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Utilização de resíduos do beneficiamento de rochas é tema de pesquisa - Cidades - R7 Folha Vitória

O projeto é uma iniciativa do sindicato patronal e tem o intuito de propor uma normativa,
para que o fino será utilizado como matéria prima na fabricação de outros produtos
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Os pesquisadores responsáveis pelos projetos de inovação tecnológica e
desenvolvimento econômico, para
utilização de finos (resíduos) de rochas
ornamentais como subproduto,
apresentaram nesta semana, o
andamento dos estudos para
representantes do Sindirochas, Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Iema) e Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
(Fapes), entidades promotoras das
pesquisas.
Os projetos surgiram para atender uma
demanda do sindicato patronal de
rochas. O objetivo é propor uma
normativa ao órgão de fiscalização
ambiental para que sejam utilizados os
finos do beneficiamento da produção no
setor de rochas ornamentais como
matéria prima para fabricação de outros
produtos como confecção de cerâmica
vermelha, artefatos de concreto e outros
fins.
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Os projetos contam com recursos do
fundo Comitê Diretivo do
Funcitec/MCI, via Fapes. As
instituições executoras são Cetem,
através do Núcleo Regional do Espírito
Santo (NRES); Ufes, Ifes e UENF

(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro).
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