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INDÚSTRIAS DA MINERAÇÃO



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

• Lama de Beneficiamento de Rochas Ornamentais (LBRO)

O Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), gerido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Espírito Santo (Fapes), aprovou projeto que tem por objetivo normalizar o uso dos rejeitos 

de rochas ornamentais em produção cerâmica e também na composição de argamassa de cimento 

Portland. O projeto encontra-se em fase de caracterização dos rejeitos, onde são identificadas as 

composições físico-químicas, avaliando se são inertes e úteis no processo de industrialização.

- Projeto: Normatização da Utilização de Resíduos de Rochas Ornamentais em Artefatos de Cerâmica 

Vermelha e à Base de Cimento Portland

- Pesquisador: Francisco Wilson Hollanda Vidal

- Início: fevereiro de 2019

- Duração: 24 Meses

- Financiamento: Funcitec/MCI - Resolução n° 233/2018

- Recursos: R$ 700 mil

Outubro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS
AÇÕES:

• Projeto LBRO (Lama de Beneficiamento de Rochas Ornamentais)

A Câmara continua aguardando a versão oficial do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), prevista para setembro/2019, para
realizar ampla análise e definir um plano de ações que tragam soluções que orientem as indústrias de mineração quanto à destinação
adequada da Lama de Beneficiamento de Rochas Ornamentais (LBRO).

• Projeto Uso de Explosivos

A câmara continua aguardando resposta do Ministério do Exército quanto às alterações propostas para a Portaria Colog nº 142/2018, 
que define a logística, transporte e o armazenamento de explosivos na exploração de minerais.

• Projeto IPHAN

O projeto ainda está sendo tratado no âmbito do Conselho Temático de Meio Ambiente (Coemas). Iniciativas junto à CNI tem

prosperado, levando a uma ampla discussão sobre o assunto. Em reunião recente com o IEMAS, a questão foi abordada, mas a solução

ainda não foi encontrada. As indústrias da mineração alegam que boa parte dos processos de licenciamento ambiental tem passado

pela avaliação do IPHAN, sendo desnecessária, caso todas as áreas fossem previamente mapeadas pela entidade. Os custos elevados

para o levantamento geológico tem sido um assunto que tem incomodado bastante as empresas.

Agosto - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS
AÇÕES:

• Projeto LBRO (Lama de Beneficiamento de Rochas Ornamentais)

Após o encerramento da consulta pública para apresentação de sugestões de melhoria para o Programa Estadual de Resíduos Sólidos 
(PERS), a Câmara aguarda a versão oficial do plano para iniciar uma ampla análise que definirá o Plano de Ação a ser desenvolvido, de 
forma a disseminar e propor ações que sensibilizem e orientem as indústrias de mineração quanto à destinação adequada da Lama de 
Beneficiamento de Rochas Ornamentais (LBRO).

• Projeto Uso de Explosivos

Aguardando resposta do Ministério do Exército quanto às alterações propostas para a Portaria Colog nº 142/2018, que define a 
logística, transporte e o armazenamento de explosivos na exploração de minerais.

• Projeto IPHAN

O projeto ainda está sendo tratado no âmbito do Conselho Temático de Meio Ambiente (Coemas). Todavia, novas ações estão sendo 
envidadas, na busca de soluções que eliminem os elevados custos, bem como, a demora nos processos de liberação de licenças 
ambientais. Atualmente, todos os pedidos de licenças são submetidos à apreciação e análise do IPHAN, o que não é necessário, pois a 
Instrução Normativa sobre o assunto diz que somente quando percebida a presença de sítio arqueológico é que o Instituto deve ser
acionado.

• Projeto Segurança no Trabalho

O projeto está sendo conduzido junto ao SESI/ES. Todavia, a Câmaras aguarda possíveis alterações nas normas regulamentadoras de 
saúde e segurança do trabalho, conforme acena o governo federal em realizar. Se de fato forem concretizados, possibilitará a 
eliminação de uma série de itens que, atualmente, tornam estas Normas bastante exigentes e, em alguns casos, travando o 
desenvolvimento dos negócios.

Junho - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS
AÇÕES:

• Projeto LBRO (Lama de Beneficiamento de Rochas Ornamentais)
O projeto encontra-se na fase de estruturação do Grupo de Trabalho e também aguarda aprovação

do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) pelo CONSEMA, cuja previsão é final de junho/2019.

• Projeto Uso de Explosivos
O projeto aguarda resposta de ofício enviado pelo Sindirochas e Sindipedreiras ao Ministério do

Exército pleiteando alterações na Portaria Colog nº 142/2018, que define a logística, transporte e o

armazenamento de explosivos na exploração de minerais.

• Projeto IPHAN
O projeto está sendo tratado no âmbito do Conselho Temático de Meio Ambiente (Coemas), sendo

este o Conselho apropriado para tratar o assunto.

• Projeto Segurança no Trabalho
O projeto está sendo tratado junto ao Sesi/ES, devendo ocorrer reunião com o membros da CSI

Mineração para dar informações fundamentais sobre o assunto, conforme solicitado pela área de

Saúde e Segurança do Trabalho da entidade.

Maio - 2019



COMUNICADOS:

• Atendida solicitação enviada ao IEMA pleiteando prorrogação do prazo da Consulta Prévia da

Minuta de Revisão de Instrução Normativa para Extração Mineral – período de 11 a 26/03/2019.

Prazo estendido até o dia 02/04/2019.

DELIBERAÇÕES:

• Solicitação enviada ao IEMA/ES, pleiteando prorrogação do prazo de envio de sugestões referente

à Consulta Prévia da Minuta de Revisão de Instrução Normativa para Extração Mineral – período de

11 a 26/03/2019.

ENTREGAS / RESULTADOS Abril - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS
COMUNICADOS:

1 - IEMA - Consulta Prévia da Revisão da Instrução Normativa de Extração Mineral

Enviada correspondência ao IEMA, solicitando o adiamento do prazo da Consulta Prévia da Revisão da Instrução Normativa de Extração
Mineral. (Prazo inicial – 11/03 a 26/03/2019). O pleito foi atendido pelo órgão que prorrogou o prazo por um período de uma semana.

2 - Plano Estadual de Resíduos Sólidos

Solicitado aos membros da Câmara que comuniquem aos seus Sindicatos a importância das empresas do segmento participem ativamente 
na discussão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
3 - Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Findes

Realizada apresentação que detalhou as ações desenvolvidas pela Câmara e a sua importância quanto à celeridade na solução de conflitos
no meio empresarial.

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Março - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Fevereiro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Janeiro - 2019


