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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE MINERAÇ ÃO - 

REJEITOS DE CARVÃO 
 

Atualizado em 15.07.11 

 

 

1. Tamponamento das bocas de mina 

 

A empreiteira concluiu os serviços no dia 08 de julho, dentro do prazo contratual. 

 

2. Remoção e depósito de rejeitos de carvão 

 

São estimados em 220.000 m³ os rejeitos a serem retirados da área atual e 

depositados e compactados em um novo depósito, o qual está sob a responsabilidade da 

Klabin. Ao final do mês de junho de 2011, a empreiteira responsável pelos serviços tinha 

realizado a remoção de aproximadamente 60.000 m3. A empreiteira teve dificuldades 

iniciais nos serviços, principalmente por conta da excessiva umidade do material. A partir 

de julho a produção deve ser incrementada, mas é prevista a necessidade de postergar 

em alguns dias o prazo contratual, sem afetar a data de início de enchimento do 

reservatório. 
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3. Aterro industrial 

 

A construção da área do aterro industrial para disposição dos resíduos de carvão foi 

finalizada em 24 de junho, sendo que o cronograma previa a entrega em 28 de julho de 

2011 - ou seja, o prazo final foi antecipado em 35 dias. A área total do aterro é de 17.810 

m², com volume útil de 250.000 m³. 

 

 
Foto 1: Retirada do rejeito de carvão do lavador 
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Foto 2: Disposição do carvão no novo aterro industrial. 

 

Foto 3: Disposição do carvão no novo aterro industrial 
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