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Mensagem do diretor superintendente

Depois da panela de barro, mais um símbolo do 
Espírito Santo ganha destaque e reconhecimento 
nacional, valorizando ainda mais a identidade do 
nosso Estado.

O mármore da cidade de Cachoeiro de Itapemi-
rim agora conta com o selo de Indicação Geográ-
fica (IG), que reconhece e garante a qualidade das 
pedras extraídas somente nesta região.

Além de ser um importante produto de expor-
tação para a economia local, a tradicional pedra 
do Sul do Estado encanta com sua beleza e diver-
sidade de cores, e ganha autenticidade e status 
único para ser usado em decorações, na constru-
ção civil, na confecção de objetos ornamentais e 
em esculturas.

 Com isso, o mármore de Cachoeiro passa a ser 
mais valorizado comercialmente. A região, por 
sua vez, ganha visibilidade internacional, com o 
status de grande produtora de mármore e rochas 

ornamentais. Quem mais se beneficia são os 
produtores e a comunidade local.

 Como apoiador, o Sebrae é um forte parceiro no 
desenvolvimento dessa ferramenta de diferencial 
competitivo e mais uma vez participou ativamente 
de todo o processo de registro da IG junto a esse 
setor produtivo.

 Esperamos que o leitor aprecie este catálogo, 
que não somente mostra a beleza das rochas 
ornamentais capixabas, mas também marca um 
momento extremamente positivo e dinâmico para 
a economia local e para a região de onde são extra-
ídas essas rochas.

 
 
Boa leitura!

José Eugênio Vieira,  
diretor superintendente do Sebrae ES.

Following the clay pot, another sym-

bol of the state of Espírito Santo wins 

prominence and national recognition, 

enhancing even further the identity of 

our state.

The marble from the city of Cachoeiro 

de Itapemirim now has the

Seal of Geographical Indication (GI), 

which recognizes and guarantees the 

quality of the stone extracted only in 

this region.

Besides being an important export 

product for the local economy, the tradi-

tional stone from the south of the state 

seduces with its beauty and diversity 

of colors, and gains authenticity and a 

unique status to be used in decorations, 

construction, in the manufacture of 

ornamental objects and sculptures.

With this seal, the marble from Ca-

choeiro increases its commercial value. 

The region, in its turn, gains internation-

al visibility, with the status of a major 

producer of marble and dimension 

stone. Those who benefit the most are 

the producers and the local community.

As a supporting agency, Sebrae is a 

strong partner in the development of 

this tool of competitive advantage and 

once again participated actively in the 

whole process of registration of the GI 

along with this productive sector. 

We hope that the reader will enjoy 

this book, which not only shows the 

beauty of the ornamental stones pro-

duced in our land, but also celebrates 

an extremely positive time for the local 

economy and the region where these 

stones are extracted.

Enjoy your reading!

José Eugenio Vieira, 

Superintendent of Sebrae-ES

A Word from the Superintendent Director



Introdução

Este catálogo, produzido pelo Projeto SEBRAEtec-ES Indi-
cações Geográficas SEBRAE/ES, trata de informações so-
bre a história do mármore de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, que concedeu a notoriedade 
a esta região e que serviu de apoio no processo de re-
querimento de registro de Indicação de Procedência Ca-
choeiro de Itapemirim, protocolado no INPI pelo Centro 
Tecnológico do Mármore e Granito – CETEMAG.

This catalogue, which is produced by the SEBRAEtec-ES Project 

called Geographical Indication of SEBRAE/ES, provides information 

on the history of marble in Cachoeiro de Itapemirim in Espirito 

Santo, and is renowned in this region for supporting the process of 

application for registration of the Indication of Origin of Cachoeiro 

de Itapemirim, filed with the Brazilian Institute of Industrial Property 

- INPI by the Marble and Granite Technology Center - CETEMAG.

Introduction
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1Cachoeiro de Itapemirim,
Espírito Santo, Brasil
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1 Cachoeiro de Itapemirim, 
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The largest city in the South of Espírito 

Santo, Cachoeiro de Itapemirim is 

renowned nationally and internationally 

for its industrial park in processing 

dimension stones and is the largest in 

the state and a pioneer in this market 

throughout the country. Today, the 

growth that marble has provided the 

city and its local economy is evident. 

However, one should not take into 

account only the economic benefits of 

marble, but also the development it 

brought for the cultural, architectural 

and even tourism sectors.

To understand the importance 

and the originality of marble from 

Cachoeiro de Itapemirim, it is essential 

to examine the city from a historical 

point of view, analyzing the national 

and international repercussions of 

the mineral wealth as well as all that 

it generates.

Today, Cachoeiro de Itapemirim is 

in a prominent position not only for 

the demand for marble in hues of 

pink, caramel, chocolate, blue and 

white, which are more highly valued 

than granite in foreign markets, but 

also the cultural legacy that has come 

about as a result of this heritage, 

which simultaneously promotes 

tourism through the marble fairs that 

have taken place since 1981.

Also worthy of note is that the 

progress made in the exploration 

of marble has led to the extraction 

of granite. This factor is strongly 

represented in our companies in the 

development of sawmills and product 

diversity to further strengthen 

this production sector. Therefore, 

the development of a project of 

this nature is of vital importance 

to enhance the marble sector of 

Cachoeiro de Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, a maior cidade 
da região Sul do Espírito Santo, é conhecida 
nacional e internacionalmente pelo seu 
parque industrial de beneficiamento de 
rochas ornamentais, o maior do Estado, e 
por ser o pioneiro nesse mercado em todo o 
país. Hoje é observável o crescimento que o 
mármore confere à cidade e à economia local. 
Todavia, não se deve relacionar o mármore 
somente a destaques econômicos, mas 
também a todo o construtivismo cultural, 
arquitetônico e até turístico.

Para entender a representatividade e a 
originalidade do mármore de Cachoeiro de 
Itapemirim, é fundamental lançar um olhar 
histórico sobre a cidade, analisando toda a 
repercussão nacional e internacional da riqueza 
mineral, bem como tudo que ela movimenta. 

Cachoeiro de Itapemirim hoje é destaque não 
somente pela procura de mármores, tais como: o 
rosa, o caramelo, o chocolate, o azul e o branco, 
que mostram um valor superior ao granito no 
mercado externo, mas também pelo arsenal 
cultural que se originou tendo por base esse 
patrimônio que, ao mesmo tempo, faz crescer 
o turismo com as feiras do mármore, que 
acontecem desde 1981.

Vale dizer também que a exploração do 
mármore, fator de progresso, levou em 
sequência à extração do granito, que muito 
representa para as empresas, devido ao 
desenvolvimento que se obteve nas serrarias em 
termos de diversidade de produtos, fortalecendo 
ainda mais o arranjo produtivo. Por isso, 
desenvolver uma obra igual a essa é crucial 
para enriquecer o mármore cachoeirense.
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Cachoeiro de Itapemirim é uma região 
privilegiada por sua localização geográfica; 
município situado entre duas importantes 
cidades portuárias – Vitória e Rio de Janeiro –, 
é servido pela RFFSA (Rede Ferroviária Federal 
S/A), sendo ligado às principais cidades do 
Brasil pelas rodovias federais BR 101, BR 393, 
BR 482 e estaduais ES 164, ES 166, ES 289, ES 
393, ES 402, ES 483. É sede da maior empresa 
de transportes estaduais e interestaduais 
rodoviários de passageiros da América Latina e 
a segunda do mundo, a Viação Itapemirim S/A. 
Possui um aeroporto com capacidade para aviões 
de médio porte, e aguarda a instalação de linhas 
aéreas para voos domésticos (COSTA, 1991).

Possuindo uma área terrestre de 876,7 
km², faz parte da Região Sudeste do Brasil 
e está localizada no Sul do Estado do 
Espírito Santo, sendo sua população, após o 
desmembramento do município de Vargem 
Alta, de 198.962 habitantes (IBGE, 2007). 
Mesorregião Espírito-santense, Microrregião 
Cachoeiro de Itapemirim com os seguintes 
municípios limítrofes: Castelo, Vargem Alta, 
Itapemirim, Atílio Vivácqua, Muqui, Alegre e 
Jerônimo Monteiro. 

Dista da capital Vitória aproximadamente 
139 km. Região de clima quente, cuja 
altitude de 36 metros, obriga a maioria de 

Cachoeiro de Itapemirim is located 

in a geographically privileged region. 

It is a municipality located between 

two major port cities, Vitória and Rio 

de Janeiro, and is served by RFFSA 

(Federal Railways S/A). It is connected 

to other main Brazilian cities by the BR 

101, BR 393, BR 482 federal roads and 

ES 164, ES 166, ES 289, ES 393, ES 402, 

ES 483 state roads. The headquarters 

of Viação Itapemirim S/A, the largest 

state and interstate passenger road 

transportation company in Latin 

America and the second largest in 

the world, are located here. It has 

an airport with the capacity for 

medium sized planes, and awaits the 

installation of facilities for domestic 

flights (COSTA, 1991).

Located in the south of the state of 

Espirito Santo, Cachoeiro de Itapemirim 

covers an area of 876.7 km² and is 

part of south-eastern Brazil with a 

population, after the emancipation 

of the municipality of Vargem Alta, 

of 198,962 (IBGE, 2007). In the Meso-

region of Espírito Santo, the Cachoeiro 

de Itapemirim micro-region neighbours 

the following cities: Castelo, Vargem 

Alta, Itapemirim, Atílio Vivácqua, Muqui, 

Alegre and Jerônimo Monteiro.

Approximately 139 km from Vitoria, 

the state capital, Cachoeiro de Itapemirim 

Caracterização da região

Characteristics of the region

sua população urbana a procurar o lazer nas 
inúmeras praias próximas ao município, no 
período do verão.

Na zona rural predomina a colonização 
italiana, com maior produção de café, seguida 
de milho e feijão. E com predominância no 
rebanho bovino, sendo o município o maior 
produtor de leite e seus derivados do Estado, 
comercializados através da Cooperativa de 
Laticínios Selita.

A zona urbana tem seu potencial econômico 
na indústria extrativa e de transformação de 
minerais, na sua maioria, seguida de vestuário, 
calçados e produtos alimentícios.

O setor mineral é fonte principal da economia 
do município, que começa na extração de 
blocos e segue com serrarias, beneficiamento, 
talha-blocos (produção de ladrilhos), cal, 
moagem de calcário, insumos, máquinas e 
tudo mais que for necessário para atender ao 
setor da mineração e principalmente a fábrica 
de cimento.

Num momento de ref lexão, durante uma 
viagem pelas estradas brasileiras é que 
sentimos, face ao potencial existente, a 
gota d’água que representa o todo que já foi 
feito neste setor, tanto em exploração como 
em indústria e comércio face ao oceano 
representado pelo que se encontra, ainda, 
intocado (PESSIN, 1993).

is a hot climate region at an altitude of 

36 meters and houses most of its urban 

population in close proximity to the many 

beaches near the city which provide an 

excellent leisure option in the summer.

Italian colonization prevails in rural 

areas with coffee being the most 

prominent product, followed by corn 

and beans. With abundant dairy 

herds, this municipality is the largest 

producer in the state of milk and dairy 

products, which are marketed by the 

Selita Dairy Cooperative.

The economic potential of the urban 

area is mostly in quarrying and processing 

of minerals, followed by clothing, 

footwear and food products.

The quarrying sector is the main 

source of revenue for the city and 

is based on the extraction of blocks 

followed by sawmills, processing plants, 

block cutters (production of tiles), lime, 

limestone grinding, inputs, machinery and 

everything that is necessary to meet the 

demands of the quarrying sector and in 

the production of cement.

In a moment’s reflection during our 

journey through the highways of Brazil, 

we see the tip of the iceberg of the existing 

potential that represents the entirety of 

what has been done in this sector in both 

exploration and industry and commerce 

when compared to the ocean of what is 

still untouched (Pessin, 1993).
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E, com orgulho, pode-se afirmar que fica no 
Brasil a maior reserva de mármore e de granito 
do mundo. É uma camada de proporções 
gigantescas, de uma riqueza impossível de ser 
equacionada em sua dimensão.

Com a abundância da matéria-prima existente 
no país, trabalha-se além da pedra fina, como 
acontece nos grandes centros internacionais, 
também a larga ou grossa, visando, 
principalmente, ao máximo realce da beleza.

A visão do futuro terá que ser redimensionada. 
É preciso buscar novas formas de trabalho, 
novas metas. É preciso definir e modificar 
os caminhos produtivos, pois o domínio do 
mercado depende, a cada dia, do melhor 

aproveitamento das placas em espessuras, se 
possível cada vez mais finas (PESSIN, 1993).

Com todo esse potencial econômico, o 
comércio se robustece e cresce dia a dia, não 
só na base do município como nos distritos, 
principalmente nas regiões de mineração – 
mármore e granito.

Através desses rápidos traços sobre o município 
de Cachoeiro de Itapemirim, abre-se a cortina 
do tempo, para se buscar no seu passado, 
a partir do século XIX, todos os fatos que 
vieram enriquecer a história da mineração, 
começando com os pioneiros, que, enfrentando 
o desconhecido, romperam barreiras quase 
intransponíveis e entraram para a história.

We can proudly say that Brazil has the 

largest reserves of marble and granite 

in the world. It is a layer of gigantic 

proportions, an incalculable wealth that 

defies measurement.

With an abundance of raw material in 

the country, our work should be to look 

beyond fine stone at larger or thicker 

stones with the objective of maximizing 

and enhancing their beauty for major 

international centers.

The vision of the future will have 

to be reassessed. We must seek new 

ways of working, new goals. There is 

a need to define and modify the paths 

of production on a daily basis because 

market control depends on the best use 

of slab thickness, which is becoming, , 

where possible, ever finer. (Pessin, 1993).

With all this economic potential, trade 

is strengthened and grows day by day, 

not only at its base in the municipality 

and districts but also in the marble and 

granite quarry regions.

Through these brief glimpses of the 

city of Cachoeiro de Itapemirim, we 

have opened a curtain in time to seek 

in the past of the 19th century for the 

facts that have enriched its history 

of quarrying which started with the 

pioneers who, faced with the unknown, 

overcame almost insurmountable 

barriers and entered history.
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“Espírito Santo

A potential in stone,

An extraordinary beauty,

A sleeping wealth”.

(Pessin, 1993).

When we leave or arrive in Espírito 

Santo, the rock formations that compose 

the aesthetic and exalting image of 

the state are magnified in their natural 

beauty. The contours of the mountains 

start to intertwine at the border with 

the state of Rio de Janeiro and run to the 

State of Bahia.  Particularly in Cachoeiro 

de Itapemirim, the landscape changes in 

values and charms.

 We are faced with marble as a 

natural feature that impresses with the 

contrast of white against other colors of 

stone, such as granite.

Walking on the beaches or in the 

countryside, the beauty extends its 

fullness to all corners. 

Farther north in all municipalities, the 

shapes and shades of the rocks are present 

and enchanting as if God had enhanced his 

creation throughout our territory.

All of this gives our state a privileged 

place in the context of rock formation 

wherever you look from South to North, 

an object of admiration, a factor of 

wealth (PESSIN, 1993).

“Espírito Santo                                                     
Um potencial em pedras,                                         
Uma beleza extraordinária,                            
“Uma riqueza adormecida”.                                                  
Pessin, (1993).

Quando saímos do Espírito Santo ou 
chegamos a ele, as formações rochosas que 
fazem parte do visual estético e engrandecedor 
do Estado se agigantam numa obra natural 
maravilhosa. Os contornos da serra começam 
e se entrelaçam desde os limites com o 
Estado do Rio de Janeiro até o Estado da 
Bahia. Particularmente, em Cachoeiro de 
Itapemirim, a paisagem muda os valores e 
os encantos. Deparamos com o mármore 

como destaque natural que impressiona pelo 
contraste do branco com outras colorações de 
pedra, como o granito.

Passando pelas praias ou pelo interior, esta 
beleza se estende por todos os cantos em 
toda a sua plenitude. Mais para o Norte, em 
todos os municípios, em formas e nuances, as 
rochas estão presentes e encantando como se 
Deus em todo o nosso território aprimorasse a 
sua criação.

Tudo isso dá ao nosso Estado um lugar 
privilegiado no contexto da formação rochosa 
aqui, ali, de Sul a Norte, um motivo de 
admiração, um fator de riqueza (PESSIN, 1993).

Elementos históricos da região

Historical elements of the region

O Governador Francisco Alberto Rubim, que 
pode ser considerado fundador da cidade, 
escreveu em um ofício datado de julho de 
1819, ao referir-se à medição de uma estrada 
que ele mandou abrir: “…Principia próximo do 
Quartel da Barca que fiz levantar na margem 
Sul do Rio Itapemirim defronte a primeira 
caxoeira seis léguas para o sertão da vila que 
faço menção…”. O mesmo Rubim, em ofício 
endereçado ao Conde da Barca, em junho de 
1816, grafou conforme se pode ler no original: 
“… O primeiro caxoeiro dista dela (Vila do 
Itapemirim) seis léguas…”.

Outro Governador da Província, Machado 
de Oliveira, ao transcrever esse documento, 
em 1856, na Revista do Instituto Histórico, 

modificou o texto e a grafia: “… O primeiro 
cachoeiro deste rio dista da vila seis léguas…”.

José Fernandes da Costa Pereira Júnior, a cujo 
encargo também esteve confiado o governo 
capixaba, oficiava, em 1863, a Assembleia 
Legislativa Provincial: “Ponte sobre as 
Caxoeiras de Itapemirim: orçada em dois contos 
de réis”. Em um livro de notas, pertencente a 
um cartório campista, estava registrada, em 
1736, referência a um pioneiro na fundação 
da  Aldeia de São Fidelis, no Paraíba, lendo-se: 
“… chegando por bem duas vezes a acudir com 
quase toda a família humana três léguas ou 
mais desta Aldeya para cima por cachoeiros 
quase inavegáveis”.

Origem do nome da cidade

Referring to the measurement of 

a road that he had ordered opened, 

Governor Francisco Alberto Rubim, who 

is regarded as the founder of the city, 

wrote in a dispatch dated July 1819:

“It starts near the Barca barracks 

that I constructed on the south bank 

of the Itapemirim river opposite the 

first caxoeira [waterfall, in English] six 

leagues into the interior of the village 

that I made mention ....”,  The same 

Rubim, in a dispatch addressed to the 

Count of Barca, in June 1816, spelt as it 

reads in the original: “The first caxoeiro 

is six leagues away from it (the Village 

of Itapemirim)…” Another governor of 

the province, Machado de Oliveira, in 

transcribing the document in 1856 for 

the Journal of the Historical Institute, 

changed the text and spelling: 

“The first cachoeiro of this river is six 

leagues far from the village....”

José Fernandes da Costa Pereira 

Júnior, who was also entrusted with 

the government of the state, stated 

in 1863, to the Provincial Law-making 

Council: “Bridge on the Caxoeiras of 

Itapemirim: estimated at two contos de 

reis”. Registered in a ledger belong-

ing to a notary in Campos in 1736 was 

reference to a pioneer in the founding 

of the Aldeia de São Fidelis, in Paraíba 

and reads: “... getting to help two times 

with almost all the human family, three 

leagues or more above the village by 

almost unnavigable cachoeiros.” 

Origin of the name of the city 
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Quando, na Freguesia de São Pedro do 
Cachoeiro, editou-se o primeiro jornal: “O 
Itabira”, em 1866, ainda não estava firmada a 
grafia do nome do lugar. No corpo de redatores 
do jornal, destacava-se a colaboração de Basílio 
Daemon, autor de uma História Cronológica 
da Província e em cujas páginas foi grafado 
Cachoeiro com ch e no masculino.

Quatro anos antes, o Padre Antunes de 
Sequeira, no seu poemeto descritivo da 
Província, fazia uso da grafia antiquada, do 
tempo do Governador Rubim.

Em 1885, escrevia-se o nome certo e 
por extenso. Alfredo Mário Pinto, nos 
“Apontamentos para o Dicionário Geográfico 
do Brasil”, registrou: “… Da Câmara Municipal 
dessa cidade recebemos, em 1884, a seguinte 
informação: A sede do município é a cidade do 
Cachoeiro de Itapemirim, que tem recente data, 
pois que a primeira casa construída foi no ano 
de 1846”. 

Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Cachoeiro_de_Itapemirim.

In the Parish of Saint Peter of 

Cachoeiro, the first edition of the 

newspaper “The Itabira” in 1866 had 

not yet established the spelling of the 

name of the place. In the editorial 

staff of the newspaper featured the 

collaboration of Basilio Daemon, au-

thor of a Chronological History of the 

Province in which pages Cachoeiro 

was spelt with ch and in the mascu-

line gender. Four years earlier, Father 

Antunes de Sequeira, in his descrip-

tive poem of the Province, used the 

old spelling of Governor Rubim’s time.

In 1885 the name was spelt right 

and in full. Alfredo Mario Pinto, in 

“Notes on the Geographical Diction-

ary of Brazil” wrote: “The City Council 

of this city received in 1884 the 

following information: The munici-

pal seat is the city of Cachoeiro de 

Itapemirim, which is of recent date, 

since the first house was built in the 

year 1846”. 

Taken from: http://pt.wikipedia.

org/wiki/Cachoeiro_de_Itapemirim.
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A história da chegada dos primeiros colonos à 
região de Cachoeiro de Itapemirim refere-se à 
mineração do ouro que se deu aproximadamente 
em 1570, provavelmente, no município de 
Castelo. No entanto, só a partir de 1754 aparece 
uma população que é mencionada como 
residente nos Arrais da Barra do Castelo (Duas 
Barras), região de minas de ouro (COSTA, 1991). 

A região era dominada pelos temidos índios 
Puris, que já mantinham uma disputa de área 
com os Botocudos, e fez-se necessária a criação 
de postos de policiamento para que fossem 
evitadas hostilidades de ambas as tribos com os 
exploradores (COSTA, 1991). 

As explorações tiveram início por volta do ano 
de 1820 e, como não havia jeito de subir o rio 
Itapemirim devido a um encachoeiramento, 
os destemidos homens tinham à sua frente 
um enorme desafio. Comandados pelo então 
Tenente Luiz José Moreira, que havia ganhado 
uma concessão territorial, começaram a construir 
cabanas e vários tipos de pequenas moradias no 
local para que, a partir daí, pudessem prosseguir 
o desbravamento à procura do tão cobiçado 
ouro. Surgiram vilas e povoados em meio a uma 
série de confusões em relação à nomenclatura 
da cidade, que era sempre escrita de forma 
diferente, conforme documentos comprobatórios 
em relação a isso. 

Gênese do município de 
Cachoeiro de Itapemirim

Beginnings of the municipality of Cachoeiro 
de Itapemirim

The story of the arrival of the first set-

tlers to the region of Cachoeiro de Itape-

mirim begins with gold mining that took 

place in approximately 1570, probably in 

the town of Castelo. However, it was not 

until 1754 that a population which could 

be considered resident appeared in Arrais 

da Barra do Castelo (Duas Barras) in the 

gold mining region (COSTA, 1991). The 

region was dominated by the feared Puris 

Indians who had already had a territorial 

dispute with the Botocudos Indians. It 

was deemed necessary to set up check-

points to avoid hostilities between the 

tribes and the explorers (COSTA, 1991).

Exploration began around 1820 and 

brave pioneers had a huge challenge be-

cause the Itapemirim River was impassable 

due to the waterfalls. Under the leadership 

of then-Lieutenant José Luiz Moreira, who 

had acquired a territorial concession, huts 

and various types of small dwellings were 

built on the site in order to continue explo-

ration in search of the coveted gold. Towns 

and villages emerged in the midst of the 

confusion regarding the name of the city, 

which was always spelt differently. There is 

documentary evidence related to this.

Ainda de acordo com COSTA (1991), o 
povoamento tornou-se generalizado provocando 
a cultura da lavoura de subsistência e 
possibilitando assim a formação dos primeiros 
núcleos populacionais com pequenas 
plantações de mandioca, de bananas e de 
cana-de-açúcar. Nascendo então a chamada 
Vila Itapemirim e com isso o crescimento de 
fazendas provenientes de grandes latifundiários 
estendendo-se por toda a região.

O Governador Francisco Almeida Rubim fez 
construir, à margem sul do rio, o Quartel da 
Barca, que foi uma homenagem a Luiz Araújo 
- Conde da Barca, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra de Dom João VI. Com 

essa iniciativa, os povoadores tiveram proteção 
contra as incursões dos índios Puris e Botocudos, 
que hostilizavam aqueles que percorriam a região 
à procura do ouro que os rios prometiam, ou até 
mesmo os lavradores que desejavam trabalhar a 
terra com plantação de cana-de-açúcar. 

Por determinação do Governador Rubim, havia 
um patrulhamento realizado por pedestres, que 
descia do Cachoeiro até a Vila de Itapemirim, 
prosseguindo até o Quartel de Boa Vista, 
situado na barreira do Siri, em frente à Ilha das 
Andorinhas, regressando ao ponto de partida, 
alternando em sentido contrário com a patrulha 
do Quartel de Boa Vista. 

Furthermore, according to COSTA 

(1991), the settlement established itself 

and gave rise to a culture of subsistence 

farming thereby allowing the formation 

of the first villages with small plantations 

of cassava, banana and sugar cane. Vila 

Itapemirim was then founded and with it 

came a number of farms owned by large 

landowners which extended throughout 

the region.

Governor Francisco Almeida Rubim 

ordered the Barracks of Barca to be built 

on the south bank of the river in tribute 

to Luiz Araujo – the Count of Barca, 

Minister of Foreign Affairs and Warfare 

to Dom João VI. This initiative provided 

the settlers with protection against the 

Botocudos and Puris Indians whose raids 

harassed those who roamed the region 

in search of gold that the rivers promised, 

and even the farmers who wanted to 

work the land to plant sugar cane.

Governor Rubim ordered a foot patrol 

to come down from Cachoeiro to Vila 

de Itapemirim, continuing on to the Boa 

Vista barracks located on the Siri barrier, 

opposite the Ilha das Andorinhas, return-

ing to the starting point, alternating in 

the opposite direction with the Patrol 

from the Boa Vista barracks. 



A patrulha de pedestre era constituída por negros 
livres, comandada por um Alferes (nome dado a 
antigo militar, hoje equiparado a um 2º Tenente). 
Os quartéis tiveram seus efetivos aumentados e 
foi nos seus arredores que começou a formação 
dos primeiros núcleos populacionais com 
pequenas plantações de mandioca, de bananas e 
de cana-de-açúcar. 

A pesca e a caça davam condições fartas aos 
habitantes. Começava a lenta penetração no 
território dos silvícolas para o domínio dos 
desbravadores. Os fazendeiros de Itapemirim 
começavam a estender suas propriedades pelas 
margens do rio, sendo que, onde hoje está 
plantada a cidade foram fazendas pertencentes, 
outrora, a alguns deles, entre os quais citamos 

Joaquim Marcelino da Silva Lima (Barão de 
Itapemirim), figura principal do Sul do Estado 
naquela época, Manoel José Esteves de Lima, um 
português que criou cidades e povoações no Sul 
do Estado.

Durante a fase da cana-de-açúcar Cachoeiro 
era um povoado perdido à margem do rio 
Itapemirim. De um lado do rio existiam 
20 fazendas de açúcar, em sua maioria 
desenvolvidas a vapor. Essas fazendas 
abasteciam de aguardente e açúcar toda 
a província e exportava ainda, em grande 
quantidade, para o Rio de Janeiro. A 
arrecadação do Sul do Estado era basicamente 
café e um pouco de cana, que já vivia sua fase 
de decadência (COSTA, 1991).

The foot patrol was composed of free 

negroes led by an Alferes (archaic name 

given to a soldier, now equal to 2nd 

Lieutenant).  The manning of the bar-

racks was increased and it was in the 

surrounding area that the first settle-

ments were started with the formation 

of small plantations of cassava, banana 

and sugar cane.

Fishing and hunting provided an 

abundance of food for the inhabit-

ants. Forestry pioneers began the slow 

penetration into the territory. The 

farmers in Itapemirim began to extend 

their properties along the banks of 

the river. The city today stands where 

in the past stood the farms belonging 

to, amongst others illustrious figures, 

Joaquim Marcelino da Silva Lima 

(Baron of Itapemirim), who at that time 

was a prominent figure in the south of 

the state, and Manoel José Esteves de 

Lima, a Portuguese responsible for the 

creation of the townships and settle-

ments in the south of the state. 

During the sugar cane era Cachoeiro 

was a lost village on the banks of the 

Itapemirim River. On one side of the 

river, there were 20 sugar plantations, 

the mills of which were mostly steam-

powered. These farms supplied the 

province with sugar-cane brandy and 

sugar and also exported products in 

large quantities to Rio de Janeiro. The 

revenue from the south of the state was 

basically from coffee and to a lesser 

extent sugar cane, which had fallen 

into decline (Costa, 1991).

O desenvolvimento industrial no setor 
açucareiro, a despeito de disputas travadas pelos 
seus senhores de engenho, fez com que o Estado 
do Espírito Santo se tornasse, na época, um dos 
maiores fornecedores de aguardente e açúcar 
ao Rio de Janeiro. Após o cultivo de cana-de-
açúcar, chega à região o desenvolvimento pelo 
plantio de café, tal desenvolvimento se deu 
pelas mãos dos italianos que aqui chegaram em 
1874 a 1878 e estabeleceram-se na zona rural, 
deixando suas marcas em nosso solo através de 
seu trabalho e cultura. 

Os italianos que deixaram sua pátria, com 
seu desenvolvimento e sua cultura, vieram 
para o Brasil, enfrentando intempéries, 
doenças e a própria solidão, entraram para 

nossa história como pioneiros desbravadores 
do sertão (COSTA, 1991). 

O caminho da mineração do calcário, na 
fabricação de cal, segundo a narração de 
antigos italianos, surgiu provavelmente em 
1874 ou 1878, quando aqui chegaram os 
primeiros colonos italianos. Estes colonos 
partiam de Rio Novo, colônia que se estendia 
por 282.529.127 m² e que era atravessada 
pelo rio Novo, rio Itapemirim, rio Iconha e 
rio Benevente e que estava estabelecida nos 
municípios de Itapemirim e Benevente e 
possuía uma população formada de alemães, 
suíços, italianos, belgas, holandeses, franceses, 
austríacos, portugueses, chineses e brasileiros 
(COSTA, 1991).

In spite of the disputes between 

plantations owners, industrial devel-

opment in the sugar sector over time 

made the State of Espírito Santo one 

of the largest suppliers of brandy 

and sugar to Rio de Janeiro. Sugar 

cane cultivation was followed by the 

develop¬ment of coffee plantations. 

This development was led by Italians 

who arrived here from 1874 to 1878 

and settled in the countryside, leaving 

their mark on the land through their 

work and culture.

The Italians, who had left their 

homeland with its development 

and culture to come to Brazil, were 

faced with bad weather, illness and 

loneliness. They are registered in our 

history books as pioneer explorers of 

the hinterland (COSTA, 1991).

Limestone quarrying and the 

manufacture of lime, according to the 

narratives of elderly Italians, probably 

came about in 1874 or 1878, when 

the first settlers arrived here from 

Italy. These settlers departed from 

Rio Novo, a colony covering an area 

of 282,529,127m² which was founded 

in the municipalities of Itapemirim 

and Benevente and is crossed by 

rivers Novo, Itapemir¬im, Iconha 

and Benevente River, and which was 

founded in the municipalities of Itape-

mirim and Benevente. Its population 

consisted of Germans, Swiss, Italians, 

Belgians, Dutch, French, Austrians, 

Portuguese, Chinese and Brazilians 

(COSTA, 1991).
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Cada povo, com sua cultura, sua língua 
e seus hábitos, procurava se agrupar na 
mesma região, não só para a preservação 
de costumes oriundos de países da Europa, 
mas, principalmente, como meio de defesa 
numa região desconhecida. Foi assim que 
grande número de italianos chegou ao nosso 
município e se instalou. A bagagem cultural 
trazida por esses povos tornou-se parte do 
crescimento da mineração de Cachoeiro de 
Itapemirim (COSTA, 1991). 

Ainda acerca da presença dos italianos 
PESSIN (1993) afirma que, Grande 
parte do empresariado desse setor é de 
origem italiana. Foram eles, os italianos, 
vindos da Península, nos anos 60 que 
se incorporaram aos nossos ideais 
de conquista de forma cada vez mais 
expressiva. Sua parcela de contribuição foi 
de fundamental importância. Seu dinheiro 
veio somar-se ao do empresariado local 

que não sonhava com grandes voos e cujos 
empreendimentos eram limitados. 

Também as presenças dos japoneses, 
alemães, americanos, espanhóis e outros 
povos serão, no futuro, reverenciadas 
e destacadas na história das pedras 
ornamentais através da formação de grandes 
conglomerados visando ao mercado mundial. 
É interessante como a humanidade faz 
seu intercâmbio. Da mesma forma que 
Cachoeiro de Itapemirim exporta para 
municípios vizinhos e estados sua mão de 
obra especializada, a Itália foi buscar na 
Grécia enquanto nós fomos buscar na Itália 
(PESSIN, 1993).

E assim foi crescendo o setor de mineração 
em Cachoeiro de Itapemirim, tendo a ajuda 
também dos portugueses, pioneiros na arte 
de beneficiamento do mármore, na região Sul 
do Estado do Espírito Santo (COSTA, 1991).

Each people, with their culture, 

lan¬guage and habits, tried to stay 

together in the same region, not only 

for the preserva¬tion of their customs, 

but mainly as a form of defense in an 

un¬known land. This explains why a 

large number of Italians came to this 

area and settled here. Their cultural 

baggage became part of the quarry-

ing activity in Cachoeiro de Itapemirim 

(COSTA, 1991).

Furthermore, PESSIN (1993) states 

that a large part of this business sector 

is of Italian origin. It was the Italians 

from the Peninsula who embraced 

our ideals of conquest in the 1960’s 

in an evermore significant way. Their 

contribution was of fundamental 

importance. Their money was added to 

that of businessmen who had no higher 

business ideals  and whose ventures 

were limited.

Also the presence of the Japanese, 

Ger¬mans, Americans, Spanish and 

other peoples  was later revered and 

held in a place of prominence in the 

history of dimension stones through 

the formation of large conglomer-

ates with a view to the world market. 

It is interesting how humanity make 

interchanges. In the same way that 

Cachoeiro de Itapemirim exports its 

skilled workforce to neighbouring mu-

nicipalites and states, Italy sought in 

Greece while we were seeking in Italy 

(Pessin, 1993). And so, the quarrying 

sector in Cachoeiro de Itapemirim 

grew also with the help of the Portu-

guese pioneers in the art of process-

ing of marble in the south of Espirito 

Santo (COSTA, 1991).
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Sua beleza e sua neutralidade destacam com 
nobreza essa riqueza mineral de grande valor 
encontrada na maioria dos estados brasileiros. 
Sua pesquisa jamais seria concebida em face de 
grandeza volumétrica. O interesse dos mercados 
internacionais pela beleza do branco alvo, 
caramelo, chocolate caracterizam o seu grande 
valor. O mármore é uma rocha metamórfica, ou 
seja, formada pela transformação de uma rocha 
pré-existente, no caso, o calcário.

Essa transformação, ou metamorfismo, é o 
resultado de uma mudança no meio geológico, 

no qual a estabilidade da rocha pode ser mantida 
somente por uma modificação correspondente 
a sua forma. No caso do mármore ocorre o 
metamorfismo termal, onde há predominância 
de temperaturas elevadas e onde são mais 
acentuados os fenômenos de recristalização.

Também conhecido como calcário cristalino, 
ou melhor, um carbonato de cálcio 
metamorfizado e cristalizado, o mármore é 
uma rocha cristalina composta de grânulos 
de cálcio: CaCO3, ou mais raramente, 
de dolomita: CaMg (CO3)2. Os grânulos 

Mármore: detalhes físicos e técnicos

Its beauty and neutrality highlight 

the nobility of this high value mineral 

that is found in most Brazilian states. 

In the face of such enormous volume 

its research would never be con-

ceived. The interest of international 

markets in the beauty of pure white, 

caramel, and chocolate marble char-

acterizes its value. Marble is a meta-

morphic rock, that is, it is formed by 

the transformation of a pre-existing 

rock, in this case, limestone. 

This transformation, or metamor-

phosis, is the result of a change in the 

geological environment in which the 

stability of the rock can be maintained 

only by a corresponding change in its 

shape. In the case of marble, thermal 

metamorphosis occurs where there are 

predominantly high temperatures and 

where the phenomenon of re-crystalli-

zation is more pronounced.

Also known as crystalline lime-

stone, or better still, a crystallized and 

metamorphosed calcium carbonate, 

marble is a crystalline rock composed 

of calcium granules: CaCO3, or, more 

rarely, dolomite, CaMg (CO3) 2. Indi-

vidual grains can be so small that are 

indistinguishable to the naked eye. 

They can also be thick enough to show 

clearly the cleavage that is character-

istic of calcite. Other minerals such as 

muscovite - biotite, etc may be present 

and are indicated in the usual way. It is 

a stone with a large granular structure, 

containing essentially a single mineral 

element, hence, the name monominer-

alic. Marble is characterized by its low 

hardness and effervescence to acids, 

giving off CO2 (carbon dioxide), and, in 

reaction with HCl (hydrochloric acid).

In its pure state, marble is white, 

but can provide wide range of colors 

because of the various impurities it may 

contain. This stone is found in a variety 

of places. There may be extensive and 

thick layers, such as the out-

crop of marble in Cachoeiro 

de Itapemirim, which ex-

tends from Vargem Alta.

Marble: physical and technical details

individuais podem ser tão pequenos, que não 
se distinguem à vista desarmada, e ainda 
grossos, mostrando claramente a clivagem 
característica da calcita.

Outros minerais podem estar presentes, 
sendo indicados de maneira usual como, por 
exemplo, muscovita – biotita, etc. É uma rocha 
com estrutura granulada e maciça, contendo 
essencialmente um só elemento mineralógico, 
daí a denominação de rocha monominerálica. 
O mármore se caracteriza pela sua baixa 

dureza e pela efervescência com os ácidos, 
desprendendo CO2 (Gás carbônico), e em 
reação com o HCl (Ácido Clorídrico).

Em estado de pureza, o mármore é de cor 
branca, mas pode apresentar ampla faixa de 
cores em consequência das várias impurezas 
que possa conter. Encontra-se esta rocha 
em muitas localidades, podendo existir 
em camadas espessas e extensas, como é o 
caso da lente do mármore de Cachoeiro de 
Itapemirim, que vem desde Vargem Alta.
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Do ponto de vista de distribuição geográfica, as 
principais jazidas de mármore encontram-se nos 
Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. Outros Estados produtores são Paraná, 
Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, São 
Paulo e Mato Grosso.

A extração do mármore só é realizada quando a 
rocha possui estrutura e coesão que permitem 
polimento. No comércio, dá-se o nome de 
mármore a qualquer rocha constituída de 
carbonato de cálcio suscetível de ser polida, e 
nessas condições incluem-se alguns calcários. 
Como a utilização do mármore é bastante 
ampla, o seu emprego se tornou notório em 

revestimentos interiores e exteriores, em 
pisos e ornamentos. Deve-se considerar que 
os mármores coloridos e sulcados de veios, 
geralmente, não são duráveis e econômicos, 
principalmente quando expostos ao tempo. 
Apresentando melhores resultados quando 
aplicados em revestimentos de paredes, móveis e 
rebaixos de teto.

Para uso em pisos, deve-se escolher um tipo de 
mármore que tenha granulação fina e compacta.

Trata-se de uma rocha amplamente conhecida, 
dado o seu grande emprego na indústria de 
construção civil em todo o país (PESSIN, 1993).

In terms of geographical distribution, 

the main deposits of marble are found 

in the states of Espirito Santo, Minas 

Gerais and Rio de Janeiro. Other pro-

ducing states are Parana, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Santa Catarina, São 

Paulo, and Mato Grosso.

Marble is only quarried when the 

rock has a structure and cohesion that 

allows polishing. In trade, the name 

marble is given to any rock composed 

of calcium carbonate capable of be-

ing polished, and these include some 

limestones. As the uses of marble are 

very wide, its application has become 

more evident in interior and exterior 

coverings, floors and ornaments. It 

should be taken into consideration that 

the colored marble and marble with 

grooved veins are generally not durable 

or economical, especially when exposed 

to weather. Best results are obtained 

when applied to wall coverings, furni-

ture and lowered ceilings. 

For use on floors, one should 

choose a marble that is fine-grained 

and compact.

It is a stone that is widely known 

for its use in the construction industry 

across the country (Pessin, 1993).
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O pioneirismo de desenvolvimento das serrarias 
nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
berços de avançado progresso, delimita a nossa 
história. O fenômeno posteriormente atingiu 
a Bahia, o Espírito Santo e Minas Gerais e em 
terceira fase, a Região Sul, Nordeste, Centro-
Oeste e Norte. Os primeiros granitos explorados 
tiveram seus nomes ligados aos locais de 
extração: Capão Bonito, Vermelho Bragança 
e Verde Ubatuba em São Paulo, enquanto no 
Rio de Janeiro, o Preto Tijuca, o Juparaná e o 
Cinza Carijó, desencadeando a busca de uma 
riqueza adormecida por séculos em todo o país 
(PESSIN, 1993).

Com a descoberta do mármore branco, de 
qualidade, em Cachoeiro de Itapemirim, uma 
era industrial foi iniciada no Espírito Santo. 
Também a construção de Brasília, priorizando 

esse mármore, motivou de forma plena o 
sucesso da exploração do mármore que passou 
a ser uma realidade, fazendo do Espírito Santo 
um Estado privilegiado e respeitado no setor 
(PESSIN, 1993).

Descobertas importantes de mármores e 
granitos foram realizadas nos Estados de Minas 
Gerais, em Candeias, Poços de Caldas, Medina; 
na Bahia, em Tanquinho, Potiraguá e Baixa 
Grande, entre outros tantos lugarejos. Pelo fato 
das extrações rochosas de Minas e Bahia estarem 
longe dos portos e das serrarias, o alto custo do 
frete limitou inicialmente a produção nesses 
Estados, havendo somente na década de 1980, 
um deslanche no setor da produção de blocos 
de granito após a sua divulgação na Europa e 
também pela instalação de novas indústrias mais 
próximas aos locais de embarque.

O Mármore e o Granito no Brasil

The pioneering development of sawmills 

in the states of Rio de Janeiro and Sao 

Paulo, the cradles of advanced progress, 

defines our history. This phenomenon 

subsequently reached Bahia, Espirito 

Santo, and Minas Gerais and in its third 

phase, the Southern, Northeastern, Mid-

western and Northern regions, triggering 

the search for this wealth that has befen 

dormant for centuries throughout the 

country (Pessin, 1993). The first explored 

granite was named after their extraction 

sites: Capão Bonito, Vermelho Bragança, 

Verde Ubatuba in São Paulo, while in Rio 

de Janeiro we find Preto Tijuca, Juparaná 

and Cinza Carijó. 

The industrial era of Cachoeiro de 

Itapemirim began with the discovery 

of quality white marble in the Espírito 

Santo. The construction of Brasilia also 

prized this marble and consequently a 

fully motivated and successful explora-

tion of marble became a reality defining 

Espírito Santo as a privileged and re-

spected state in this sector (Pessin, 1993).

Important discoveries of marble and 

granite were made in the state of Minas 

Gerais in Candeias, Poços de Caldas, 

Medina; in the state of Bahia in Tanquinho, 

Potiraguá and Baixa Grande and in so 

many other villages. Because the rock 

extracted from Minas and Bahia was far 

from ports and sawmills, the high cost 

of freight initially limited production in 

these states. In the 1980s the production 

of granite blocks was further enhanced 

Há de se ressaltar o aparecimento de indústrias 
modernas na Bahia dando prosseguimento aos 
trabalhos de homens como Gian Franco, José 
de Castro e os Bastos, que desde os anos 1950 
atuam no setor. No Ceará o desenvolvimento foi 
surpreendente, em grande parte aproveitando 
o que é extraído em mármore e granito no 
Rio Grande do Norte. O mármore se tornou 
realidade em vários Estados brasileiros. Serrarias 
surgiram em todo o território nacional, podendo-
se ressaltar uma em Belém do Pará, iniciativa 
que infelizmente não obteve bons resultados.

É bom ressaltar que na região Centro-Oeste e 
Norte o crescimento industrial foi e é dificultado 
pela situação geográfica e a precariedade de 
acesso à matéria-prima.

A Região Sul se desenvolveu de forma mais 
discreta, pois parte das rochas que formam 
o complexo rochoso existente na região 
da Bacia do Paraná possui características 
diferentes dos nossos mármores e granitos 
e não podem ser utilizadas para os mesmos 
fins. Destaca-se em área próxima à capital 
Curitiba o mármore Branco Paraná, 
explorado, em outras empresas, por Anibal 
Tavares Lopes e seus associados, com 
ramificações nos Estados de São Paulo 
e Minas Gerais. Um dos imigrantes do 
Grupo, Antônio Egídio, distingue-se entre 
os grandes propulsores do progresso no 
setor de pedras no Estado de Minas Gerais 
(PESSIN, 1993).

after its propagation in Europe and new 

industries were established closer to 

places of shipment.

We must mention the emergence of 

modern industries in Bahia which provided 

continuity to the work of men like Gian 

Franco, Jose de Castro and the Bastos, who 

have worked in this sector since the 1950s. 

In Ceará, development was remarkable 

and was largely due to the extraction of 

marble and granite in Rio Grande do Norte. 

Marble became a reality in various states 

of the country. Sawmills sprung up around 

the country with focus on one initiative in 

Belem in Pará that was unfortunately not 

successful. Also to be noted is that in the 

midwest and north, industrial growth was 

hampered by geographical location and 

precarious access to raw materials.

The south, however, developed more dis-

creetly because part of the stone forming 

in the range in the Paraná Basin region has 

characteristics that differ from our marble 

and granite and as such cannot be used for 

the same purposes. Another area of special 

interest is close to Curitiba, where Branco 

Paraná marble was explored in other 

companies by Anibal Lopes Tavares and his 

associates with consequences in the states 

of São Paulo and Minas Gerais. One of the 

immigrants in the group, Antônio Egídio, 

stands out as the main motivating force of 

progress in the stones sector in the state of 

Minas Gerais (Pessin, 1993).

Marble and Granite in Brazil
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O começo do beneficiamento em Cachoeiro 
de Itapemirim realizou-se através do cidadão 
Joaquim Bernadino e seus filhos Joaquim 
Bernadino Filho e Eduardo Bernadino Brito, 
portugueses que aqui chegaram em 1920 
e que formaram a primeira marmoraria de 
Cachoeiro de Itapemirim, que foi denominada 
como “Marmoraria do Sul”, ficava localizada 
na Rua 25 de Março e data o ano de 1930 
(COSTA, 1991).

Paralelo à ação dos primeiros minerados, 
a extração do mármore tem também como 
marco aqui no Espírito Santo o início das 
atividades da fábrica de cimento de Cachoeiro 
de Itapemirim em 1924. A fábrica foi criada 
no governo Jerônimo Monteiro, por volta de 

1912, quando foram instaladas as Companhias 
Industriais do Espírito Santo. A utilização do 
calcário e sua mineração data de antes de 1878, 
quando era usado para a fabricação de cal, 
tijolos e telhas. Apesar da riqueza de calcita, 
mármore e granito no município de Cachoeiro 
de Itapemirim, o beneficiamento antecedeu a 
extração na forma de blocos.

O Estado do Espírito Santo possui 
grandes jazidas de mármore de superior 
qualidade. Chegará o dia, quando 
essa indústria estiver desenvolvida, que 
veremos com orgulho, o nosso mármore 
revestindo os nossos edifícios, os nossos 
templos e os nossos monumentos. (Autor 
não identificado).

O Mármore no contexto regional

Marble processing in Cachoeiro de 

Itapemirim began with Joaquim Berna-

dino and his sons Joaquim Bernadino 

Filho and Eduardo Bernadino Brito, who 

arrived from Portugal in 1920 and found-

ed the first marble mill in Cachoeiro de 

Itapemirim in 1930, which was named 

“Marmoraria do Sul” and located at Rua 

25 de Março (Costa, 1991).

In parallel with the activities of the 

first marble explorers in Espírito Santo 

was the start up of the cement factory 

of Cachoeiro de Itapemirim in 1924. The 

factory was set up during the govern-

ment of Jerônimo Monteiro in about 

1912 when the Industrial Corporations of 

Espírito Santo were being installed. The 

use of limestone and its quarrying dates 

back prior to 1878 when it was used in 

the manufacture of lime, bricks and tiles. 

Despite the wealth created by calcite, 

marble and granite in the municipality of 

Cachoeiro de Itapemirim, processing pre-

ceded extraction in the form of blocks.

The State of Espírito 

Santo has large deposits of 

marble of superior quality. 

The day will come 

when the industry ma-

tures, and we will see with 

pride, our marble covering 

our buildings, our temples 

and our monuments. 

(Au¬thor not identified).

Marble in the regional context 

A extração do mármore em bloco teve 
início em 1957, na propriedade de Horácio 
Scaramussa, filho de imigrantes Italianos, 
em Prosperidade, também em Cachoeiro de 
Itapemirim. Nesse período, ocorreram as 
primeiras tentativas de serragem dos blocos da 
região. O Sr. Horácio possuía uma propriedade 
rural na localidade de Prosperidade, na época 
pertencente ao município de Cachoeiro de 
Itapemirim, hoje parte do município de 
Vargem Alta (COSTA, 1991).

PESSIN (1993), em sua obra, cita um trecho da 
“Revista de Cachoeiro” de julho de 1958, que 
elucida a emoção e satisfação dos primeiros 
passos dados em direção ao progresso da 
exploração do mármore:

“Um dia em julho de 57, o primeiro 
caminhão transportou de Cachoeiro 
de Itapemirim para a Capital 
da República o primeiro bloco de 
mármore, simbolizando a nossa 
mensagem de boa vizinhança e de 
progresso. De tal dia em diante, 
Prosperidade ganhou prestígio. Não 
era somente um lugarejo: era mais. 
Era a terra do mármore branco. 
Mármore que, hoje, se constitui em 
sangue e desenvolvimento, alicerçando 
a nossa economia e proporcionando 
aos filhos de Cachoeiro de Itapemirim 
um motivo novo de orgulho natural e 
justo.” PESSIM (1993).

The extraction of the marble in 

block began in 1957, in the property of 

Horácio Scaramussa, the son of Italian 

immigrants, in Prosperidade also in Ca-

choeiro de Itapemirim. This period saw 

the first attempts of cutting the blocks 

in the region. Mr. Scaramussa had a 

rural property in the town of Prosperi-

dade when it was still part of the mu-

nicipality of Cachoeiro de Itapemirim. 

It is now part of the municipality of 

Vargem Alta (COSTA, 1991). In his book, 

PESSIN (1993) cites a passage from the 

“Revista de Cachoeiro” of July 1958, 

which highlights the excitement and 

satisfaction of the first steps towards 

the exploration of marble:

“One day in July 57, the 

first truck carried the first 

block of marble from Ca-

choeiro de Itapemirim to the 

capital of the Republic, sym-

bolizing our message of good 

neighborliness and progress. 

From this day forward, 

Prosperidade won prestige. It 

was not only another village: 

it was more. It was the land 

of white marble. Marble 

which today constitutes our 

blood and development, 

consolidating our economy 

and providing the children of 

Cachoeiro de Itapemirim with 

a new motive for natural and 

just pride.” PESSIN (1993).
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The activity of cutting created a demand for workshops 

specialized in the maintenance of equipment for the dimen-

sion stone sector. Faced with the need to increase quan-

tity and maintain machines in operation, a company was 

created that would encompass the manufacture of block 

cutting machines as well as other machinery to provide 

maintenance services. 1963 saw the first block cutter with 

an iron structure. It had a wooden wheel with taper hold-

ers that rose the level of the water and sand necessary to 

create attrition on the block with a maximum width of 1.5 

m. This made the whole “sawing” process very improvised 

since even the movement of the block carrying cart was 

done with the chicão jack. (Pessin, 1993).

A atividade de serragem criou uma demanda 
de oficinas especializadas em manutenção 
de equipamentos para o setor de rochas 
ornamentais. Diante da necessidade de 
aumentar a quantidade e fazer a manutenção 
dos teares em operação, foi criada uma 
empresa que englobasse a fabricação de teares 
e outras máquinas, além de prestar serviços de 
manutenção. Em 1963, funcionava o primeiro 
tear com estrutura de ferro, tendo uma roda 
de madeira com suportes cônicos que fazia a 
elevação da água e areia para o atrito necessário 
sobre o bloco com largura máxima de 1,5m, 
compondo assim o todo da “serrada” bastante 
improvisada, pois até a movimentação do 
carrinho porta blocos era feita com o macaco 
chicão (PESSIN, 1993).

Surgiu então o primeiro técnico serrador: 
também desta época seria interessante 
registrar a presença do primeiro profissional 
com aprendizado de aproximadamente 30 
dias em São Paulo, visando a um melhor 
adestramento na função de serrador. Seu 
nome: José Dias. O sucesso nessa tarefa só 
foi alcançado em 1966, quando João Pedro 
Mathias fechou contrato para a construção 
de dois teares em sua oficina localizada em 
São Paulo (PESSIN, 1993).

O início não foi fácil. E, para um 
entendimento do que foi a época e os 
primórdios da extração do mármore entre os 
Cachoeirenses, PESSIN (1993) destaca em 
sua obra três exemplos do que a criatividade 
produziu diante da necessidade. Para efetuar 
primeiro corte com a arte helicoidal, Neno 
De Prá teve a intuição de usar um velho 

posicionado com as rodas suspensas, sendo 
que, em lugar dos pneus de tração, existia 
uma roldana que fazia girar o fio para corte 
do mármore na pedreira assim que o motor 
começava a funcionar.

Outro fato de destaque que ele destaca é o do 
bem-sucedido empresário Nelson Quinelato. 
Sem compressor e sem martelo, as 
perfurações para extração dos blocos eram 
feitas manualmente e da forma mais rústica 
possível: durante horas a fio, no braço, o 
aço recebia ininterruptas marteladas, uma 
operação de autêntico Hércules. Acrescente-
se ao conhecido minerador o curioso 
episódio de sua primeira compra de aço (oito 
metros de ferro sextavado). Não tendo forja 
para a obtenção de têmpera ideal, usava uma 
bomba de inseticida para formigueiro com a 
mesma finalidade.

Then came the first technical cutter. 

Worthy of note here is that this profes-

sional started working after an ap-

prenticeship of approximately 30 days 

in Sao Paulo to better train in the role 

of cutter. His name was José Dias. Suc-

cess in this task came about in 1966 

when João Pedro Mathias, signed a 

contract to build two saws in his work-

shop in São Paulo (Pessin, 1993).

It was not easy for the local people 

of Cachoeiro de Itapemirim to under-

standing this primordial era of the 

extraction of marble. PESSIN (1993) 

points out three examples of the 

creativity that came about in virtue 

of necessity.  

To make the first cut with a helicoidal 

form Neno de Prá had the idea of using 

an old vehicle placed with suspended 

wheels, and in place of the tire traction 

there was a pulley that rotated the wire 

cutting marble in the quarry when the 

motor started working.

Another outstanding fact is the 

success of entrepreneur Nelson 

Quinelato. Without a compressor or 

hammer, perfurations made to ex-

tract the blocks were done manually 

and as simply as possible. For hours 

on end, arm and steel received un-

interrupted hammering, a genuinely 

Herculian task.

There was also the curious episode 

involving a known quarryman in his 

first purchase of steel (eight meters 

of hex iron). As the steel had not 

been forged to obtain best temper, 

he used an insecticide sprayer for an 

ant’s nest instead to do so.
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Pelos caminhos da mineração – calcita, 
mármore e granito – em Cachoeiro de 
Itapemirim, os primeiros passos surgiram 
com a cal, a seguir com o cimento, cujo 
mineral utilizado – calcita foi explorada 
décadas antes do mármore, e depois deste 
bem mais tarde o granito. Com base em 
COSTA (1991), o caminho inicial se deu da 
seguinte forma:

        • Tibúrcio: foi em São João do Oriente, 
distrito de Jaciguá, onde em 1917 uma 
família de portugueses, liderada pelo ancião 
Tibúrcio, tentou serrar blocos de mármore 
com tear rústico de madeira movido a roda de 
água. Esse trabalho continuou com seu filho 
Justino Tibúrcio, na região do Oriente, onde 
o tear fora instalado ao lado da jazida, e de 

tamanho pequeno. Os bloquinhos serrados 
produziam chapas irregulares, resultantes 
da própria rusticidade do tear. Pouco tempo 
funcionou e de suas peças não se tem 
vestígios, mas ficaram a coragem e o esforço.

        • Afonso Zampirolli: inspirado no tear 
do Sr. Tibúrcio, o Sr. Zampirolli, em Santana, 
localidade rural próxima a Vargem Alta, em 
1965, aproximadamente, tentou produzir 
chapas de mármore através de um tear de 
madeira semelhante ao do Oriente. Esse tear 
como o anterior, de construção bem rústica, 
tornou-se inviável tanto do ponto de vista 
comercial como do próprio funcionamento do 
tear. O projeto funcionou pouco tempo e foi 
desativado, por ser impróprio para o que se 
pretendia realizar.

Tentativas de serragem

On the road to quarrying calcite, 

marble and granite in Cachoeiro de 

Itapemirim the first steps came with 

lime, then with cement, which used 

calcite and was explored decades before 

the marble. Then, much later came 

granite. Based on COSTA (1991), the 

initial path is described as follows:

        •  Tibúrcio - In São João do Ori-

ente in the district of Jaciguá in 1917, a 

Portuguese family, led by the elder Mr. 

Tibúrcio, tried sawing marble blocks 

with rustic wooden cutting machine 

powered by a water wheel. His son 

Justino Tibúrcio continued this work 

when a small-size cutting machine was 

installed next to the quarry in the Ori-

ente region. The plates produced were 

irregularly sawn because of the very 

rustic machinery. This worked for a very 

short time with no samples remaining 

other than his courage and effort.

        • Alfonso Zampirolli - Inspired 

by Mr. Tibúrcio’s cutting machine, Mr. 

Zampirolli attempted to produce slabs of 

marble using a wooden cutting machine, 

which was similar to that in Oriente in 

Santana, a rural location near Vargem 

Alta around 1965. With the same arti-

sanal build, this cutting machine was not 

feasible from a commercial point of view 

due to the very operation of the cutting 

machine itself. It was inappropriate for 

what it was intended to accomplish so 

the project ran for a short while and was 

then disabled.

Attempted Cuttings

        • Itaoca: se no Oriente e em Santana 
houve uma tentativa de fabricação de um 
tear de madeira, outra localidade entra para 
a história com um projeto parecido: Itaoca. O 
nome Itaoca – casa de pedra – vem do Tupi, e 
foi escolhido para cognominar o maior distrito, 
talvez o mais rico em mármore da região. 
Realmente as montanhas de mármore que 
circundam o distrito e a quantidade de pedras 
encontradas lá fazem jus à palavra indígena. 
Embora a agricultura, principalmente o 
cultivo de café, tenha sido a base do distrito, 
todo o comércio se movimentou em torno da 

mineração – extração de blocos, cal e moagem 
de calcário. Havia no distrito dois teares com 
colunas de madeira de propriedade da firma 
Silva e Areal, cujos proprietários tinham 
serralherias e marmorarias no Rio. Esses 
teares, pela rusticidade que apresentavam, 
também foram desativados. 

Assim tanto os teares do Oriente e Santana 
como os da firma Silva e Areal foram os 
primeiros passos na tentativa no surgimento 
das serrarias com teares convencionais.

        • Itaoca - While attempts were 

made to build a wooden cutting ma-

chine in Oriente and Santana, another 

location goes down in history with a 

similar project: Itaoca. The name Itaoca 

comes from the Tupi and means ‘house 

of stone’, and was chosen as the name 

for the largest district, which is perhaps 

the richest in marble in the region. The 

marble mountains that surround the 

district and the amount of stones found 

there really do justice to this indigenous 

word. While agriculture, particularly the 

cultivation of coffee, has been the main-

stay of the district, all trade revolved 

around quarrying - extraction of blocks, 

lime and limestone grinding. There was 

a district with two cutting machines with 

wooden columns that were the property 

of the firm Silva and Areal, whose own-

ers had sawmills and quarries in Rio. 

These cutting machines, which were also 

artisanal, had also been disabled.

Thus both the Oriente and Santana 

cutting machines as well as those of 

Silva and Areal were the first steps in 

cutting marble and the emergence of 

conventional block cutters.
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Os caminhões carregavam os blocos nas 
jazidas e partiam rumo ao Rio ou a São 
Paulo, transportando toda riqueza da nossa 
região. Nada ficava na cidade, – a mão 
de obra, os operários, o desenvolvimento 
econômico –, ficavam sufocados pela 
limitação do trabalho extrativista, embora 
as possibilidades desse desenvolvimento 
fossem imensuráveis. E empresas na sua 
maioria que exploravam a extração eram 
de outros Estados e não tinham interesse 
em instalar estas serrarias na região de 
Cachoeiro de Itapemirim (COSTA, 1991).

O mundo do descobrimento dos blocos 
era impenetrável, e só grandes empresas 
começavam a construir máquinas para 

estas serrarias, cujas fábricas eram quase 
um artesanato. Vários fatores enumerados 
abaixo contribuíram para o retardamento 
na instalação de serrarias de mármore no 
município de Cachoeiro de Itapemirim 
(COSTA, 1991): 

      1. As grandes empresas do ramo da 
mineração não tinham interesse em investir 
no município, embora muitas delas extraíssem 
grande quantidade de blocos na região.

      2. Havia a suposição dos pequenos 
empresários da área de extração de ser 
impenetrável o mercado do desdobramento de 
blocos e difícil a venda do material desdobrado 
para os grandes centros.

Pioneirismo árduo

The trucks loaded the blocks in the 

quarries and went to Rio or São Paulo, 

taking all the richness of our region. 

Nothing remained in the city. The work-

ers and economic development were 

stifled by the limitations of extraction, 

while the possibilities for develop-

ment were immeasurable. Companies 

involved in the extraction were for the 

most part from other states and had 

no interest in installing sawmills in 

the region of Cachoeiro de Itapemirim 

(COSTA, 1991).

The world of the discovering of 

blocks was impenetrable, and only 

large companies could build machinery 

for the mills, whose plants were almost 

a craft to themselves. Several factors 

listed below contributed to the delay in 

installation of marble sawmills in Ca-

choeiro de Itapemirim (COSTA, 1991):

     1. There was no interest on the 

part of the big quarry companies to invest 

in the city, although many of them quar-

ried large number of blocks in the region. 

     2. Small businesses in the area 

of extraction were under the assump-

tion that the market for the deploy-

ment of blocks was impenetrable and 

that it was difficult to sell the material 

in the major centers. 

3. Extracting the blocks was less 

expensive and simpler, although the work 

was rougher, harder and heavier. The 

use of capital and technology did not 

depend on large financial resources.  In 

the extraction, the use of skilled labour 

was much less than that used in cutting 

the blocks.

     4. The absence of “schools” for 

cutters. As there were no sawmills in the 

Arduous  Pioneering

      3. Extrair os blocos era menos oneroso, 
mais simples, embora o trabalho fosse mais 
rude, mais difícil e pesado. O emprego 
de capital e tecnologia não dependia de 
grandes economias. Na extração, o trabalho 
especializado é bem menor do que nas 
serragens de blocos.

      4. Ausência de “escolas” para serradores. 
Não havendo serrarias na região, o operariado 
se tornava bem mais difícil de ser encontrado.

      5. Ausência de fábrica de teares 
convencionais, isto é, com colunas de ferro 

como os atuais. Os teares que havia eram 
construídos com colunas de madeira e mesmo 
assim estavam localizados no Rio de Janeiro e 
em São Paulo.

      6. Ausência de um empresário da área da 
mineração domiciliando no município e que 
derrubasse todas as barreiras quase intranspo-
níveis e instalasse as primeiras máquinas.

      7. Vencidas as primeiras dificuldades, 
surge então o primeiro fabricante de tear para 
a indústria de Cachoeiro de Itapemirim. 

region, workers became much more dif-

ficult to find.

     5. Absence of conventional 

cutting machine factories, that is, with 

iron columns like the ones used today. 

The cutting machines that did exist 

were built with wooden columns and 

were still located in Rio de Janeiro and 

São Paulo.

     6. The absence of business-

men residing in municipality capable 

of removing the almost insurmount-

able barriers for the installation of 

the first machines.

     7. Having overcome these ini-

tial difficulties came the first cutting 

machine manufacturer in Cachoeiro 

de Itapemirim.
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Não havia no Brasil, pelo ano de 1965, quem 
fabricasse tear para serrar mármore com 
colunas de ferro. Não somente faltava fabricante 
de tear para serrar mármore, mas também 
informações sobre a arte de desdobramentos de 
blocos em chapas (COSTA, 1991).

A Marsal – Mármore Salviano Ltda – na 
época, através do seu proprietário, embora 
possuísse jazidas, desejava antes da extração, 
iniciar imediatamente a instalação da 
serralheria de mármore. A procura começou 
pelos mineradores no ramo até chegar a um 
proprietário de serraria no Rio de Janeiro 
e que haviam adquirido uma pedreira em 
Itaoca. O primeiro homem que demonstrou 
conhecimento do assunto e muita boa vontade 
em desenvolver o projeto para a construção 

de teares foi o mecânico João Pedro Mathias 
(COSTA, 1991).

O primeiro contato com o Sr. João Pedro 
Mathias foi feito em 30 de setembro de 1966, 
e fechado contrato para a confecção de dois 
teares de ferro fundido devidamente aplainados 
e ajustados. No contrato era fixado o valor dos 
teares, a forma de pagamento e a maneira da 
montagem em Cachoeiro de Itapemirim, que 
deveria ser realizada por um funcionário do 
fabricante, ficando o comprador responsável 
pela base de alvenaria, encanamentos, 
eletricidade e despesas com a viagem e estada 
do funcionário, que viria de São Paulo. 

De acordo com COSTA (1991), instalados os 
dois teares, foi necessário contratar de Italva   

In 1965, there were no manufactures 

producing cutting machines for sawing 

marble with iron columns. There was 

neither a cutting machine manufac-

turer for sawing marble nor was there 

labour skilled in the art of splitting of 

blocks into slabs (Costa, 1991).

The owner of Marsal - Mármore 

Salviano Ltda. - immediately decided 

to start the installation of a marble 

sawmill prior to the extraction of blocks 

even though he possessed a quarry at 

the time.

The search began in the quarrying 

industry and led to the owner of a saw-

mill in Rio de Janeiro who had acquired 

a quarry in Itaoca. João Pedro Mathias, 

a mechanic, was the first man to dem-

onstrate any knowledge in the subject 

along with a willingness to develop the 

project to construct a cutting machine 

(COSTA, 1991).

First contact with Mr. João Pedro 

Mathias was made on September 30, 

1966, and a contract was closed for 

the construction of two properly flat-

tened and adjusted cast iron cutting 

machines. The contract set the value of 

the machines, the method of payment 

and manner of mounting in Cachoeiro 

de Itapemirim, which was to be per-

formed by an employee of the manu-

facturer. The purchaser was respon-

sible for the masonry base, plumbing, 

electricity, and the travelling expenses 

and accommodation of the employee 

who would come from São Paulo.

According to Costa (1991) on install-

ing the two machines, an employee 

from Italva had to be hired to saw the 

marble since there was no one else in 

the region who could do it. This quali-

fied worker taught the four employees 

the company had hired to work as 

merely as masons in the construction 

of the machines. All new things bring 

surprises and when these two cutting 

machines were used for the first time, 

there was no exception to the rule. 

The problems appeared exactly at the 

pumps that feed the machines with 

the mixture of water and sand. These 

pumps were built with iron casings and 

rotors to resist a maximum of 15 work-

um operário para trabalhar na serragem do 
mármore, visto não haver na região quem 
soubesse fazê-lo. Esse operário qualificado 
passou a ensinar aos quatro funcionários 
que a empresa havia contratado, e que 
sabiam trabalhar apenas como pedreiros em 
construções. Como todas as coisas novas 
fabricadas pela primeira vez trazem surpresas, 
esses dois teares não fugiram à regra. Os 
problemas apareceram exatamente nas bombas 
que alimentam os teares com a mistura de água 
e areia. Essas bombas foram construídas com 
carcaças e rotores de ferro que resistiam no 
máximo 15 dias de trabalho. E de 15 em 15 dias 
novas bombas eram feitas para que os teares 
não ficassem parados.

Ainda de acordo com ele, o proprietário da Marsal 
começou a procurar em São Paulo alguma 
empresa que usasse o mesmo tipo de tear e 
encontrou o Sr. Tonetti, usando um tipo de bomba 
que seria a solução do problema – a bomba com 
rotor e carcaça forrada de borracha antiabrasiva. O 
Sr. Tonetti cedeu o modelo usado por sua empresa 
ao mecânico Mathias, que passou a fabricar 
as bombas de nova maneira, solucionando o 
principal problema do funcionamento dos teares.

O Sr. João Pedro Mathias construiu para a Marsal 
seis unidades em quatro anos, aproximadamente. 
Eram teares pequenos, leves e de pouca 
rentabilidade em comparação aos atuais.

ing days. Every 15 days new pumps were made so that the 

machines would continue working.

The owner of Marsal began to look for a company in 

São Paulo that used the same type of machine and found a 

Mr. Tonetti, who used a type of pump that would solve the 

problem - the pump with a rotor and housing lined with anti-

abrasive rubber. Mr. Tonetti gave a model of the pump that 

his company used to Mathias, who began making pumps in 

an entirely new way solving what was until then the main 

problem of the machines.

Mr. João Pedro Mathias built six units in 

approximately four years for Marsal. The ma-

chines were small, lightweight with low profit-

ability when compared to today’s standards.
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Hoje, no APL de rochas ornamentais, o 
equipamento mais comum na serragem de 
granitos é o tear convencional, constituído 
por multilâminas. O corte do bloco se dá 
pela combinação da lama abrasiva (mistura 
de granalha, cal e água), conduzido por um 
conjunto de lâminas movimentadas pelo tear. 
As lâminas, geralmente, são provenientes de 
São Paulo ou Santa Catarina, e a granalha, 
de São Paulo e Cachoeiro de Itapemirim 
(SPÍNOLA, 2003).

Nos tempos atuais, o parque tecnológico 
de rochas ornamentais de Cachoeiro de 
Itapemirim utiliza sistemas de produção 
com alto conteúdo tecnológico. Os blocos são 

introduzidos nos teares onde são serrados 
mármores e granitos, obtendo assim chapas 
de qualquer espessura. O uso do tear 
tradicional no Brasil foi substituído pelo 
TEAR MULTIFIO, máquina que revoluciona 
os conceitos produtivos de chapas de granito. 
Caracteriza-se pela precisão do corte e por 
deixar as chapas menos ásperas levando a 
uma redução do tempo de polimento.

Sucessivamente, para os materiais poucos 
compactos, com a finalidade de melhorar a 
resistência e aspecto estético, as empresas 
adotam linha automática para aplicação 
de resina em mármore e granito. Antes 
da aplicação da resina, a chapa a ser 

Today in the local production network of 

dimension stones, the most common equi-

pment in granite cutting is the conventional 

multi-blade gangsaw. The cut of the block is 

achieved by an abrasive mud (a mixture of 

grit, lime and water), conducted by a set of 

blades moved by the machine. The blades 

are usually produced in São Paulo and San-

ta Catarina, and grit from São Paulo and 

Cachoeiro de Itapemirim (Spinola, 2003).

Nowadays, the technology park for di-

mension stones in Cachoeiro de Itapemirim 

uses  production systems of high technolo-

gy. The blocks are introduced to gangsaws 

where the marble and granite blocks are 

slabbed to any thickness. The traditional 

saws in Brazil have been replaced by MUL-

TIWIRE SAWS, which have revolutionized 

the concept of production of granite slabs. 

It is characterized by the precision of the cut 

that leaves the slab less porous leading to a 

reduction of polishing time.

Subsequently, to improve the strength 

and aesthetic appearance of less compact 

materials, companies adopt an automatic 

production line for the application of resin 

in each type of marble and granite. Due to 

factors of humidity and temperature, the 

slab to be processed is conditioned prior to 

the application of the resin. The slab is then 

maintained at a constant controlled tempe-

rature to achieve the expected hardening of 

the resin. The raw slabs, which have been 

cut or resined, are submitted to successive 

types of finishings that emphasize their 

unique quality such as:

POLISHING: Highlights the color and 

grain of the material, providing greater 

luminosity and transparency.

LEVIGATION: Makes the surface smooth 

and gives an opaque appearance.

THERMAL FINISH: A thermal process 

using oxygen and gas which slides over the 

surface favoring an exfoliation of approxi-

mately 2 mm of material, thus highlighting 

the structure and color.

BRUSHED: Uses abrasive brushes moun-

ted on the line of levigation to obtain a 

rough aspect and slightly wavy texture.

HAMMERED: Obtained with a pyramid-

-tipped hammer, with the possibility of 

several variations, developing a rustic look 

to the material that enhances the texture.

beneficiada será condicionada devido às 
condições de umidade e temperatura, 
enquanto posteriormente será mantida a 
uma temperatura constante controlada para 
conseguirem o endurecimento previsto da 
resina. As chapas brutas, obtidas através 
da serrada ou resinada, são submetidas a 
sucessivos tipos de serviços, que ressaltam 
sua qualidade singular, tais como:

POLIMENTO: Exalta a cor e os veios do 
material, oferecendo grande luminosidade 
e transparência. 

LEVIGADO: Torna a superfície lisa e cheia, 
com um aspecto opaco.

FLAMEJADO: É um processo térmico 
que utiliza oxigênio e gás, que deslizado 
sobre a superfície favorece uma esfoliação 
de aproximadamente 2 mm de material, 
ressaltando assim a estrutura e a cor.

ESCOVADO: Utiliza-se escovas abrasivas 
montadas na linha de levigar para obter um 
aspecto rugoso, textura levemente ondulada.

APICOADO: É obtido com um martelo 
com ponta piramidal, com possibilidade de 
diversas variações, desenvolvendo um aspecto 
rústico ao material que exalta a textura.
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Do primeiro bloco extraído, 
passando pela construção                                                       
de Brasília e a alta procura 
nos dias atuais, pedra ainda é                                       
associada à nobreza e sofisticação.

No Espírito Santo, a extração do primeiro 
bloco de mármore aconteceu há 50 anos. 
Mais precisamente no dia 7 de abril de 1957, 
na localidade de Prosperidade, município 
de Vargem Alta - na época pertencente a 
Cachoeiro de Itapemirim, segundo dados 
do Sindirochas.

A pedra foi extraída na fazenda do produtor 
rural Horácio Scaramussa, filho de 
imigrantes italianos, depois que seu sobrinho 
Oge Dias de Oliveira, ao ver as montanhas do 
mineral, resolveu levar amostras para análise 
no Rio de Janeiro e encontrou mercado junto 
a marmorarias daquele Estado.

Desde então, o Espírito Santo é visto como um 
grande produtor e exportador de mármore. 
Concentrando-se principalmente nos municípios 
da região Sul do Estado, é possível encontrar 
mármores nas cores rosa, branca, verde, pinta 
verde, chocorosa (mistura de chocolate com rosa), 
marrom e o branco absoluto, que é a variedade 
com a cor branca mais pura que existe.

Um dos trechos do livro “Cachoeiro: suas pedras, 
sua história”, de Izabel Lacerda Salviano da 
Costa, explica que a retirada do mineral era feita 
de forma rústica, utilizando ferramentas como 
enxadas e pás. Depois, o bloco era arrastado pelo 
chão por caminhões até a estrada de ferro.

Hoje, máquinas modernas fazem o serviço com 
mais segurança para os profissionais envolvidos 
e com soluções para preservar o meio ambiente. 
E o Espírito Santo responde por 75% da produção 
de mármores do país.

From the first block ex-

tracted to the construction of 

Brasilia and the high demand 

of present days, stone is still 

associated with nobility and 

sophistication.

In Espírito Santo, the first block of 

marble was extracted 50 years ago. 

More precisely, according to the Sindi-

rochas, on April 7, 1957, in the town of 

Prosperity,  Vargem Alta - then part of 

Cachoeiro de Itapemirim. 

The stone was extracted from the farm 

of Horácio Scaramussa, son of Italian 

immigrants. His nephew Oge de Dias 

Oliveira, seeing the mountains of mineral, 

decided to take samples for analysis in Rio 

de Janeiro where he found a market toge-

ther with other sawmills of that state.

Espírito Santo has since then been 

seen as a major producer and exporter 

of marble. Focusing mainly in the cities of 

south of the state, you can find marbles in 

pink, white, green, green spots, chocorose 

(mixture of chocolate and pink), brown 

and absolute white which is the purest 

white that exists.  

In one of the passages from her book 

“Cachoeiro: its Stones, its History”, Iza-

bel Lacerda Salviano da Costa, explains 

that the removal of the mineral was 

done in a very basic fashion, using to-

ols such as hoes and shovels. The block 

was then dragged along the ground by 

truck to the railroad.

Today, modern machines do the job 

more safely for those involved and 

with a higher regard to preserving 

the environment. Espírito Santo now 

accounts for 75% of the marble produ-

ced in the country.

O prestígio da pedra capixaba já percorreu o 
Brasil e o mundo. Hoje é possível encontrar o 
mármore extraído no Espírito Santo em obras 
famosas como a Praça dos Três Poderes em 
Brasília - onde ficam os prédios do Palácio do 
Planalto, sede do Poder Executivo, o Congresso 
Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e 
também no metrô do Rio de Janeiro.

Prestígio dentro e fora 
do Brasil

The prestige of the stone from Espirito Santo has traveled 

Brazil and the world over. Today you can find marble extrac-

ted from Espirito Santo in such famous works as the Square 

of Three Powers in Brasilia - where the Planalto Palace, seat 

of the executive branch, Congress and the Supreme Court are 

located. Marble from Espirito Santo is also found in the Rio 

de Janeiro subway.

Prestige in Brazil and abroad 
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• 7 de abril de 1957: extraído o primeiro bloco 
de mármore em Prosperidade, na fazenda 
de Horácio Scaramussa, tornando-o pioneiro 
nessa atividade.

• 1965: Afonso Zampirolli constrói o primeiro 
tear de madeira para produzir chapas 
de mármore. Com um projeto rústico e 
dispendioso, foi abandonado. 

• 1966: fabricação dos primeiros teares 
convencionais, com colunas de ferro, em São 
Paulo, para a  Marsal Mármore Salviano, pelo 
mecânico João Pedro Mathias.

• 1966: primeira escola de serradores com a 
vinda de Nelson Cordeiro, da cidade de Italva, 

no Rio de Janeiro, que atuou como mestre e 
propagador da técnica de serragem do mármore 
em teares convencionais. 

• 7 de setembro de 1967: inauguração das 
turbinas hidroelétricas e de dois teares 
da Marsal Mármore Salviano, empresa 
pioneira na extração e produção de chapas de 
mármore no Estado.

• 1º de junho de 1970: criação da Cimef – 
Comércio, Indústria, Mecânica, Elétrica e 
Fundição. Primeira empresa de fabricação 
e assistência às máquinas do setor de 
mineração do Espírito Santo, tendo como 
sócios  Marinho Salviano da Costa, Heinz 
H.G. Kaschner e Hans Beerli. 

Linha do tempo do Mármore Capixaba

• April 7, 1957: the first block of mar-

ble is extracted on the farm of Horácio 

Scaramussa in Prosperidade making 

him a pioneer in this activity.

• 1965: Afonso Zampirolli builds the 

first wooden cutting machine to produ-

ce marble slabs but due to its archaic 

design and high cost, it was abandoned.

• 1966: Manufacture of the first 

conventional cutting machines with 

iron columns in São Paulo, for Marsal 

Mármore Salviano by mechanic João 

Pedro Mathias.

• 1966: The first cutter’s school with 

the arrival of Nelson Cordeiro from 

Italva in Rio de Janeiro, who served as 

master and propagator of the techni-

que of sawing marble in conventional 

cutting machines.

• September 7, 1967: Inauguration of 

hydroelectric turbines and two cutting 

machines by Marsal Mármore Salviano, 

a pioneer in the extraction and produc-

tion of marble slabs in the state.

• June 1, 1970: Creation of CIMEF 

- Commerce, Industry, Mechanical, Elec-

trical and Foundry. The first company to 

manufacture and provide maintenance 

to machines in the quarrying sector of 

Espírito Santo with partners Marinho 

Salviano da Costa, Heinz H.G. Kaschner 

and Hans Beerli.

• May 3, 1973: Foundation of Marble 

and Limestone Quarries Extraction In-

dustry Union of Cachoeiro de Itapemirim.

• 1977: Foundation of Mares 

Geologia e Mineração Ltda, the first 

mining company to specialize in the 

field of geology, by Paul Orcioli. Today 

the company has over 200 customers 

throughout Brazil.

• May 29 to June 6, 1982: the first 

caravan from Cachoeiro de Itapemi-

rim to the 3rd Carrara Trade Fair in 

Italy, with a delegation of 25 Brazilian 

Timeline of Marble from Espirito Santo 

• 3 de maio de 1973: fundação do Sindicato da 
Indústria da Extração de Mármore, Calcários e 
Pedreiras de Cachoeiro de Itapemirim.

• 1977: fundação da Mares Geologia e 
Mineração Ltda., primeira empresa de 
mineração especializada no campo da 
geologia, por Paulo Orcioli. Hoje a empresa 
possui mais de 200 clientes em todo o Brasil. 

• 29 de maio a 6 de junho de 1982: primeira 
caravana de Cachoeiro de Itapemirim à 
3ª Feira de Carrara, na Itália, com uma 
delegação composta de 25 empresas 
brasileiras, sendo que 15 eram provenientes 
de Cachoeiro de Itapemirim.

• Março de 1988: criação do Centro 
tecnológico do Mármore e do Granito 
(CETEMAG) a partir de uma reunião de 
empresários do setor com o Bandes. 

• 1988: Primeira Feira do Mármore e 
Granito, promovida pelo CETEMAG, com 
o patrocínio da Secretaria de Estado da 
Indústria, Comércio e Tecnologia (SEICT), 
Bandes e apoio do indicato da Indústria da 
Extração de Mármore, Calcários e Pedreiras 
de Cachoeiro de Itapemirim; do Sindicato da 
Indústria de Mármore e Granito do Espírito 
Santo, Acepes e Findes.

 

companies, fifteen of which  were 

from Cachoeiro de Itapemirim.

• March 1988: Creation of the Tech-

nology Center of Marble and Granite 

(CETEMAG) after a meeting of entre-

preneurs of the sector and the Develop-

ment Bank of Espírito Santo (Bandes).

• 1988: First Marble and Granite Fair, 

promoted by CETEMAG and sponsored 

by the Industry, Commerce and Tech-

nology Department of Espírito Santo 

(SEICT), Bandes, and with the support of 

the Marble and Limestone Quarries Ex-

traction Industry Union of Cachoeiro de 

Itapemirim, and the Marble and Granite 

Industry Union of Espírito Santo, Acepes 

and Findes.
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        • Oge Dias de Oliveira: levou amostras 
do mármore encontrado na propriedade 
de seu tio, Horácio Scaramussa, para 
análise no Rio de Janeiro, trazendo dois 
proprietários de marmorarias cariocas, 
dando início à exploração do mármore no 
Espírito Santo.

        • Horácio Scaramussa: extraiu 
o primeiro bloco em terras capixabas, 
tornando-se o primeiro minerador 
de mármore, com jazidas localizadas 
em sua propriedade rural, no distrito                     
de Prosperidade.

        • Casimiro Costa: veio trabalhar na 
jazida de Scaramussa, a convite de Oge, 
exercendo a função de gerente. Abriu sua 
primeira jazida em Alto Gironda, onde o 
mármore branco era abundante e hoje a 
empresa que criou, Mineração Santa Clara, 
regida pelos filhos depois de seu falecimento, 
está entre as maiores do Estado. 

        • Benjamin Zampirolli: começou com 
o trabalho de extração por volta do ano de 
1965, em Cachoeira Alta e fundou a empresa 
Mineração Capixaba com dois outros sócios. 
Possui também várias realizações na área social, 

Desbravadores que fizeram história

        • Oge de Dias Oliveira took sam-

ples of marble found on the estate ow-

ned by his uncle, Horácio Scaramussa for 

analysis in Rio de Janeiro and returned 

with two Rio owners, which began the 

exploration of marble in Espírito Santo.

        • Horácio Scaramussa extracted 

the first block in Espirito Santo becoming 

the first marble explorer with deposits 

located in the district of Prosperidade.

        • Casimiro Costa came to 

work in the Scaramussa quarry at the 

invitation of Oge in the capacity of the 

manager and opened his first quarry in 

Alto Gironda, where white marble was 

plentiful. He created the company known 

today as Mineração Santa Clara, which 

is one of the largest in the state. On his 

death, the firm is now run by his children.

        • Benjamin Zampirolli began 

extracting in the year 1965 in Ca-

choeira Alta and founded Mineração 

Capixaba with two other partners. 

Among his many achievements in 

the social area is the construction of 

a gymnasium with capacity for one 

thousand people, a medical center, a 

cemetery and even a dental surgery 

for the people in rural zone where the 

company has its headquarters.

        • Ricardo Guidi started as a 

wagoner hauling blocks of marble 

until he acquired his own quarry, 

which evolved into a conglomerate of 

companies involved in the extraction 

of rocks. His material is exported to 

Italy and Argentina.

        • Marinho Salviano da Costa 

commissioned the first conventional 

cutting machine for sawing marble slabs, 

installing the first sawmill in the state. He 

helped create a school of cutters bringing 

a master cutter from Rio de Janeiro. He 

was also a founder of CIMEF. 

        • Rubens Puppin, a geologist 

at the National Department of Mineral 

Production (DNPM), stood out in the 

struggle to resolve conflicts in the quar-

rying sector.

*¹ - Source: Inforochas Magazine - 

May 2007 (year 3, No. 18).

Pioneers that made history

como a construção de um ginásio de esportes 
com capacidade para mil pessoas, posto médico, 
cemitério e até consultório dentário para a 
população da zona rural, onde se localiza a sede 
da empresa.

       • Ricardo Guidi: começou como carreteiro, 
transportando blocos de mármore, até possuir sua 
própria jazida, que evoluiu para um conglomerado 
de empresas ligadas à extração de rochas. Seu 
material é exportado para Itália e Argentina.

        • Marinho Salviano da Costa: 
encomendou a criação do primeiro tear 

convencional para serragem das chapas de 
mármore, implantando a primeira serraria do 
Estado. Ajudou a criar uma escola de serradores 
trazendo um mestre do Rio de Janeiro e 
também foi um dos fundadores da Cimef.

        • Rubens Puppin: geólogo do 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), destacou-se na luta pela solução de 
conflitos no setor de mineração.

*¹ - Fonte: Revista Inforochas - maio de 2007 
(ano 3, nº 18). 
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No mercado nacional e internacional, 
muitos produtos são caracterizados não 
apenas pela marca que ostentam, mas 
também pela indicação da sua verdadeira 
origem geográfica. Essa indicação lhes 
atribui certa reputação, valor intrínseco 
e identidade própria que os distinguem 
dos demais produtos de igual natureza 
disponíveis no mercado. No transcurso da 
história, o termo “indicação geográfica” foi se 
firmando quando produtores, comerciantes 
e consumidores começaram a identificar que 
alguns produtos de determinados lugares 
apresentavam qualidades particulares, 
atribuíveis a sua origem geográfica, e 

começaram a denominá-los com o nome 
geográfico que indicava sua procedência.

As Indicações Geográficas - (IGs) são uma 
ferramenta coletiva de proteção e promoção 
comercial dos produtos tradicionais. O 
sistema de IG, além de proteger, deve 
promover os produtos e sua herança histórico-
cultural, que é intransferível. Essa herança 
abrange inúmeras especificidades: a área de 
produção definida, a tipicidade e autenticidade 
com que os produtos são produzidos 
e a disciplina com que os produtores 
responsabilizam-se pela garantia da qualidade 
da produção. Essas especificidades garantem 

In national and international markets, many products are 

characterized not only by the brand they bear but also by the 

indication of its true geographical origin. This indication gives 

them a certain reputation, an intrinsic value and an identity 

that distinguish them from other products of the same nature 

on the market. Throughout history, the term “geographical 

indication” was established when producers, traders and con-

sumers began to identify some products by certain places that 

had particular qualities attributable to its geographical origin, 

and began to call them by their geographical name, indicating 

their origin.

Geographical Indicators – GIs – are a tool for collective 

protection and commercial promotion of traditional products.  

The GI system, while protecting products, promotes them and 

their historical and cultural heritage, which is not transferable. 

This heritage includes many special features: a determined area 

of production, the typicality and authenticity with which the 

products are produced and the responsibility that producers 

assume for the quality of production. These specific characteris-

tics guarantee the product’s name and a reputation that must 

be firmly protected by producers within a determined area, be-

cause only producers in these areas may use protected names.

A product that holds a GI has its own identity, is unmistaka-

ble and has generated awareness through superior quality, 

intimate connection with the territory as well as a quality 

assurance system. 

Objects under protection are distinguished from those 

protected by copyright. Geographical Indication is  an instru-

ment of economic development that should be preserved and 

protected, a public good, a national asset, the use of which is 

restricted to producers and service providers operating in that 

established location.

ao produto nome e notoriedade que devem 
ser firmemente protegidos pelos produtores 
da área delimitada, pois somente a estes é 
reservado o uso do nome protegido.

O produto portador de uma IG tem identidade 
própria e inconfundível, possui notoriedade 
gerada através de uma qualidade superior, íntima 
ligação com o território e um sistema de garantia 
desta qualidade.

Objeto de uma proteção distinta daquela 
conferida pelo direito marcário. Constitui um 
instrumento de desenvolvimento econômico que 
convém ser preservado e protegido, a Indicação 
Geográfica é um bem público, um patrimônio 
nacional, cujo uso é restrito aos produtores e 
prestadores de serviço estabelecidos no local.
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Considera-se indicação de procedência o nome 
geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que se tenha tornado 
conhecido como centro de extração, produção 
ou fabricação de determinado produto ou de 
prestação de determinado serviço.

A presença de um selo de IG é uma verdadeira 
garantia para o consumidor, indicando que se 
trata de produto genuíno, cuja especificidade 
se deva à sua origem. Deste modo, os produtos 
com este símbolo inspiram uma maior 
confiança ao consumidor. O selo IG assegura 
que os produtos têm:

     a- Uma história;

     b- Uma determinada forma de 
produção local;

     c- Características determinadas pelo local 
de origem;

     d- Uma boa reputação ligada às 
características da região. Sendo assim, a 
IG poderá gerar, além da fidelização do 
consumidor, renda e emprego.

The geographical name of the country, city, region, locality 

or territory is considered as an indication of origin, which has 

become known as a center of mining, production or manufac-

ture of a product or the provision of certain services.

The presence of a GI seal is a true guarantee for the consu-

mer, indicating that it is a genuine product, whose specificity 

is due to its origin. Thus, products with this symbol inspire 

greater consumer confidence. The GI seal ensures that the 

products have:

a - A history;

b - A particular form of local production;

c- Characteristics determined by place of origin; 

d - Good reputation linked to regional characteristics. Therefo-

re, GI can generate consumer loyalty, income and employment.

Os produtos que apresentam uma qualidade 
única, explorando as características naturais, 
tais como geográficas (solo, vegetação), 
meteorológicas (mesoclima) e humanas 
(cultivo, tratamento, manufatura), e que 
indicam de onde são provenientes são bens 
que possuem um certificado de qualidade 
atestando sua origem e garantindo o controle 
rígido de sua qualidade, denominado de 
“indicação geográfica”, nas modalidades de 
“indicação de procedência” ou “denominação 
de origem”:

- Indicação de Procedência (IP): nome 
geográfico (país, cidade, região, localidade) 
reconhecido pela produção, fabricação ou 
extração de determinado produto ou serviço.

- Denominação de Origem (DO): nome 
geográfico que identifica produto ou 
serviço dotado de características devidas, 
exclusivamente, ao meio geográfico (fatores 
naturais e humanos).

Modalidades de IG  
(de acordo com a Legislação Brasileira - Lei nº 9.279/96)

Products that have a unique quality 

which exploit natural features, such as 

geographical (soil, vegetation), climatic 

(meso-climate) and human factors 

(cultivation, processing and manufac-

turing), and that indicate where they 

come from are products that possess 

a quality certificate denominated  

“Geographical Indication” in the terms 

of “Indication of Origin” or “Denomina-

tion of Origin” attesting their origin and 

ensuring strict quality control:

- Indication of Origin (IO): geogra-

phical name (country, city, region, 

locality) recognized by the production, 

manufacture or extraction of a pro-

duct or service.

- Denomination of Origin (DO): 

geographical name that identifies a 

featured product or service provided 

with due exclusiveness to the geo-

graphical environment (natural and 

human factors).

Modalities of GI (according to Brazilian legislation - Law No. 9.279/96)
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Na história da indústria do mineral capixaba e 
brasileira, o segmento de rochas ornamentais 
apresenta-se como um caso de extrema 
especificidade. O setor surgiu dos braços 
pujantes dos desbravadores do mármore 
na região de prosperidade, hoje distrito de 
Vargem Alta, no entanto, sua atividade se 
estendeu serra acima e serra abaixo, passando 
pelas localidades de São José de Fruteiras, 
Jaciguá, Alto Gironda, Alto Moledo, Itaoca 
Pedra, São Vicente, Vargem Grande do 
Soturno e Morro Grande, sendo que as duas 
primeiras localidades estão no município de 
Vargem Alta.

A expansão da exploração do mármore se deu 
ainda no fim dos anos 1950, com extração do 

primeiro mármore em bloco, que alavancou 
a produção desse produto, culminando na 
extensa área de parque tecnológico que o 
arranjo produtivo local tem nos dias de hoje. 
E o cenário de todo esse crescimento foram os 
municípios de Cachoeiro e Vargem Alta, onde 
está a lente do mármore capixaba de maior 
expressão no setor de rochas ornamentais. 
Com base em diversos estudos, constata-se que 
o mármore ocorre na forma de lente localizada 
no Sul do Espírito Santo, mais propriamente 
nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim 
e Vargem Alta e compreendem um domínio 
metavulcanossedimentar e metassedimentar 
denominado Complexo Paraíba do Sul, 
inserido no Cinturão Móvel Costeiro da Faixa 
Ribeira que se estende por cerca de 40 km.

Throughout the history of the 

quarrying industry in Espírito Santo 

and in Brazil the segment of dimension 

stones is presented as a case of extre-

me specificity. This sector has emerged 

from the arms of the pioneers of the 

marble industry in Prosperidade, today 

a district belonging to Vargem Alta. 

This activity, however, has extended 

up and down mountains ranges pas-

sing through the towns of São José de 

Fruteiras, Jaciguá in the municipality 

of Vargem Alta, as well as Alto Giron-

da, Alto Moledo, Itaóca Pedra, São 

Vicente, Vargem Grande do Soturno 

and Morro Grande.

The expansion of marble exploration 

took place in the late 1950s, with the 

extraction of the first marble block, 

which spurred the production of this 

product, culminating in the exten-

sive technology park that we have 

today. The scenarios for this growth 

in the dimension stone sector were 

the municipalities of Cachoeiro and 

Vargem Alta, where 

the marble outcrop 

in Espirito Santo is 

at its thickest. Based 

on several studies, 

it appears that the 

marble occurs in the 

form of outcrops 

located in the south 

of Espírito Santo, 

more specifically in 

the municipalities of Cachoeiro de 

Itapemirim and Vargem Alta and com-

prises metavulcanosedimentary and 

metasedimentary  dominions known 

as the Paraíba do Sul Complex in the 

Coastal Mobile Belt of the Ribeira 

Stretch which extends for 40 kms.

Nos dois municípios há intensa atividade de 
extração na referida lente e beneficiamento 
do mármore onde todo o aprimoramento 
do processo industrial foi desenvolvido ao 
longo dos anos, sendo que, hoje, Cachoeiro 
de Itapemirim detém o título de maior 
polo industrial de mármore do Brasil, 
convencionou-se que a nomenclatura utilizada 
para esse produto será Mármore de Cachoeiro 
de Itapemirim, e a delimitação geográfica 
será determinada pela divisão política dos 
municípios de Cachoeiro de Itapemirim e 

Vargem Alta, somando uma área geopolítica 
de 1.291,529 km.

Nesse sentido, considerando a lente do 
mármore comum aos dois municípios 
supracitados, fica estabelecida como área da 
Indicação de procedência (IP) delimitada para 
extração, beneficiamento e comercialização 
do mármore, a região conhecida como 
“Cachoeiro de Itapemirim”, cujos limites 
políticos são os municípios de Cachoeiro de 
Itapemirim e Vargem Alta. 

Because of the involvement of these 

two cities in the intense extraction from 

the outcrop, marble processing activi-

ties and all improvements in industrial 

processes over the years, Cachoeiro 

de Itapemirim holds the title of largest 

marble industrial center of Brazil. It 

was further agreed upon that the name 

used for this product will be Cachoeiro 

de Itapemirim Marble and geographi-

cal boundaries will be determined by 

the political division of the municipa-

lities of Cachoeiro de Itapemirim and 

Vargem Alta, totalling a geopolitical 

area of 1,291.529 km ².

Therefore, considering the common 

marble outcrop of these two cities, 

this region known as “Cachoeiro de 

Itapemirim” and the political boun-

daries of the cities of Cachoeiro de 

Itapemirim and Vargem Alta defines 

the Indication of Origin - IO - and is 

nominated for the extraction, proces-

sing and marketing of marble.

Detalhes e perspectivas da lente do mármore contida 
entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Var-
gem Alta / Details and perspectives of the marble outcrop 
existing between the cities of Cachoeiro de Itapemirim and 
Vargem Alta.
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A gestão da Indicação de Procedência 
Cachoeiro de Itapemirim é de responsabilidade 
do Conselho Regulador da Indicação 
Geográfica, órgão social do Centro Tecnológico 
do Mármore e Granito – CETEMAG.

The management of the Cachoeiro de Itapemirim Indi-

cation of Origin (IO) is the responsibility of the Regulatory 

Council of Geographical Indication, an office of the Marble 

and Granite Technological Center - CETEMAG.

Diversas ocorrências de mármores no Sul 
do Espírito Santo distribuem-se numa área 
de cerca de 180.000 ha, abrangendo os 
municípios de Cachoeiro de Itapemirim, 
Vargem Alta e Castelo, sendo que, nos 
municípios de Cachoeiro de Itapemirim 
e Vargem Alta, os mármores af loram 
continuamente, constituindo um maciço 
de cerca de 20 x 8 km². Essa região é 

reconhecida como um dos principais polos 
produtores de mármores ornamentais do 
país, contribuindo com uma produção bruta 
de 42.662 m3, de um total de 52.537 m3 
(DNPM, 2008) onde a atividade extrativa 
encontra-se instalada há várias décadas, 
fornecendo insumos tanto para a indústria 
de rochas ornamentais como para as 
indústrias moageira e de cal.

Área geográfica delimitada da IP Mármore de 
Cachoeiro de Itapemirim

Multiple occurrences of marbles 

in the South of Espírito Santo are 

distributed in an area of approximately 

180,000 ha, covering the municipalities 

of Cachoeiro de Itapemirim, Vargem 

Alta, and Castelo. The marble outcrops 

in the municipalities of Cachoeiro de 

Itapemirim and Vargem Alta are conti-

nuous and form a massif of approxima-

tely 20 x 8 km². This region is recog-

nized as one of the main producers of 

ornamental marble in the country, with 

a gross production of 42,662 m3 from 

a total of 52,537 m3 (DNPM, 2008) 

where quarrying activities have been 

in place for several decades, providing 

raw materials both for the dimension 

stone industry and for milling and 

limestone industries.

The Geographical Boundaries of the Indication of 
Origin of Cachoeiro de Itapemirim
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Rochas carbonáticas abrangem calcários 
e dolomitos, sendo os mármores os 
seus correspondentes metamórficos. 
Os calcários são rochas sedimentares 
compostas principalmente de calcita 
(CaCO3), enquanto dolomitos são rochas 
também sedimentares formadas sobretudo 
por dolomita (CaCO3.MgCO3).

Alguns outros minerais carbonáticos, 
notadamente a siderita (FeCO3), ankerita 
(Ca,MgFe(CO3)4) e a magnesita MgCO3, 
estão frequentemente associados a 
calcários e dolomitos, mas geralmente em 
pequenas proporções. Os mármores são 
caracterizados pela presença de minerais 
carbonáticos com graus variados de 
recristalização metamórfica.

Na área delimitadada IP Cachoeiro de 
Itapemirim encontram-se as seguintes 
classificações de mármore:

      1. MÁRMORE BRANCO

      2. MÁRMORE BRANCO RAJADO

      3. MÁRMORE CHOCOLATE

      4. MÁRMORE ROSA

      5. MÁRMORE AZULADO

      6. MÁRMORE CHOCOROSA

      7. MÁRMORE PINTA VERDE

      8. MÁRMORE CRISTALIZADO

Os materiais autorizados

Carbonate rocks include limestones 

and dolomites with marble as their 

corresponding metamorphic element. 

Limestone is a sedimentary rock com-

posed mainly of calcite (CaCO3), while 

dolomites are sedimentary rocks also 

formed mainly by dolomite (CaCO3.

MgCO3). Some other carbonate minerals, 

notably, siderite (FeCO3), ankerite (Ca, 

MgFe (CO3) 4) and magnesite (MgCO3), 

are often associated with limestones 

and dolomites but usually in smaller 

proportions. Marbles are characterized 

by the presence of carbonate minerals 

with varying degrees of metamorphic 

recrystallization. The following classifica-

tions of marble are in the area bounded 

by the Cachoeiro de Itapemirim IP:

1. WHITE MARBLE 

2. BRINDLE WHITE MARBLE 

3. CHOCOLATE MARBLE 

4. PINK MARBLE 

5. BLUE MARBLE 

6. CHOCOROSE MARBLE 

7. GREEN SPOTTED MARBLE 

8. CRYSTALLIZED MARBLE 

The Authorized Materials 
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Because it is a product extracted from nature, other varia-

tions of color and type can be found as exploration is developed. 

The Regulatory Council of the Cachoeiro de Itapemirim Indica-

tion of Origin, in its standards and regulations, may approve the 

inclusion of the new types of marbles to the list above.

The products of Cachoeiro de Itapemirim Indication of Origin 

must obligatory be extracted, processed and packaged in the 

defined geographical area.

Por se tratar de produto extraído na natureza 
outras variações de cor e tipo poderão ser 
encontradas à medida que a exploração for 
se desenvolvendo. Em caráter complementar, 
caberá ao Conselho Regulador do IP 
Cachoeiro de Itapemirim aprovar, através de 
seus critérios e regulamentação, a entrada 

desses novos tipos de mármores na relação 
acima descrita. 

Os produtos da IP Cachoeiro de Itapemirim 
serão obrigatoriamente extraídos, beneficiados 
e embalados na área geográfica delimitada.

Os produtos industrializados da IP Cachoeiro de 
Itapemirim terão identificação de acordo com a 
disposição a seguir:

      a) Blocos Lavrados: Identificação em uma 
das faces laterais do bloco ou uma das arestas.

      b) Chapas Beneficiadas: Identificação em 
sua face beneficiada.

      c) Produtos Acabados(1): Identificação em 
sua porção frontal ou na embalagem(2).

Identificação dos produtos

The industrialized products of Cacho-

eiro de Itapemirim Indication of Origin 

are identified in accordance with the 

provisions below: 

a) Carved Blocks: Identification on 

one of the sides in a block or edge. 

b) Processed Slabs: Identification on 

processed side. 

c) Finished Goods (1): Identification 

on its front portion or pack (2).

Identification of products 

1  Entende-se por produtos acabados os objetos pertencentes a atividade de beneficiamento terciário do mármore, resultando em: Ladri-
lhos, cubas, lavatórios, bancadas, tampos de mesa, soleiras de escada, rodapés, lápides, adornos, esculturas.
2  Entende-se por embalagem: caixas, embrulhos plásticos, embrulhos de papel, paletes.

1 - Objects belonging to the activity of tertiary processing of marble, resulting in: tiles, tubs, sinks, countertops, tabletops, stairs sills, base-
boards, headstones, ornaments, sculptures.
2 - Boxes, plastic wrappers, paper wrappers, pallets.



 79   
Regulamento de Produção e Rastreabilidade

As normas de rotulagem para os produtos 
autorizados para a IP Cachoeiro de Itapemirim 
seguirão os seguintes aspectos:

I – Norma de rotulagem para identificação da 
IG no rótulo principal: identificação do nome 
geográfico, seguido da expressão Indicação de 
Procedência, conforme segue: 

A rotulagem

The labeling rules for products to be 

authorized to bear the Cachoeiro de Ita-

pemirim Indication of Origin shall con-

form with the following aspects: 

I - Standard labeling to identify the GI 

on the main label: Identification of the 

geographical name, followed by the ex-

pression “Indication of Origin”, as follows:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM           
Indicação de Procedência         

(Indication of Origin)

The Label

O modelo referido é objeto de proteção junto ao 
INPI, conforme facultado pelo Art. 179 da lei  
nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

II – Norma de rotulagem para o Selo de 
Controle: o selo de controle será colocado em 
blocos, chapas, notas fiscais, paletes e caixas 
com produtos finais. O referido selo conterá 
os seguintes dizeres “Conselho Regulador 
da Indicação de Procedência Cachoeiro de 
Itapemirim”, bem como o número de controle. 
O selo de controle será fornecido pelo conselho 
regulador mediante o pagamento de um valor a 
ser definido por seus membros. A quantidade 
dos selos deverá obedecer à produção 
correspondente a cada associado inscrito na IP 
Cachoeiro de Itapemirim.

Os produtos não registrados pela IP Cachoeiro 
de Itapemirim não poderão utilizar as identi-

ficações especificadas no Art. 2º deste artigo. 
Quando procedentes de outra região, mas be-
neficiados na região geográfica, os produtos 
não poderão ressaltar o apelo geográfico.

III – Norma de rotulagem para Selo de 
Especificação Técnica: para garantia da 
qualidade do produto e da sua utilização, no 
selo de especificação técnica constará:

      a) Caracterização química e física do produto;

      b) Aplicação e utilização;

      c) Precauções quanto à utilização;

      d) Manutenção (impermeabizantes);

      e) Discos recomendados para corte.    

The model above is subject to protec-

tion at the INPI, as provided by Art. 179 of 

Law No. 9279 of May 14, 1996.

II - Labeling Standard for the Control 

Seal: the control seal will be placed 

on blocks, slabs, invoices, pallets 

and boxes of the final products. This 

label will contain the following words 

“Regulatory Council for the Cachoeiro 

de Itapemirim Indication of Origin” as 

well as the control number. the control 

seal is provided by the regulatory 

council upon payment of an amount to 

be defined by its members. The num-

ber of seals should be in accordance 

with production corresponding to each 

member enrolled in the Cachoeiro de 

Itapemirim Indication of Origin.

Products not registered with the 

Cachoeiro de Itapemirim Indication of 

Origin may not use the identification 

specified in Art. 2 of this paragraph. 

When coming from another region, 

but processed in the geographical 

region, products cannot use the geo-

graphical identification.

III - Standards for Labeling with 

Technical Specification Seal: to ensure 

the quality of the product and its use, the 

technical specification seal shall contain:

a) Chemical and physical characteris-

tics of the product; 

b) Application and use; 

c) Precautions for use; 

d) Maintenance (impermeables);

e) Recommended cutting discs.
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O sistema de extração e beneficiamento do 
mármore reproduz costumes e tradições da 
região onde se encontra a lente do mármore. 
Tal sistema evoluiu juntamente com novas 
tecnologias que se desenvolvem na região 
ou em diferentes partes do mundo e são 
absorvidas pela região geográfica citada. Na 
IP Cachoeiro de Itapemirim são autorizados 
os sistemas de extração e beneficiamento 
que visem ao aprimoramento qualitativo 
dos produtos obedecendo às rígidas normas 
de controle e monitoramento dos impactos 

ambientais estabelecidas pelo Conselho 
Regulador. A IP Cachoeiro de Itapemirim 
tem como premissa básica o desenvolvimento 
sustentável da cadeia produtiva do mármore 
na área delimitada, seja no aumento 
do produto e da renda, seja na geração 
de emprego e promoção social, seja na 
preservação ambiental.

Muitas vezes considerada problema crônico 
do setor de rochas ornamentais, a gestão de 
resíduos do processo produtivo do mármore 

O mármore e a sustentabilidade

The system of extraction and proces-

sing of marble reflects the customs and 

traditions of the region from where the 

marble is extracted. Such a system has 

evolved with new technologies that have 

developed in the region or in different 

parts of the world and are absorbed by 

the geographic region in question. In 

the Indication of Origin of Cachoeiro de 

Itapemirim, the extraction and proces-

sing systems aimed at improving quality 

of product are permitted providing that 

they comply with the strict standards of 

control and monitoring of environmental 

impacts established by the Regulatory 

Council. The basic premise of the Indica-

tion of Origin of Cachoeiro de Itapemi-

rim is the sustainable development of 

the productive chain of the marble in 

the defined area as well as the incre-

ase in output and income, generation 

of employment, social promotion and 

environmental preservation. 

Ma¬nagement of waste from the 

production process of the marble in 

Cachoeiro de Itapemirim is often consi-

dered a chronic problem in the sector of 

dimension stones. This has always been 

on the agenda of discussions between 

business and government representa-

tives. Today, as a result of actions that 

benefit the environment, Cachoeiro de 

Itapemirim emerges successfully in ma-

nagement of residual rock and technolo-

gical innova¬tion, and is considering the 

reuse of byproducts in other production 

chains.  Soil fertilizers, paint, toothpas-

te, ornamental pebbles among other 

materials are examples of the use of 

byproducts of marble which is suppor-

ted by frequent scientific research and 

pioneering projects. These contribute to 

the creation of jobs and income while lo-

wering the impact on the environment.

The Indication of Origin of Cachoeiro 

de Itapemirim products will only receive 

a processing control seal when they 

meet the regulatory provisions and are 

approved in assessment by the technical 

staff of the Regulatory Council.

Marble and Sustainability 

de Cachoeiro de Itapemirim sempre foi 
evidência em pauta de discussões entre 
empresários e poder público. Hoje, como uma 
resultante de ações em prol do meio ambiente, 
Cachoeiro de Itapemirim desponta como um 
caso de sucesso em gestão dos resíduos de 
rochas e inovação tecnológica, considerando 
o reaproveitamento desses subprodutos em 
outras cadeias produtivas. Fertilizantes de 
solo, tintas, creme dental, seixos ornamentais 
dentre outros materiais são exemplos da 
utilização dos subprodutos do mármore 

respaldados por frequentes pesquisas 
científicas e projetos pioneiros, contribuindo 
para a geração de emprego e renda, além de 
menor impacto ao meio ambiente.

Os produtos da IP Cachoeiro de Itapemirim 
somente receberão selo de controle de benefi-
ciamento após terem atendido ao disposto no 
regulamento, assim como terem sido aprova-
dos na avaliação realizada pela equipe técnica 
do Conselho Regulador.
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A evolução dos setores de extração e 
beneficiamento de mármores e granitos, 
produção e comércio (nacional e internacional) 
motivou e provocou a necessidade de Cachoeiro 
de Itapemirim expor tanto ao Brasil como para 
o mundo a sua riqueza contida no expressivo 
potencial de suas pedras ornamentais.

As feiras do mármore e do granito, desde agosto 
de 1989, não apenas transformam Cachoeiro 
de Itapemirim no centro mais importante do 
país, como abrem espaço na área internacional 
para um lugar de destaque para a região. Desta 
forma, a Feira Internacional do Mármore e 

Granito - Cachoeiro de Itapemirim se tornou 
a maior vitrine de negócios para o setor 
de rochas ornamentais, uma vez que atrai 
visibilidade não apenas para o Sul do Estado, 
mas também para os demais polos de rochas 
ornamentais capixabas. 

Empresas tradicionais de Cachoeiro de 
Itapemirim, Vargem Alta, Castelo e  outros 
municípios do Sul capixaba são os grandes 
destaques do evento, já que a região abriga 
uma grande quantidade de jazidas de 
mármore e a maior parte do parque industrial 
de beneficiamento. 

Evolution in the sectors of quarrying 

and processing of marble and granite, 

production, and trade (domestic and 

international) has led to the need 

for Cachoeiro de Itapemirim to show 

this wealth of expressive potential in 

dimension stones to both Brazil and 

the world.

Since August 1989, the marble and 

granite trade fairs have transformed 

Cachoeiro de Itapemirim into not 

only the most important center in the 

country but also a place of prominen-

ce in an international context.  Thus, 

the International Fair of Marble and 

Granite – Cachoeiro de Itapemirim has 

become the biggest showcase for the 

business sector of dimension stones as 

it enhances not only the profile of the 

south of the state, but also the other 

areas producing dimension stones in 

Espírito Santo.

Traditional companies in Cachoeiro 

de Itapemirim, Vargem Alta, Castelo 

and other municipalities in the south 

of Espirito Santo are featured in these 

events because it is these regions that 

have the most significant marble de-

posits as well as most of the industrial 

park for processing.

This initiative, which is especially 

helpful and useful, and which greatly 

extends the vision of all involved in the 

field of dimension stones, opens the 

range of interest and expectation in ter-

ms of what we have and what marble 

and granite represent as an enhance-

ment within the concept of progress 

throughout the world (Pessin, 1993).

The first marble and granite trade 

fair was held by the Marble and 

Granite Technological Center (CE-

TEMAG) with the sponsorship of the 

Industry, Commerce and Technology 

Department of Espírito Santo (SEICT), 

Development Bank of Espírito Santo 

S/A (Bandes), and the support of 

the Marble and Limestone Quarries 

Extraction Industry Union of Cacho-

eiro de Itapemirim and the Marble 

and Granite Industry Union of Espírito 

Santo, Acepes and the Espírito Santo 

Federation of  Industries (Findes).

Uma iniciativa que é sobretudo proveitosa, e 
útil e que alarga sobremaneira a visão de todos 
quanto ao setor de pedras ornamentais, abre o 
leque do interesse e da expectativa em termos 
do que temos e do que representa o mármore 
e o granito como expressão de realce dentro 
do conceito de progresso em todo o mundo 
(PESSIN, 1993). 

A primeira feira do mármore e granito foi uma 
realização do Centro Tecnológico do Mármore 
e Granito (CETEMAG) que contou com um 
patrocínio da SEICT (Secretaria de Estado da 
Indústria, Comércio e Tecnologia), Bandes 
(Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo 
S/A) e o apoio do Sindicato da Indústria da 
Extração de Mármore, Calcários e Pedreiras 
de Cachoeiro de Itapemirim e do Sindicato da 
Indústria de Mármore e Granito do Espírito 
Santo, Acepes e Findes.

 85   
As feiras do mármore e do granito



 86   
As Feiras do Mármore e do Granito

 87   
As Feiras do Mármore e do Granito

O acontecimento foi de grande importância 
para Cachoeiro de Itapemirim, cujo evento 
atraiu grande número de expositores, 
aproximadamente 100, sendo a maioria 
de Cachoeiro de Itapemirim, bem poucos 
compradores, destacando-se italianos, 
portugueses e franceses e grande número de 
industriais vindos de vários Estados do Brasil. 
A rede de hotelaria foi insuficiente para atender 
os industriais do setor, que lotaram todos os 
principais hotéis da cidade, os da orla marítima, 
serrana e cidades circunvizinhas, alguns se 
hospedando até em Vitória (COSTA, 1991).

A 28ª Feira Internacional do Mármore e 
Granito - Cachoeiro de Itapemirim realizada 
em agosto de 2009 trouxe consigo atrações e 
destaques que não se detiveram apenas nas 
pedras ornamentais, mas também em marcos 
históricos importantes como o tear dos anos 
1960. Esse assunto foi proeminente como 
destacou a REVISTA INFOROCHAS (2009):

Um dos primeiros teares trazidos para 
Cachoeiro de Itapemirim ficou em exposição 
na 28ª Cachoeiro Stone Fair. A máquina  dá 
dimensão da evolução do setor, hoje dotado 

The event, of significant importan-

ce to Cachoeiro de Itapemirim, at-

tracted a large number of exhibitors, 

about 100, most of them from Cacho-

eiro de Itapemirim, as well as buyers, 

among them featuring Italians, Por-

tuguese and French, and a considera-

ble number of industries from various 

states of Brazil. The hotel network 

was insufficient to meet the demands 

of the industrial sector, which filled 

all the leading hotels in the city, the 

coastline, mountains and surrounding 

towns, with some even staying in Vi-

toria (Costa, 1991).

The 28th International Fair of Mar-

ble and Granite – Cachoeiro de Itape-

mirim held in August 2009 brought 

attractions and highlights that did 

not stop at only dimension stones, but 

also important historical landmarks 

such as a cutting machine from the 

1960s. This issue was highlighted by 

INFOROCHAS MAGAZINE (2009):

One of the first cutting machines 

brought to Cachoeiro de Itapemirim 

was on display at the 28th Cachoei-

ro Stone Fair. The machine gives di-

mension to the evolution of the sec-

tor which is now equipped with high 

technology. This historic exhibition 

celebrated the 20th anniversary of 

the event with the main objective of 

developing the segment. The equip-

ment, owned by Gramobras, came 

from the town of Prosperidade in 

Vargem Alta in the 1960s and was 

composed of pieces of wood and was 

powered by water in a very rudimen-

tary fashion. To put this evolution 

into perpective, the water that fed 

the sawing process was carried on a 

wooden wheel. The device had a ma-

ximum width of 1.60 m which restric-

ted the width of the block.

de alta tecnologia. A exposição histórica 
comemorou os 20 anos de realização 
do evento, cujo principal objetivo é 
desenvolver o segmento. O equipamento, 
de propriedade da Gramobras, chegou à 
localidade de Prosperidade, em Vargem 
Alta, na década de 60 e era composto por 
peças de madeira e movido a água de forma 
bem rudimentar. Para se ter uma ideia da 
evolução, a água que alimentava o processo 
de serragem era transportada por uma roda 
de madeira. O equipamento também  tinha 
largura máxima de 1,60m, restringindo a 
largura do bloco.
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O Centro Tecnológico do Mármore e Granito 
- CETEMAG - é entidade detentora da IP 
Cachoeiro de Itapemirim. Fundado em 1988, é 
uma entidade nacional que foi criada visando ao 
aperfeiçoamento tecnológico das empresas no 
gerenciamento e em seus processos produtivos. 
O trabalho da instituição busca identificar as 
necessidades do setor e encontrar soluções para 
seus gargalos.

O objetivo do CETEMAG é estimular o setor 
para a criação de condições favoráveis ao 
desenvolvimento tecnológico de processos 
produtivos, promovendo esforços que assegurem 
a geração, adaptação e difusão de tecnologias 

que contribuam para o fortalecimento da 
indústria de rochas ornamentais nacionalmente.

Nos seus 20 anos de história, a instituição 
deixou sua marca em grandes ações do arranjo 
de rochas. O CETEMAG é o responsável pela  
criação da Feira Internacional do Mármore e 
Granito, uma das três maiores do mundo. Foi 
o realizador do Projeto de Extensão Industrial 
Exportadora (PeiEx), que possibilitou o aumento 
da competitividade das empresas e introduziu 
melhorias técnico-gerenciais e tecnológicas nas 
empresas. Em parceria com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), implantou o 
curso de especialização em rochas ornamentais. 

The Marble and Granite Technological 

Center (CETEMAG) holds the Indication 

of Origin of Cachoeiro de Itapemirim. 

Founded in 1988, this Brazilian organiza-

tion was created to improve technology 

use in the management and production 

processes in companies. The work of the 

institution seeks to identify the needs 

of industry and find solutions for its 

bottlenecks.

The aim of CETEMAG is to stimulate 

the sector by creating conditions that 

develop technological processes, pro-

moting efforts to ensure the generation, 

adaptation and diffusion of technologies 

that contribute to the dimension stones 

industry nationally. 

 In its 20 years of history, the institution 

has left its mark in the major events in 

the sector of rocks. CETEMAG is respon-

sible for the creation of the International 

Marble and Granite Fair, one of the three 

largest in the world. It was responsible for 

the Industrial Exporter Extension Project 

(PEIEX), which enabled companies to 

increase their competitiveness and in-

troduce technical improvements in mana-

gement and business. It established the 

specialization course in dimension stones 

in partnership with the Federal University 

of Rio de Janeiro (UFRJ). 

In 2008, several projects were 

implemented, such as AAMOL - Monte 

Líbano Environmental Association and 

technological innovation projects with 

resources of BID/ CNI. In the Specifier 

Project, CETEMAG created an action plan 

that was geared toward professionals 

in the industry to educate them about 

the uses and applications of dimension 

stones. The Analysis of the Life Cycle of 

Dimension Stones (LCA), which quantifies 

the environmental impacts associated 

directly or indirectly to the product, is in 

its early stages. Competitive Intelligence 

aims to create a database for the sector 

and promote the competitiveness of com-

panies to the benefit of the entire chain.

Another highlight of CETEMAG was 

the implementation of the Valuation and 

Use of Marble Project in the South of Es-

pírito Santo, which aims to gather infor-

mation and diagnose existing barriers. 

In conclusion, CETEMAG is proposing a 

plan for the ordered use of land, which 

contains strategies and measures to be 

implemented in the sustainable deve-

lopment of the center for production of 

marble in the south of the state.

Em 2008, vários projetos foram 
implementados, como a AAMOL (Associação 
Ambiental Monte Líbano) e projetos de 
inovação tecnológica com recursos do BID/
CNI. Para o Projeto Especificador, que é 
voltado para os profissionais do setor a fim de 
orientá-los sobre o uso e aplicação das rochas 
ornamentais, o CETEMAG criou um plano de 
ação. A Análise do Ciclo de Vida das Rochas 
Ornamentais (ACV), estudo que permite 
quantificar todos os impactos ambientais 
associados direta ou indiretamente ao 
produto, está em fase inicial, assim como o 
Inteligência Competitiva, que visa à criação 

de um banco de dados para o arranjo, 
fomentando a competitividade das empresas 
de forma a beneficiar toda a cadeia.

Outro destaque do CETEMAG foi a 
implementação do projeto Valorização e 
Aproveitamento dos Mármores do Sul do 
Espírito Santo, que tem por objetivo levantar 
informações e diagnósticos de entraves 
existentes. Propondo assim um plano de 
ordenamento territorial contendo estratégias 
e medidas a serem implementadas para o 
desenvolvimento sustentável do Polo Produtor 
de Mármores do Sul do Estado.
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O potencial das rochas ornamentais 
capixabas atrai grandes negócios nacionais 
e internacionais para o Estado. O roteiro 
percorrido por compradores de pedras e 
profissionais do segmento forma a Rota do 
Mármore e do Granito, a primeira voltada 
especificamente ao turismo de negócios 
no Brasil. Os municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim, Nova Venécia e Vitória se 
sobressaem na rota, que ainda possui os 
municípios de Barra de São Francisco, 
Ecoporanga, Água Doce do Norte, Pancas, Baixo 
Guandu, Vila Pavão, Muqui, Rio Bananal, São 
Domingos do Norte, Águia Branca, Alegre, 
Atílio Vivácqua, Castelo, Conceição do Castelo, 
Linhares, Mimoso do Sul, Serra e Viana.

O Espírito Santo é o principal produtor e o maior 
processador e exportador de rochas ornamentais 
do Brasil. Responde por praticamente metade da 
produção e das exportações do país e concentra 
mais da metade do parque industrial brasileiro.

Vitória, com seu complexo portuário, consiste 
na via principal de exportação de blocos e 
chapas de pedras ornamentais do Brasil. 
Sedia uma das duas edições anuais da Feira 
Internacional do Mármore e Granito, a 
Vitória Stone Fair Brasil. O evento exerce um 
papel fundamental para o desenvolvimento 
organizacional e tecnológico do segmento, 
pois é nele que as empresas apresentam suas 
novidades. A outra edição da feira acontece em 

The potential of dimension stones 

in Espírito Santo attracts major 

national and international businesses 

to the state. The route covered by 

buyers of stones and professionals 

in the segment makes up the Marble 

and Granite Route and is the first 

dedicated specifically to business 

tourism in Brazil. The municipalities 

of Cachoeiro de Itapemirim, Nova 

Venécia, and Vitória feature on the 

route, which still includes the muni-

cipalities of Barra de São Francisco, 

Ecoporanga, Água Doce do Norte, 

Pancas, Baixo Guandu, Vila Pavão, 

Muqui, Rio Bananal, São Domingos 

do Norte, Águia Branca, Alegre, Atílio 

Vivácqua, Castelo, Conceição do Cas-

telo, Linhares, Mimoso do Sul, Serra, 

and Viana.Espírito Santo is the main 

producer and the largest processor 

and exporter of dimension stones 

in Brazil. It accounts for almost half 

of the production and exports of 

the country and 

composes more 

than half of the 

Brazilian indus-

trial park. 

Vitória, with 

its port complex, 

is the primary 

route of expor-

ting blocks and 

slabs of dimension 

stones from Brazil. 

It hosts one of two annual 

editions of the International 

Marble and Granite Fair, the 

Vitória Stone Fair Brazil. The 

event plays a key role in the 

organizational and technologi-

Cachoeiro de Itapemirim, que é o maior polo 
processador do Brasil, nacionalmente conhecido 
por seu parque industrial de beneficiamento de 
rochas ornamentais.

No Norte do Estado, a extração e o 
beneficiamento do mármore e do granito 
estimularam o desenvolvimento dos municípios 
e incentivaram a criação de milhares de 
empregos. A região é conhecida como Núcleo de 
Extração de Nova Venécia e tem este município 
como referência.

O tamanho das jazidas e a importância dos 
negócios alavancados por esse segmento 
justificam a inclusão de 21 municípios na Rota 
do Mármore e do Granito.

No Sul do Estado, onde Cachoeiro de Itapemirim 
se destaca como principal centro de extração, 
concentram-se as jazidas de mármore. Ao norte, 
que tem Nova Venécia como referência, estão as 
jazidas de granito.

O principal parque industrial de beneficiamento 
das rochas ornamentais fica no sul do Estado. 
Paralelamente, a Região Metropolitana registra 
um crescimento do número de empresas 
de processamento de mármore e de granito, 
responsáveis pela oferta de produtos de maior 
valor agregado.

(FONTE: www.descubraoespiritosanto.es.gov.br)

cal development of the segment because 

it is a prime venue for companies to 

present their news products. The second 

event takes place in Cachoeiro de Itape-

mirim, which is the largest processing 

center in Brazil, nationally known for its 

processing of dimension stones.

In the north of the state, the extraction 

and processing of marble and granite 

have stimulated development in munici-

palities and encouraged the creation of 

thousands of jobs. The region is known 

as the Extraction Center of Nova Venécia 

and has this municipality as a reference. 

The size of the quarries and the importan-

ce of business leveraged by this segment 

justify the inclusion of 21 municipalities 

to the Marble and Granite Route.

In the south of the state Cachoeiro de 

Itapemirim stands out as the main center 

of extraction with a high concentration 

of marble deposits. To the north are 

granite deposits, Nova Venécia being our 

point of reference. 

The main industrial processing park 

for dimension stones is in the south of       

the state.

In parallel, the metropolitan area 

recorded a growing number of companies 

processing marble and granite, respon-

sible for providing products of higher 

added value.

(SOURCE: www.descubraoespiritosanto.

es.gov.br).
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