Steven Dubner, para 

funcionários e familiares.

Unidade Produtiva

Mina Cruz de Malta

 CM - Qualificação e Especialização

Caixa de embarque

Escritório central

Laboratório

Mina 101

101 - Qualificação e Especialização

Mina Novo Horizonte

São Geraldo 

Unidade Produtiva II

Total

Desenvolvimento profissional

981

 -

1

163

215

628

-

140

34

360

2.522

Especialização na função

304

18.640

8

0

75

132

21.928

10

17

88

41.202
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EDUCAÇÃO

Educação

A Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão (Satc) foi 

criada por iniciativa das Indústrias Carboníferas de Santa Catarina, em 

1959, atualmente chamada de Associação Beneficente da Indústria 

Carbonifera de Santa Catarina, entidade sem fins lucrativos, 

filantrópica e pertencente ao segmento comunitário.

Está focada na preparação de mão de obra qualificada e especializada, 

com cursos técnicos e superiores, que até hoje suprem as 

necessidades do mercado por esses profissionais, em todo o Estado 

de Santa Catarina e também no país, bem como na assistência social.  

É um braço social da atividade carbonífera, pois o campus de 

Educação e Tecnologia da instituição é mantido via contribuição com 

cerca de um por cento do faturamento das empresas carboníferas da 

região, entre elas está as Empresas Rio Deserto. A qualidade do ensino 

é comprovada por mais de sete mil alunos matriculados no Ensino 

Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

A Satc oferece para colaboradores e alunos uma Unidade de Idiomas 

(UDI), proporcionando o ensino da língua inglesa, italiana, alemã, 

espanhola e do mandarim a baixo custo, complementando a 

qualificação e sendo um diferencial para a empregabilidade e uma 

segunda língua adquirida. 

Bolsa de estudos

O colaborador poderá solicitar bolsas de estudo, após dois anos de 

registro na indústria carbonífera. As solicitações são avaliadas pelo 

departamento de Recursos Humanos (DRH), com o intuito de 
R$1.391.416,79

Valores 
liberados 2015

$ $

identificar, no semestre, os investimentos já realizados, bem 

como o curso diante da necessidade da empresa.

Ensino Médio e Técnico - Desconto de até 70%

Graduação - Desconto de até 50%

Pós-Graduação - Desconto de até 50%

Idiomas -  Desconto de até 50%

Estudantes Rio Deserto 2015

17 Colaboradores

56 Familiares
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BENEFÍCIOS

Assistência Interna

As Empresas Rio Deserto realizam acompanhamento da saúde de 

seus colaboradores através de exames periódicos, consultas, 

vacinas, atendimentos de emergência e trabalhos preventivos.

A equipe de saúde é formada por médico, técnico em enfermagem 

e psicólogo. A assistência médica permite o encaminhamento dos 

colaboradores para consultas com especialistas e exames.

Cartão Acicard

Todos os funcionários que optarem a retirar seu cartão, tem a 

facilidade de compra de medicamentos, proporcionando o 

desconto em folha de pagamento.

Vale Alimentação

Todos os colaboradores da Indústria Carbonífera, no mês que goza 

de férias, recebe um vale alimentação de R$ 170,25 (cento e setenta 

reais e vinte e cinco centavos). 

Leite 

Através de acordo sindical, segundo a convenção das Indústria 

Carbonífera, os colaboradores recebem 24 litros de leite por mês, 

estendendo o benefício para todas as unidades produtivas e de 

pesquisa do grupo Rio Deserto.

R$368.118,91

Valores 
de distribuição$ $

Segundo semestre
de 2015 distribuída
no primeiro semestre
de 2016

R$258.374,73

Primeiro semestre
de 2015 distribuída
no segundo semestre
de 2015

PPR - Programa de Participação nos Resultados

O programa foi criado para que os colaboradores tenham 

participação nos resultados da empresa. Seu principal 

objetivo é possibilitar uma remuneração adicional, a partir 

do alcance do resultado estabelecido, por metas e 

avaliação individual, sendo assim, podendo reconhecer 

cada um pelo esforço e dedicação de seus profissionais. 

Implantado no segundo semestre de 2014, a participação 

nos resultados de cada colaborador é a cada seis meses 

correspondente a 1/4 (um quarto) do salário nominal. O 

programa visa o incentivo a melhoria da qualidade, 

aumento da produtividade e, consequentemente, a busca 

contínua por melhor desempenho global da empresa.
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MEIO AMBIENTE

A Unidade Mina 101 iniciou suas operações, em 2011, com a 
extração de carvão mineral do tipo barro branco, hoje, além de 
contribuir com o município através da arrecadação de impostos, da 
Cfem, movimento econômico para retorno de ICMS, gera mais de 
200 empregos diretos. 



As Empresas Rio Deserto comprometem-se com o meio ambiente, 
independente do setor.

A prova disso é a recuperação e revitalização de áreas degradadas 
que, de 2010 a 2015, receberam R$ 25 milhões de investimentos.
Já a previsão de 2016 a 2018 é de R$ 17milhões.
Ações que demonstram a responsabilidade socioambiental da 
empresa.

Foram recuperadas mais de 2.000.000,00 m² de áreas degradadas 
pelas atividades de mineração realizadas no passado. 
Até 2018, está prevista a recuperação de mais 2.850.000,00 m² de 
área, sendo que 2.000.000,00 são áreas assumidas pela empresa 
que não fazem parte do seu passivo ambiental.

R$ 25 milhões
investidos de 2010 a 2015

Os métodos de recuperação são baseados nos critérios 
elaborados pelo Grupo Técnico de Assessoramento - GTA, 
garantindo um processo completo e eficiente com remoção de 
rejeitos em Área de Preservação Permanente -  APP, 
conformação topográfica e impermeabilização do terreno com 
argila, execução de canais para condução das águas da chuva e 
recuperação da fertilidade do solo com introdução de nova 
vegetação.

Mesmo após a conclusão desses trabalhos, são realizados, 
periodicamente, monitoramentos e manutenções que garantem 
a qualidade da recuperação e o equilíbrio do ecossistema, 
incluindo as águas, os animais e a vegetação.

A empresa já reflorestou aproximadamente 3.000.000,00 m², 
possuindo e mantendo ainda, 2 áreas de mata nativa, nas 
cidades: 
Orleans:............................................................. 5.000.000,00m² 
Siderópolis:.........................................................3.000.000,00m²

INVESTIMENTOS EM RECUPERAÇÃO, FLORESTAMENTO
E REFLORESTAMENTO



SUSTENTABILIDADE

As Empresas Rio Deserto atuam sempre pelos princípios da 

Sustentabilidade, equilibrando a economia, o social e o 

ambiental, para garantindo sempre a qualidade do meio 

ambiente em que está inserida. Os investimentos contínuos 

em pesquisas e desenvolvimento, garantem que façamos 

mais com menos, através de reaproveitamentos nos polos 

fabris e no processo produtivo de matérias-primas.

Gestão Ambiental 

A empresa promove palestras, treinamentos e momento 

ambiental  sobre temas re lac ionados a cr i tér ios 

ambientalmente corretos. Promove auditorias, como forma 

de melhoria do Sistema de Gestão. Todas as minas possuem 

o sistema de gestão, certificados conforme NBR ISO 9001 e 

NBR ISO 14001.

Controle Operacional

Todos os aspectos ambientais significativos relacionados às 

atividades são controlados. São realizados simulados de 

emergência para as situações potenciais.

O acompanhamento periódico garante também a 

manutenção preventiva, licenças ambientais, auditorias 

internas  e  demais procedimentos para garantir o 

andamento eficaz e eficiente da empresa.

Central de Resíduos Sólidos

A empresa investe em depósito intermediário, para o qual todos 

os resíduos têm destinação final ambiental adequado, 

prevenindo assim os impactos ambientais negativos destes 

sobre o meio ambiente. 

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

A água é o principal insumo para o suprimento da Indústria 

Carbonífera, por isto todos os efluentes provenientes das frentes 

de trabalho de extração de carvão, da percolação das águas 

residuárias de pátio, águas de atividades de apoio (oficinas, 

refeitórios, entre outros) são 100% tratados na ETE, retornando 

em circuito fechado para o processo produtivo, limpeza e 

preparação da solução de cal para uso na ETE. As técnicas de 

tratamento envolvem a neutralização e aeração que auxiliam na 

oxidação e precipitação dos metais. A separação dos 

precipitados é realizada em bacias impermeabilizadas. O 

monitoramento destes recursos hídricos são através do 

laboratório interno, e toda a água classificada tratada é lançada 

no recurso hidríco e atende 100% à legislação ambiental 

aplicável. Em algumas unidades, o efluente tratado é 

reaproveitado na agricultura e indústrias locais.
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PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS



AÇÕES E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

As Empresas Rio Deserto buscam ações que possam melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, temos a responsabilidade 

socioambiental como um valor fundamental. Contribuindo para 

uma sociedade mais justa através de atividades sociais, 

esportivas, educativas e culturais.

Entre as ações de 2015 estão:

    Leite solidário - que doou a partir de julho a mesma 

quantidade de leite arrecadada pelos funcionários para 

instituições carentes. 

         Apoio mensal à instituição Bairro da Juventude.

    Apoio em festividades a Santa Bárbara, padroeira dos 

mineiros.

 

         Associação Coral do Balneário Rincão.

        Apoio cultural em campeonatos.

     Campanhas de arrecadações de alimentos, fraldas, agasalhos 

e outros mantimentos

       Programa ambiental em escolas públicas dos municípios em 

que as empresas estão inseridas.

R$ 30.000 investidos em 2015

17 espécies silvestres beneficiadas

O projeto Felinos do Aguaí iniciou em 2006 a sua trajetória em 

defesa do meio ambiente, sempre acreditando que a conservação 

de áreas protegidas é elemento fundamental para a proteção dos 

felinos silvestres, que em algumas paisagens dificilmente encontram 

possibilidade de sobreviver sem essas áreas conservadas.

Fruto desta parceria mantida com as Empresas Rio Deserto, o 

projeto conquistou prêmios na área ambiental, dentre eles o Prêmio 

Fritz Müller e o Prêmio Von Martius de Sustentabilidade,  em 2009.

Durante dez anos de pesquisa, o Instituto Felinos do Aguaí não 

poupou esforços para obter registros fotográficos do Leão-baio na 

reserva. Foram várias montanhas e vales explorados. E foi em 2015 o 

primeiro registro oficial  deste grande felino flagrado pelas câmeras 

do instituto. 
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Futsal APAF

Mensalmente as Empresas Rio Deserto apoiam no 

desenvolvimento de atletas e futuros atletas  em parceria 

com a Associação de Pais e Amigos do Futsal (Apaf) e o 

Colégio São Bento. As equipes de futsal masculino, contam 

com aproximadamente 200 atletas que treinam nas 

categorias de sub-9 até o sub-17. 

Içara Mais Doce

Em 2010, a parceria foi concretizada entre as Empresas Rio 

Deserto e a Associação de Apicultores de Içara (API), com o 

objetivo de incentivar a produção de mel, com o plantio de 

eucaliptos melíferos, fortalecendo a economia através da 

comercialização e divulgação do produto.

Basquete Marista

No basquete, o apoio é para a Associação Criciúma 

Basquete Clube (CBC), que realiza os treinamentos no 

Colégio Marista e conta com atletas vindos de escolas 

particulares e públicas.

São times masculinos e femininos que competem nas 

categorias desde sub-13 até o sub-17. 

AÇÕES E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
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Leite Solidário

Com iniciativa de um estagiário em 2005, mensalmente o projeto  

incentiva a doação de  leite às instituições carentes, já que todos 

os colaboradores da Indústria Carbonífera recebem mensalmente 

24 litros de leite, benefício previsto em convenção coletiva.

Com esta ação que já tem duração de mais de 10 anos, a empresa 

doou a mesma quantidade durante o segundo semestre de 2015, 

arrecadada de seus funcionários para suprir ainda mais as 

necessidades das instituições contempladas pelo projeto.

4.479 litros de leite 

R$ 11.600,61 | 2015 

Todos os anos, em maio, há uma mobilização

dos colaboradores da empresa para a realização 

da ‘Campanha do Agasalho’. O resultado vem através

de doações de agasalhos, calçados e cobertores às

famílias carentes e entidades das comunidades onde 

o grupo das Empresas Rio Deserto está inserido. 
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As Empresas Rio Deserto percorrem uma série de normas para suas certificações. O que motiva o 
reconhecimento oficial nacional e internacional a suas unidades, é o comprometimento ao 
socioambiental, legitimidade a sua ética e o diferencial competitivo em seus resultados e valores.

Mineração e Pesquisa Brasileira Ltda.  
Agronegócios - Urussanga/SC Certificada 
pela GMP + B2 Production of Feed 
Ingredientes

Extração Mina Novo Horizonte - 
Criciúma/SC
Certificada pela NRB ISO 14001:2004

Extração Mina Novo Horizonte - 
Criciúma/SC
Certificada pela NRB ISO 9001:2008

Divisão Laboratório - Urussanga/SC
Certificada pela NBR ISO 9001:2008 

Extração Cruz de Malta - Treviso/SC
Certificada pela NBR ISO 14001:2004 

Extração Cruz de Malta - Treviso/SC
Certificada pela NBR ISO 9001:2008 

C
E

R
T

IF
IC

A
Ç

Õ
E

S
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Pelo 5º ano consecutivo a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. vem destacando-se na sociedade 
catarinense.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com base 
na Lei nº 12.918, instituiu o Certificado de 
R e s p o n s a b i l i d a d e  S o c i a l  d e  S a n t a
Catarina, tendo por finalidade reconhecer e destacar 
entidades que tenham Responsabilidade Social 
incluída em sua gestão. A certificação é procedida a 
partir do balanço socioambiental.

RD Soluções Minerais - Urussanga/SC
(Unidade Produtiva ll - Rio Deserto)
Certificada pela NBR ISO 9001:2008

Extração Mineral 101 - Içara/SC
Certificada pela NBR ISO 14001:2004

Extração Mineral 101 - Içara/SC
Certificada pela NBR ISO 9001:2008

C
E

R
T

IF
IC

A
Ç

Õ
E

S

O Certificado de Destaque Ambiental foi 
concedido pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado  
São Paulo, reconhecendo que as Empresas Rio 
Deserto, estão adequadas  com as políticas 
ambientais vigentes e que adotam a causa da 
p r e v e n ç ã o  a m b i e n t a l  c o m o  p o l í t i c a  d e 
desenvolvimento.
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HOMENAGENS

Por contribuir com o sucesso de projetos realizados pela Abadeus ao 

longo dos 55 anos de história da entidade, as Empresas Rio Deserto 

foram uma das 53 homenageadas na noite em comemoração ao 55º 

aniversário da instituição.

A empresa foi lembrada pela parceria na execução do Projeto Novo 

Horizonte, que leva qualificação profissional gratuita às pessoas. O 

programa englobou cursos como, Mestre de Obras, Elétrica Predial e 

Residencial, de Leitura e Interpretação de Projetos, Hidráulica e 

Pneumática e Manutenção Mecânica.

As Empresas Rio Deserto receberam o Prêmio Destaque Içarense, 

concedido pelo Jornal Içarense a empresas e cidadãos que atuam 

de alguma forma para o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Em Içara, as Empresas Rio Deserto estão presentes desde 2003, 

quando foi iniciado o projeto da Unidade de Extração Mina 101. 

Desde que iniciou suas operações, em 2011, a Unidade Mina 101 já 

contribuiu com o município através da arrecadação de impostos, da 

Cfem (Compensação Financeira pela Exploração de recursos 

Minerais), movimento econômico para retorno de ICMS, além da 

geração de mais de 300 empregos diretos. 

Alice Constantino Joaquim - Escritório Central - recebendo o Prêmio Empresas Homenageadas Abadeus

Taise da Silva Cancelier -  Unidade mina 101 - recebendo o Prêmio Destaque Içarense
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PROGRAMAS 

Ouvir para Evoluir

Envolve todas as unidades produtivas com o intuito de 

conhecer a satisfação de clima  em relação ao ambiente 

de trabalho e práticas realizadas na empresa. Através 

deste programa é possível expressar suas opiniões e 

sugestões para melhoria de clima. Esta é uma forma da 

l iderança envolver-se  com sua equipe para 

manifestações de satisfações e insatisfações.

Desenvolvimento e Formação de Líderes

Tem como objetivo desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para liderar com 

eficiência, utilizando o processo de Coaching. Assim, os 

participantes poderão explorar suas potencialidades e 

se tornarão líderes cada vez mais capacitados. Os 

encontros do programa ocorreram semanalmente, com 

duração de duas horas, durante três meses.

Qualidade de Vida e Saúde

Tem como objetivo abordar diversos temas em 

campanhas de prevenção da saúde e qualidade de vida, 

realizando testes rápidos, exames laboratoriais e 

palestras.

Anualmente a empresa oferece vacinação gratuita no 

combate à gripe, imunizando todos os colaboradores que 

tenham interesse.
41
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PROGRAMAS

Estágio Rio Deserto

A participação das Empresas Rio Deserto na Feira da Empregabilidade da Satc, gera resultados 

positivos. No ano de 2015, a Metalúrgica Rio Deserto foi uma das empresas premiadas na 

categoria Empresa Destaque – Micro/Pequeno Porte. A entrega dos prêmios aconteceu 

durante o V Encontro Estadual de Estágio, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Santa 

Catarina (FIESC), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC).

O objetivo do Programa de estágio das Empresas Rio Deserto é de identificar potenciais 

talentos, oferecendo a oportunidade de complementarem a formação acadêmica, 

proporcionando experiência, aperfeiçoamento científico, de relacionamento, técnico e 

cultural, ampliando a visão de sua formação. 

Todos os estágios são remunerados e com benefícios. 

O Programa de Estágio considerou em 2015 cerca de 17 estagiários ativos. Sendo que 

possibilitou que 41% dos estagiários fossem contratados.

    

Desde 2012 as Empresas Rio Deserto

estão entre as vencedoras do prêmio IEL.



Patrimônio e Investimentos

EMPRESAS RIO DESERTO 01/01 A 31/12/2015

Dados Economicos e Financeiros             R$ 277.002.183,43                                           

Receita de Vendas                                                241.327.372,14

Folha de Pagamento                                               35.674.811,29

Indicadores Sociais Internos                       R$  21.838.978,56                                           

Alimentação                                                              1.364.040,75

Encargos Sociais                                                    16.933.849,46

Segurança e Saúde no Trabalho                              1.423.377,95

Educação                                                                  1.336.448,51

Capacitação e Desenvolvimento Profissional             154.768,25

Participação nos Lucros e Resultados                        626.493,64

Indicadores Sociais Externos                       R$ 18.951.425,07                                           

Impostos Federais                                                    9.529.293,58

Impostos Estaduais                                                   6.965.115,27

Impostos Municipais                                                 2.457.016,22

Indicadores Ambientais                                R$    4.218.821,44                                           

Operação da Empresa                                             1.062.431,42

Recuperação Ambiental                                           3.156.390,02

Reservas Minerais                                              Ton. 55.515.519                                         

Carvão                                                                    32.389.168

Nefelina                                                                    2.525.714

Fonolito                                                                  19.886.637

Bentonita                                                                    714.000

Investimentos                                                     R$  7.826.459,99                                       

Máquinas e Equipamentos                                     3.249.748,37

Instalações Industriais                                            1.230.466,67

Edificações                                                                264.321,07

Móveis e Utensílios                                                     59.138,58

Terrenos                                                                      91.200,00

Veículos                                                                    669.041,61

Nova aquisição de mina - Maracajá                      1.910.646,81

Desenvolvimento de novos produtos                       351.896,88



www.riodeserto.com.br


