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CPRM discute novos apoios ao setor de rochas ornamentais na Vitória Stone Fair 2020
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CPRM discute novos apoios ao setor de rochas ornamentais na
Vitória Stone Fair 2020
A maior exposição do setor de rochas ornamentais do Hemisfério Sul, a Vitória Stone Fair Marmomac Latin
America reuniu neste ano entre os dias 11 e 14/02 mais de 240 empresas e público visitante de mais de 20
mil pessoas. Responsável pela marca de US$ 1 bilhão em exportações brasileiras em 2019 e projeções de
aquecimento no mercado da construção civil em 2020, o setor de rochas ornamentais tem tido atuação
importante do Serviço Geológico do Brasil, que esteve mais uma vez presente ao lado dos grandes nomes
do setor e suas tecnologias mais avançadas na feira que abre o calendário internacional de eventos do
setor.
Por ocasião da solenidade de abertura, a CPRM se fez representar pelo seu diretor presidente Dr. Esteves
Pedro Colnago, o diretor de infraestrutura geocientífica Dr. Fernando Pereira de Carvalho, além da
participação dos superintendentes regionais de Recife, Vanildo Almeida Mendes, e Belo Horizonte, Marlon
Marques Coutinho. Os geólogos Valter Salino, da Superintendência Regional de Belo Horizonte e Magda
Bergmann da Superintendência de Porto Alegre, também se fizeram presentes.
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Reunião no Sindirochas (ES)

Acrescido à participação na feira, a equipe técnica da CPRM reuniu-se, no dia 12, com a diretoria do
Sindirochas do Espírito Santo para discutir o apoio da CPRM a este setor, inicialmente através de curso de
formação nas áreas de pesquisa geológica aplicada a lavra de rochas ornamentais, além de módulos
concernentes ao controle de qualidade na aplicação de rochas e metodologias de aplicação como material
de revestimento na construção civil.
Em paralelo, a geóloga Magda Bergmann manteve reunião de trabalho com técnicos do CETEM para
discutir a possível orientação do aproveitamento de rejeitos das pedreiras e serrarias como material de
rochagem. No dia 13, a equipe da CPRM foi recebida pela direção da empresa Brasigran/Corcovado para
visita técnica, oportunidade em que foi apresentado o moderno processo produtivo da empresa, que se trata
de uma das três maiores brasileiras deste segmento.
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Visita da equipe da CPRM a Brasigran/Corcovado

O evento é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do
Sindirochas, Centrorochas da Abirochas e do Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag). Conta
ainda com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Turismo, além do
patrocínio Standard do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.
Durante a mesma foram expostos os mais diversos materiais, entre quartzitos, mármores e granitos, as
opções expostas na feira variaram desde o básico até o super exótico. Este evento se constitui o principal
encontro do setor no Brasil e nas Américas, tendo se tornado um espaço para reunir arquitetos e designers,
interessados no potencial dos materiais naturais para uso na construção em diferentes e criativas
composições.
Em síntese “Vitória Stone Fair” proporciona ao visitante uma experiência única: conhecer a tecnologia e a
transformação das pedras, desde a sua extração, passando pelo beneficiamento das chapas até chegar a
produtos de alto valor agregado como móveis e peças de design. Os números da feira chamam atenção
pela participação de importantes empresas internacionais. Neste ano, além de parceiros tradicionais, países
como Turquia, Egito, Austrália e Portugal também estiveram entre os expositores.
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Técnicos da CPRM e CETEM com o governador do Estado do Espírito Santo Dr. Renato Casagrande
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