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APRESENTAÇÃO

A série de documentos técnicos dedicados às marmorarias tem por finalidade 

divulgar as melhores práticas do processo produtivo e da prestação de serviços ao 

consumidor, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto final. 

Também estão contempladas dicas de organização, estratégias de venda, custos e 

formação de preços, informações técnicas sobre aplicação, patologias dos reves-

timentos, novas tecnologias, de modo a auxiliar o marmorista quanto às demandas 

de especificadores e clientes.

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 aces-

so a mercados e outros focados na atividade de marmoraria, fortalecendo o papel do 

marmorista junto a especificadores e consumidores finais de todo o país.

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. 

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. 

Esperamos que este documento seja útil e que o projeto Academia das Rochas 

contribua efetivamente para a modernização e prosperidade das marmorarias 

brasileiras. 
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SUMÁRIO

O objetivo deste documento é dotar o profissional de marmoraria de conhecimentos 

específicos sobre medição em obras, para instalação de revestimentos rochosos 

naturais em pisos, escadas, bancadas, paredes, entre outros; realizar leitura e 

interpretação de plantas arquitetônicas. Busca-se assim desenvolver competências 

profissionais para planejar, controlar e programar a execução das obras, reduzindo 

custos e retrabalho, e potencializando resultados. 
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MEDIR CERTO

Ÿ Redução dos prazos

Ÿ Satisfação do cliente 
e sua delização

Ÿ Redução dos custos
Ÿ Redução das perdas

Ÿ Maior eciência

PARECE DESNECESSÁRIO?

É MUITO MAIS IMPORTANTE

DO QUE PODE PARECER!

PARECE DESNECESSÁRIO?

É MUITO MAIS IMPORTANTE

DO QUE PODE PARECER!
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3. Dar nome às peças: peitoril (base da janela), soleira (pé da porta) e medir em 

separado, identificando-as.

5. Relatar o estado da obra e do piso - se ele está no contrapiso, na laje, etc.

1. Medir os cantos - verificar se a obra está no esquadro.

2. Medir e fotografar todos os pontos notáveis, pontos de água, colunas, registros, 

etc.

4. Além das medidas separadas, sempre conferir com uma medida geral (somar no 

local e comparar: a + b + c + d + e). Medir sempre em dois locais diferentes.  

6. Medir paredes, alturas, se há revestimento no pedido, altura total e também a 

altura do peitoril, da janela e da sua verga.

MEDIDASDICAS SOBRE 
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ERROS FREQUENTES

11

H. Descartar as medidas antes do final da obra. Aconselha-se guardar por cinco 

anos.

I. Medir uma única vez a largura e profundidade. Mesmo em peças pequenas, 

meça duas vezes a largura e duas vezes a profundidade. Além de conferir, lhe dará 

plena certeza.

J. Deixar de verificar detalhes em obras prontas, como: se a pedra pedida ‘‘entra'’ 

na obra; se ela tem tamanho que permita subir no elevador; se as suas dimensões 

permitem que ela seja levada através da escada; ou ainda, se os vãos de porta 

permitem a sua passagem. Evite surpresas!

A. Medir com trenas pequenas e errar na contagem geral da distância. Exemplo: 

usar uma trena de um metro e contar cinco vezes, encontrando um metro menos, ao 

invés dos 6,00 m existentes.

B. Trocar, ao escrever, a ordem dos números medidos. Exemplo 1,36 m por 1,63 

m, ou 1,58 m por 1,85 m, ou 1,10 m por 1,01 m.

C. Deixar de somar as cotas parciais, para conferir a medida total.

D. Tirar apenas uma única medida da largura e comprimento. Lembre-se que o 

local pode ter irregularidades.

E. Não cuidar de seu equipamento de medição. Lubrifique seu metro e não use 

trena ou metro com defeito. Equipamento ruim significa medidas ruins.

F. Deixar de anotar tudo a ser medido no local. Fotografar, especialmente os de-

talhes. Evitar voltar para conferir. Faça certo da primeira vez.

G. Misturar unidades de medidas de comprimento. Escreva tudo em metro (ex.: 

1,50 m; 0,70 m) ou tudo em centímetros (150 cm; 70 cm).

MEDIDAS
PRECISAM SER PRECISAS.

DÁ PREJUÍZO!
MEDIR ERRADO
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7. Se seu trabalho for feito com atenção, existem poucas possibilidades que você 

precise voltar ao local, para conferir medidas. Entretanto se for necessário, volte. Se-

rá mais fácil corrigir um desenho, do que perder todo o material e mão de obra 

envolvidos, por um simples erro.

4. Caso as bancadas venham a ter qualquer tipo de apoio, os centímetros colocados 

para embutir as pedras devem ser desconsiderados. 

6. Nos casos de rodameio (rodapé, frontão ou espelho), verificar se eles precisam ter 

acabamentos especiais ou rebaixos, para perfeito encaixe das peças. Lembre-se de 

informar nas suas medições, essas necessidades.

5. Cuidado com erros na furação das torneiras. Existem inúmeros modelos delas que 

estão disponíveis no mercado e que necessitam de espaços e precisam de furos 

diferenciados. Peça para medir a torneira e leve ao menos o seu manual de instru-

ções, ou do misturador para a marmoraria. São cuidados simples que podem evitar 

que você perca toda uma bancada.

12

BANCADASMEDIÇÃO DE 

2. Marcar no desenho inicial, antes de medir, todas as medidas que serão neces-

sárias. Não esquecer de fazer as cotas parciais que serão conferidas com as cotas 

totais.

1. No local, desenhar um esboço da peça, como abaixo (o bloco quadriculado ajuda 

nessa hora):

3. Qualquer pessoa que tiver acesso ao seu esboço, precisa entender o que está 

sendo pedido. Assim - mesmo que não saiba desenhar nada - anote peça por peça o 

que foi medido e onde deverá ter acabamento. Faça uma letra '' A'' nos locais a aca-

bar. É bem simples.

DESENHO INICIAL - ESBOÇO DA PEÇA

RECOMENDA-SE MEDIR ASSIM:

TENHA A IMAGEM DAS PEÇAS NECESSÁRIAS EM MENTE.
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PARECE DIFÍCIL?

Não! É fácil e só precisamos prestar atenção e mais uma vez não errar na 

unidade de medida (metros, centímetros).

PISOS
COMO MEDIR E CALCULAR 

SABE CALCULAR A METRAGEM QUADRADA DE UM LADRILHO?

PISOS PAGINADOS (possuem algum desenho ou mistura de materiais) de-

mandam um projeto específico que irá determinar seus tamanhos, cores e 

formatos. Vale lembrar: em projetos, havendo dúvida, procure o arquiteto. Não 

dê sugestões ao cliente, execute o pedido.

Pisos em geral, para revestimento padrão, devem ser acrescidos em 10%, que 

são considerados para cortes e perdas.

Basta multiplicar um lado pelo outro.

Por exemplo: uma peça de 60 cm x 60 cm é 

igual = 0,60 m x 0,6 0 m, que é igual = 0,36 m².

Assim, se você tem uma área a medir com 30 

m², e precisa saber quantas peças irá preci-

sar, basta dividir a área total pela área do 

ladrilho.

Considerando-se a perda, deve-se então acrescer 10% na área e dividir pela área do 

ladrilho. Seriam 30 m²+10%= 33 m² ÷ 0,36 m² = 91,66 peças, ou seja, 92 peças no 

total.

No exemplo anterior: 30 m² ÷ 0,36 m²= 83,33, ou seja, 84 peças.

Para ladrilhos de 40 cm x 40 

cm, seria necessário:

19,08 ÷ 0,16 = 119,25 peças = 

120 peças (40 cm x 40 cm).

* Assim sendo, uma área de 

17,34 m² vai necessitar de 

19,08 m² de piso.

77 peças de 50 cm x 50 cm

0,50 x 0,50 = 0,25 m²

19,08 ÷ 0,25 = 76,32 peças =

* Mesma coisa se ladrilhos 50 cm x 50 cm:
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CÁLCULO DE ÁREAS: PISOS

DICA: em áreas com formas irregulares, veja que sempre você encontrará super-

fícies conhecidas. Divida suas medidas em quantas forem necessárias, meça e 

depois some as áreas para encontrar o total. Veja abaixo:

Renato Paldês 

VERTICAIS
MEDIÇÃO EM SUPERFÍCIES

Não é demais relembrar a importância das medidas na obra para execução dos 

serviços de marmoraria. Medir demanda extremo cuidado e uma atenção 

redobrada.

Como em outros casos, um croqui do local é aconselhável. Não é necessário saber 

desenhar, basta organizar no papel as medidas que serão necessárias e utilizar o 

celular para fotografar.

Em qualquer parede interna, para medir devemos ter métodos similares àqueles que 

são indicados para pisos. Metragens quadradas são compostas de duas medidas 

sempre: largura x comprimento. Em paredes, a lógica é a mesma: largura x altura. 

Essas duas medidas lhe darão a quantidade em metros quadrados.

Devem ser descontados vãos existentes, como portas e janelas e, no caso em que 

não exista projeto anterior específico para o local, devem ser acrescidos ao final, 

10% a título de recortes e/ou perdas.

Perspectiva

15,00m² + 3,75m²

A. Total = 18,75m²

Área de retângulos ou quadrados: base x altura (comprimento x largura)

Área de triângulos: base x altura divididos por 2
Lembre-se que é meio retângulo. Um retângulo dividido ao meio).

Exemplo 02:

Área da Sala:

1 2 3

Área da Varanda:

4 base x altura/2
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[(4,20 m x 2,80 m) - (0,80 m x 2,10 m) - (2,00 m x 0,80 m)] + 10% =

[11,76 - 1,68 - 1,60] + 10% = 9,33 m² ± 9,50 m²

(ÁREA DA PAREDE - ÁREA VÃO PORTA - ÁREA VÃO JANELA) + 10%

RODAPÉS

3,40 m + 10% = 3,75 metros lineares

Assim, utilizando-se o exemplo da Figura 1:

Na Figura:

CÁLCULO DA ÁREA

Para rodapés, as medidas são em metros lineares, descontando possíveis vãos 

existentes. 

(4,20 m - 0,80 m) + 10%

PRUMO

É muito importante ser verificada a perfeita verticalidade de suas paredes ou de 

colunas a revestir. Um prumo, ao ser encostado na parede, deve ter seu peso total-

mente paralelo a parede, assim como o cordão que o sustenta. Mas, marmoristas 

não precisam saber tanto. Basta pedir ao encarregado ou ao pedreiro que faça a 

conferência em sua presença.

COLUNAS

Existem maneiras distintas de revestir colunas e elas dependem basicamente da 

escolha do profissional de projeto. É sempre necessário definir qual será o lado que 

receberá os encaixes de outras faces. Notar que normalmente os topos do mármore 

ou do granito deverão ser polidos (acabados).

REVESTIMENTOS DE FACHADAS

a Existem vários tipos de assentamento e até as chamadas fachadas aeradas - on-

de as rochas são fixadas em “inserts” metálicos - que necessitam projeto específico.

a Projetos para revestimento de fachadas externas de edificações devem ser exe-

cutados por profissional habilitado e conhecedor das normas técnicas.

a A não ser que sua empresa possua o profissional qualificado e autorizado, não 

tente acreditar que sua experiência o credenciará a fornecer o material sem 

responsabilidade técnica.

a Lembre-se que uma rocha mal fixada, ao ruir, pode ceifar a vida de alguém. 

a Ao marmorista compete receber o projeto de fachadas, preparar o romaneio e o 

pedido das pedras. Após conferir as medidas no local, procure o encarregado ou o 

arquiteto, para redimensionamentos possíveis.

Renato Paldês 

Revestimento de Colunas em Mármores ou Granito
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PISOS PAGINADOS
MEDIÇÃO DE

No mercado de rochas naturais exóticas e quartzitos movimentados é comum a 

instalação de pisos paginados, principalmente em obras de alto padrão. 

Nota: Certificar-se de que as chapas foram produzidas paginadas. A melhor forma 

de iniciar o projeto de medição do piso e realizar um bom aproveitamento da chapa é 

solicitar o acervo fotográfico.  

As mesmas chapas podem ser posicionadas de maneiras diferentes, resultando em 

“figuras” totalmente distintas.

aIniciar a medição do centro para a extremidade sempre que possível.

Lembre-se de nunca comprar chapas fora de sequência para pisos paginados.

Dica Importante:

aEnumerar cada peça com letras e/ou números para facilitar no momento do corte e 

ada instalação.

aFazer moldes das peças mais detalhadas e com recortes fora de padrão.

CUBASMEDIÇÃO DE

Observar se a largura da bancada é suficiente para o encaixe da cuba. Se for utilizar 

torneira de bancada, deve-se considerar o espaço mínimo necessário para a 

instalação da entrada de água. 

Confirmar se o eixo do sifão está centralizado com o eixo da cuba.

Um ponto importante é identificar se a cuba é de embutir ou sobrepor, para que a 

marcação da furação da cuba fique ajustada à bancada.

Verificar se a cuba será instalada em bancada onde há área seca e área molhada ou 

se será uma superfície única.

Em caso de chapas com movimento, certificar-se de posicionar a marcação de corte 

da bancada, de modo que outras peças possam ser cortadas em sentido de pagi-

nação.

MEDIÇÃO DA CUBA X BANCADA
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OBSERVE QUE O MESMO VEIO DO TAMPO ESTÁ NA SAIA.

Um ponto ao qual se deve destinar muita atenção é a largura da bancada, pois deve 

ser maior do que a largura do encaixe da cuba.

Para um bom acabamento visual, recomenda-se utilizar a altura da saia abaixo da

Dica importante: Para bancada de apoio na parede, deve-se considerar a largura 

da cuba, o furo para torneira (em caso de torneira de bancada), a profundidade que 

ela vai ficar embutida na parede, rodabanca ou frontão e a guarnição.

FOGÃO DE EMBUTIR

Realizar o projeto com base nas 

medidas do fogão, verificando os 

pontos fixos de energia elétrica e 

entrada de gás. 

No momento da medição é neces-

sário que sejam apontados os 

pontos de acabamento (laterais e 

perfis).

CUBA DE SEMIENCAIXE

Verificar se o espaço desti-

nado para embutir é suficien-

te para a acomodação da 

base da cuba.

saia da cuba.

Atentar-se para a área de 

fechamento da porta, caso a 

instalação seja próxima à 

entrada.
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COOKTOP

Peça sempre com antecedência as medidas do cooktop (manuais e informações 

técnicas). Elas serão de suma importância para a medição da bancada e do posi-

cionamento do corte.

Dica importante: Na marcação do corte, sempre considerar o uso da fita de isola-

mento térmico e uma folga entre a bancada e o cooktop, para que caso haja dilatação 

térmica, não ocorram trincas na bancada.

Dica importante: Em geral, o frontão corre entra as duas bancadas, passando pela 

área que será instalado o fogão. Note que a aba do fogão deve sobrepor a bancada, 

porém deve ser apontado o acabamento na lateral.
Verificar se a torneira será instalada na parede ou na bancada. Lembrar que em caso 

de torneira na bancada, considera-se em média 6 cm de distância da pingadeira para 

o eixo do furo.

NOTA: Geralmente considera-se entre 11 cm e 13 cm o espaço entre a rodabanca, a 

torneira e a aba da cuba. Lembre-se sempre de observar as medidas dos fabricantes 

antes de realizar a marcação de corte e perfuração.

Lembre-se que a definição do modelo da torneira deve ser realizada antes da 

marcação dos furos, para que estes não fiquem fora de posição.

Para torneiras monocomando realiza-se furo de 3,5 cm.

O centro do furo da torneira deve estar alinhado ao centro da cuba.

Unidade de medida: Milímetros

Dica importante: Embora alguns modelos sejam parecidos, cada marca e modelo 

tem suas peculiaridades técnicas. Daí a importância da ficha técnica.

TORNEIRAS
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ESCADASMEDIÇÃO DE 
O objetivo aqui é abordar o tema “escadas” e, a partir de uma linguagem acessível, 

orientar os profissionais como são realizadas suas diferentes medições a partir de 

uma mesma metodologia.

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece o conceito e os 

parâmetros para dimensionamento e de segurança de escadas em suas Normas 
1 2 3ABNT-NBR 9050:2015 , ABNT-NBR 9077:2001  e, em especial, a NR - 18.12 , neste 

caso, nas condições de fabrico e uso dos diferentes tipos pela construção civil.

Com a utilização de algumas ferramentas da construção civil e recursos da mate-

mática será possível tomar as medidas de uma escadaria para fins diversos. Para 

isso, será preciso imaginar que o deslocamento de um pavimento ao outro seja 

uniformemente agradável, proporcionando uma elevação ou descensão regulares. 

O método descrito aqui, além de simples, soluciona estes problemas. 

1 ABNT-NBR 9050:2015 “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”.
2 ABNT-NBR 9077:2001 “Saídas de emergência em edifícios”
3 Norma Regulamentadora: CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO NR-18.12. Escadas, rampas e passarelas

O roteiro para uma medição deve ser o seguinte:

Fazer um checklist com a análise visual das características da escada, tais como: 

homogeneidade das alturas dos espelhos, homogeneidade da largura das pisadas, 

se haverá ou não pingadeira (bocel), quais são as condições do acabamento e da 

planicidade da escada antes do revestimento e se há referências de pisos acabados.

2. Análise de conforto.

1. Fazer um checklist.

Realizar a análise de conforto obedecendo à fórmula a seguir. Esta análise se baseia 
4na regra desenvolvida por Blondel , através de observações relativas aos esforços 

feitos simplesmente ao caminhar num plano horizontal ou caminhar em subida, onde 

concluiu-se que a medida de conforto é a resultante da adição de duas vezes a altura 

do espelho, mais uma largura da pisada, como demonstrado abaixo. Este cálculo 

está contemplado na ABNT-NBR 9050:2015.

4 Nicolas-François Blondel, mais conhecido como François Blondel foi um diplomata, professor, mili-

tar, matemático, engenheiro civil e arquiteto militar da França.

3. Aferições da regularidade.

Fazer aferições isoladas da regularidade das medidas de cada degrau, tanto na sua 

altura (espelho) quanto em seu passo (pisada). Calcular as dimensões médias de 

altura e de passo.

e = espelho (cm)

p = pisada (cm)

ideal 16 < e < 18

ideal 28 < p < 32

ONDE

Regra: 
63 < 2e + p < 64 (cm)
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4. Traçagem das referências (nas paredes).

4.1. Traçar referências horizontais.

Para as referências horizontais, utilizar mangueira de nível ou nível laser para 

demarcação destes alinhamentos, de tal forma a obter a medida exata do pé direito, 

considerando os pisos e patamares acabados.

4.2. Traçar referências verticais.

Para referências verticais, utilizar, também para estas demarcações, prumo ou nível 

laser. Esta medida será usada para cálculo do tamanho das pisadas.

5. Elaborar um croqui e registrar as medidas obtidas.
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6. Efetuar os cálculos.

DADOS OBTIDOS:

Descrição

Comprimento do vão

Comprimento do

primeiro lance + patamar

Comprimento do

segundo lance + patamar

Comprimento

do primeiro lance

Comprimento

pisada térreo

Comprimento pisada

Pavimento 1

Comprimento

do patamar

Largura do patamar

Número de

espelhos térreo

Medida (m)

2,885

3,320

2,740

2,320

1,000

1,000

2,300

1,000

9

Altura entre

pisos acabados

Altura do piso ao teto

Altura crítica

de passagem

Altura térreo

ao patamar

Altura patamar

ao Pavimento 1

Largura média

das pisadas

Altura média espelhos 

Andar térreo

Altura média espelhos

Pavimento 1

Número de espelhos

Pavimento 1

Descrição Medida (m)

2,655

2,500

2,160

1,500

1,155

0,290

0,167

0,165

7

Como o valor da largura média das pisadas é igual a 29 cm e numericamente igual 

aos valores calculados para p  e p , conclui-se que esta escada obedece à ABNT-1 2

NBR 9050:2015 e à regra de conforto proposta por François Blondel a ela incor-

porada.

7. Análise de Conforto (regra de Blondel)

consulte as normas

ABNT-NBR 9050:2015 e

ABNT-NBR 9077:2001,

em especial a

NR - 18.12.

Para mais
detalhes e
definições: 



33

Deseja-se revestir um salão de festas medindo 15 m de largura x 25 m de 

comprimento com o Granito Moulin Rouge exótico e movimentado. Se fossem 

utilizados na aplicação ladrilhos 60 cm x 80 cm, conforme especificado, quantas 

peças seriam necessárias? Sabendo-se que as chapas medem 2,20 m x 3,40 m, 

quantas chapas seriam necessárias? Qual a taxa de aproveitamento das chapas? 

Qual a dimensão ideal das peças para o melhor aproveitamento das chapas?

Para a resolução ótima do problema, seria necessária a utilização de modelos 

matemáticos que encontrem o algoritmo mais adequado para este fim. Entretanto, é 

possível aplicar métodos práticos que encontrem uma boa resposta a esta neces-

sidade, embora múltiplas combinações e simulações poderão ser efetuadas até que 

se encontre a melhor forma.

O principal objetivo de se fazer um planejamento de corte é o de encontrar arranjos 

de peças nas chapas de rochas ornamentais, que permitam diminuir ou eliminar 

desperdícios reduzindo custos. Nesta análise é preciso saber: o projeto de reves-

timento ou das peças do produto; cálculo do volume necessário para o projeto em

2 3m  e/ou m , definindo a quantidade de chapas necessárias; as características espe-

cíficas das rochas para respeitar o design do produto e que obedeçam à orientação 

do veio (movimento) da rocha.

Do estudo da disposição é possível obter três respostas: % utilização, % de rejeito e 

% de sobras.

Exemplo:

32

DADOS

Salão

Piso (peça)

Chapa Gr. Moulin Rouge (medida útil)

Espessura do disco de corte (e) m²

x

x

x

x

m²

m²

m²15,00

0,60

2,20

25,00

0,80

3,40

0,005

m

m

m

m

375

0,480

7,480

Cálculo da área do salão (lugar)
A  = L x Csalão

A  = 15 x 25salão

2
A  = 375 msalão

Cálculo da área do piso (peça)
A  = a x bpiso

A  = 0,60 x 0,80piso

2
A  = 0,480 mpiso

Cálculo da área da chapa
A  = a x bchapa

A  = 3,40 x 2,20chapa

2A  = 7,480 mchapa

Quantidade (teórica) de pisos necessários para revestir o salão
Q  = A  ÷ A piso salão piso

Q  = 375 ÷ 0,480piso

Q  = 781,25piso

ou seja

Q  = 782 peçaspiso

CORTEPLANO DE
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P Cálculo da distribuição na chapa + espessura do disco de corte (e)

Espessura do disco de corte (e) = 0,005m

Simulação 1

Q  = B ÷ (b+e)B1

Q  = 3,40 ÷ (0,80+0,005)B1

Q  = 4 (utilizar apenas a parte inteira do resultado)B1

Q  = H ÷ (h+e)H1

Q  = 2,20 ÷ (0,60+0,005)H1

Q  = 3 (utilizar apenas a parte inteira do resultado)H1

Total de peças na chapa = 4 x 3 = 12

Simulação 2

34

Estudo de aproveitamento da chapa

Neste momento, deve-se considerar a espessura do disco de corte para definição do 

melhor arranjo e do volume de rejeito.

Q  = B ÷ (h+e)B2

Q  = 3,40 ÷ (0,60+0,005)B2

Q  = 5 (utilizar apenas a parte inteira do resultado)B2

Q  = H ÷ (b+e)H2

Q  = 2,20 ÷ (0,80+0,005)H2

Q  = 2 (utilizar apenas a parte inteira do resultado)H2

Total de peças na chapa = 5 x 2 = 10
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ESTUDO DO APROVEITAMENTO
DA CHAPA EM  DOIS

ARRANJOS POSSÍVEIS

0,480

7,480

Nº peças
por chapaH

2,200

3

2

B

3,400

4

5

x

x

x

x

Chapa

0,6

0,8

0,8

0,6

Dimensões

b x h

h x b

Arranjo

x

x

1

2
Piso

Nesta fase simula-se a distribuição dos pisos sobre a chapa, considerando a es-

pessura do disco de corte.

P Cálculo da quantidade de peças no salão

Nesta fase simula-se a distribuição dos pisos no salão, considerando-se a espes-

sura da junta de 2 mm.

Simulação 1 (ideal)

Q  = C ÷ (b+e)B1

Q  = 25,0 ÷ (0,80+0,002)B1

Q  = 32 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)B1

Q  = L ÷ (h+e)H1

Q  = 15,0 ÷ (0,60+0,002)H1

Q  = 25 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)H1

 

Total de peças no salão = 32 x 25 = 800

Simulação 2

Q  = C ÷ (h+e)B2

Q  = 25,0 ÷ (0,60+0,002)B2

Q  = 42 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)B2

Q = L ÷ (b+e)h2 

Q  = 15,0 ÷ (0,80+0,002)H2

Q  = 19 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)H2

 

Total de peças na chapa = 42 x 19 = 798

P Cálculo da quantidade de chapas necessárias

Q = Q ÷ N  chapas Total Peças peças/chapa

Q = 800 ÷ 12 chapas 

Q = 67 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro) chapas 

A  = 0,059total rejeito

P Cálculo do rejeito produzido pela serra de corte

Quantidade de peças na chapa – Q  = 12p. ch

Quantidade de linhas horizontais – Q  = 3lh

Quantidade de linhas verticais – Q  = 4lv

P Área de rejeito por peça com base na espessura do disco de corte 

A  = h x eRej. h

A  = 0,80 x 0,005Rej. h

A  = 0,004Rej. h

A  = b x eRej. b

A  = 0,6 x 0,005Rej. b

A  = 0,003Rej. b

A (Q - Q ) x A T Rej. h = p. ch lv Rej. h

A (12 - 4) x 0,004 T Rej. h =  

A 0,032 T Rej. h = 

A  = A  + A total rejeito  T Rej. h T Rej. b

A  = 0,032 + 0,027total rejeito

A  = 0,059total rejeito
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P Recálculo do rejeito produzido pela serra de corte

Quantidade de peças na chapa – Q  = 12p. ch

Quantidade de linhas horizontais – Q  = 3lh

Quantidade de linhas verticais – Q  = 4lv

39

P Cálculo da taxa (%) de aproveitamento da chapa

A  = A  + A total rejeito  T Rej. h T Rej. b

A  = 0,032 + 0,027total rejeito

A  = 0,059total rejeito

A  = (T  x A ) total peças pç.ch piso

A  = (12 x 0,480) total peças

A  = 5,760total peças

A  = a x bchapa

A  = 3,40 x 2,20chapa

2
A  = 7,480 mchapa

A  = A  – (A  + A )sobras chapa total peças total rejeito

A  = 7,480 – (5,760 + 0,059)sobras

A  = 7,480 – 5,819sobras

A  = 1,661sobras

TAXA DE APROVEITAMENTO

Área da chapa

Área total das peças

Área total do rejeito

Área total das sobras

7,480

5,760

0,059

1,661

100

77,0

0,8

22,2

m²

m²

m²

m²

P Redimensionando para otimizar o aproveitamento

Espessura do disco de corte (e) = 0,005m

Simulação

Q = B ÷ (b+e)B1 

4 = 3,40 ÷ (b + 0,005)

4 x (b + 0,005) = 3,40

4b + 0,020 = 3,40

4b = 3,40 – 0,020

4b = 3,38

b = 3,38 ÷ 4

b = 0,845

Q  = H ÷ (h+e)H1

3 = 2,20 ÷ (h+0,005)

3 x (h+0,005) = 2,20 

3h +0,015 = 2,20

3h = 2,20 - 0,015

3h = 2,185

h = 2,185 ÷ 3

h = 0,728

Dimensão ideal da peça = 0,845 x 0,728

P Área de rejeito por peça com base na espessura do disco de corte 

A  = h x eRej. h

A  = 0,845 x 0,005Rej. h

A  = 0,004225Rej. h



A  = b x eRej. b

A  = 0,728 x 0,005Rej. b

A  = 0,00364Rej. b

A (Q - Q ) x A T Rej. h = p. ch lv Rej. h

A (12 - 4) x 0,004225 T Rej. h =  

A 0,0338 T Rej. h = 

A (Q - Q ) x A T Rej. b = p. ch lh Rej. b

A (12 - 3) x 0,00364T Rej. b =  

A 0,03276T Rej. b = 

A  = A  + A total rejeito  T Rej. h T Rej. b

A  = 0,0338 + 0,03276total rejeito

A  = 0,06656total rejeito

P Recálculo da quantidade de peças no salão

Nesta fase simula-se a distribuição dos pisos no salão, considerando-se a espes-

sura da junta de 2mm.

Simulação 1 (ideal)

Q  = C ÷ (b+e)B1

Q  = 25,0 ÷ (0,845+0,002)B1

Q = 30 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)B1 

Q  = L ÷ (h+e)H1

Q  = 15,0 ÷ (0,728+0,002)H1

Q  = 21 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)H1

Quantidade total de peças no salão = 30 x 21 = 630

TAXA DE REAPROVEITAMENTO

Área da chapa

Área total das peças

Área total do rejeito

Área total das sobras

7,480

7,382

0,067

0,031

100

98,7

0,90

0,40

m²

m²

m²

m²

 
ABREVIATURAS

a = altura ou largura
A = área
b = base ou comprimento
B = base ou comprimento da chapa 
C = comprimento do salão
e = espessura do disco de corte
H = altura da chapa
h = altura da peça

L = largura do salão
lh = linhas horizontais
lv = linhas verticais
N = número ou quantidade
bp.ch. = peças por chapa
Q = quantidade
QBX = quantidade de peças na base da chapa
QHX = quantidade de peças na altura da chapa
Rej. = rejeito ou rejeitado(a)
T = total
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P Cálculo da taxa (%) de aproveitamento da chapa

A  = A  + A total rejeito  T Rej. h T Rej. b

A  = 0,0338 + 0,03276total rejeito

A  = 0,067total rejeito

A  = (T  x A ) total peças pç.ch piso

A  = (12 x 0,615) total peças

A  = 7,382total peças

A  = a x bchapa

A  = 3,40 x 2,20chapa

2A  = 7,480 mchapa

A  = A  – (A  + A )sobras chapa total peças total rejeito

A  = 7,480 – (7,382 + 0,067)sobras

A  = 7,480 – 7,449sobras

A  = 0,031sobras

P Recálculo da quantidade de chapas necessárias

Q  = Q  ÷ N chapas Total Peças peças/chapa

Q  = 630 ÷ 12chapas

Q  = 53 (arredondar o resultado para o próximo e maior número inteiro)chapas

P Redução do número de chapas

R = Q  – Q anterior atual

R = 67 – 53

R = 14



LEMBRAR
IMPORTANTE

w Horário permitido para descarga e execução da obra.

w Medidas do elevador e portas para movimentação da carga.

w Possibilidade de execução de cortes e utilização de lixas no local.

A medição da obra é a base do orçamento, mas há outros parâmetros que devem ser 

considerados, pois influenciam no valor final dos serviços:

w Distância e acesso ao local da obra.

w Facilidade ou não de estacionamento para entrega das peças.
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ANEXO
1.  APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA MARMORARIA

2.  ENTENDENDO OS CUSTOS DA MARMORARIA

3.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO EM MARMORARIAS

4.  ESTRATÉGIAS DE EXPOSIÇÃO E VENDA

5.  MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E MANUSEIO

6.  ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO NAS MARMORARIAS 

7.  PROTOCOLO DE ENTREGA

8.  AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE PROCESSO

9.  CORTE, ACABAMENTO E COLAGEM DE PEÇAS

10.  INSUMOS UTILIZADOS EM MARMORARIAS

11.  TÉCNICAS EM MEDIÇÃO DE OBRAS

12.  PROJETOS & CAD - COMO LER PLANTAS

13.  TÉCNICAS MANUAIS, ARTESANAIS, DETALHES

14.  GLOSSÁRIO DA ATIVIDADE DE MARMORARIA

15.  PRODUÇÃO LIMPA E RISCOS AMBIENTAIS

16.  ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DE ROCHAS EM REVESTIMENTOS 

17.  AS ROCHAS ORNAMENTAIS: PROCESSO PRODUTIVO DA PEDREIRA À MARMORARIA

18.  PATOLOGIAS EM ROCHAS ORNAMENTAIS

19.  TIPOLOGIA E DESIGNAÇÃO COMERCIAL DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

20.  CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ROCHAS PARA REVESTIMENTO

21.  PERFIS DE ATUAÇÃO DA MARMORARIA E PARCERIAS EMPRESARIAIS
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