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Através do Projeto Academia das Rochas, a ABIROCHAS está formulando instrumentos que 

favoreçam a agregação tecnológica, os processos de inovação e design, a capacitação 

operacional e gerencial, o fortalecimento associativo, o acesso a mercados e outros focados 

na atividade de marmoraria, fortalecendo o papel do marmorista junto a especificadores e 

consumidores finais de todo o país.

A qualificação da marmoraria é considerada importante e extremamente oportuna, cumprindo 

uma dupla finalidade: a capacitação para atendimento das novas formas de relacionamento 

exigidas pela indústria da construção civil dos seus fornecedores, no mercado interno; e a 

adequação para a denominada “terceira onda exportadora” do setor de rochas, centrada no 

fornecimento de produtos acabados e serviços para atendimento de obras no mercado 

externo. 

Arquitetos, designers e outros profissionais que especificam materiais de revestimento 

compõem o elo inicial da estrutura de demanda das rochas ornamentais na construção. Em 

todo o mundo é central o papel dos arquitetos e designers de interiores na definição dos 

materiais cotados para as obras. No Brasil esse papel não pode ser diferente, devendo-se 

fortalecer o relacionamento desses profissionais com os marmoristas, como a melhor forma 

de promover a demanda dos materiais rochosos naturais de ornamentação e revestimento. 

Os documentos técnicos da Série Arquitetura trazem informações que auxiliarão os 

profissionais na seleção dos materiais mais adequados para os seus projetos e satisfação de 

seus clientes.  

No mercado interno, as marmorarias precisarão atuar como fornecedoras de soluções 

integradas de revestimento para as edificações, e não mais como simples fornecedoras de 

insumos. No mercado externo, a terceira onda exportadora é a principal forma atualmente 

vislumbrada para um salto quantitativo e qualitativo das exportações, acrescentando-se 

produtos acabados de maior valor agregado à comercialização. 
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Os usos e aplicações das

ROCHAS 

ORNAMENTAIS
Novas tecnologias e a descoberta de novos
materiais agregam enorme valor e desejo de

são hoje praticamente ilimitados. 

O avanço
TECNOLÓGICO

Reinaldo Dantas Sampaio

será a mola propulsora da manutenção do
interesse do setor arquitetônico pela

«

ROCHA NATURAL.
«

uso das rochas ornamentais.



INTRODUÇÃO

Flexibilidade que pode não ser tão evidente devido ao aspecto monumental de uma 

pedreira, ou da dureza mais do que aparente de uma rocha:  seja num pequeno pedaço, 

ou parte de uma montanha, ou maciço. Sua solidez engana. 

Mármores e granitos têm sido utilizados desde cerca de 2.500 A.C. Inicialmente pelos 

egípcios, tendo depois o seu uso disseminado pelos gregos e até finalmente chegar ao 

Brasil, introduzido pelos portugueses.

Existem hoje centenas de exemplares de rochas ornamentais em explotação. De inúme-

ras formações geológicas, de quase todas as cores ou texturas, de diversas resistências 

ou absorções e com múltiplas possibilidades de acabamento.  

Devido às ferramentas disponíveis de extração e beneficiamento, as rochas podem ser 

classificadas hoje como materiais extremamente versáteis.  

Suas texturas são tão exuberantes que são constantemente copiadas por outras 

indústrias para produção de diferentes materiais não naturais ou sintéticos. 

É evidente que como exis-

tem centenas de tipos de 

mármore ou granito dispo-

níveis no mercado, suas 

qualidades e preços tam-

bém são diferenciadas. E 

ao contrário do que se ima-

gina, não são caros. Alguns 

são mais baratos do que as 

cerâmicas que os tentam 

imitar. Como nas gemas, 

quanto mais raro o mate-

rial, mais desejado e valo-

rizado ele será. Frente de lavra: queda de prancha. 
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Busto masculino em mármore do século II d.C.
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ORNAMENTAIS
ROCHAS

As rochas ornamentais, designações normalmente 

dadas aos mármores e granitos, são materiais utilizados 

largamente no revestimento interno e externo de 

edificações, colunas maciças, objetos, estátuas, 

bancadas de banheiro, balcões, pisos internos e 

externos, aduelas, alisares, rodapés, revestimentos de 

paredes, fachadas, calçadas, etc.

Rocha metamórfica, o mármore pode ser riscado e é 

mais macio do que o granito. Essa informação permite 

que ele seja indicado para locais de menor solicitação à 

abrasão e não seja sujeito a manchamentos.   

As texturas

das Rochas
Ornamentais

são tão

exuberantes
que são

constantemente
copiadas por

outras indústrias,

Não existe defeito em rochas. Linhas, manchas ou riscos são na verdade

a sua assinatura genética. Presentes da natureza para nós, os homens.

GRANITOS

MÁRMORES
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MÁRMORE
USAR

Os mármores são extremamente ele-

gantes em lavabos e banheiros mais 

sofisticados. Como existem materiais 

translúcidos no mercado, aumentam, 

quando iluminados, o grau agregado de 

requinte e estética.

Para limpar? Somente detergente 

neutro e pano úmido. Nada mais!

Preferencialmente, usar mármore em 

áreas internas. Usar em pisos que não 

estejam imediatamente ligados ao exte-

rior (evitar possível abrasão do material 

por resíduos nas solas de sapatos).

As resinas e os impermeabilizantes 

melhoram consideravelmente o desem-

penho, mas é muito mais aconselhável 

utilizar um piso de mármore na sala de 

um apartamento no 10º andar, do que no 

hall térreo de um edifício ou em uma loja 

de rua.

Assim como não se deve usar em pisos 

de alto tráfego ou os de contato direto à 

rua, deve-se evitar seu uso em ban-

cadas que utilizem óleos, frutas cítricas 

e produtos de limpeza de ação corro-

siva, ainda que a impermeabilização 

melhore bastante essa resistência.

Projeto em mármore Carrara. Arquiteto R. Paldês.

GRANITO
USAR

Usado em larga escala em pisos, incluindo-se os de alto tráfego em shoppings, 

rodoviárias e aeroportos. 

Possui várias possibilidades de acabamento e pode ser usado em pisos polidos, rústicos, 

levigados, acetinados, etc. 

É altamente resistente, durável e se destaca pela estética, agregando também um 

grande valor à obra. Por sua dureza, é indicado para bancadas de cozinha ou 

churrasqueira.

Pelo mesmo motivo, é usado em soleiras de portas e peitoris de janelas, pisos de varanda 

e de cozinha. Excelente em bancos e escadas.

Foram utilizados
300.000 m²

 node granito
Aeroporto

Internacional
de Dubai.



ACABAMENTOS

Novas tecnologias trouxeram ao setor infinitas inovações. Por exemplo: acabamentos de 

topos e de cortes, que eram feitos há bem pouco tempo através de lixadeiras manuais e 

antiquadas, hoje possuem máquinas automáticas, com níveis de automação que 

permitem um polimento infinitamente superior e com a mesma qualidade de 

apresentação das faces chapas.

Bancadas de cozinha ou banheiro, balcões de bares ou churrasqueiras e mesmo peças 

de mobiliário como tampos de mesa podem ter seus topos acabados em dezenas de 

modelos diferentes, além de suas combinações aumentarem consideravelmente as 

possibilidades de apresentação.  Por exemplo: esses topos podem ser simples se 

cortados retos, mas, se for aplicado por baixo do mesmo tampo um filete de mesma 

espessura em todo seu contorno, sua aparência final será completamente diferente.    

As metodologias de corte, com a utilização de fios diamantados e os novos equipamentos 

computadorizados, permitem quaisquer possibilidades de desbaste, cortes ou 

acabamentos. O futuro já presente, permite o aparelhamento de um bloco ou peça em 

qualquer formato desejado. A imaginação passa a ser o verdadeiro limite.

12 13

TOPOS

Os topos das rochas podem receber 

inúmeros tipos de acabamento. A 

figura a seguir apresenta algumas 

opções possíveis de executar. Suas 

combinações, inversões ou repeti-

ções poderão aumentar infinita-

mente suas possibilidades, além de 

agregar mais valor ao projeto, com 

criatividade   e elegância.

P
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Reto

Reto Duplo 01

Reto Duplo 02

Reto Triplo

Meia Cana

Canas Triplas

Cana Invertida

Duas Canas

Boleado Triplo

Boleado com Recuo

Boleado Duplo 3



BANCADAS 
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SUPERFÍCIES
ACABAMENTO DAS 

POLIDO - É o mais utilizado e contempla o brilho natural da rocha orna-

mental. Aspecto liso. 

APICOADO - Recebe a ação de pequenos martelos ou máquinas que dão à 

superfície, pequenos furos. Acabamento áspero, uniforme e antiderrapante. 

Indicado para áreas externas.

RESINADO - Recebe aplicação de resina após o polimento, que veda 

totalmente os poros. É muito mais brilhante. Indicado para locais de alta 

exigência contra manchas. Maior proteção.

LEVIGADO - Material bruto, que através de lixamento grosso, fica opaco. 

Levemente antiderrapante.

FLAMADO ou FLAMEADO - Queimado a fogo, rompe alguns minerais e 

deixa a superfície homogênea e áspera. Indicado para fachadas, bordas de 

piscina e escadas externas por não sofrer alterações em sua textura.

BRUTO - Material serrado, sem nenhum acabamento. Não tem brilho e é 

opaco. Excelente para calçadas externas.  

JATEADO - Superfície recebe jatos de areia, tornando-se áspera. Também 

indicada para áreas externas. Textura suave e permite ser impermeabili-

zada, aumentando a proteção.

Misturas de materiais de diferentes cores, recortes e topos diferenciados dão a um projeto 

uma assinatura exclusiva. Nada é impossível de executar para agregar elegância e maior 

valor à sua obra. 

Existem no mercado, rochas translúcidas que conferem mais elegância ao design, com 

utilização de retroiluminação. 

Combinações com aplicação de vidro também se mostraram viáveis e com resultado 

aprimorado, quando aliadas à iluminação.

Existem ainda outras nomenclaturas menos aplicadas nos acabamentos das superfícies, 

como ANTICATO (textura rugosa que imita o couro e pode ser brilhante ou fosca, de 

acordo com o produto aplicado), ou CRISTALIZADO, às vezes confundido com 

RESINADO.
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FRESADO

POLIDO E FLAMEADO

ESCOVADO

FLAMEAMENTO

APICOADO APICOADO DETALHEAPICOADO APICOADO E POLIDO



E RESINAGEM 
IMPERMEABILIZAÇÃO

Resinagem - Foto R. Paldês.

Devido à existência de trincas ou fissuras, alguns materiais precisam que seus blocos 

sejam estruturados (ou envelopados) para assim aumentar sua resistência antes de 

serem desdobrados em chapas. Após sua serragem, as chapas recebem uma tela 

colada em seu verso, para garantir sua integridade durante seu beneficiamento e 

transporte. 

Com equipamentos próprios, as chapas são secas e desidratadas recebendo ainda 

aplicação de resina e passagem por vácuo, terminando com sua cura em uma estufa. 

Assim, trincas e fissuras existentes podem ser tratadas agregando valor de venda. As 

resinas epóxi são componentes importantes, pois vedam totalmente a porosidade de 

alguns materiais aumentando o brilho e o polimento. Aumentam também o desempenho 

das rochas contra produtos corrosivos, mantendo o matiz original. Quase todas as 

chapas exportadas são resinadas.

Existem centenas de tipos de rochas ornamentais em explotação que são oriundas de 

diferentes locais, formações geológicas e de lavras com tensões confinantes totalmente 

desiguais. Por isso, dependendo de sua origem, alguns materiais necessitam de 

cuidados em seu beneficiamento da lavra até a marmoraria. 

Já a impermeabilização, é indicada quando os materiais têm alta absorção de água ou

são assentes em pisos térreos e outros 

locais de umidade ascendente. Lajes ou 

baldrames sobre os terrenos também estão 

sujeitos a microfissuras da concretagem. 

Sabendo-se que ‘‘quanto menor a fissura, 

maior a pressão”, é elementar admitir que 

as microfissuras serão como sugadores da 

água, mantendo o revestimento escolhido 

com aparência de manchado ou molhado.  
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ASSENTAMENTO 
APLICAÇÃO E 

Cabe apenas conhecer as qualidades mais básicas do mármore e de granito, para saber 

se ele é adequado ou não, naquele uso específico. Assim, como não é um especialista 

em tudo, o arquiteto deve, depois de conhecer as opções disponíveis, discutir com o seu 

marmorista ou fornecedor, especificidades de cada material e sua aplicação.

Quanto ao assentamento, existem várias formas de fazê-lo, mas o indicado é a utilização 

de argamassa - especificada pelo fabricante em cada caso. Ressalva-se a argamassa 

branca, tipo AClll, que deve ser usada em mármores e granitos de cores claras, com 

contrapiso seco. Em outros casos, prefira a argamassa ACll.

Em locais sem contra piso desempenado e adequado, um contrapiso executado com 

massa do tipo “farofa” é indicado. Existem, na internet, vários sites que ensinam a fazer a 

massa, que como o nome diz, é seca.

Rejuntes específicos para cada situação, são indicados e sempre devem ser aplicados 

com espátulas, forçando o preenchimento do vão. Nunca usar “nata de cimento” 

espalhada com vassoura ou rodo. Isso não garante a vedação do rejunte.

Rochas ornamentais podem ser 

aplicadas em todos os lugares, 

internos ou externos, incluindo 

fachadas e áreas de grande 

circulação. P
ro

je
to
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o
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PERGUNTANDO

Piso de granito para uma cozinha
a ser assentado num pavimento
térreo. Como fazer? 

Comprar ladrilhos impermeabilizados nas suas 

duas grandes faces e nos quatro topos da 

pedra. Rejuntar pressionando o material entre 

os ladrilhos. Bem rejuntado e impermeabilizado 

evitará marcas de umidade no chão.

Bancada de granito para uma
cozinha sujeita a agentes
químicos. O que fazer? 

Comprar uma bancada impermeabilizada. 

Aumentará sua resistência aos produtos nor-

malmente utilizados em uma cozinha e que são 

ácidos. Dar manutenção periódica.

Como limpar rochas ornamentais?

Somente com água e detergente neutro, no 

máximo.
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FACHADAS

Com o aparecimento dos insertos metálicos (1980), os granitos de revestimento de 

fachadas ficam fixos como uma lâmina independente, afastada da estrutura principal. As 

peças em aço, que estruturam e mantêm o granito afastado, são chamadas de “inserts” e 

a modalidade passou a ser conhecida como Fachada Ventilada ou Fachada Aerada. 

Depois, visando melhorar a fixação, alguns construtores resolveram também fixar os 

granitos nas fachadas com parafusos e buchas metálicas, além da argamassa. Isto 

deixava resultados estéticos duvidosos em função da marca visível dos parafusos, além 

de eflorescências e marcas do tempo que apareciam nos locais perfurados. Tal solução 

melhorou a segurança, mas comprometeu a estética. 

Antigamente rochas de qualquer tamanho, incluindo as grandes placas, eram assentes 

em fachadas externas com argamassas convencionais feitas na própria obra com 

cimento e barro. Assim, existem várias sujeitas à essa má fixação e presumíveis 

infiltrações, além das eflorescências e possíveis e não raros episódios de 

desprendimentos ou descolamentos. Aliado a isso, por não existir previsão de juntas de 

dilatação, o movimento térmico gerado nas fachadas certamente aumentava esses 

riscos. 

Essas fachadas, podem ser executadas com 

peças de granito de 2 cm ou 3 cm de espessura 

e ficar entre 5 cm a 11 cm afastadas da estru-

tura. Esse afastamento cria um colchão de ar, 

que ajuda no conforto térmico da edificação, na 

sua acústica e deixa o revestimento não 

susceptível a eflorescências e manchamentos.

A NBR 13707:1996, substituída pela NBR 15846:2010 da ABNT trata da execução de 

fachadas de edificações com placas fixadas por insertos metálicos. Apesar de haver usos 

com outros tipos de acabamento, aconselha-se o uso dos granitos polidos - de menor 

porosidade e menor manutenção.

21
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 Granitos diferentes, flameados no local, após assentamento. Projeto R. Paldês  
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 DE RESÍDUOS
APROVEITAMENTO

Sustentabilidade e planejamento podem resultar em aumento do valor agregado das

Numa economia circular, o chamado subproduto de um é matéria-prima de outro. Assim 

como em outros setores, é fundamental que exista um gerenciamento mais eficiente dos 

recursos naturais, visando à prevenção do desperdício e consequente aumento da 

poluição. 

Destaque especial para 

que não se desperdice os 

resíduos da marmoraria, 

que podem vir a tornar-se 

uma nova fonte de renda, 

criando usos.

rochas. Considerando-se 

que os recursos naturais 

são finitos, sua utilização 

de forma racional é ne-

cessária.

Os chamados ‘‘Spacato'', 

tão em moda hoje em dia, 

podem ser executados 

com as tiras que são 

resíduos de corte das 

chapas.

Colunas em tiras e balcão/parede em casqueiro. Projeto R. Paldês  
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NOVOS USOS 

O Brasil tem uma grande “geodiversidade” – variedade de ambientes geológicos do 

mundo. Nossas rochas atendem os melhores projetos de arquitetura e design de interi-

ores mundiais, com qualidade reconhecida. E acreditem, muitas rochas brasileiras não 

são vendidas no Brasil. Pura falta de conhecimento e comunicação. 

Com o avanço das tecnologias de máquinas e equipamentos em diversas marmorarias 

no Brasil, é possível criar o que antigamente era impraticável. Arquitetos e designers de 

interiores, quando se integram com marmoristas nos processos de manuseio e benefi-

ciamento, descobrem resultados incríveis para a autenticidade que passam a conseguir 

em seus projetos e no uso das rochas ornamentais. 

USO EM “LIVRO ABERTO”

Também chamado de mancha 

aberta, ou BOOK MATCH, 

consiste no uso de duas, ou 

uma sequência de chapas 

polidas nas faces abertas, o 

que dá um “efeito borboleta”. 

Os resultados podem compor 

painéis em recepções, lojas, 

ambientes de estar, banhei-

ros, tampos de mesa, bal-

cões, etc.
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DESIGN URBANO

Uma grande vantagem da integração de arquitetos e designers de 

interiores com as marmorarias, é que há uma ampliação significa-

tiva do conhecimento de toda cadeia das rochas ornamentais, 

desde as suas lavras (pedreiras), até o beneficiamento final, nas 

marmorarias.

Blocos e espessuras diferenciadas também são condições 

incríveis para a criação de peças individualizadas. Tais espessuras 

diferenciadas podem ajudar muito a compor possíveis peças para o 

paisagismo, mobiliário urbano, fachadas e obras distintas.

Sobras podem virar obras de arte.

MÁQUINAS CNC

Para se lidar com as rochas naturais, os 

equipamentos CNC têm o mesmo princípio, só 

que estruturas e dimensões específicas para se 

trabalhar um material tão duro. Elas movimen-

tam em X, Y e Z discos de serra, fresas, “cane-

tas” de laser e jato de água, lixas, fios diaman-

tados, etc.

Uma informação computadorizada que movi-

menta os eixos X e Y e aciona o momento exato 

de jogar a tinta. Vamos considerar que o ato de 

jogar a tinta, seja um controle de Z. Sempre a 

partir de um projeto CAD, seja 2D ou 3D, as má-

quinas CNC se movimentam pelas coordenadas 

X, Y e Z.

São máquinas de “Comando Numérico Compu-

tadorizado”, e são muito mais comuns do que 

imaginamos. Um plotter é um equipamento 

CNC, pois é uma máquina que direciona um 

dispositivo de jato de tinta, movimentando esse 

dispositivo nos eixos X e Y, de acordo com um 

projeto, um vetor CAD.

Existem ainda máquinas com controles que vão 

além dos três eixos, chegando a cinco e sete 

eixos. Braços robóticos se apresentam como 

tendência e, num breve futuro, com condições de 

pequenas marmorarias e especialistas auxili-

arem arquitetos e designers no cenário das ro-

chas.



29

CORTE COM JATO DE ÁGUA

Antigamente, design em granito e mármore era executar uma “rosa dos ventos”.  Hoje, 

muito mais do que isso, o corte das rochas com jato de água CNC traz a precisão dos 

detalhes dos conhecidos arquivos de desenho, feitos em CAD. Tem a mesma precisão de 

uma plotagem em papel, pois o princípio de um plotter é o mesmo (somente no lugar do 

jato de tinta, usa-se um de água de altíssima pressão): recortes especiais e a 

possibilidade de encaixes e sobreposições para pisos, paredes, mobiliários, marcas e 

símbolos customizados por arquitetos e designers de interiores.
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DECORAÇÃO E PRESENTES

Já encontramos muitos acessórios de 

decoração em rochas naturais, em 

quase toda parte do mundo. Muitos 

foram produzidos artesanalmente por 

habilidosos profissionais. Atualmente, 

com as máquinas CNC e a integração 

com projetos CAD 2D e 3D, é possível 

criar linhas de acessórios exclusivos e 

de design autoral, existindo ainda a 

possibilidade de terem excelente 

projeção internacional.
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HYDROFINISHING
HIDROACABAMENTO OU

É um acabamento de desgaste feito com jato de água. Como a máquina de jato de água 

CNC tem um controle da geometria determinada por um projeto CAD, é possível ter 

acabamentos diferentes numa mesma chapa ou ladrilho. Ainda é pouco usado no Brasil, 

mas já existem baixos-relevos texturizados para compor paredes, pisos, escadas e 

mobiliários, utilizando-se dessa técnica.

LASER DE SUPERFÍCIE

O laser também é usado nas rochas naturais. 

Com uma grande precisão, a programação de 

máquinas a laser trabalha até com fotografias, 

mas o CAD é a base. Mais uma vez, similar a 

um plotter, uma caneta que direciona o laser 

retira, queimando, uma fina camada das 

rochas. Os melhores resultados ficam com as 

rochas naturais escuras, enfatizando um 

contraste entre o polido e o fosco do resultado 

do laser. Muito utilizado na Europa na arte 

funerária, mas nas habilidosas mãos de 

arquitetos e designers de interiores, os projetos 

CAD podem compor painéis exclusivos em 

residências e no segmento corporativo. O 

incrível é que as máquinas a laser que fazem 

esses acabamentos em rochas naturais, são as 

mesmas máquinas que cortam e beneficiam 

painéis de MDF. Centenas de cidades do Brasil 

já possuem esse equipamento.
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REBAIXO ITALIANO

É o rebaixo feito na própria chapa, na bancada de cozinha, 

lavatórios e peças decorativas, delimitando uma área 

úmida. É possível ainda fazer os “drainers grooves”, que 

são os sulcos que facilitam o escoamento da água para a 

cuba. Frequentemente utilizado nos Estados Unidos e 

Europa, no Brasil também é muito especificado por 

arquitetos e designers de interiores da Região Sul. Sem 

peças coladas para formar um degrau e limitar a área 

úmida, o rebaixo italiano resulta num aspecto limpo e 

arrojado em novas cozinhas e áreas gourmet, indo de 

encontro aos atuais hábitos da sociedade. Em muitas 

empresas, o rebaixo italiano é feito manualmente, mas já 

existem e está crescendo os executados em máquinas 

CNC, que os fazem exatamente como projetados em CAD.

COM RELEVO 3D
DESIGN DE SUPERFÍCIE

Já é possível encontrar em algumas lojas 

de revestimento os ladrilhos com relevos 

3D em rochas naturais. Máquinas CNC 

esculpem chapas de mármore que resultam 

em ladrilhos de baixo relevo. As placas 

geralmente são aplicadas em paredes de 

recepções, lavabos, salas de estar e jantar, 

lojas, etc., criando belíssimos painéis 

decorativos. Trazem a sofisticação dos 

veios e cores das rochas naturais, com uma 

volumetria que estimula o seu toque. Quan-

do integrados a bons projetos lumino-

técnicos, proporcionam efeitos únicos de 

luz e sombra, de claro e escuro. Os padrões 

de relevo são exclusivos e extremamente 

autorais. Podem ser uma excelente opção 

de mercado, com a criação de linhas de 

série com a perspectiva de serem revendi-

das por lojas.



34 35

CUBAS MONOLÍTICAS

São cubas de lavabos e banhos verdadeiramente esculpidas a partir de monolitos de 

rochas naturais, de blocos maciços. Antigamente, objetos como cubas e esculturas eram 

esculpidas manualmente por habilidosos artesãos. Atualmente, arquitetos e designers 

de interiores, que já têm como rotina seus projetos em 3D, têm a possibilidade de vê-los 

esculpidos por máquinas CNC. Com um princípio similar à impressão 3D, que a partir de 

um projeto 3D, uma máquina imprime depositando material por um processo de adição, 

as máquinas CNC para rochas, que trabalham com usinagem, partem do mesmo 

fundamento, mas por um processo de retirada. Uma fresa diamantada desbasta um bloco 

maciço até acompanhar a geometria da peça.

Geologia e Design são a combinação 

dos movimentos de veios e cores das 

rochas naturais com a geometria do 

design, onde o sensorial da forma, 

textura, temperatura, luz e sombra es-

timula uma nova relação com a rocha. 

Um design sensorial, emocional, que é 

originado de um autoral. Uma incrível 

possibilidade de autenticidade e 

identidade para cada projeto ser único. 
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PAINÉIS TRANSLÚCIDOS

Uma relação muito próxima com o marmorista, com uma seleção minuciosa na escolha 

de chapas e sua integração com o projeto, é o melhor caminho para um resultado único. O 

uso de materiais translúcidos, integrados com um bom projeto luminotécnico, com 

sistemas de controle de intensidade, cor e acionamento, proporcionam um resultado 

personalizado e marcante.

Algumas rochas naturais possuem minerais que são translúcidos como calcita e cristais 

quartzo. Algumas rochas são consideradas pedras semipreciosas como a ágata. Até 

alguns granitos, que têm presença de cristais, dependendo da espessura da chapa, 

podem apresentar detalhes de translucidez. 
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PEÇAS TORNEADAS 

As rochas naturais mostram-se como um material incrível para a Arquitetura e para o 

Design. O Brasil tem um parque industrial para rochas bastante preparado e a tendência 

das máquinas CNC trará uma nova rotina de trabalho. Na medida em que se estreita o 

relacionamento com marmoristas e a cadeia produtiva das rochas, desde a pedreira até o 

cliente, a criatividade se torna o  combustível para o novo, autoral e autêntico.

Essa é uma excelente oportunidade para que arquitetos e designers possam projetar e 

concretizar verdadeiros patrimônios para as famílias e sociedade. 
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As colunas gregas e vasos em pedra-sabão são algumas das referências, quando se fala 

em peças torneadas em rochas naturais. Técnicas e tecnologias atuais de algumas 

marmorarias proporcionam uma nova realidade de autenticidade nos projetos de 

arquitetos e designers de interiores. Veios e cores das rochas naturais numa peça 

torneada podem ser o destaque num ambiente.
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