
VERÃO 2022 | Especial Piscinas

VERÃO 2022 | Especial Piscinas

Brasi l  –  o país das ro chas exótic as |  Brazi l  –  the c ountr y of exotic stones











6

EXPEDIENTE

Edição 284 • Maio/Junho 2022
Rochas de Qualidade ISSN 0102-4531 
www.revistarochas.com.br

EMC | Editores Associados Ltda 

fundador

Emanuel Matheus de Castro

sócios diretores  
jornalistas responsáveis 
Daniel Vampré de Castro - Mtb 4038/ES 
daniel@revistarochas.com.br

Felipe Vampré de Castro - Mtb 4042/ES
felipe@revistarochas.com.br

jornalista 
Mariana Cicilioti

responsável pelo marketing & conteúdo 
Cintia Miguel
cintia@revistarochas.com.br

designer

Isabela Avancini

editoração eletrônica 
Ariane Ramos de Azevedo
editoracao@revistarochas.com.br 

tratamento de imagens 
Adiel Nunes

tradução

Nathalia de Azevedo

colaboradores  

Olívia Tirello 

Eleana Patta Flain 

Paulo Flório Giafarov 

Eloisa Frasca 

Carlos Rubens A. Alencar  

Ana Cristina Magalhães

40

32

10

52

SUMÁRIO     M a i o /J u n h o  d e  2 0 2 2

 EDITORIAL  Editorial

8  Mesmo diante de mudanças, 

o Brasil é o melhor fornecedor 

de rochas naturais do mundo

 ROCHAS IN DESIGN   
 Stones in design

10  Exóticos do Brasil

26  Valor agregado e 

responsabilidade ambiental

32  Mariana Paula Souza

40  Seis lavabos para se inspirar

52  Felipe Petrovsky

56  Rosewood São Paulo

74  Edifício JBZ

 ROCHA EM FOCO   

 Stone in focus

84  Alamo Navona

86  Diamond White

 MARMOR ARIA & DESIGN   

 Stone fabricator & design

88  Lagonegro Mármores e Granitos



7

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 

departamento comercial

comercial@revistarochas.com.br
Daniel Vampré de Castro: 
(27) 99976-3195 / (11) 97200-2956
daniel@revistarochas.com.br
Felipe Vampré de Castro: (27) 99979.3195
felipe@revistarochas.com.br

international department

marketing@revistarochas.com.br

financeiro

Raquel Conceição 
adm@revistarochas.com.br

NOS SA CAPA  Our Cover
suíte duplex do hotel 
rosewood são paulo - 

michelangelo nuvolato

foto: divulgação / edm brasil

duplex suite at the 
rosewood sao paulo hotel 

- michelangelo nuvolato

photo: publicit y / edm brasil56

74

 ESPAÇO DO MARMORISTA 

 Space marbled

96  A importância da parceria

 EMPRESA EM FOCO   

 Company in focus

98  Marcel Group

104  Ferrari Diamond

 MERCADO   Market

110  PR Grupo Paraná

112  Empresários brasileiros se 

reúnem para homenagear 

Randy Morreim

 ENTREVISTA   Interview

114  Benjamin Ferreira Neto

 FEIR AS   Fairs

116  Expo Revestir

124  Coverings 2022

 ARTIGO   Article

136  O medo pelo desconhecimento 

ambiental

138  INFOROCHAS    Infostone

atendimento@revistarochas.com.br
Através do site: www.assinerochas.com.br

R. Aleixo Netto, 322 • Salas 702/703
Praia do Canto • Vitória/ES
CEP 29056-100
Tel ./Fax: (27) 3100-7671

Conceitos e decla ra ções emi ti  dos por entre vis ta dos e 
cola bo ra do res não refle tem, neces sa ria men te, a opi nião 
desta revis ta e de s eus edi to res. “Rochas de Qualidade” 
não se res pon sa bi li za pelos con teú dos de anún cios e infor-
mes publi ci tá rios. Nenhuma parte desta publi ca ção pode ser 
repro du zi da em qual quer forma sem a expres sa auto ri za ção 
da EMC Editores Associados Ltda. Todos os direi tos são 
reser va dos. Registrada no INPI e matri cu la da de acor do com 
a Lei de Imprensa. Não publica matérias redacionais pagas.

impressão 
IPSIS Gráfica e Editora

assinaturas



8
XXXXXXXXEDITORIAL

M E S M O D I A N T E D E M U DA N ÇA S, O 
B R A S I L É O M E L H O R FO R N EC E D O R 
D E R O C H A S N AT U R A I S D O M U N D O

 O momento é muito positivo e 
promissor para o setor de rochas 
naturais nos mercados nacional e 
internacional devido a alta demanda 
e projeção da construção civil.

O  m e rc a d o  i n t e r n o  v e m  s e 
mostrando extremamente aquecido 
mantendo altos volumes de compra, 
priorizando materiais brasileiros 
para seus projetos. Com destaque 
nesta edição da Revista Rochas, os 
materiais naturais  exóticos, que tornam 
as marmorarias diferenciadas por 
oferecerem projetos únicos e ousados.

Como pode ser visto nesta edi-
ção, os materiais exóticos exclusi-
vos do Brasil, que espontaneamen-
te refletem a diversidade e a bele-
za da nossa terra e do nosso povo, 
tem ganhado mais espaço no mer-
cado interno.  Esses materiais, que 
são utilizados há décadas, princi-
palmente no mercado norte-ame-
ricano, estão agora em uma escala-
da de grande sucesso nas especi-
ficações do mercado nacional, por 
serem rochas que oferecem um ex-
celente custo benéfico e destaque 
aos empreendimentos imobiliários, 
tornando-os mais valiosos.

Em 2021, o Brasil quebrou o re-
corde de exportações, alcançando 
a cifra de US$ 1.338,069,322. Já no 
primeiro trimestre de 2022, as ex-
portações tiveram um aumento de 
7,98% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Vale lembrar que 
esse momento precede a um perío-
do de mais de dez anos que as ex-
portações brasileiras se mantive-
ram estagnadas e, em algumas épo-
cas, em queda.

A feira Covering’s – Las Vegas 
marcou a volta dos eventos interna-
cionais do setor, após a flexibilização 
das barreiras sanitárias, que estavam 
fechadas devido a pandemia. 

O evento foi um sucesso de ven-
das e prospecção para o Brasil. O 
país foi o grande destaque, com 73 
empresas e mais de 300 profissio-
nais expondo uma diversidade recor-
de de tipos de rochas. Os empresá-
rios brasileiros se reuniram em uma 
área coletiva criada pelo programa 
It’s Natural - Brazilian Natural Sto-
nes, oferecido pelo convênio entre 
APEX Brasil e Centrorochas, enti-
dade que representa o setor de ro-
chas brasileiro. 

Materiais brasileiros também fo-
ram mostrados na feira por empre-
sas europeias e norte-americanas. 
Um dos destaques do evento foi a 
presença da gerente de indústria e 
serviço da APEX Brasil,  Maria Pau-
la Velloso e sua equipe, que estive-
ram em pleno contato com os ex-
portadores, importadores e públi-
co presente.

Agora, a expectativa de eventos 
fica por conta das novidades que 
a Cachoeiro Stone Fair 2022 vai 
trazer para o mercado. O tradicional 
pavilhão onde a feira ocorria, com 
aproximadamente 3.000 m²,  foi 
demolido e as obras para entrega 
do novo espaço, de aproximadamente 
9 .6 0 0 m ² ,  j á  c o m e ç a r a m ,  c o m 
estimativa de entrega de 70% até 
a data da feira. Tudo isso reforça os 
indicativos de que teremos um grande 
encontro para o setor de rochas pós-
pandemia.  

Mesmo diante de muitas mudan-
ças estratégicas e da necessidade da 
reavaliação de custos mundial, o Bra-
sil, sem dúvidas, é o melhor fornece-
dor de  rochas naturais do mundo. O 
país oferece os materiais mais belos 
e baratos do mundo, como o grani-
to Vale Nevado e os verdes, além de 
centenas de materiais que os pre-
ços escalam em vários degraus de 
custo, até a linha dos mais caros do 
mundo. Lembrando que o valor dos 
materiais são projetados em cima do 
volume e custo de extração, logísti-
ca, custo de beneficiamento, rarida-
de da rocha e outros. 

Somos os melhores porque temos 
a maior geodiversidade e reserva na-
tural de rochas para revestimento do 
mundo e o mais hábil, sustentável e 
crescente parque industrial.

Diante de tudo me pergunto: O 
setor de rochas do Brasil cresceu, 
venceu barreiras, bateu recordes. É 
vitorioso? Sim! Parabéns! Vale a co-
memoração!

  Porém, estudando as estatísticas  
do mercado global, estudos indicam 
que o Brasil representa  aproximada-
mente 5% da produção mundial de ro-
chas naturais e sequer 0,5% do mer-
cado de revestimentos, se compara-
dos a carpete, cerâmica, aglomera-
dos sintéticos, madeira, pisos viníli-
cos e outros.

Ou seja, nossos recordes são ape-
nas o começo, temos muito a crescer.

O que fazer? Ao trabalho! 

Felipe Vampre de Castro
www.revistarochas.com.br

www.brazilianstones.com.br 
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quartzito super exótico infinity 
blue - fornecedor vitoria stone
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 Se nos dicionários a palavra ‘exótico’ remete ao que não 
é comum, que expressa extravagância e excentricidade, no 
mundo das rochas naturais, além dessas definições, ‘exótico’ 
também é sinônimo de exuberância estética e exclusividade.

Dono de uma estrutura geológica privilegiada e de 
recursos minerais abundantes, o Brasil é berço de rochas 
exóticas incríveis, que encantam pela beleza, organicidade, 
tonalidades e desenhos exclusivos. Verdadeiras obras de 
arte esculpidas pela ação da natureza.

Ve rs áte i s  e  c o m  u m a  g a m a  d e  c o re s  e  d e s e n h o s 
d i ve r s i f i c a d o s ,  a s  ro c h a s  exót i c a s  p o s s u e m  a m p l a 
possibilidade de aplicações e paginações em bookmatch. 
Elas são capazes de transformar qualquer projeto em uma 
obra ímpar, imponente e de destaque. 

Desde painéis verticais, bancadas, mobiliários, pisos até 
escadarias e cubas esculpidas. Não existem limites criativos 
para extrair o melhor da beleza das rochas exóticas.

S e g u n d o  A b i l i a n e  d e  A n d rad e  Pa zeto,  Te c n ó l o g a 
em Rochas Ornamentais,  Doutora em Geociências e 
Especialista de Produtos na Decolores, o termo ‘exótico’ é 
uma denominação comercial aplicada a todas as rochas que 
apresentam cores, texturas e movimentos que se diferenciam 
das rochas homogêneas.

Formadas a partir de diferenças nos níveis de minerais, 
alterações climáticas, movimentações do solo ou atividades 
vulcânicas, as rochas exóticas nascem de forma peculiar. 
Com cores especiais, tais como azul, verde, lilás ou alaranjado 
ou com o padrão movimentado, representado por dobras 
ou veios marcantes, os materiais exóticos adquirem suas 
características em processos geológicos específicos. 

 I f  in dictionaries the word ‘exotic’  refer s to what 
is not common, which expresses extravagance and 
eccentricity,  in the world of natural stones, besides 
these definitions, ‘exotic’ is also synonymous of aesthetic 
exuberance and exclusivity.

Owner of  a privi leged geologic al  st ructure and 
abundant mineral  resources,  Brazi l  is  the cradle of 
incredible exotic rocks, which enchant by their beauty, 
organicity, hues, and exclusive designs. True works of 
art sculpted by the action of nature.

Versatile and with a wide range of colors and drawings, 
exotic rocks have a wide possibility of applications and 
bookmatched layouts. They are capable of transforming 
any project into a unique, imposing, and prominent work. 

From vertical panels, countertops, furniture, flooring, 
to sculpted staircases and sinks. There are no creative 
limits to extract the best beauty from exotic rocks.

According to Abiliane de Andrade Pazeto, Ornamental 
Stones Technologist, PhD in Geosciences and Product 
Specialist at Decolores, the term ‘exotic’ is a commercial 
denomination applied to al l  the rocks that present 
colors, textures, and movements that differ from the 
homogeneous rocks.

Formed from differences in mineral levels, climatic 
changes, soil  movements or volcanic activities, the 
exotic rocks are born in a peculiar way. With special 
colors, such as blue, green, lilac, or orange, or with the 
moved pattern represented by folds or striking veins, 
exotic materials acquire their characteristics in specific 
geological processes. 

EXÓTICOS DO BRASIL: 
EXUBERANTES POR NATUREZA
EXOTIC BRAZIL: EXUBERANT BY NATURE

Rochas exclusivas conquistam mercado e mostram 
que a beleza também se encontra no incomum
Exclusive rocks conquer the market and show 
that beauty is also found in the unusual

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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“In a generic way, one can attribute the differentiated 
colors to the occurrence of mineralizing fluids rich in 
rare elements. The green quartzite, for example, has this 
coloration because of the mineral fuchsite, generated by a 
fluid rich in the element chromium. The moved pattern, on 
the other hand, can be generated in metamorphic processes 
in which the rocks are submitted to great compression, 
acquiring folded features or oriented according to a 
preferential direction”, explains the specialist.

Quartzite, granite, marble, pegmatite, trachyte and 
a series of other materials are on the l ist of exotic in 
Brazil. Each one with its own particularity is capable of 
transforming bold and innovative projects, which bet on 
the class and secular elegance of the natural rock.

“At first, the classification as ‘exotic’ was only applied 
to pegmatites, a granite composition rock characterized 
by its giant-sized crystals and commercially known as 
‘feldspar’,  its most abundant mineral.  Nowadays, the 
exotic materials are not restricted to a single geological 
type, but to a series of rocks with unique characteristics, 
whether of igneous, sedimentary or metamorphic origin”, 
explains Abiliane Pazeto. 

“ D e  fo r m a  g e n é r i c a ,  p o d e - s e  at r i b u i r  as  c o re s 
diferenciadas à ocorrência de fluidos mineralizantes 
ricos em elementos raros. Os quartzitos verdes, por 
exemplo, têm essa coloração por causa do mineral 
fuchsita, gerado por um fluído rico no elemento cromo. Já 
o padrão movimentado, pode ser gerado em processos 
metamórficos em que as rochas são submetidas a 
grande compressão, adquirindo feições dobradas ou 
orientadas de acordo com uma direção preferencial”, 
explica a especialista.

Quartzitos, granitos, mármores, pegmatitos, traquitos 
e uma série de outros materiais estão na lista de exóticos 
do Brasil. Cada um com sua particularidade, são capazes 
de transformar projetos arrojados e inovadores, que 
apostam na classe e elegância secular da rocha natural.

“À princípio a classificação de ‘exóticos’ aplicava-se 
apenas aos pegmatitos, rocha de composição granítica 
c aracterístic a pelos cristais de tamanho gigante e 
comercialmente conhecida como ‘feldspato’, seu mineral 
mais abundante. Atualmente, os materiais exóticos não se 
restringem a um único tipo geológico, mas a uma série de 
rochas com características ímpares, seja de origem ígnea, 
sedimentar ou metamórfica”, explica Abiliane Pazeto. 

azuli - granos

copacabana - santo antônio

ROCHAS IN DESIGN
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Rare, exclusive, and exuberant. Each slab is a 
surprise. With no defined patterns, the beauty of 
exotic rocks lies in the unusual.

INNOVATION CHANGED THE 
PATHS OF HISTORY

Besides being part of enchanting projects, exotic 
rocks also represent an important chapter in the 
history of the development of the ornamental stones 
sector in Brazil. 

With the acquisition of new technologies for the 
industrial ization of the rocks, such as abrasives, 
diamond wires and, mainly, resins, Brazilian companies 
were f inally able to take advantage of materials 
previously considered unviable, for being porous, 
infiltrated and even more fragile.

Raras, exclusivas e exuberantes. Em cada chapa uma 
surpresa. Sem padrões definidos, a beleza das rochas 
exóticas está no incomum. 

INOVAÇÃO MUDOU OS 
RUMOS DA HISTÓRIA

Além de fazer parte de projetos encantadores, as 
rochas exóticas também representam um capítulo 
importante na história do desenvolvimento do setor de 
pedras ornamentais do Brasil. 

C o m  a  a q u i s i ç ã o  d e  n ova s  t e c n o l o g i a s  p a ra 
industrial izaç ão das rochas, como abrasivos,  f ios 
diamantados e, principalmente, resinas, as empresas 
brasileiras puderam finalmente aproveitar materiais antes 
considerados inviáveis, por serem porosos, infiltrados 
e até mesmo mais frágeis.

bancada em granito 
copacabana

copacabana granite 
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“Due to the typical granulation and moved 
pattern, the structure of exotic rocks demands 
a more complex production process. Thus, 
the insertion of these special rocks in the 
market was totally linked to the development 
of less aggressive extraction technologies 
in the quarr y,  such as the diamond wire, 
besides epoxy resins and screens suitable 
for processing the material”, explains Abiliane 
Pazeto.

The watershed in the scenario of exotic 
rocks in Brazil was the keen eye for innovation 
of Rodrigo Scaramussa, CEO of Santo Antonio 
Granitos, who discovered and believed in 
Persian granite in 1987. At the time, considered 
fragile and without market value, the material 
spent years without being commercialized. 

“Devido à granulação típica e 
padrão movimentado, a estrutura 
d a s  ro c h a s  exó t i c a s  d e m a n d a 
u m  p r o c e s s o  p r o d u t i v o  m a i s 
complexo. Assim, a inserção dessas 
ro c h a s  e s p e c i a i s  n o  m e rc a d o 
e s t e v e  t o t a l m e n t e  a t re l a d a  a o 
desenvolvimento de tecnologias 
menos agressivas de extração na 
jazida, como o fio diamantado, além 
de resinas epóxi e telas adequadas 
para o processamento do material”, 
explica Abiliane Pazeto.

O divisor de águas no cenário das 
rochas exóticas do Brasil foi o olhar 
apurado para a inovação de Rodrigo 
Scaramussa, CEO da Santo Antonio 
Granitos, que em 1987 descobriu e 
acreditou no granito Persa. Na época, 
considerado frágil e sem valor de 
mercado, o material passou anos 
sem ser comercializado. 

persa - santo antônio

ROCHAS IN DESIGN
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Tudo mudou quando o empresário conheceu a 
tecnologia italiana de resinagem, e trouxe ao Brasil o 
primeiro quilo de resina, que seria o responsável por dar 
vida ao Persa, tornando o material resistente, rígido, de 
alta qualidade e baixa absorção, abrindo um caminho 
de sucesso para o mercado internacional. 

O Persa esteve entre os principais materiais da linha 
de exportação da Santo Antonio por mais de 30 anos 
e até hoje segue no catálogo da empresa, pioneira em 
colocar no mercado um material exótico, genuinamente 
brasileiro, de beleza e qualidade exclusivas.

Na década de 1990 os materiais exóticos também 
atraíram a atenç ão do empres ário Jonas Zucchi , 
que investiu em maquinário de ponta, mão de obra 
e s p e c i a l i zad a  e  s e  d e d i c o u  ao s  m ate r i a i s  q u e  j á 
encantavam compradores internacionais, principalmente 
norte-americanos.

Outros empresários do país seguiram o mesmo 
c aminho de profissionalizaç ão e investimento em 
tecnologias e, a partir dos anos 90, as exportações 
de rochas naturais brasileiras tiveram uma mudança 
de perfil significativa, sendo enfim possível mostrar ao 
mundo a beleza da rocha exótica brasileira.

Everything changed when the entrepreneur got to 
know the Italian resin technology, and brought to Brazil 
the first kilo of resin, which would be responsible for giving 
life to the Persian, making the material resistant, rigid, of 
high quality, and low absorption, opening a successful 
path to the international market. 

Persian has been among the main materials in Santo 
Antonio’s export line for more than 30 years and is still 
part of the company’s catalog to this day, a pioneer 
in bringing an exotic, genuinely Brazil ian material of 
exclusive beauty and quality to the market.

In the 1990s, exotic materials also attracted the 
attention of entrepreneur Jonas Zucchi, who invested 
in state-of-the-art machiner y, specialized labor, and 
dedicated himself to the materials that were already 
del ighting international  buyer s ,  mainly from Nor th 
America.

Other businessmen in the country followed the same 
path of professionalization and investment in technology, 
and from the 90’s on, the exports of Brazilian natural 
stones had a significant change in profile, and it was 
finally possible to show the world the beauty of the 
exotic Brazilian stone.

avocatus - magban

ROCHAS IN DESIGN
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TENDÊNCIA QUE VEIO PARA FICAR

As regiões Nordeste e Sudeste contam atualmente 
com o maior número de jazidas de rochas exóticas e 
super exóticas do país. Em estados como Minas Gerais, 
Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte é possível encontrar 
rochas ornamentais exclusivas, caracterizadas por 
combinações incríveis de nuances, cores e movimentos, 
que têm impulsionado as exportações nos últimos anos.

A exclusividade é uma das características que mais 
atraem o mercado internacional de rochas ornamentais, 
principalmente o norte-americano. 

“Os materiais exóticos, principalmente os quartzitos 
brasileiros são vistos como uma nova tendência de 
mercado que veio para ficar. Os arquitetos e decoradores 
entendem esse tipo de rocha como um diferencial para 
o projeto e os especificadores também veem com 
bons olhos a utilização desse tipo de rocha em função 
das suas boas características físico-químicas”, pontua 
Paulo Giafarov, especificador internacional de rochas 
ornamentais e CEO da DGG Stones.

A TREND THAT IS HERE TO STAY

The Northeast and Southeast regions currently count 
with the largest number of exotic and super exotic rock 
deposits in the country. In states such as Minas Gerais, 
Bahia, Ceará and Rio Grande do Norte it is possible to find 
exclusive ornamental rocks, characterized by incredible 
combinations of nuances, colors and movements, which 
have boosted exports in recent years.

Exclusivity is one of the characteristics that most 
attract the international market for ornamental stones, 
especially the North American market. 

“The exotic materials, especially Brazilian quartzite, 
are seen as a new market trend that is here to stay. 
Architects and decorators see this type of rock as a 
differential for the project and specifiers also see with 
good eyes the use of this type of rock due to its good 
physical-chemical characteristics”,  points out Paulo 
Giafarov, international specifier of ornamental rocks 
and CEO of DGG Stones.

rosso fiorentino - brasigran

maestro - vitoria stone group

ROCHAS IN DESIGN





2
2

Aos poucos, essa tendência de valorização 
por ‘possuir o único’, vem se mostrando com mais 
força no mercado interno brasileiro, despertando a 
atenção dos profissionais da arquitetura e também 
de consumidores finais.

“Do ponto de vista de um especificador, posso 
dizer que os materiais exóticos vieram como uma 
nova perspectiva para o setor de rochas ornamentais. 
São rochas que possuem qualidades técnicas muito 
boas e qualidades estéticas que nos remetem a 
quando estamos num museu diante de uma pintura 
de algum artista famoso. Esse é um o grande fator 
pelo qual a indústria cerâmica se esforça tanto em 
copiar as rochas ornamentais”, finaliza Giafarov.

MERCADO PROMISSOR

Para Eduardo Lagonegro, proprietário da STA 
Rochas, empresa que atua há mais de 20 anos no 
segmento, a comercialização de materiais exóticos 
brasileiros vêm mostrando uma curva crescente, 
mas os números poderiam ser ainda melhores se 
houvesse uma união maior do setor na divulgação 
destas pedras.

Little by little, this valorization trend for “having 
the only one” is becoming stronger in the Brazilian 
internal market, arousing the attention of architecture 
professionals and also final consumers.

“From a specifier’s point of view, I can say that the 
exotic materials came as a new perspective for the 
ornamental stones sector. These are stones that have 
very good technical qualities and aesthetic qualities 
that remind us of a museum where we see a painting 
by a famous artist. This is one of the reasons why 
the ceramic industry makes such an effort to copy 
ornamental stones”, Giafarov concludes.

PROMISING MARKET
For Eduardo Lagonegro, owner of STA Rochas, a 

company that has been in the segment for more than 
20 years, the commercialization of Brazilian exotic 
materials has been showing a growing curve, but the 
numbers could be even better if there was a greater 
union of the sector in the promotion of these stones.
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“Obser ving our experience, we see that from one 
year to now, the exotic material has been representing 
30% of the sales in our warehouse. But I  believe that 
this number would be much higher if  the sector got 
together and better directed the information on how 
these materials are extracted and processed”,  says 
Eduardo.

The businessman points out that the exotic materials 
in flawless, well-finished slabs that allow open-book 
layout are items that make the difference when architects 
and designers choose to use natural materials in their 
projects, but it  is necessar y to go beyond the beauty 
of the rocks.

“The only reason we don’t sell more Brazilian exotic 
materials is because of the direction the industry itself is 
taking. It is necessary to explain to architectural professionals 
that natural stones, besides being beautiful, are infinitely 
more resistant and, above all, sustainable, if compared to 
synthetic materials”, points out the businessman.

Be it colorful or closed backgrounds, with irregular 
movements or softer designs, the exotic Brazilian stone has 
the power to go even further and can also make history in civil 
construction and national design.

The world already knows the riches of our country and, 
gradually, Brazilians are learning to value the splendor 
they have in their backyard. 

“Observando a nossa vivência, vemos que de um ano 
pra cá, o material exótico vem representando 30% das 
vendas no nosso depósito. Mas acredito que esse número 
seria muito maior se o setor se unisse e direcionasse 
melhor as informações de como esses materiais são 
extraídos e beneficiados”, conta Eduardo.

O empresário pontua que os materiais exóticos em 
chapas sem defeitos, bem acabadas e que permitem a 
paginação em open book, são itens que fazem a diferença 
na hora de arquitetos e designers optarem por utilizar 
materiais naturais em seus projetos, mas é preciso ir 
além da beleza das rochas.

“A gente só não vende mais exóticos brasileiros por 
conta do direcionamento que o próprio setor está dando. 
É preciso explicar aos profissionais de arquitetura que 
as rochas naturais além de belas, são infinitamente mais 
resistentes e acima de tudo, sustentáveis, se comparadas 
aos materiais sintéticos”, pontua o empresário.

Seja de fundos coloridos ou mais fechados, com 
movimentos irregulares ou desenhos mais suaves, a 

Acesse o Brazilian Stones e descubra as rochas exóticas do Brasil. São mais de 700 rochas naturais, de todos 

os tipos, catalogadas e disponibilizadas para auxiliar na especificação de arquitetos e designers. 

Access Brazilian Stones and discover the Brazilian quartzite and other varieties of natural stones! There are more 

than 700 specimens catalogued and made available to help architects and designers in their specifications. 

rocha exótica brasileira tem o poder de ir ainda mais 
longe e pode fazer história também na construção civil 
e no design nacional. 

O mundo já conhece as riquezas do nosso país e, 
gradualmente, os brasileiros vão aprendendo a valorizar 
o esplendor que têm em seu quintal. 

quartzito explosion blue - veredas autoria design 
- projeto natália xavier - casacor 2021 sc
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VALOR AGREGADO E 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Sustainability & 
Design Special

Designers apostam em resíduos 
de rochas para criar peças de 
mobiliário e objetos de decoração
Designers rely on waste rock to create 
furniture and decorative objects

 Preocupação de todo o setor de 
rochas ornamentais, a destinação 
correta e o reaproveitamento dos 
resíduos industriais gerados pelas 
empresas de beneficiamento vem 
ganhando novas possibilidades ao 
longo dos últimos anos, com o obje-
tivo maior de mitigar os impactos ao 
meio ambiente. 

Além de ter como destino a indús-
tria da construção civil, sendo base 
para confecção de diversos produ-
tos como tijolos, artefatos de cimento, 
argamassa e pavimentação asfáltica, 
os resíduos de rochas naturais tam-
bém podem ser aproveitados como 
insumos para fabricação de rações, 
peças automotivas, vidros, tinta, cre-
me dental e até mesmo cosméticos.

Os retalhos de rochas que se per-
dem no caminho do processo de be-
neficiamento também têm chamado 
a atenção de designers e artistas, que 
buscam criar peças de valor agrega-
do e viés socioambiental, valorizan-
do as variações de cores, texturas e 
tons das rochas naturais. 

 A concern of the whole sector 
of ornamental rocks, the correct 
d e st i n at i o n  a n d  t h e  r e u s e  of 
industrial waste generated by the 
processing companies have been 
gaining new possibilities over the 
past years, with the main objective 
of mitigating the impacts to the 
environment. 

Besides being used in the civil 
construction industry, as a base for 
the production of several products 
such as bricks, cement, mortar, 
and asphalt paving, the natural 
stone waste can also be used as 
raw material for the production 
of animal feed, automotive parts, 
glass, paint, toothpaste, and even 
cosmetics.

The stone scraps that are lost 
during the processing process 
have also called the attention of 
designers and artists, who seek to 
create pieces with added value and 
socio-environmental bias, valuing 
the variations of colors, textures, 
and tones of the natural rocks. 
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Exemplo do desenvolvimento 
de produtos atemporais, com base 
em diferentes materiais é o designer 
e  a rq u i teto  Ti ag o  C u r i o n i .  C o m 
especialização em arquitetura bio-
ecológica e sustentabilidade pela 
instituição italiana ANAB, o profissional 
elabora produtos buscando o melhor 
de cada matéria-prima.

O designer explica que ao pro-
duzir peças a partir de materiais de 
descarte, a matéria-prima fica em 
evidência, sendo então interessan-
te trabalhar com materiais que por si 
só, entregam um resultado estético 
agradável, como por exemplo, ma-
deiras de qualidade, metais e, claro, 
rochas naturais. 

An example of the development of timeless products, based on different 
materials is the designer and architect Tiago Curioni. Specialized in bio-
ecological architecture and sustainability by the Italian institution ANAB, the 
professional creates products seeking the best of each raw material.

The designer explains that when producing pieces from waste materials, 
the raw material is in evidence, so it is interesting to work with materials that by 
themselves, deliver a pleasant aesthetic result, such as quality wood, metals 
and, of course, natural stone. 

“These raw materials bring originality and their own identity, almost like a 
fingerprint, making them unique pieces. It doesn’t make sense to discard parts 
of these materials, but to give them new use and life”, says Curioni.

With a preference for rocks without much movement, because he understands 
that the objects must compose with the rest of the environment in a harmonic 
way and clean of details, the designer explains that the process of choosing 
materials and composing his pieces goes far beyond their appearance.

“Estas matérias-primas trazem originalidade e identidade própria, qua-
se como uma impressão digital, tornando-as peças únicas. Não faz senti-
do desprezar partes destes materiais, mas sim, dar novo uso e vida a eles”, 
conta Curioni.

Com preferência por rochas sem muita movimentação, por entender 
que os objetos devem compor com o restante do ambiente de forma har-
mônica e limpa de detalhes, o designer explica que o processo de esco-
lha de materiais e composição de suas peças vai muito além da aparência.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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“Nos produtos em que utilizamos 
pedras de descarte, a regra é: a cor 
e o tipo da pedra não podem ser es-
colhidos pelo cliente. É o que temos 
disponível naquele momento. Isso faz 
com que a escolha por aquele produ-
to, não seja meramente uma ques-
tão estética, mas também de princí-
pios. Uma das formas que encontra-
mos de contar essa história foi man-
ter sempre uma pedra em uma cor 
diferente, quase como um ‘erro’ nas 
peças. Aquilo é a prova de que o pro-
duto não foi feito com uma chapa de 
pedra nova, comprada apenas para 
aquele produto”, explica o designer.

Segundo Curioni, para que mais 
peças sejam pensadas a partir de re-
síduos do setor de rochas é neces-
sário que haja interesse em criar pro-
dutos que possam ser comercializa-
dos. Ele afirma que é preciso enten-
der o designer não como o profis-
sional que desenha produtos, mas 
sim, como elo entre pontas, como 
por exemplo, a indústria e o mercado.

“In products where we use waste 
stone, the rule is: the color and type 
of stone cannot be chosen by the 
customer. It is what we have available 
at that moment. This makes the 
choice for that product not merely 
an aesthetic question, but also a 
matter of principle. One of the ways 
we found to tell this story was to 
always keep a stone in a different 
color, almost as a ‘mistake’ in the 
pieces. That is proof that the product 
was not made with a new stone slab, 
bought just for that product”, explains 
the designer.

According to Curioni, in order 
for more pieces to be created from 
residues from the stone industry, it 
is necessary that there is interest 
in creating products that can be 
commercialized. He states that it 
is  necessar y to under stand the 
designer not as the professional 
who designs products, but as the link 
between ends, such as the industry 
and the market.
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“No nosso caso, fomos nós que procuramos as mar-
morarias em busca desse material, mas também fomos 
nós que nos propusemos a comercializar isso. Se tivés-
semos delegado a parte comercial à outra empresa, isso 
fatalmente teria falhado”, explica.

Fazendo uma reflexão com o que é normalmente fei-
to no âmbito do design, Curioni analisa que é mais con-
veniente trabalhar com o material novo e recém extraí-
do. Porém, este comportamento pode ser modificado 
com ações simples, focando em dar vida nova ao que 
geralmente é rejeitado.

“Diz-se que Michelangelo, conhecido escultor renas-
centista, encontrou um velho e imenso bloco de mármo-
re ao lado de uma igreja, e que estava lá há décadas. Os 
padres cederam aquele bloco, ao que daria a luz ao fa-
moso Davi. Não sabemos se Michelangelo se interes-
sou por aquele bloco por em sua mente já ter concebi-
do o projeto de Davi, ou se o Davi veio depois de ter o 
bloco em mãos, sem saber o que fazer. No nosso caso, 
olhamos para os retalhos e decidimos retornar o valor 
àquilo que ninguém mais queria e que havia se tornado 
um problema para as marmorarias”, afirma o designer. 

“In our case, we were the ones who went to the marble 
shops looking for this material, but we were also the ones 
who set out to commercialize it. If we had delegated the 
commercial part to another company, this would have 
fatally failed”, he explains.

Making a reflection with what is normally done in the 
scope of design, Curioni analyzes that it is more convenient 
to work with the new and recently extracted material. 
However, this behavior can be modified with simple actions, 
focusing on giving new life to what is usually rejected.

“It is said that Michelangelo, a well-known Renaissance 
sculptor, found an old and huge block of marble next to 
a church, and that it had been there for decades. The 
priests gave up that block, to the one that would give 
birth to the famous David. We don’t know if Michelangelo 
was interested in that block because in his mind he had 
already conceived the design of David, or if David came 
after he had the block in his hands, not knowing what to 
do. In our case, we looked at the shreds and decided to 
return the value to what nobody else wanted and that 
had become a problem for the marble shops,” says the 
designer. 

TIAGO CURIONI
Rua Belchior Paulo, 27 - São Paulo (SP)

 +55 11 9 9689 2273 (São Paulo - Brasil)    +351 916 676 996 (Porto - Portugal)
www.tiagocurioni.com.br    @tiagocurioni
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MARIANA PAULA 
SOUZA
Funcionalidade e elegância em projetos 

marcados pela versatilidade das rochas naturais

Functionality and elegance in projects marked 

by the versatility of natural stones
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 Apaixonada pela arquitetura desde criança e 
guiada pela vontade de proporcionar conforto, 
funcionalidade e beleza aos seus clientes, Ma-
riana Paula Souza está à frente de um dos escri-
tórios mais conceituados do Sul do Brasil. Com 
mais de 18 anos de atuação no mercado, a ar-
quiteta tem em seu currículo projetos em todo o 
território nacional e também em Angola.

Tendo como base os mais variados estilos 
de seus clientes, Mariana conta que seus pro-
jetos sempre têm o toque de sofisticação das 
rochas naturais, principalmente dos mármores 
os quais ela confessa serem os seus preferidos.

“O que mais admiro é a capacidade que os 
mármores têm de transformar um ambiente, dei-
xando-o sofisticado. Equivocadamente as pes-
soas imaginam que as pedras trazem frieza, mas 
é justamente o contrário. Tendo um bom proje-
to, elas podem trazer aconchego e requinte na 
medida certa”, conta Mariana.

 Passionate about architecture since she 
was a child and driven by the desire to provide 
comfort, functionality, and beauty to her clients, 
Mariana Paula Souza leads one of the most 
prestigious offices in southern Brazil. With 
over 18 years of experience in the market, the 
architect has in her resume projects all over 
Brazil and also in Angola.

Based on the most varied styles of her 
clients, Mariana says that her projects always 
have the sophisticated touch of natural stone, 
especially marble, which she confesses to be 
her favorite.

“What I admire the most is the capacity 
marble has to transform an environment, 
making it sophisticated. People mistakenly 
imagine that stones bring coldness, but it is 
exactly the opposite. With a good project, 
they can bring warmth and refinement in the 
right measure”, says Mariana.

área gourmet em mármore branco paraná. projeto executado pela marmoraria alto vale

gourmet area in paraná white marble. project executed by marmoraria alto vale

casacor pr 
2021 - ilha 
em granito 
negresco 
escovado 
- projeto 
executado pela 
marmoraria 
marmojan

casacor pr 
2021 - island 
in brushed 
negresco 
granite - 
project 
executed by 
marmoraria 
marmojan
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Ao especificar rochas ornamentais, a arquiteta afir-
ma que o principal desafio é a funcionalidade. “Sem-
pre tenho a preocupação de ter certeza que o material 
é resistente para a região especificada e definir o aca-
bamento correto para cada uso. Essa pesquisa garante 
que as peças não serão prejudicadas e que o cliente vai 
conseguir fazer a manutenção sem problemas”, explica.

Sempre atualizada com as novas tendências e solu-
ções de mercado, a profissional marca presença cons-
tante em mostras e exposições do setor de arquitetura 
e design. Só na Casacor Paraná, Mariana já contabiliza 
a assinatura de ambientes em 13 edições.

Em sua última participação na mostra, em 2021, a 
arquiteta apresentou um espaço com design biofílico e 
acolhedor. A profissional abusou do uso de plantas, pai-
néis de madeira e claro, de rochas naturais. O mármo-
re Paraná Kronos foi o escolhido para aplicação na es-
tante do living e nas bancadas. Já o granito Negresco, 
com acabamento escovado, foi utilizado na ilha gourmet.

“Baseamos nosso projeto nas pedras escolhidas 
de acordo com o efeito que buscávamos. Projetamos 
a bancada da cozinha em formato de diamante, sem 
nenhum ângulo reto, o que dava um efeito mais natural 
à peça, e a partir dela escolhemos os demais revesti-
mentos, cores e texturas do projeto. O mármore no fun-
do da estante da Sala de TV trouxe contraste e sofisti-
cação para o ambiente”, conta Mariana.

When specifying ornamental rocks, the architect 
states that the main challenge is functionality. “I’m always 
concerned about making sure that the material is resistant 
to the specified region and defining the correct finishing 
for each use. This research guarantees that the pieces 
will not be damaged and that the client will be able to 
maintain them without problems”, she explains.

Always up to date with new trends and market solutions, 
the professional is constantly present in shows and 
exhibitions of the architecture and design sector. At 
Casacor Paraná alone, Mariana has already signed the 
environments in 13 editions.

In her last participation in the show, in 2021, the architect 
presented a space with a biophilic and cozy design. The 
professional abused the use of plants, wood panels, and 
of course, natural stone. The Paraná Kronos marble was 
chosen for the living room bookcase and countertops. 
The Negresco granite, with brushed finishing, was used 
in the gourmet island.

“We based our project on the stones chosen according 
to the effect we were looking for. We designed the kitchen 
countertop in diamond shape, without any right angle, 
which gave a more natural effect to the piece, and from 
it we chose the other coverings, colors and textures of 
the project. The marble at the bottom of the bookcase in 
the TV room brought contrast and sophistication to the 
environment,” says Mariana.

casacor pr 2021 - estante em mármore paraná kronos - projeto executado pela marmoraria marmojan

coater pr 2021 - paraná kronos marble shelf - project executed by marmoraria marmojan
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Outro projeto da arquiteta em que as rochas brilharam 
foi a Residência Macedo, onde foram utilizados diversos 
materiais combinados a muito bom gosto e elegância. 

“Na cozinha, como queríamos o efeito monocromá-
tico, usamos um Silestone no mesmo tom da marcena-
ria. Na sala de TV, queríamos valorizar o ambiente e ao 
mesmo tempo quebrar os paradigmas clássicos, mis-
turando estruturas metálicas na cor preta, boiseries nas 
paredes e mármore branco Calacatta Michelangelo. Já 
no banheiro queríamos evidenciar a mistura dos ele-
mentos, utilizando o granito preto no piso e a banca-
da da pia no Ônix retroiluminado”, detalha a arquiteta. 

Além de aproveitar os diferentes tipos de acabamen-
tos disponíveis, Mariana garante que abusar da diver-
sidade de cores, texturas e movimentos de veios das 
rochas naturais é um ótimo caminho para projetos úni-
cos e personalizados.

“Independente do estilo dos clientes, sendo clássi-
co, contemporâneo, vintage ou etc, sempre há uma ro-
cha perfeita para seu projeto. O uso de pedras é atem-
poral, resiste à moda e ao tempo, se mantendo atual e 
justificando sempre o investimento”, finaliza. 

Another of the architect’s projects where the rocks 
shone was Macedo’s Residence, where several materials 
were used combined with good taste and elegance. 

“In the kitchen, as we wanted a monochromatic effect, 
we used a Silestone in the same tone as the cabinetry. 
In the TV room, we wanted to enhance the environment 
and at the same time break the classic paradigms, mixing 
black metallic structures, boiseries on the walls, and 
white Calacatta Michelangelo marble. In the bathroom, 
we wanted to highlight the mixture of elements, using 
black granite on the floor and the sink’s countertop in 
backlighted Onyx”, explains the architect. 

Besides taking advantage of the different types of 
finishes available, Mariana guarantees that abusing the 
diversity of colors, textures, and vein movements of the 
natural stones is a great way for unique and personalized 
projects.

“Regardless of the clients’ style, whether it is classic, 
contemporary, vintage, etc, there is always a perfect stone 
for their project. The use of stone is timeless, resisting 
fashion and time, staying current and always justifying 
the investment”, he concludes. 

painel e lareira em mármore calacatta michelangelo. 
projeto executado pela marmoraria alto vale

panel and fireplace in calacatta michelangelo marble.
project executed by marmoraria alto vale

painel em mármore branco paraná. projeto 
executado pela marmoraria alto vale

white marble panel. project executed 
by marmoraria alto vale

bancada em ônix. projeto executado 
pela marmoraria alto vale

bancada em ônix. projeto executado 
pela marmoraria alto vale
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MARIANA PAULA SOUZA ARQUITETURA
Av. Água Verde, 1280 - Curitiba (PR) 

 (41) 3343-7575 ou (41) 99961-4736
www.mpsarquitetura.com.br 

 @arq.marianapaulasouza

O melhor projeto da sua carreira 
foi...
todos, pois me formar como arquiteta 
é um sonho que realizo todos os dias 
sendo muito feliz na profissão. 

Seu livro de cabeceira é... 
os livros que leio para a minha 
filha mais nova dormir (risos). 

Nos seus projetos não pode faltar... 
funcionalidade, sempre foi primordial 
e é meu norte, aliado a ela temos a 
estética, que também é muito importante, 
uma combinação de sucesso. 

Uma rocha ornamental... 
o mármore Branco Paraná, tenho 
utilizado-o bastante, em diversas formas. 

Um tipo de acabamento para 
rochas... 
o acabamento que estou apaixonada 
no momento é o escovado. 

Uma dica para quem está 
começando é... 
atualizar-se sempre, pesquisar 
sobre os materiais e sua qualidade e 
resistência. Pensar sempre em projetos 
funcionais em todos os detalhes. 

The best project in your career 
was...
all of them, because to graduate as an 
architect is a dream that I fulfill every 
day being very happy in my profession. 

Your bedside book is...
 the books I read to my youngest 
daughter to sleep (laughs). 

In your projects you can’t miss...
functionality has always been 
primordial and it is my north, 
allied to it we have the aesthetics, 
which is also very important, 
a successful combination. 

An ornamental stone... 
the Branco Paraná marble, I have 
used it a lot, in several ways.

A kind of finishing for stones...
the finishing I am in love with at 
the moment is the brushed one.

A tip for those who are starting 
out is... 
always keep up to date, research 
the materials and their quality and 
resistance. Always think about 
functional projects in every detail. 

EM UMA FRASE IN ONE SENTENCE
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SEIS LAVABOS 
PARA SE INSPIRAR
SIX WASHROOMS 
TO INSPIRE YOU

Rochas exóticas dão 
origem a projetos modernos 
e personalizados
Exotic rocks give rise to modern, 
customized projects

 Pensado para atender hóspedes de uma casa ou con-
vidados em um espaço comercial, o lavabo é constituí-
do essencialmente por uma bancada com cuba e uma 
bacia sanitária. Mas, apesar de parecer um simples cô-
modo, o pequeno banheiro social pode ir muito além.

O espaço é um território neutro, onde profissionais de 
arquitetura e design de interiores podem ousar na criati-
vidade e mergulhar em diferentes referências, transfor-
mando o ambiente em um belo cartão de visitas.

 Designed to serve guests in a home or guests in a 
commercial space, the restroom is essentially made up of a 
countertop with a sink and a toilet. But despite looking like a 
simple room, the small social bathroom can go much further.

The space is a neutral territory, where architecture and 
interior design professionals can dare to be creative and 
dive into different references, turning the environment into 
a beautiful business card.

bancada em ônix retroiluminado

bancada em ônix retroiluminado
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David Bastos

BRILHO NATURAL
No apartamento de luxo situado em São Paulo, o ônix 
de origem brasileira rouba a cena no lavabo social. 
Projetado pelo escritório do renomado arquiteto 
David Bastos, o espaço é elegante e sofisticado. Com 
o recurso da retroiluminação, os desenhos da rocha 
ganham destaque, evidenciando a beleza esculpida 
pela natureza.

NATURAL GLOW
In the luxury apartment located in São Paulo, onyx 
of Brazilian origin takes center stage in the guest 
bathroom. Designed by the office of renowned 
architect David Bastos, the space is elegant and 
sophisticated. With the use of backlighting, the 
drawings of the rock are highlighted, showing the 
beauty sculpted by nature.

f
o

t
o

/p
h

o
t

o
: t

u
c

a
 r

e
in

é
s

bancada em ônix retroiluminado

backlit onyx countertop

Mirando a personalização e a exclusividade des-
tes espaços, as rochas naturais exóticas entram como 
elementos de destaque em bancadas, cubas esculpi-
das em diversos formatos e acabamentos, além de pi-
sos paginados e painéis que evidenciam as cores e os 
desenhos das pedras.

Com o objetivo de inspirar você leitor, selecionamos 
seis lavabos marcados pela aplicação de rochas natu-
rais exóticas brasileiras, que deram origem a projetos 
modernos e personalizados. Confira!

Aiming at the personalization and exclusivity of 
these spaces, the exotic natural stones come in as 
highlighted elements in countertops, sculpted sinks 
in several shapes and finishes, as well as in paginated 
floors and panels that highlight the colors and drawings 
of the stones.

In order to inspire you reader, we have selected 
six restrooms marked by the application of exotic 
Brazilian natural stones, which gave origin to modern 
and personalized projects. Check them out!

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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bancada e piso em 
mármore noir

bancada e piso em 
mármore noirf
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Erika 
Queiroz

ELEGANT AND TIMELESS
The dolomitic marble Noir, by Pemagran, 
was chosen by the architect Erika 
Queiroz to cover the countertop and 
the floor of an elegant bathroom in a 
house in São Paulo. Despite the sober 
tones of gray and white, the natural rock 
stands out in the project because of its 
characteristic movements and veins. 
The refinement of the environment 
i s  c o m p l e m e nte d  by  t h e  d e l i c ate 
wallpaper and the black metals.

ELEGANTE E ATEMPORAL
O mármore dolomítico Noir, da Pemagran, 
foi o escolhido pela arquiteta Erika Queiroz 
para revestir a bancada e o piso de um 
elegante lavabo de uma casa em São 
Paulo. Apesar dos tons sóbrios de cinza 
e branco, a rocha natural aparece em 
destaque no projeto por conta de seus 
movimentos e veios característicos. O 
requinte do ambiente é complementado 
pelo papel de parede delicado e pelos 
metais pretos.

ROCHAS IN DESIGN
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MADE IN CEARÁ
For a summer apartment located in Porto das 
Dunas (CE), the architect Amanda Santiago chose 
Azuli, a genuine stone from Ceará, commercialized 
by Granos, to bring more life and personality to the 
restroom. Marked by blue and golden expressions, 
the natural stone was applied in an asymmetrical 
countertop, with a differentiated design, showing 
itself to be imposing. The project, executed by 
Idealize Marmoraria, reinforces the idea that the 
restroom is the ideal space to let creativity flow.

bancada em azuli

Amanda 
Santiago

MADE IN CEARÁ
Para um apartamento de veraneio localizado na cidade 
de Porto das Dunas (CE), a arquiteta Amanda Santiago 
escolheu a Azuli, uma rocha genuinamente cearense, 
comercializada pela Granos, para levar mais vida e 
personalidade ao lavabo. Marcada por expressões 
azuis e douradas, a rocha natural foi aplicada em uma 
bancada assimétrica, com um desenho diferenciado, 
mostrando-se imponente. O projeto, executado pela 
Idealize Marmoraria, reforça a ideia de que o lavabo é 
o espaço ideal para deixar a criatividade fluir.
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URBAN TROPICAL
The natural vibe guides the design of the bathroom 
designed by the architect Mariana Moscardi, for the 
apartment itself, located in the north of São Paulo. 
The Branco Paraná dolomitic marble washbasin, 
designed exclusively for the space and executed 
by the Multiformas marble shop, has pebble walls 
that work in harmony with the leafy wallpaper and 
the decor items that bring out the contemporary 
and urban tropical climate.

lavatório em mármore 
branco paraná

Mariana
Moscardi

TROPICAL URBANO
A vibe natural guia o design do lavabo projetado pela 
arquiteta Mariana Moscardi, para o próprio apartamento, 
situado na zona norte de São Paulo. O lavatório em 
m á r m o re  d o l o m í t i c o  B ra n c o  Pa ra n á ,  d e s e n h a d o 
exc l u s i va m e nte  pa ra  o  e s paç o  e  exe c u tad o  p e l a 
marmoraria Multiformas, com paredes em seixos que 
conversam em harmonia com o papel de parede de 
folhas e com os artigos de decoração que trazem à tona 
o clima tropical contemporâneo e urbano.
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bancada em quartzito 
vitoria régia

bancada em quartzito 
vitoria régia

THE GREEN SETS THE MOOD
In  the project signed by architect Bianc a 
Mattana, the toilet of the gourmet area of a 
house located in Porto Alegre (RS) won the 
elegance of quartzite Vitoria Regia, Brasigran. 
According to the professional, the idea was to 
combine the rock with the green tones of the 
croco wallpaper, in a more relaxed proposal. 
To highlight the beauty of the natural stone 
movements, the architect applied the quartzite 
as if it were a massive block, with a beautiful 
overlapping tub.

Bianca 
Mattana

O VERDE DÁ O TOM
No projeto assinado pela arquiteta Bianc a 
Mattana , o lavabo da área gourmet de uma 
casa localizada em Porto Alegre (RS) ganhou a 
elegância do quartzito Vitoria Regia, da Brasigran. 
Segundo a profissional, a ideia foi combinar a 
rocha com os tons verdes do papel de parede 
em croco, em uma proposta mais descontraída. 
Para destacar a beleza dos movimentos da pedra 
natural, a arquiteta aplicou o quartzito como se 
fosse um bloco maciço, com uma bela cuba 
sobreposta.

ROCHAS IN DESIGN
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SHAPES AND MOVEMENTS
I n  t h e  b at h ro o m  d e s i g n e d  by  t h e  i nte r i o r 
designer Lil ian Garcia , the proposal was to 
create an environment with personality, modern 
and luxurious, those that make an impact at 
first sight. For this reason, a countertop was 
structured in different volumes, highlighting 
the main washbasin. The exotic rock chosen to 
give the effect the professional was expecting 
was the Blue Roma, from Vermont Mineração. 
With a unique tonality and striking veins, the 
piece became the highlight of the space. 
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bancada em quartzito blue roma

bancada em quartzito blue roma

Lilian 
Garcia

FORMAS E MOVIMENTOS
No lavabo projetado pela designer de interio-
res Lilian Garcia, a proposta foi criar um am-
biente com personalidade, moderno e luxuo-
so, daqueles que causam impacto à primeira 
vista. Por isso, foi pensada uma bancada es-
truturada em diferentes volumetrias, deixando 
em destaque a cuba principal. A rocha exótica 
escolhida para dar o efeito que a profissional 
esperava foi o Blue Roma, da Vermont Mine-
ração. Com tonalidade única e veios marcan-
tes, a peça tornou-se o ponto alto do espaço. 

ROCHAS IN DESIGN
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ENTREVISTA

FELIPE 
PETROVSKY 
A digital da obra traduzida pela 
fotografia de arquitetura e interiores 

 Com sensibilidade e técnica, os fotógrafos de arqui-
tetura e design de interiores são responsáveis por re-
produzir, por meio de imagens, os conceitos, referên-
cias e histórias de uma obra. Luz natural, equipamen-
tos de qualidade, produção de ambientes e criativida-
de são elementos fundamentais para esse trabalho, 
cada vez mais valorizado por profissionais do ramo.

Quando se fala em fotografia de rochas orna-
mentais, a atenção se volta para os detalhes, exi-
gindo que o fotógrafo saiba realizar composições, 
identifique proporções e tenha senso estético apu-
rado, evitando aparentar descuido ou falta de quali-
dade dos materiais.

Com quase dez anos de experiência na área, o fo-
tógrafo cearense Felipe Petrovsky vem despontando 
no cenário de fotografias de arquitetura e design de 
interiores. Requisitado por arquitetos renomados, o 
profissional desenvolve um trabalho primoroso, prin-
cipalmente quando a missão é traduzir em imagens, 
a digital das obras.

O FOTÓGRAFO PROFISSIONAL DE ARQUITETURA 
NÃO LEVA EM CONTA APENAS O DOMÍNIO 
DA TÉCNICA FOTOGRÁFICA, MAS TAMBÉM 
A VONTADE DE COMPREENDER O PROJETO 
DO DESIGNER. COMO ISSO É TRADUZIDO 
NA FOTOGRAFIA DAS ROCHAS?
Nós fotógrafos temos o poder de destacar ou destruir 
um sonho realizado, por isso é vital o conhecimento na 
área de arquitetura e interiores. Com bastante estudo 
e prática acabamos criando um olhar o qual o arquite-
to/designer se identifica e abre o caminho para valo-
rizar mais ainda o seu projeto. Se tratando de rochas 
naturais, todo o conceito de ângulos e detalhes giram 
na composição da rocha que o arquiteto quer mostrar, 
seja criando uma cena ou uma produção.

Em entrevista à Revista Rochas ,  o fotógrafo 
contou sobre suas inspirações, suas técnicas e deu 
dicas para o aperfeiçoamento da fotografia de ro-
chas. Confira.
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ALÉM DO OLHAR DO ARQUITETO, 
MATERIALIZADO NAS PEÇAS, SUA FOTOGRAFIA 
TAMBÉM TERÁ A SUA VISÃO DO PROJETO. 
QUANDO VOCÊ CHEGA EM UMA NOVA 
SESSÃO, QUAIS AS SUAS INSPIRAÇÕES?
Os arquitetos e designers sempre me passam a visão 
do projeto desde a sua criação até o contexto final. Com 
isso, eu consigo me inspirar e materializar com o meu 
olhar, aquilo que o profissional deseja transmitir. Ten-
to sempre me atentar também ao horário da fotogra-
fia, pois a incidência de luz é fundamental para trans-
mitir a sensação que o projeto deve passar.

O QUE O FOTÓGRAFO PRECISA SABER 
PARA FAZER BOAS FOTOS E DESTACAR A 
BELEZA DAS ROCHAS NOS PROJETOS?
No meu caso, quando vou fotografar algum projeto 
com rochas naturais, gosto sempre de saber as pro-
priedades do material aplicado, o contexto no qual le-
varam a criar tal formato, a demonstração da textu-
ra.. Com essas informações eu consigo criar um con-
ceito de imagem de acordo com a cena em questão e, 
com isso, fotografar procurando sempre valorizar ain-
da mais o material. 

ALÉM DE UMA BOA CÂMERA, QUAIS OUTROS 
EQUIPAMENTOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA 
AUXILIAREM NUM RESULTADO DE QUALIDADE? 
Acredito que além da câmera é crucial ter um bom tri-
pé no qual o equipamento ficará acoplado e sempre 
que possível também é válido fazer uso de drones. Para 
áreas externas ou para captar algum detalhe de um ma-
terial que a câmera não é capaz de fazer com certa al-
tura, os drones são ótimas escolhas.
Equipamentos de iluminação eu particularmente não 
uso, prefiro o registro feito com luz natural, que dá vida 
e textura, deixando com muito mais clareza a cor real 
da rocha ou revestimento a ser fotografado.

EXISTE ALGUMA TÉCNICA QUE PODE 
AUXILIAR ESPECIFICAMENTE QUEM 
TRABALHA FOTOGRAFANDO ROCHAS? 
Como já disse, um bom equipamento ajuda bastante, 
mas existem também algumas técnicas interessantes. 
Para registrar algum material de porte grande, seja um 
revestimento de uma sala ou parede, por exemplo, é 
sempre bom focar no material dando ênfase ao produto, 
com o ambiente de fundo, contextualizando o projeto. 
Outra técnica que também uso muito ao fotografar pi-
sos, é inclinar a câmera com determinado grau de ân-
gulo, apontando para baixo. Dessa maneira mantemos 
a perspectiva do olhar para o horizonte.
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ENTREVISTA

FELIPE PETROVSKY
Fotografia de Arquitetura e Interiores
Ceará - Brasil
www.petrovsky.com.br

 @felipe.petrovsky

COMO VOCÊ VÊ A FUNCIONALIDADE DAS REDES 
SOCIAIS NO TRABALHO DE UM FOTÓGRAFO 
QUE TRABALHA COM ARQUITETURA? 
As redes sociais nos últimos anos cresceram drasti-
camente e, sem dúvidas, fazem parte do nosso dia a 
dia. Seja para melhorar nossa vida ou para piorar, elas 
estão aí. Com relação ao trabalho do fotógrafo, exis-
tem os dois lados. Com as redes, nossas imagens dão 
a volta ao mundo, o que nos permite novos contatos, 
prospectar novos trabalhos e conhecer também o que 
é feito pelos outros em nossa área.
Ao mesmo tempo, existe o lado negativo, pois temos 
nossas imagens correndo o risco de serem usadas de 
forma indevida, sem o acordo prévio para utilização. 
Muitas páginas online usam nosso trabalho como for-
ma de ganhar likes e seguidores sem ao menos dar o 
crédito ao fotógrafo, o que prejudica nosso trabalho. 
Atualmente sou membro de um coletivo que une fotó-
grafos de arquitetura de todo o país, que busca solu-
ções para valorização do nosso trabalho, para evitar 
que imagens sejam utilizadas sem o consentimento 
dos profissionais de fotografia. 

CINCO DICAS PARA FOTOGRAFIA 
DE ROCHAS ORNAMENTAIS

1. Ter um bom equipamento, o que inclui câmera, 

tripé e se possível um drone 

2. Sempre procurar valorizar a rocha a s er 

fotografada, colocando o material em evidência

3. Com seu olhar, construir uma imagem utilizando 

composição e técnicas de fotografia (regra dos 

terços, proporção áurea, dentre outras)

4. Procurar sempre as informações do material a 

ser registrado (textura, cor, formato). Elas serão 

fundamentais para seguirmos com a criação da 

imagem

5. Procurar fotografar sempre, se possível, com 

luz natural, pois a luz artificial altera o tom de cor 

do material
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ROSEWOOD SÃO PAULO
Brasilidade com toque francês
Brazilianness with a French touch

Hotel de ultraluxo conta com 30 mil metros quadrados de rochas naturais brasileiras
Ultra-luxury hotel boasts 30,000 square meters of natural Brazilian rocks

ROCHAS IN DESIGN
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 Banheiras esculpidas em blocos inteiros de mármore. Pisos, bancadas, 
mobiliários e paredes revestidas com as mais belas rochas naturais brasi-
leiras. Estes são alguns dos detalhes que marcam a transformação de um 
edifício histórico em um empreendimento moderno e sofisticado, que exa-
la brasilidade, no coração da capital paulista: o Hotel Rosewood São Paulo.

A primeira unidade brasileira da rede internacional que opera 28 
propriedades em 16 países foi inaugurada em janeiro deste ano, ocupando 
o espaço da antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, construída 
no século XX. 

O projeto, assinado pelo arquiteto Jean Nouvel e pelo designer Philippe 
Starck, é a âncora da Cidade Matarazzo, complexo hoteleiro, gastronômico, 
comercial e cultural,  pautado pela agenda ambiental,  idealizado pelo 
visionário francês Alexandre Allard.

Situado ao lado da Avenida Paulista, o hotel tem como marca a filosofia 
‘a sense of place’, em que elementos da cultura e história locais servem de 
inspiração para todas as experiências dos hóspedes. Por isso, o espaço 
conta com mais de 450 obras, de 57 artistas brasileiros, além de tapeçaria 
de Regina Silveira e um corredor de quartos todo pintado pela muralista 
Ananda Nahu.

De acordo com Edouard Grosmangin, diretor geral do hotel, cada ponto 
no Rosewood foi pensado para mostrar o Brasil para os brasileiros – e 
estrangeiros – em sua total exuberância e potência.

 Bathtubs sculpted in entire blocks of marble. Floors, countertops, furniture, 
and walls covered with the most beautiful Brazilian natural stone. These are 
some of the details that mark the transformation of a historical building into a 
modern and sophisticated enterprise that exudes Brazilianness in the heart 
of São Paulo: the Rosewood São Paulo Hotel.

The first Brazilian unit of the international chain that operates 28 properties 
in 16 countries was inaugurated in January this year, occupying the former 
Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, built in the 20th century. 

The project, signed by architect Jean Nouvel and designer Philippe Starck, 
is the anchor of Cidade Matarazzo, a hotel, gastronomic, commercial, and 
cultural complex, guided by the environmental agenda, idealized by French 
visionary Alexandre Allard.

Located next to Avenida Paulista, the hotel’s trademark philosophy is 
‘a sense of place’, in which elements of local culture and history serve as 
inspiration for all guest experiences. For this reason, the space has more 
than 450 works of art by 57 Brazilian artists, as well as tapestries by Regina 
Silveira and a room corridor painted by muralist Ananda Nahu.

According to Edouard Grosmangin, general director of the hotel, each point 
at Rosewood was thought of to show Brazil to Brazilians - and foreigners - in 
its total exuberance and potency.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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“Todos os detalhes foram escolhidos a dedo, de 
forma que trouxessem a melhor essência brasileira 
para o Rosewood São Paulo, o tornando único. Tudo 
foi pensando na cultura e história brasileiras, trazendo 
elementos como pedras e madeiras locais de todos os 
estados. Você não vai encontrar um hotel como este em 
outro lugar”, afirma Grosmangin.

E se a ideia era mostrar as riquezas nacionais em 
sua essência, nada melhor que usar e abusar da imensa 
geodiversidade brasileira, representada pelas rochas 
naturais que revestem diversos espaços do hotel. 

“All the details were handpicked, so that they would bring the best Brazilian 
essence to Rosewood São Paulo, making it unique. Everything was thinking 
about Brazilian culture and history, bringing elements such as local stones 
and woods from all the states. You won’t find a hotel like this anywhere else,” 
says Grosmangin.

And if the idea was to show the national richness in its essence, nothing 
better than using and abusing the immense Brazilian geodiversity, represented 
by the natural rocks that cover several spaces of the hotel. 
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pisos, paredes e banheira esculpida em mármore dune brown

floors, walls and bathtub carved in dune brown marble
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Nas suítes, por exemplo, foi escolhido um tipo de pedra 
diferente para cada apartamento. Detalhes em rochas 
naturais também são vistos nas áreas públicas, nos banheiros 
sociais, nos bares e nos restaurantes. Vitoria Régia, Palomino, 
Amazonita, Napoléon Bordeaux e Dune Brown são alguns 
dos exemplos dos materiais especificados para o projeto.

“Não há nenhuma rocha idêntica à outra, a filosofia do “A 
Sense of Place” traz consigo a ideia de que aquele lugar é 
único, assim como as pedras, por isso escolhemos elas para 
deixar cada detalhe do hotel exclusivo”, conta Grosmangin.

POR DENTRO DO ROSEWOOD SÃO PAULO

Para desenvolver todo o projeto de revestimentos e 
mobiliários em rochas, a rede hoteleira convocou a EDM 
Brasil, subsidiária brasileira do grupo EDM, marmoraria de 
alto padrão que nasceu em Paris há 25 anos. 

A tradicional e experiente marmoraria está presente em 
todo o mundo com projetos no segmento de hotéis de luxo, 
como o Four Seasons George V, em Paris, além de torres 
residenciais, infraestruturas públicas, templos e diversas 
boutiques de grifes internacionais.

In the suites, for example, a different type of stone was 

chosen for each apartment. Details in natural rocks are 

also seen in the public areas, in the social bathrooms, in 

the bars and in the restaurants. Vitoria Régia, Palomino, 

Amazonita, Napoléon Bordeaux and Dune Brown are 

some examples of the materials specified for the project.

“No stone is identical to another, the philosophy of “A 

Sense of Place” brings with it the idea that that place is 

unique, just like the stones, so we chose them to make 

every detail of the hotel exclusive”, says Grosmangin.

INSIDE ROSEWOOD SÃO PAULO

To develop the entire project of coverings and furniture 

in stone, the hotel chain called on EDM Brazil, the Brazilian 

subsidiary of the EDM group, a high standard marble 

workshop that was born in Paris 25 years ago. 

The traditional and experienced marble business is 

present all over the world with projects in the luxury hotel 

segment, such as the Four Seasons George V, in Paris, 

besides residential towers, public infrastructures, temples 

and several international designer boutiques.
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banheiro com pisos 
e bancadas em 
napoléon bordeaux e 
parede em palomino

bathroom with 
napoléon bordeaux 
floors and countertops 
and palomino wall
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Em entrevista à Revista Rochas, Darius Sani, diretor 
geral da EDM Brasil, conta que o projeto de interiores do 
francês Philippe Starck foi definido com a premissa de 
utilização de rochas 100% brasileiras. Para isso, foram 
realizadas viagens a diversas regiões do país, em busca 
de fornecedores e de diferentes padrões de pedras.

“O projeto é literalmente um showroom dos materiais 
brasileiros, tanto que fica bem difícil ter uma conta exata 
de quantos tipos foram utilizados. Estima-se que cerca 
de 30 mil m² de rochas ornamentais de origem brasileira 
foram aplicadas em todo o hotel”, conta Darius.

O executivo ainda explica que para os banheiros das 
unidades foram escolhidos materiais com dominância 
de branco, se assimilando aos mármores italianos. Já 
as áreas comuns ganharam as cores e variedades de 
texturas dos materiais exóticos brasileiros.

In an interview to Rochas Magazine, Darius Sani, 
General Director of EDM Brazil,  tells that the interior 
design of the French Philippe Starck was defined with 
the premise of using 100% Brazilian stones. To this end, 
he traveled to various regions of the country in search of 
suppliers and different patterns of stones.

“ The project is l iterally a showroom of Brazil ian 
materials, so much so that it is difficult to keep an exact 
count of how many types were used. We estimate that 
about 30,000 m² of Brazilian stone were used throughout 
the hotel”, says Darius.

The executive also explains that for the bathrooms of 
the units, materials with white were chosen, assimilating 
them to Italian marble. The common areas, on the other 
hand, gained the colors and varieties of textures of exotic 
Brazilian materials.

banheiro da suíte duplex em michelangelo nuvolato 
michelangelo nuvolato duplex suite bathroom
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“Tivemos grande destaque para o Michelangelo 
Nuvolato, da jazida da Michelangelo, que foi de longe a 
maior parceira e fornecedora do projeto. Por outro lado, 
para as áreas públicas, a ideia foi dar um choque de 
cores e de brasilidade, com tons intensos de vermelhos, 
amarelos, azuis e verdes, materiais muito exóticos vindos 
de todos os estados, com um destaque para as pedras 
da região Nordeste”, conta Darius.

Um grande desafio no processo de beneficiamento 
das rochas para o projeto do hotel, segundo o porta-voz 
da EDM Brasil, foi o trabalho com as peças maciças. 
Mesmo com maquinário importado, vindo da Itália, o 
processo foi árduo para usinar os quartzitos e quartzos 
brasileiros, extremamente resistentes. 

“We highlight the Michelangelo Nuvolato, from the 
Michelangelo quarry, which was by far the biggest partner 
and supplier in the project. On the other hand, for the 
public areas, the idea was to give a shock of colors and 
Brazilianness, with intense shades of reds, yellows, blues, 
and greens, very exotic materials coming from all the 
states, with an emphasis on the stones from the Northeast 
region,” says Darius.

A big challenge in the process of processing the stones 
for the hotel project, according to the spokesman of EDM 
Brazil, was the work with the massive pieces. Even with 
imported machinery from Italy, the process was arduous 
to machine the extremely resistant Brazilian quartzite 
and quartzite. 

escada da suíte duplex em michelangelo nuvolato 
michelangelo nuvolato duplex suite stairs

banheiro em branco michelangelo calacatta 
michelangelo calacatta white bathroom
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ROCHAS IN DESIGN
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“Alguns consultores vindos da Itália, para formar 
o pessoal no início da nossa operação, com grande 
experiência no beneficiamento de peças maciças, ficaram 
perdidos ao tentar usinar o mármore Michelangelo 
Nuvolato,  muito mais resistente do que qualquer 
mármore italiano. Até nos chamaram de loucos por 
nos aventurarmos com rochas tão resistentes. Desde 
então, adquirimos muita experiência e não temos mais 
qualquer receio ao beneficiar estes materiais”, explica 
Darius.

Além das suítes e áreas sociais e comuns do hotel, 
as rochas naturais também estão presentes na capela 
centenária de Santa Luzia, edifício localizado ao lado da 
hospedagem, que foi completamente restaurado e pode 
ser utilizado em ocasiões especiais, como casamentos.

“Após quase quatro anos de dedicação num projeto 
deste porte, tão rico em detalhes, materiais e texturas é 
um desafio escolher algo que se destacaria. Além das 
mesas Banana, no restaurante Jardim, que são peças 
maciças destacadas com retroiluminação, eu citaria 
a parede monumental do ambiente que dá acesso ao 
ballroom. Lá, trabalhamos com crostas de blocos, com 
aspecto irregular e bruto. Algumas peças passam de 
2,2 toneladas e tiveram que ser entregues no subsolo 
antes de serem realizadas as lajes de concreto. Elas 
estão instaladas e aguardando há dois anos para poder 
finalmente se apresentar ao público. É um show!”, finaliza 
Darius Sani.

“Some consultants who came from Italy to train the staff 
at the beginning of our operation, with great experience 
in processing massive pieces, were lost when trying to 
machine the Michelangelo Nuvolato marble, much more 
resistant than any Italian marble. They even called us 
crazy for venturing into such resistant rocks. Since then 
we have gained a lot of experience and no longer have any 
fears when processing these materials”, explains Darius.
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lareira e mesa em blue mare

fireplace and table in blue mare

detalhes do banheiro do lobby em blue mare, 
palomino, napoléon bordeaux e vitoria regia 
blue mare, palomino, napoléon bordeaux and 
victoria regia lobby bathroom details

Besides the suites and common and social areas of the hotel, natural stone is also present in the 
centennial chapel of Santa Luzia, a building located next to the lodge, which has been completely 
restored and can be used for special occasions such as weddings.

“After almost four years of dedication on a project of this size, so rich in details, materials and 
textures, it is a challenge to choose something that would stand out. Besides the Banana tables in 
the Jardim restaurant, which are massive pieces highlighted with backlighting, I would mention the 
monumental wall in the room that leads to the ballroom. There, we work with block crusts, with an 
irregular and rough appearance. Some pieces weigh more than 2.2 tons and had to be delivered 
underground before the concrete slabs could be made. They have been installed and have been 
waiting for two years to finally be presented to the public. It’s a show!” concludes Darius Sani.

ROCHAS IN DESIGN
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ESTRUTURA QUE UNE 
GLAMOUR E HISTÓRIA 
NO MESMO LOCAL

Seguindo as normas munici -
pais, a fachada da antiga materni-
dade, base do projeto do hotel, foi 
mantida e nenhuma parede foi der-
rubada. Essa e outras caracterís-
ticas únicas e exclusivas dão cor-
po ao projeto do idealizador da Ci-
dade Matarazzo, Alexandre Allard, 
que busca unir em um só espaço o 
novo e antigo, preservando o con-
texto histórico e a natureza local.

STRUCTURE THAT UNITES GLAMOUR 
AND HISTORY IN THE SAME PLACE

Following municipal regulations, the façade of the 
old maternity hospital, the basis of the hotel project, 
was maintained and no wall was torn down. This and 
other unique and exclusive characteristics give body 
to the project of the creator of Cidade Matarazzo, 
Alexandre Allard, who seeks to unite in a single space 
the new and the old, preserving the historical context 
and local nature.
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pisos, paredes e bancada em granito splendour blue

splendour blue granite floors, walls and countertops

mix de mármores brasileiros no banheiro do lobby 
mix of brazilian marbles in the lobby bathroom

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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Somando o espaço da antiga 
maternidade e a nova torre com 
jardim vertical projetada pelo ar-
quiteto Jean Nouvel, o Rosewood 
São Paulo conta com 160 quartos e 
suítes, além de 100 suítes privadas 
disponíveis para compra, seis res-
taurantes e bares e duas piscinas.

Segundo Grosmangin, diretor 
geral do hotel, os primeiros meses 
de funcionamento já mostram o 
impacto do novo ‘point de luxo’ da 
capital paulista.

“ E st a m o s  e m  u m a  c u r va  d e 
aprendizagem, mas sem dúvidas 
tivemos um ótimo retorno do público 
em relaç ão ao espaço,  com um 
g ra n d e  m ov i m e nto  n o s  n o s s o s 
restaurantes e bar”, conta.

Ad d i n g  t h e  s p ac e  of  t h e  o l d 

maternity hospital and the new tower 

with vertical garden designed by 

architect Jean Nouvel, the Rosewood 

São Paulo has 160 rooms and suites, 

besides 100 private suites available 

for purchase, six restaurants and bars, 

and two pools.

According to Grosmangin, general 

manager of the hotel, the first months 

of operation already show the impact 

of the new ‘luxury point’ in the São 

Paulo capital.

“We are in a learning curve, but 

w i t h o u t  a  d o u bt  we  h ad  a  g re at 

return of the public in relation to the 

space, with a great movement in our 

restaurants and bar,” he says.

pisos, paredes e bancada em palomino

palomino floors, walls and countertops

ROCHAS IN DESIGN
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Ele adianta ainda que em pouco tempo, 
mais novidades devem ser apresentadas ao 
público. “Em breve teremos a abertura da Torre 
Mata Atlântica, e também o ballroom onde os 
casamentos e festas poderão acontecer. E para 
o próximo ano temos prevista a abertura do 
Asaya (Wellness Center do Rosewood Hotels 
and Resorts)”, finaliza. 

He also says that soon more news should 
be presented to the public. “Soon we will have 
the opening of the Mata Atlântica Tower, and 
also the ballroom where weddings and parties 
can take place. And for next year we have 
planned the opening of the Asaya (Wellness 
Center of Rosewood Hotels and Resorts)”, 
he concludes. 
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ROSEWOOD SÃO PAULO
Rua Itapeva, 435
Bela Vista, São Paulo (SP)

 +55 11 3797-0500
www.rosewoodhotels.com

EDM BRASIL
Av. Europa, 593 - São Paulo (SP) - Brasil

 edm_brasil_stone
 +55 11 3178-4063

www.edm-brasil.com

STONE PERFORMANCE BRASIL
Av. Marg. Luiza Bodani Farnetani, 535 - Distrito Industrial - São João da Boa Vista - SP

 @stone_performance_brasil      +55 19 3366-0600     www.stone-performance-brasil.com

painel em ônix retroiluminado no restaurante rabo di galo

backlit onyx panel at rabo di galo restaurant

ROCHAS IN DESIGN





GARIMPO Peças de design e objetos de decoração em que  as 
rochas ornamentais são os elementos principais

Mesa de jantar Stripe - Studio Sette7

Com design minimalista, geométrico e sofisticado, 
a mesa Stripe retangular, do Studio Sette7, traz um 
design simples mas arrojado, criando e recriando 
formas dinâmicas de acordo com a posição do 
usuário ao redor dela. Os acabamentos podem ser 
totalmente customizados, com tampo e base de 
diversos tipos de rochas naturais ou em madeira. 

     Mais informações: www.sette7.com.br     

Mesas Landutim - Simone Coste

Esta peça única e contemporânea da artista multidisciplinar, 
designer de joias e móveis Simone Coste constitui uma 

adição original e elegante a qualquer ambiente. A inovadora 
mesa de centro Landutim apresenta um tampo facetado 

de quartzito brasileiro sobre cinco pés de bronze maciço, 
delicadamente afunilados e dispostos assimétricamente. 

Escultórica e funcional, a mesa brinca com nosso senso 
de luz e sombra, e faz uma bela ponte entre arte e design. 

Disponível na Avenue Road Furniture e Firma Casa.

     Mais informações: www.simonecoste.com

Bandeja Neptuno - Victor Vasconcelos

Elaborada nos mármores Carrara ou Nero Marquina, a bandeja Neptuno, 
assinada pelo designer Victor Vasconcelos, é inspirada nas ondas 
do mar. A peça, capaz de transformar qualquer ambiente 
com sofisticação e elegância, traz consigo uma poesia, 
unindo um aspecto bruto da rocha natural com 
a leveza e fluidez dos movimentos feitos 
manualmente na superfície do mármore. 

Mais informações: 
www.eminenciaempreto.com     
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Espelho de mesa Naia - CTRLZAK

“Uma superfície reflexiva torna-se uma porta 
de entrada para outro planeta: a vaidade 
encontrando uma nova dimensão.” Assim o 
estúdio italiano CTRLZAK define o conceito por 
trás do espelho de mesa Naia, uma obra de arte 
produzida com estrutura em latão e placas de 
diferentes rochas naturais, incluindo o exótico 
brasileiro Palomino. Com design poético, o 
círculo de pedra, com seus veios únicos, sugere 
a superfície de um planeta, enquanto a moldura 
semicircular é a órbita em torno da qual gira o 
espelho, que segundo os designers criadores da 
peça, revelam ‘um novo conceito de beleza’.

Mais informações: www.jcpuniverse.com     

Luminária Lunair - Filip Janssens Design Studio

Desenvolvida pelo designer belga Filip Janssens, a luminária 
Lunair é um objeto de iluminação único, produzido com 
materiais de descarte. Sobras de pedras naturais e madeira 
se transformam em uma opção de decoração exclusiva e cheia 
de personalidade. As texturas e imperfeições dos materiais 
ganham destaque, fazendo com que cada luminária seja 
única. A faixa de LED, instalada na peça, traz uma iluminação 
quente e suave aos ambientes, permitindo que o objeto 
seja usado com diferentes acabamentos e composições.

Mais informações: www.filipjanssens.be     

X Vermelho - Laura Vinci

Na escultura X Vermelho, o símbolo presente em outras 
obras da artista Laura Vinci, ganhou tridimensionalidade, 

em uma peça feita em quartzito Rosso Fiorentino. 
Remetendo a sua experiência no teatro, ao observar 

a marcação no chão, a brasileira se apropria do X e 
sugere questionamentos ao explicar do que se trata 

a obra: Um aviso? Um risco? Uma mira? Um sinal 
preciso? Uma marca de urgência? A certeza é de que a 

peça, marcada pela cor intensa e veios destacados da 
rocha natural, é ideal para ambientes que demandam 

obras de arte profundas, únicas e exclusivas. 

     Mais informações: www.lauravinci.com.br
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EDIFÍCIO JBZ
Quartzito Mont Blanc é destaque em empreendimento 
marcado pela inovação e sustentabilidade 
Mont Blanc Quartzite is the highlight in a venture 
marked by innovation and sustainability

 Quem passa pela movimentada avenida Carlos 
Gomes, em Porto Alegre - um dos locais mais cobiçados 
e valorizados da capital gaúcha - com certeza já teve 
o olhar direcionado para o edifício JBZ. Imponente e 
de design arrojado, o empreendimento incorporado 
pela Belmondo tem 21.000 m² de área construída e 
reúne o que há de mais moderno e inovador no setor 
da construção civil mundial.

 Anyone who passes by the busy Avenida Carlos 
Gomes, in Porto Alegre - one of the most coveted and 
valued places in the capital of Rio Grande do Sul - has 
certainly already seen the JBZ building. Impressive 
and with a bold design, the enterprise incorporated by 
Belmondo has 21,000 m² of built area and brings together 
the most modern and innovative features in the world’s 
civil construction sector.
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Composto por 15 andares, sendo 13 deles destina-
dos a salas comerciais, o edifício foi pensado nos míni-
mos detalhes. Todo o projeto seguiu rígidas normas in-
ternacionais, tendo conquistado uma das pontuações 
mais altas do país (92 pontos) na Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED), reconhecida certi-
ficação para construções verdes no mundo.

Como não poderia ser diferente, em um prédio de alto 
padrão estético e de desempenho, os revestimentos fo-
ram escolhidos a dedo para atender aos mais exigen-
tes parâmetros. Neste cenário, o quartzito Mont Blanc, 
de jazida da Rocha Bahia e distribuído pela Decolores, 
aparece em destaque no revestimento dos pisos, pare-
des e das áreas comuns do JBZ.

Composed of 15 floors, 13 of which are destined to 
commercial offices, the building was thought to the smallest 
details. The whole project followed strict international 
norms, having conquered one of the highest scores in 
the country (92 points) in the Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), a recognized certification 
for green buildings in the world.

As it  could not be other wise, in a building of high 
aesthetic and performance standards, the coverings 
w e r e  h a n d p i c ke d  t o  m e e t  t h e  m o st  d e m a n d i n g 
parameters. In this scenario, the Mont Blanc quartzite, 
from Rocha Bahia quarry and distributed by Decolores, 
stands out in the coating of floors, walls, and common 
areas of the JBZ.

hall ed. jbz  em quartzito mont blanc
foto/photo: divulgação/de carli marmoraria
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“A s  ro c h a s  n a t u ra i s  t e m  u m  c o m p o n e n t e  d e 
autenticidade que nos chama a atenção. Elas têm 
o poder de mostrar de forma sensorial aquilo que é 
verdadeiro e de qualidade. E foi isso que buscamos 
para o JBZ, um material de elevado padrão estético, 
que tivesse um acabamento diferenciado em relação 
ao que costumamos ver por aqui e que mantivesse 
características técnicas de resistência e dureza”, conta 
Bruno Zaffari, CEO da Belmondo Empreendimentos. 

Em entrevista à Revista Rochas, o empresário reve-
lou ainda que durante o processo de especificação fo-
ram realizadas análises com materiais de diversas re-
giões, até que se chegou ao Mont Blanc, rocha extraída 

no nordeste, que além de bela e extremamente resisten-
te se adequou a uma das premissas do projeto, de valo-
rizar materiais naturais de origem brasileira.

“O Brasil tem muita coisa de alta qualidade e preci-
samos aprender a valorizar cada vez mais esses mate-
riais. Nesse sentido, o trabalho da marmoraria De Carli 
foi impressionante, paginando o encontro dos veios per-
feitamente, mostrando que a aplicação faz a diferença.  
Ressalto também o trabalho do arquiteto Sergio Mon-
serrat que trouxe nas paredes diferentes nuances com 
acabamentos variados, combinando a pedra com o mus-
go escandinavo, destacando a qualidade dos materiais 
e da execução do projeto”, pontua Zaffari.

“The natural rocks have a component of authenticity that draws our 
attention. They have the power to sensorially show that which is true 
and of quality. And that is what we sought for the JBZ, a material with a 
high esthetic standard, with a differentiated finish in relation to what we 
usually see around here and that maintains the technical characteristics 
of resistance and hardness”, says Bruno Zaffari,  CEO of Belmondo 
Empreendimentos. 

In an interview to Rochas Magazine, the businessman also revealed 
that during the specification process analyses were made with materials 
from several regions, until Mont Blanc was found, a rock extracted from 
the northeast of Brazil, which besides being beautiful and extremely 
resistant, also fit one of the premises of the project, to value natural 
materials of Brazilian origin.
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bruno zaniol zaffari - ceo da belmondo

edifício jbz

ROCHAS IN DESIGN





78

POR DENTRO DO JBZ

A localização privilegiada do edifício direcionou o de-
senvolvimento de uma construção moderna, que marca o 
novo momento da Belmondo, tanto pela mudança do tipo 
de projeto, quanto do setor de atuação, indo para o ramo 
de escritórios corporativos e projetos comerciais.

Pé direito alto, luminárias elegantes, madeira certifi-
cada, vidros capazes de reduzir em cerca de 60% o ca-
lor no ambiente, além de um sistema inteligente de eleva-
dores são algumas das características que tornam o JBZ 
tão icônico para a capital gaúcha. 

O projeto, assinado pelo experiente arquiteto Sergio 
Monserrat, também chama atenção pelas formas e apli-
cações, unindo tecnologia e natureza em um ambiente rico 
em sofisticação e funcionalidade. Apaixonado pela estética 
do quartzito Mont Blanc, o arquiteto conta que após desco-
brir que a rocha era mais resistente que o granito, um mun-
do de possibilidades se abriu para o projeto de interiores.

“Em princípio usaríamos o material combinado com 
preto, mas o escritório optou por utilizá-lo sozinho por sua 
beleza e perfeita combinação com os painéis e marcos de 
madeira. Revestimos quase que completamente os am-
bientes do prédio com esse material sensacional e seus 
veios leves que caíram como uma luva no projeto. Usa-
mos ele fosco e também brilhante. O trabalho de instala-
ção foi minucioso e ficou primoroso” , destaca Monserrat.

“Brazil has many high quality materials and we need to 

learn to value these materials more and more. In this sense, 

the work of De Carli’s marble workshop was impressive, 

paging the meeting of the veins perfectly, showing that the 

application makes the difference.  I also highlight the work 

of the architect Sergio Monserrat, who brought different 

nuances to the walls with varied finishes, combining the stone 

with the Scandinavian moss, highlighting the quality of the 

materials and the execution of the project,” points out Zaffari.

INSIDE JBZ
The privi leged location of the building led to the 

development of a modern construction, which marks 

Belmondo’s new moment, both for the change in the type 

of project, and for the sector of activity, moving into the field 

of corporate offices and commercial projects.

High ceilings, elegant lighting fixtures, certified wood, 

glass capable of reducing heat in the environment by 

60%, and an intelligent elevator system are some of the 

features that make the JBZ so iconic for the capital of Rio 

Grande do Sul. 

The project, signed by the experienced architect Sergio 

Monserrat, also draws attention by its forms and applications, 

uniting technology and nature in an environment rich in 

sophistication and functionality. Passionate about the 

aesthetics of Mont Blanc quartzite, the architect says that 

after discovering that the rock was more resistant than granite, 

a world of possibilities opened up for the interior design.

“In principle we would use the material combined with 

black, but the office opted to use it alone for its beauty and 

perfect combination with the wood panels and frames. We 

almost completely covered the building’s environments 

with this sensational material and its light veins that fit the 

project like a glove. We used it matte and also glossy. The 

installation work was meticulous and it turned out exquisite”, 

highlights Monserrat.

corredor do ed. jbz em quartzito mont blanc
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QUANDO O TRABALHO DO 
MARMORISTA FAZ A DIFERENÇA

Para o revestimento de todas essas áreas, Alexan-
dre De Carli, engenheiro e diretor da marmoraria res-
ponsável pela execução do projeto, conta que foram 
usados cerca de 3.000m² de rochas naturais em todo 
o edifício, incluindo pisos, paredes, bancadas, elevado-
res e divisórias dos banheiros. Além do quartzito Mont 
Blanc, também foi utilizado o mármore Nero Michelan-
gelo nas bancadas da recepção do prédio.

Em uma construção tão imponente, os desafios não 
foram poucos. Segundo De Carli, o pedido do arquiteto 
Sergio Monserrat era que todos os ambientes fossem pa-
ginados, com peças grandes e com juntas coincidentes.

“O plano de corte para conciliar essas demandas e 
buscar a menor perda possível foi um grande desafio. 
Além disso, todas as paredes foram projetadas em fai-
xas moduladas múltiplas de 12,5cm, alternando peças 
polidas e escovadas tornando a instalação um proces-
so bem trabalhoso”, conta De Carli.

Com vasta experiência em grandes obras como sho-
ppings, restaurantes e condomínios residenciais e cor-
porativos, o marmorista destaca o orgulho de partici-
par de um projeto como este e os detalhes que tornam 
o edifício JBZ tão especial.

“A harmonia de grande quantidade do quartzito Mont 
Blanc em todos os ambientes do edifício é surpreen-
dente. O efeito nas paredes das peças polidas e esco-
vadas com detalhes em madeiras de reflorestamen-
to além de belíssimo tem todo um apelo sustentável. 

WHEN THE WORK OF THE FABRICATOR 
MAKES THE DIFFERENCE

Alexandre De Carli, engineer and director of the marble 
company responsible for the project’s execution, tells 
us that around 3.000m² of natural stone were used in 
the whole building, including floors, walls, countertops, 
elevators and bathroom partitions. Besides the Mont 
Blanc quartzite, Nero Michelangelo marble was also used 
for the countertops in the reception area.

In such an imposing construction, the challenges 
were not few. According to De Carli, the architect Sergio 
Monserrat’s request was that all the environments were 
paginated, with large pieces and coinciding joints.

“The cutting plan to reconcile these demands and seek 
the lowest possible loss was a great challenge. Besides, 
all the walls were projected in multiple 12.5cm modulated 
strips, alternating polished and brushed pieces, making 
the installation a very laborious process”, says De Carli.

With extensive experience in large projects such as 
shopping malls, restaurants, and residential and corporate 
condominiums, the marble artist highlights the pride of 
participating in a project like this and the details that make 
the JBZ building so special.

“The harmony of the large quantity of Mont Blanc 
quartzite in all of the building’s environments is surprising. 
The effect on the walls of the polished and brushed pieces 
with details in reforestation wood, besides being beautiful, 

hall ed. jbz - piso em quartzito mont blanc 
e bancadas em nero michelangelo
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has a sustainable appeal. To produce and install all this footage 
with this level of detail in just six months was a fantastic experience 
that gave us a different expertise”, concludes De Carli. 

MONT BLANC QUARTZITE - THE ORIGINAL ONE

Rocha Bahia Mineração, owner of the quartzite deposit, 
has created an online project to make the market aware of 
the true and original Mont Blanc. The portal gathers posts, 
articles, and curiosities about the Brazilian quartzite.  Visit www.
montblancquartizite.com.br and learn more! 

FICHA TÉCNICA /CREDIT S

Arquitetura/Architecture: Monserrat

Engenharia/Engineering: Tecplan

Contenções/Contentions: Milititsky

Estrutura/Structure: Projetak

Projeto elétrico/Electrical Design: Ana Terra

Automação/Automation: Ideal Home

Segurança/Security: Prot

Hidráulico e PPCI/Hydraulic and PPCI: Optare

A/C e Exaustão/A/C and Exhaust: Engemestra

Luminotécnico/Lighting: Cristina Maluf

Paisagismo/Landscaping: Tellini Vontobel

Consultoria Leed/Leed Consulting: Petinelli

PARCEIROS/PARTNERS

Rochas/Rocks: De Carli

Instalações/Installations: Motter

Empreiteiro Civil/Civil Contractor: Prime

Fachadas/Facades: Star Pex e RS sul

Elevadores/Elevators: ThyssenKrupp

Madeira/Wood: Moschetta

Ar Condicionado/Air Conditioning: Toshiba

Rede Gpon/Gpon Network: Furukawa

Produzir e instalar toda essa metragem com esse nível de de-
talhe em apenas seis meses foi uma experiência fantástica que 
nos proporcionou uma expertise diferenciada”, finaliza De Carli.

MONT BLANC QUARTZITE - THE ORIGINAL ONE

A Rocha Bahia Mineração, detentora da jazida do quartzito, 
criou um projeto online para conscientizar o mercado sobre o 
verdadeiro e original Mont Blanc. O portal reúne posts, artigos 
e curiosidades sobre o quartzito brasileiro.  Acesse www.
montblancquartizite.com.br e saiba mais! 

hall ed. jbz em quartzito mont blanc
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ROCHA EM FOCO

A L A M O  N AVO N A
 Elegância, durabilidade, movimentos fluidos e alta 

resistência formam as principais características do granito 
Alamo Navona, material extraído e comercializado há cinco 
anos pela Granos. 

De fundo branco, com alto percentual de quartzo e bai-
xa absorção, a rocha natural é genuinamente cearense, en-
contrada em uma única jazida, de 246 hectares de área, lo-
calizada na cidade de Pedra Branca. 

Seus desenhos, formados a partir do movimento dos mi-
nerais presentes em sua composição, encantam e asseme-
lham-se à correnteza suave de um rio, deixando qualquer 
espaço com efeito sofisticado e deslumbrante.

Associado aos acabamentos mais rústicos como matte, 
flameado, velvet ou bruto, o granito assume tonalidade e as-
pecto mais monolítico, com pigmentos delicados, bem mais 
suaves que os granitos convencionais polidos.

O Alamo Navona é versátil e pode ser usado em pisos, 
painéis, paredes e bancadas (devidamente impermeabili-
zadas). Voltado tanto para o mercado interno, quanto exter-
no, o material tem feito sucesso, principalmente entre com-
pradores dos EUA, Canadá, Singapura e Emirados Árabes. 

Na Expo Revestir 2022, o granito foi o destaque da em-
presa em um estande especial, onde foi apresentado com 
o acabamento matte.

Com capacidade produtiva de 550 m³/mês, a jazida 
do material está a 300km de distância do  Porto de Pecém 
(CE). O material é extraído do maciço rochoso, com a mais 
alta tecnologia dos fios diamantados e via modal rodoviário 
é transportado até o porto para distribuição.  

 Elegance, durability, fluid movements and high resistance 
are the main characteristics of Alamo Navona granite, a 
material extracted and commercialized for five years by 
Granos. 

With a white background, high percentage of quartz 
and low absorption, the natural rock is genuine from Ceará, 
found in a single deposit of 246 hectares of area, located 
in the city of Pedra Branca. 

Its designs, formed from the movement of the minerals 
present in its composition, are enchanting and resemble the 
gentle flow of a river, leaving any space with a sophisticated 
and dazzling effect.

Associated with more rustic finishings such as matte, 
f lamed,  velvet ,  or  rough,  the granite assumes a more 
monolithic tonality and aspect, with delicate pigments, 
much softer than conventional polished granites.

Alamo Navona is versatile and can be used for flooring, 
panels, walls, and countertops (duly waterproofed). Intended 
for both the domestic and international markets, the material 
has been a success, especially among buyers from the USA, 
Canada, Singapore, and the Arab Emirates. 

At Expo Revestir  2022, granite was the company’s 
highlight in a special booth, where it was presented with 
the matte finish.

With a production capacity of 550 m³/month, the material 
quarry is 300 km away from the Port of Pecém (CE). The 
material is extracted from the rock mass, with the highest 
diamond wire technology, and transported by road to the 
port for distribution. 

empresa/company 
GRANOS
tipo de rocha/type of stone 
GRANITO/GRANITE
localidade/location 
PEDRA BRANCA (CE)
acabamentos/finishings 
matte, flameado, velvet, bruto e polido  / 
matte, flamed, velvet, rough and polished
aplicabilidade/applicability 
pisos, paredes e qualquer tipo de bancada /
floors, walls and any kind of countertop

SOBRE/ABOUT
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ROCHA EM FOCO

D I A M O N D  W H I T E
 De jazida única no município de Diamantina, Minas Gerais, 

vem o quartzito Diamond White, da Imetame Natural Stones. 
Característico por um fundo branco suave e elegante, o 
material faz sucesso entre clientes do mercado interno e 
externo, já tendo sido exportado para mais de 12 países.

Comercializado há três anos, o Diamond White faz par-
te da linha Diamond Collection, atualmente composta por 
mais dois materiais, o Volano e o Phenom. As rochas desta 
coleção se destacam pela tonalidade clara e desenhos de-
licados, estando assim, alinhadas às tendências de merca-
do para os mais variados projetos de alto padrão.

As características petrográficas do material incluem bai-
xas taxas de absorção de água (0,12) e de porosidade apa-
rente (0,318%), além de alta resistência à compressão (150,72 
MPa) e alta resistência à flexão (13,16 MPa). Estes aspectos 
permitem que o quartzito seja usado em bancadas, cozi-
nhas, banheiros, painéis internos, fachadas, pisos e outros. 

Atendendo a demanda do mercado de arquitetura e de-
sign cada vez mais exigente, o Diamond White pode receber 
novas texturas e surpreender com os acabamentos matte, 
polido, escovado, flameado e jateado.

A jazida, com mais de 50 hectares, tem capacidade pro-
dutiva de aproximadamente 200m³ mensais com uma es-
calada projetada para 400m³ nos próximos 12 meses.

O material percorre, via modal rodoviário, cerca de 700 
km de distância até o Porto de Vitória e os principais polos 
produtivos. 

 From a unique deposit in the municipality of Diamantina, 
Minas Gerais, comes the Diamond White quartzite, from 
Imetame Natural Stones. Characterized by a soft and elegant 
white background, the material is a success among customers 
in the domestic and foreign markets, having already been 
exported to more than 12 countries.

Commercialized for three years now, Diamond White 
is part of the Diamond Collection line, currently composed 
of two other materials, Volano and Phenom. The stones of 
this collection stand out for their clear tonality and delicate 
designs, thus being aligned with the market trends for the 
most varied high standard projects.

The petrographic characteristics of the material include 
low rates of water absorption (0.12) and apparent porosity 
(0.318%), besides high compressive strength (150.72 MPa) 
and high flexural strength (13.16 MPa). These aspects allow 
the quartzite to be used in countertops, kitchens, bathrooms, 
internal panels, facades, floors and others. 

Meeting the demand of the increasingly demanding 
architectural and design market, Diamond White can receive 
new textures and surprise with its matte, polished, brushed, 
flamed and sandblasted finishes.

The quarry, with more than 50 hectares, has a production 
capacity of approximately 200m³ per month, with a projected 
increase to 400m³ in the next 12 months. The material is 
transported, via road, about 700 km to the Port of Vitória 
and the main production centers. 

empresa/company 
IMETAME NATURAL STONES
tipo de rocha/type of stone 
QUARTZITO/QUARTZITE
localidade/location 
DIAMANTINA (MG)
acabamentos/finishings 
matte, polido, escovado, flameado e jateado / 
matte, polished, brushed, flamed and sandblasted
aplicabilidade/applicability 
pisos, bancadas, mobiliários, painéis e outros /
floors, countertops, furniture, panels and others

SOBRE/ABOUT
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MARMORARIA & DESIGN

Há três gerações desenvolvendo projetos com base 
na tradição familiar e no alto padrão de qualidade
For three generations developing projects based on 
family tradition and high quality standards

loja maxmara - shopping iguatemi 
mesa em mármore rainforest 

e piso em arabescato 
projeto hus arquitetos

loja maxmara - shopping iguatemi 
rainforest marble table 
and arabesque flooring

hus architects project

 No mercado de rochas ornamentais há 25 anos, a 
Lagonegro Mármores e Granitos é uma empresa familiar 
focada em serviços de fino acabamento, atuando com 
parcerias de longa data com os melhores escritórios 
d e  a rq u i tet u ra  e  e n g e n h a r i a  d o  pa í s ,  exe c u ta n d o 
grandes obras residenciais e corporativas.

 In the ornamental  stones market for 25 year s, 
Lagonegro Marbles and Granites is a family company 
focused on fine finishing services, acting with long-
time partnerships with the best architectural and 
engineering offices in the country, executing great 
residential and corporate works.
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W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 

loja maxmara - shopping iguatemi 
mesa em mármore rainforest e piso em arabescato 
projeto hus arquitetos

loja maxmara - shopping iguatemi 
rainforest marble table and arabesque flooring

hus architects project

A marmoraria é administrada atualmente pela ter-
ceira geração da família ,  que deu início ao trabalho 
no ramo há 45 anos com a antiga Marmoraria Medi-
terrânea. A empresa, localizada na zona norte de São 
Paulo, realiza de 25 a 35 projetos ao mês, atendendo 
aos mais variados tipos de projetos.

Entre os trabalhos mais desafiadores executados 
pela empresa nos últimos anos, destaque para pro-
jetos realizados em lojas de grandes shoppings, que 
exigem prazos apertados, logística delicada e diver-
sas normas de certificações e qualidade.

“Na loja Maxmara no Shopping Iguatemi (SP) fi-
zemos um paredão e um pilar de pedra natural com 
seis metros de altura, além de todo o piso e mobiliá-
rios em rochas, onde foram usados cerca de 250 m² 
em materiais naturais. Também fizemos a loja Tânia 
Bulhões no Shopping Cidade Jardim, com todo piso 
em pedra e uma soleira de 320x120cm em mármore 
natural desenhada em jato d’agua . Foi um desafio e 
tanto chegar no local e aplicar a soleira inteira”, con-
ta Thaís Lagonegro, que administra a marmoraria ao 
lado do pai,  Fabio Lagonegro.

The marble factory is currently managed by the 
third generation of the family, which started working in 
the business 45 years ago with the former Marmoraria 
Mediterrânea. The company, located in the northern 
area of São Paulo, carries out from 25 to 35 projects 
a month, serving the most varied types of projects.

Among the most challenging jobs performed by 
the company in the last years, the highlight is the 
projects performed in stores in large shopping malls, 
which require tight deadlines, delicate logistics, and 
several certifications and quality standards.

“At the Maxmara store in the Iguatemi Shopping 
Center (SP) we built a wall  and a six-meter-high 
natural stone pillar, in addition to the entire floor and 
furniture in stone, where about 250 m² of natural 
materials were used. We also did the Tânia Bulhões 
store at Shopping Cidade Jardim, with all the floor and 
a 320x120cm threshold in natural marble designed 
in a water jet. It was quite a challenge to arrive at the 
place and apply the entire threshold”, says Thaís 
Lagonegro, who manages the marble store along 
with her father, Fabio Lagonegro.
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MARMORARIA & DESIGN

Antenada ao que vem sendo desenvolvido pelo 
setor de arquitetura e design de interiores, a empre-
sa também já marcou presença em duas edições da 
mostra Artefacto Beach & Country, executando pro-
jetos de grandes nomes do segmento. “Acreditamos 
que a parceria com esses profissionais é de extrema 
importância, pois eles são os responsáveis por toda a 
especificação de pedras para os projetos e cada vez 
mais estão abertos a novidades e pedras exóticas, 
tornando cada projeto único”, conta Thaís.

Att u n e d  t o  w h at  h a s  b e e n  d ev e l o p e d  by  t h e 
architecture and interior design sector, the company 
has also been present in two editions of the Artefacto 
Beach & Country show, executing projects of big names 
in the segment. “We believe that the partnership with 
these professionals is extremely important, because 
they are responsible for all the stone specifications 
for the projects and are increasingly open to new and 
exotic stones, making each project unique”, says Thaís.

loja tania bulhões - shopping cidade jardim - piso em mármore branco paraná

loja tania bulhões - shopping cidade jardim - white marble flooring

bancada em quartzito sauipe da pemagran - projeto 
rogerio e eleonora perez - artefacto beach & country

sauipe quartzite countertop by pemagran - rogerio and 
eleonora perez project - beach & country artefact
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MARMORARIA & DESIGN

Sempre buscando investir na qualidade dos pro-
dutos oferecidos, a Lagonegro Mármores também de-
dica esforços em melhorar a cada dia diversos pro-
cessos da marmoraria ,  a fim de prestar um serviço 
de excelência e alto padrão de qualidade.

“Nós entendemos que o sucesso vem de diferen-
tes vertentes, como processos de venda e pós-ven-
da bem estabelecidos, com foco total na fidelização 
do cliente; entrega de obras com extremo cuidado e 
qualidade; investimento em maquinário e tecnologia , 
como serras automáticas, máquinas de acabamen-
tos e equipe técnica treinada para resolver as dificul-
dades com agilidade”, pontua Thais.

Para manter a empresa firme durante tantas dé-
cadas não foram poucos os obstáculos enfrentados. 
Hoje, a gerente geral da marmoraria, que segue o le-
gado da família no setor, aponta que é preciso se re-
inventar a todo tempo, com soluções para clientes 
cada vez mais exigentes e que precisam ser atendi-
dos a curto prazo.

Always looking forward to invest in the quality of the 
products offered, Lagonegro Marbles also dedicates 
efforts to improve every day several processes of the 
marble shop, in order to provide an excellent service 
and high quality standard.

“We understand that success comes from different 
aspects, such as well-established sales and post-sales 
processes, with total focus on customer loyalty; delivery 
of works with extreme care and quality; investment in 
machinery and technology, such as automatic saws, 
finishing machines, and a technical team trained to 
solve difficulties quickly”, Thais points out.

To keep the company going for so many decades, 
there were many obstacles to overcome. Today, the 
general manager of the marble business, who follows 
the family legacy in the sector, points out that it is 
necessary to reinvent itself all the time, with solutions 
for increasingly demanding customers who need to 
be served at short notice.

painel em quartzito wakanda da pemagran 
- projeto rogerio perez - artefacto

wakanda quartzite panel by pemagran - 
rogerio perez project - artefact

lavabo em mármore bronze armani 
-  projeto - arq. fernando barros

bathroom in armani bronze marble - 
project - arq.fernando barros
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MARMORARIA & DESIGN

“Apesar de ter tecnologia , ainda dependemos de 
trabalhos exclusivamente manuais e que demandam 
tempo e habilidades específicas de cada funcionário”, 
afirma Thais Lagonegro.

Após os últimos anos serem marcados por incer-
tezas e desafios inesperados, por conta da pandemia 
da Covid-19, a expectativa da empresa em prospec-
tar novos negócios é positiva.

“2022 já entrou com o pé direito! Iniciamos o ano 
com novas parcerias de construtoras e arquitetos re-
nomados e estamos muito animados com o aumento 
exponencial da procura de clientes. Apesar de termos 
ciência de que é um ano de recuperação econômica e 
de empregos, ainda sim, estamos muito esperançosos 
e acreditamos que os frutos deste trabalho que vem 
sendo feito serão colhidos em breve”, finaliza Thais. 

“Despite having technology, we still depend on 
exclusively manual work that demands time and 
specific skil ls from each employee,” says Thais 
Lagonegro.

After the last few years were marked by uncertainty 
and unexpected challenges, because of the Covid-19 
pandemic, the company’s expectation in prospecting 
new business is positive.

“ 2022 already started on the right foot!   We 
started the year with new partnerships with renowned 
construction companies and architects, and we are 
very excited about the exponential increase in client 
demand. Despite being aware that this is a year of 
economic recovery and jobs, we are still very hopeful 
and believe that the fruits of this work that has been 
done will be harvested soon”, Thais concludes.

cozinha em calacatta paraná, fornecido pela sta rochas - projeto studio ac design

kitchen in calacatta paraná, provided by sta rocks - studio ac design project
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 Desde que comecei a trabalhar na empresa dos meus 

pais, aos 16 anos, aprendi a valorizar as parcerias. Era 

palpável o peso que elas tinham nas vendas. Desde 

aquela época percebi que novos clientes apareciam 

a partir de indicações de um amigo, parente, pedreiro, 

marceneiro ou outro profissional do setor. Identifiquei 

desde muito cedo que na rotina da marmoraria, as 

parcerias são fundamentais. 

Após me formar em Engenharia Civil e começar a ge-

renciar reformas, me vi do outro lado do mercado, pre-

cisando de bons parceiros, e não imaginava o quanto 

era difícil achar empresas compromissadas. Com isso, 

comecei a levar toda essa experiência para dentro da 

marmoraria e ter a visão dos dois aspectos.

Mesmo nossa empresa já tendo uma bagagem com 

grandes projetos de shoppings, aeroportos e lojas, nos 

relacionávamos com, no máximo, cinco arquitetos. Foi 

neste ponto que decidimos mudar.

Conquistar um arquiteto é simples, basta ter uma 

relação humana com ele. E quando digo simples, é 

porque precisamos dar o mínimo que uma boa empresa 

tem a oferecer: compromisso, confiança, pontualidade, 

oportunidades e diversificação de novos produtos. 

Precisamos também deixar claro que somos humanos 

e erramos, mas que ele não estará sozinho, por isso ter 

um pós-venda é essencial.

Ser parceiro é estar disposto a mostrar novidades, 

ajudar a desenvolver projetos e auxiliar na escolha de 

materiais. É dispor do seu tempo para realizar gran-

des sonhos. 

O que é melhor? Apenas executar aquilo que lhe 

é proposto ou fazer o possível para realizar um gran-

de sonho?

Hoje em dia, com o aumento de acesso das redes 

sociais, temos muito mais facilidade de conhecer no-

vos parceiros, de termos uma vitrine de vendas total-

mente orgânica. A interação entre parceiros e empre-

sas é fundamental. O mundo da arquitetura nas redes 

sociais é algo incrível. Os profissionais do setor estão 

dispostos a criar muitos conteúdos.

A  I M P O R TÂ N C I A 
DA  PA R C E R I A

Esses dias recebi de uma marmoraria a seguinte 
pergunta: “Mas Najla, como você consegue conquis-
tar tantos arquitetos?”. A resposta foi bem pontual: “Dê 
a ele o melhor que você tem a oferecer.  Além do bási-
co de uma boa empresa, ofereça amostras, catálogos, 
esteja a disposição para tirar dúvidas, crie conexão com 
seus futuros parceiros e isso te trará bons resultados”.

Já reparou que a maioria dos arquitetos mantém 
a mesma pedra usada em todos os projetos? E você 
sabe por quê? Infelizmente, muitos deles conhecem 
pouquíssimo desse universo das rochas naturais e só 
depende de nós, marmoristas, apresentarmos essa di-
versidade a eles.

Em 2021 começamos alguns projetos bem bacanas 
para agitar o mercado. Fizemos eventos com parceiros 
para levar o máximo de conhecimento a eles, pois acre-
ditamos o quanto é importante o contato direto com as 
rochas e com quem sabe explicar sobre elas.

Fomos a primeira marmoraria a inaugurar o novo es-
paço multiuso da Minexco, uma das empresas mais an-
tigas do país, que atua na distribuição de rochas natu-
rais. Em um evento especial, reunimos mais de 20 ar-
quitetos no showroom, em São Paulo, onde mostramos 
aos profissionais a nova linha de lâminas sinterizadas 
comercializada pela empresa.

NAJLA BEVILÁQUA
engenheira civil e sócia na marmoraria unidas cursino.

contato@marmorariaunidascursino.com.br

(11) 94913-0006

ESPAÇO DO MARMORISTA
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Também fizemos um evento super bacana com a 
Pemagran, dessa vez mostrando as rochas naturais 
beneficiadas pela empresa em um evento na Artefacto 
Beach & Country. No showroom, nossos arquitetos 
convidados ficaram encantados com tanta beleza e com 
tamanha diversidade de materiais extraídos do Brasil.

Fazer o mercado girar com esses pequenos eventos 
é uma função única e exclusiva dos marmoristas. Temos 
sim que movimentar o mercado e introduzir a rocha 
natural no máximo de projetos possíveis. Além disso, 
com as indústrias do ramo somos capazes de fazer 
grandes parcerias!

DICAS - MARMORARIA UNIDAS

1ª - Contato!
Tudo começa no primeiro contato e demanda um pouco de tempo. No Instagram, por exemplo, com algumas 

horas de pesquisa, conseguimos selecionar vários perfis de profissionais com os quais desejamos trabalhar. 
Comente amigavelmente em postagens que tenham relações com rochas naturais. Isso pode acabar ge-

rando uma conversa… 
Já deu certo conosco! Um dia, um arquiteto postou um moodbord sem rochas e eu comentei, de forma 

descontraída: “Faltou a pedra aí!”. O que começou de forma simples, acabou virando um bate-papo. Ele visi-
tou nosso perfil, conheceu nossos materiais e nosso trabalho, até que, enfim, solicitou um orçamento.
2ª Encantar!

Após o arquiteto dar atenção e mostrar interesse em orçar e comprar, ofereça uma caixa de amostras. 
Nesse passo, vale a pena preparar um kit, apresentando as rochas que você tem no seu catálogo. 

Geralmente, nós costumamos perguntar quais materiais o profissional mais especifica e cortamos amostras 
10x10 desses e também das pedras mais vendidas por nossa empresa. Enviamos por volta de 40 amostras.
3ª Fidelizar com informação e atendimento qualificado

Após os arquitetos receberem as amostras, siga com um atendimento humanizado! Nós procuramos dei-
xar os profissionais confortáveis e explicamos que estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e 
mostrar outros materiais.
4ª Parcerias com a cadeia produtiva

Você também pode buscar indústrias dispostas a mostrar materiais em workshops, por exemplo. No nos-
so caso, costumamos buscar as empresas que fornecem os materiais com os quais trabalhamos, pois já te-
mos um bom relacionamento.

Após o contato, combinamos esses eventos para passar conhecimento e divulgar a riqueza de materiais 
brasileiros que temos. Uma boa dica é realizar esse tipo de encontro com arquitetos, designers e paisagis-
tas em um showroom, galpão, ou até mesmo em mostras de arquitetura e design. 

evento marmoraria unidas cursino e minexco evento marmoraria unidas cursino e pemagran

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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Tecnologia e inovação para 
oferecer ao mercado materiais 
exclusivos e diversificados
Technology and innovation to offer the 
market exclusive and diversified materials

MARCEL GROUP

EMPRESA EM FOCO

geraldo fiorio 
- fundador 
da marcel 
group e o filho 
marcel fiorio, 
presidente 
da empresa

pedreira marcel group
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Com mais de 35 anos de mercado, o Grupo Marcel se destaca na extração, 
beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais. Fundado por 
Geraldo Fiorio, em 1986, o grupo tem em sua essência o instinto desbravador, 
que impulsiona a busca constante por novos materiais.

Quando ainda dava seus primeiros passos no setor, a empresa foi uma 
das pioneiras em requerer áreas e abrir pedreiras de granito no Noroeste 
do Espírito Santo, região que é historicamente berço de variados padrões 
de rochas ornamentais do país e famosos no mundo inteiro.

Atualmente, comandada pela segunda geração, sob direção de Marcel 
Fiorio, a empresa continua seguindo o legado da família no incansável pa-
pel de descobrir novas joias naturais.

“Contamos hoje com mais de 200 requerimentos de granitos, mármo-
res e quartzitos pelo Brasil, podemos ofertar aos clientes uma ampla varie-
dade de cores e padrões, que atendem aos mais exigentes mercados do 
mundo. Temos trabalhado arduamente para direcionar a nossa produção 
para entregar materiais especiais, que se destacam em meio aos básicos. 
Além disso, temos investido na profissionalização de nossos colaborado-
res com foco na gestão e governança, alinhados aos novos objetivos e pla-
nejamento estratégico da empresa”, pontua Marcel Fiorio.

No total, o Grupo possui uma linha com 35 materiais, sendo quinze de-
les de pedreiras próprias. Recentemente, a empresa investiu na aquisição 
de um novo multifio para a indústria e equipamentos para mineração como 
escavadeiras, carregadeiras, ferramentas de perfuração, máquinas de fio 
diamantado, dentre outros, para iniciar novas frentes de lavra, nos estados 
de Minas Gerais, Ceará e Bahia. A previsão é de que ainda este ano, o gru-
po tenha também uma nova linha de polimento e resinagem.

 With more than 35 years in the market, Marcel 
Group stands out in the extraction, processing and 
commercialization of ornamental stones. Founded by 
Geraldo Fiorio, in 1986, the group has in its essence the 
pioneering instinct, which drives the constant search 
for new materials.

When it was still taking its first steps in the sector, 
the company was one of the pioneers in requesting 
areas and opening granite quarries in the Northwest of 
Espírito Santo, a region that is historically the cradle of 
several ornamental stone patterns in the country and 
famous worldwide.

Currently, led by the second generation, under the 
direction of Marcel Fiorio, the company continues to 
follow the family legacy in the tireless role of discovering 
new natural jewels.

“Today we have more than 200 granite, marble, 
and quartzite requirements throughout Brazil,  and 

we can offer customers a wide variety of colors and 
patterns that meet the most demanding markets in the 
world. We have worked hard to direct our production 
to deliver special materials that stand out from the 
b as i c  o n e s .  I n  ad d i t i o n ,  w e  h ave  i nve st e d  i n  t h e 
professionalization of our employees with a focus 
on management and governance, in line with the new 
objectives and strategic planning of the company,” 
says Marcel Fiorio.

In total, the Group has a line of 35 materials, fifteen 
of them from its own quarries. Recently, the company 
invested in the acquisition of a new multi-strand for the 
industry and mining equipment such as excavators, 
loaders, drilling tools, diamond wire machines, among 
others, to start new mining fronts, in the states of Minas 
Gerais, Ceará, and Bahia. The forecast is that still this 
year, the group will also have a new line of polishing 
and resin.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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“Alinhado ao novo posicionamento da empresa, te-
mos focado em diversificar a oferta de materiais, am-
pliando a linha de exóticos e super exóticos, visan-
do agregar valor aos projetos exclusivos dos nossos 
clientes. Essa linha é composta por quartzitos, cristais 
de quartzo e mármores dolomíticos das mais variadas 
cores e padrões, que ilustram a diversidade das rochas 
naturais brasileiras”, explica Fiorio.

Estruturada em um parque industrial amplo e mo-
derno, em uma área de 40 mil m², em Cachoeiro de Ita-
pemirim (ES), a empresa ainda conta com uma indús-
tria especializada em mármores no distrito de São Joa-
quim (Cachoeiro), além de dois depósitos de blocos.

“Estamos sempre inovando e buscando novas solu-
ções para a extração e beneficiamento de nossos pro-
dutos. Temos em nosso parque industrial, dois moder-
nos teares multifios, politriz automática e uma linha au-
tomatizada de resinagem com câmara a vácuo. Esse 
aparato nos permite ter uma capacidade produtiva de 
até 30 mil m² mensais”, conta Fiorio.

Aproveitando o aquecimento do mercado da cons-
trução civil e o interesse dos profissionais de arquite-
tura e design por rochas cada vez mais únicas e exclu-
sivas, a empresa vem dedicando esforços para investir 
também em pesquisas e em tecnologia, desenvolven-
do materiais de qualidade e que chamam atenção por 
onde passam, principalmente os mármores, quartzitos 
e cristais de quartzo, itens de desejo para qualquer pro-
jeto de alto padrão.

“Nosso foco está no mercado externo, em termos de 
volume, mas não abrimos mão de oferecer aos clientes 
do Brasil as rochas naturais mais especiais que saem da 
nossa diversificada natureza”, finaliza Fiorio.

“Aligned to the new positioning of the company, we 
have focused on diversifying the supply of materials, 
expanding the line of exotics and super exotics, aiming 
to add value to the exclusive projects of our customers. 
This line is composed of quartzite, quartz crystals, 
and dolomite marbles of the most varied colors and 
patterns, which illustrate the diversity of the Brazilian 
natural rocks”, explains Fiorio.

Structured in a large and modern industrial park, in a 
40 thousand m² area in Cachoeiro de Itapemirim (ES), 
the company also has a specialized marble industry 
in the São Joaquim district (Cachoeiro), besides two 
deposits of blocks.

“We are always innovating and seeking new solutions 
for the extraction and processing of our products. We 
have in our industrial park, two modern multiwire looms, 
automatic polishing machines, and an automated resin 
line with a vacuum chamber. This equipment allows us 
to have a production capacity of up to 30 thousand m² 
per month”, says Fiorio.

Ta k i n g  a d v a nt a g e  of  t h e  h e at i n g  of  t h e  c i v i l 
construction market and the interest of architecture 
and design professionals for more and more unique 
and exclusive stones, the company has been dedicating 
efforts to invest also in research and technology, 
developing qualit y materials that draw attention 
wherever they go, especially marbles, quartzite, and 
quartz crystals, desire items for any high standard 
project.

“Our focus is on the foreign market, in terms of 
volume, but we will not give up offering customers in 
Brazil the most special natural stones that come out of 
our diverse nature”, concludes Fiorio.

EMPRESA EM FOCO
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Com quais países a empresa mantém 
negócios?
Mantemos negócios atualmente com clientes 
do Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Itália,
países da América Latina e Emirados Árabes.

Qual foi o maior desafio enfrentado até 
hoje pelo grupo?
Sem dúvida, o processo de reestruturação da 
empresa após os prejuízos causados pela crise
imobiliária americana em 2008, foi a página 
mais difícil de ser virada em nossa história.

Fora as atividades diárias do mercado de 
rochas ornamentais, a empresa trabalha 
com outras iniciativas (projetos sociais, 
causas diversas, etc)?
O Grupo Marcel é associado às instituições 
mais importantes do setor como Sindirochas, 
Centrorochas e Cetemag, sendo Marcel Fiorio 
o atual presidente do Centro Tecnológico 
do Mármore e Granito – Cetemag. 
Além disso, realizamos trabalhos sociais 
na localidade onde a indústria está 
situada apoiando cursos de culinária para 
mulheres que precisam ser inseridas no 
mercado de trabalho. Apoiamos também 
ações sociais nas comunidades onde 
nossas jazidas estão localizadas.

Which countries does the company do 
business with?
We currently do business with customers from 
Brazil, the United States, Russia, China, Italy
Latin American countries, and the Arab Emirates.

What has been the greatest challenge faced 
by the group so far?
Without a doubt, the restructuring process of 
the company after the losses caused by the
real estate crisis in 2008, was the most 
difficult page to turn in our history.

Besides the daily activities in the 
ornamental rocks market, does the 
company work with other initiatives (social 
projects, causes, etc)?
The Marcel Group is associated with the 
most important institutions in the sector, 
such as Sindirochas, Centrorochas, and 
Cetemag. Marcel Fiorio is the current 
president of the Marble and Granite 
Technological Center - Cetemag. 
Besides this, we carry out social work in 
the locality where the industry is located 
by supporting cooking courses for women 
who need to be inserted in the job market. 
We also support social actions in the 
communities where our quarries are located.

ENTREVISTA PING PONG PING P ONG INTERVIEW

MARCEL GROUP
R. Nilson Leal, 10
Bairro Aeroporto 
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Telefone: +55 (28) 3515-3700
Instagram: @marcelgroup
Linkedin: marcel-group
www.marcelgranitos.com.br

EMPRESA EM FOCO
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Foi no ano de 2006, após uma parceria com a Thor 

Granitos, para o desenvolvimento de segmentos 

diamantados para talha blocos, que nasceu a Ferrari 

Diamond. Com visão empreendedora e de olho no que 

existia de mais moderno no mercado, a empresa observou 

que a tecnologia do fio diamantado iria revolucionar o 

setor de rochas ornamentais e, em 2010, começou a 

desenvolver a tecnologia para multifios.

Nove anos depois, a empresa, que já tinha um pro-

duto de alta qualidade, resolveu expandir os horizon-

tes, visando atender outras indústrias do segmento de 

rochas ornamentais.

“Foram vários anos de muito estudo, muitas horas de 

trabalho investidos até conseguirmos chegar no produ-

to que pudesse atender as expectativas do mercado. 

Nos dias atuais estamos sempre buscando melhorar 

nossos produtos de acordo com as necessidades de 

cada cliente. São pesquisas e projetos constantes, que 

nos permitem avançar com uma produção 100% brasi-

leira, desde a pérola ao fio diamantado”, conta Eduar-

do Ferrari, gerente da Ferrari Diamond.

 It was in 2006, after a partnership with Thor Granitos, 

for the development of diamond segments for block 

hewing, that Ferrari  Diamond was born.  With an 

entrepreneurial vision and an eye on the most modern 

technology in the market, the company obser ved 

that diamond wire technology would revolutionize 

the ornamental stone sector and, in 2010, it began to 

develop multiwire technology.

Nine years later, the company, which already had a 

high quality product, decided to expand its horizons, 

aiming to serve other industries in the segment of 

ornamental rocks.

“There were several years of much study and many 

hours of work invested until we managed to come up with 

a product that could meet the market’s expectations. 

Nowadays we are always seeking to improve our 

products according to the needs of each customer. 

There is constant research and projects, which allow 

us to move forward with a 100% Brazilian production, 

from the pearl to the diamond wire”, says Eduardo 

Ferrari, manager of Ferrari Diamond.

Empresa de visão inovadora investe em pesquisas 
e em novas tecnologias para fios diamantados
Innovative vision company invests in research 
and new technology for diamond wires

FERRARI DIAMOND
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Atualmente a empresa trabalha com fios diaman-
tados para pedreiras e para multifios, segmentos dia-
mantados para discos e sapatas diamantadas para po-
limento. Para as pedreiras, a Ferrari Diamond oferece 
fios com duas medidas de diâmetro das pérolas. E para 
multifios, a empresa conta com uma linha especial para 
serrar com excelência granitos, mármores e quartzitos 
com três tipos de pérolas (5,30; 6,30 e 7,30mm).

“Nossos insumos têm procedência europeia e cada 
lote de produto é levado para uma instituição altamente 
competente e de confiança, onde é realizada uma aná-
lise físico-química, confrontando com o relatório do for-
necedor. Fazemos esse estudo em todos os insumos 
utilizados em nosso processo fabril. Além disso, temos 
uma parceria com uma consultoria italiana, que visita vá-
rios países, nos trazendo sempre novidades para me-
lhorarmos o nosso produto”, explica Ferrari.

Situada em Itaboraí, no Rio de Janeiro, a indústria 
onde são desenvolvidos e fabricados os fios diaman-
tados conta com um amplo parque fabril e uma equipe 
focada no desenvolvimento de pesquisas e novas ferra-
mentas. A empresa possui ainda pronta entrega no Es-
pírito Santo, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, 
Vitória e Barra de São Francisco, além de outros pon-
tos de distribuição pelo Brasil.

“De agosto de 2021 até os dias atuais nós dobramos 
a nossa capacidade de produção, com investimentos 
em equipamentos de ponta e mão de obra qualificada, 
pois o mercado de fio diamantado cresceu muito, subs-
tituindo totalmente os teares convencionais. Ademais, 

Currently the company works with diamond wires for 
quarries and multiwires, diamond segments for discs 
and diamond shoes for polishing. For quarries, Ferrari 
Diamond offers wires with two sizes of bead diameters. 
And for multiwires, the company has a special line for 
excellent sawing of granite, marble and quartzite with 
three types of beads (5.30; 6.30 and 7.30mm).

“Our inputs come from Europe and each batch of 
product is taken to a highly competent and reliable 
institution, where a physical-chemical analysis is 
performed, comparing physicochemical analysis is 
performed, comparing it with the supplier’s report. We 
do this study on all the inputs used in our manufacturing 
process. In addition, we have a partnership with an Italian 
consulting company, which visits several countries, 
always bringing us news to improve our product”, 
explains Ferrari.

Located in Itaboraí, in Rio de Janeiro, the industry 
w h e r e  t h e  d i a m o n d  w i r e s  a r e  d e v e l o p e d  a n d 
manufactured has a large industrial park and a team 
focused on the development of research and new tools. 
The company also has prompt delivery in Espírito Santo, 
in the cities of Cachoeiro de Itapemirim, Vitória and 
Barra de São Francisco, in addition to other distribution 
points throughout Brazil.

“From August 2021 until today we have doubled 
our production capacity, with investments in state-
of-the-art equipment and qualified labor, because the 
diamond wire market has grown a lot, totally replacing 
conventional looms. In addition, 5.3mm diameter bead 
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wire is being developed by Ferrari Diamond to 
offer our customers greater cutting efficiency of 
their rocks. More slabs are produced per block, 
increasing yield without losing quality”, says the 
company manager.

Focusing on personalized service to its customers, 
Ferrari Diamond seeks to offer the equipment that 
each company needs, in order to increase productivity 
and reduce the indirect costs of the process. The 
company is also proud to be genuinely Brazilian, 
which makes product delivery logistics and after-
sales service much easier.

“Our differential  is  to t reat each customer 
individually. Our yarns provide a higher cutting speed 
than other yarns in the market, providing agility to 
our customers in the delivery of their materials. The 
quality of the slab cutting finish that our wires offer 
is another differential, because our customers get 
a higher production in the honing of these slabs, 
with a lower cost of diamond abrasives”, explains 
Eduardo Ferrari.

The company also has a customized and flexible 
system, in addition to a team ready to support ready 
to provide support in eventual maintenance.

“Our service is available 24 hours a day, every 
day of the week. Our technical team follows all the 
sets of wires from the beginning to the end of their 
useful life, observing each sawing material and 
analyzing at each cut the best of our pearls. Another 
important point to highlight is that we offer training for 
the employees of the ornamental stone companies 
that are migrating from conventional looms to multi-
strand saws”, says Ferrari.

With an eye to the future, the company intends 
to expand the number of industries in the stone 
segment that have not yet experienced the use of 
its products. Furthermore, it has been investing in 
the development of new yarns and in the training 
of its team.

os fios com pérolas de diâmetro 5.3mm estão sendo 
desenvolvidos pela Ferrari Diamond para oferecer aos 
nossos clientes um maior aproveitamento de corte das 
suas rochas. São mais chapas produzidas por bloco, 
aumentando seu rendimento sem perder a qualidade”, 
conta o gerente da empresa.

Focando no atendimento personalizado de seus 
clientes, a Ferrari Diamond busca oferecer o equipa-
mento que cada empresa necessita, a fim de aumentar 
a produtividade e reduzir os custos indiretos do proces-
so. A empresa também se orgulha de ser genuinamente 
brasileira, ponto que facilita muito a logística da entrega 
dos produtos e o atendimento pós-venda.

“O nosso diferencial é tratar cada cliente individual-
mente. Nossos fios fornecem uma velocidade de corte 
superior aos outros fios do mercado proporcionando 
uma agilidade aos nossos clientes na entrega dos seus 
materiais. A qualidade do acabamento do corte das 
chapas que nossos fios oferecem é outro diferencial, 
pois nossos clientes conseguem uma produção maior 
no levigamento dessas chapas, com um custo menor 
nos abrasivos diamantados”, explica Eduardo Ferrari.

A empresa conta ainda com um sistema personali-
zado e flexível, além de uma equipe pronta para dar su-
porte em eventuais manutenções.

“Nosso atendimento é 24 horas, todos os dias da se-
mana. Nossa equipe técnica acompanha todos os jo-
gos de fios do início ao final da sua vida útil, observan-
do cada serrada de material e analisando a cada corte 
o melhor das nossas pérolas. Outro ponto importante 
a ressaltar é que oferecemos treinamentos para os co-
laboradores das empresas de rochas ornamentais que 
estão migrando dos teares convencionais para as ser-
ras multifios”, conta Ferrari.

Com o olhar voltado para o futuro, a empresa pre-
tende ampliar a quantidade de indústrias do segmento 
de rochas que ainda não fizeram a experiência de usar 
seus produtos. Além disso, vem investindo no desenvol-
vimento de novos fios e na capacitação de sua equipe.
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“Estamos constantemente dedicando esforços 
na busca por novas soluções, principalmente hoje em 
dia, quando verificamos que os clientes do setor de ro-
chas estão procurando serrar cada vez mais materiais 
exóticos, com valores agregados maiores. Isso requer 
uma dedicação maior dos nossos técnicos, pois tra-
tam-se de materiais com uma complexidade de cor-
te mais avançada. 

“We are constantly devoting efforts in the search 
for new solutions, especially nowadays, when we 
see that customers in the stone industry are looking 
to saw more and more exotic materials with higher 
added values. This requires a greater dedication 
from our technicians, since these are materials with 
a more advanced cutting complexity.

FERRARI DIAMOND
Rod. BR 493, S/N, KM 01, Galpão 07
Aldeia Velha, Manilha, Itaboraí - RJ - Brasil
Telefone: +55 21 2645-9501
Email: comercial@ferraridiamond.com.br
Site: www.ferraridiamond.com.br
Instagram: @ferraridiamondb

De quais regiões (ou cidades) são os 
clientes que a empresa mantém negócios?
Temos parceiros em todo o Brasil. A maior 
concentração dos nossos clientes está em
Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Barra de 
São Francisco, no estado do Espírito Santo.

Qual foi o maior desafio enfrentado até 
hoje pelo grupo?
Por se tratar de um produto 100% brasileiro 
temos de lidar com toda a carga tributária
interna, ao mesmo tempo que nossos principais 
concorrentes do exterior têm o benefício da 
suspensão de impostos, o que faz com que o 
preço da concorrência fique muito agressivo.
Um outro desafio é fazer o cliente olhar além 
do valor do fio e entender que utilizando a 
tecnologia a empresa terá um poder de corte 
maior, a produtividade será otimizada e, no 
fim das contas, ele terá seus custos indiretos 
(energia, mão de obra e manutenção) reduzidos.

From which regions (or cities) are the 
clients that the company does business 
with?
We have partners all over Brazil. The biggest 
concentration of our clients is in Cachoeiro 
de Itapemirim, Vitória, and Barra de São 
Francisco, in the state of Espírito Santo.

What was the biggest challenge faced by 
the group so far?
Because it is a 100% Brazilian product we have 
to deal with all the internal tax burden, at the 
same that our main competitors abroad have 
the benefit of tax suspension, which makes 
the price of the competition very aggressive. 
Another challenge is to make the customer look 
beyond the value of the wire and understand 
that by using the technology the company will 
have greater cutting power, productivity will be 
optimized and, in the end, he will have his indirect 
costs (energy, labor and maintenance) reduced.

ENTREVISTA PING PONG PING P ONG INTERVIEW
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PR GRUPO PARANÁ
Empresa celebra novas parcerias e prepara 
inauguração de parque fabril reformulado

 Atuando desde a extração até a industrialização 
e distribuição de materiais de jazidas próprias, o PR 
Grupo Paraná iniciou o ano de 2022 colocando em 
prática investimentos na reformulação de seu par-
que fabril e prepara um novo showroom para atendi-
mento de parceiros e clientes.

Hoje, além do centro de distribuição nos Estados 
Unidos, o PR Grupo Paraná tem três unidades no Bra-
sil – sendo a matriz no Paraná e duas filiais, uma em 
Minas Gerais e outra no Espírito Santo. 

Entre os principais materiais próprios da empre-
sa, destacam-se o mármore Branco Paraná, os gra-
nitos Café Imperial, Volcano, Sea Foam Green e o li-
mestone Crema Paraná.

Em entrevista à Revista Rochas, Thiago Lopes, 
coordenador comercial do Grupo, comenta sobre os 
trabalhos que estão sendo desenvolvidos em parceria 
com arquitetos e designers e adianta algumas novi-
dades que estão programadas para este ano. Confira!

A HISTÓRIA DO PR GRUPO PARANÁ É BASEADA 

EM UMA UNIÃO FAMILIAR SÓLIDA E DE MUITO 

TRABALHO. COMO AVALIA A EVOLUÇÃO DA 

EMPRESA AO LONGO DE TODOS ESSES ANOS?

A história do PR Grupo Paraná é pautada na união da 

família Lopes, desde a sua fundação até os dias atuais. 

Acredito que a evolução do Grupo vem se perpetuan-

do e fortalecendo com o passar dos anos, de uma for-

ma constante e positiva, através do trabalho compe-

tente exercido pela equipe de profissionais que fa-

zem parte dos times de todas as unidades do Grupo. 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROJETOS EM 

DESENVOLVIMENTO PELO GRUPO EM 2022?

Em 2022 o Grupo fará a reinauguração do parque fabril 

na sua matriz, localizado em Colombo (PR). A planta 

terá capacidade de produção de aproximadamente 

15 mil m², e o foco será na produção e beneficiamento 

sede paraná

MERCADO    E N T R E V I S T A

thiago lopes - coordenador 
comercial do pr grupo paraná
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da linha própria de mármore. A empresa também está 
trabalhando no projeto do seu showroom principal, que 
será assinado por um escritório de arquitetura conceituado 
no Brasil,  e irá contar com uma proposta moderna e 
contemporânea. 

QUAL É A APOSTA DO GRUPO PARA ESTE 
ANO EM MATERIAIS NATURAIS?
No mercado, desde a década de 1960, o PR Grupo Para-
ná possui, além da sua linha de granitos, a linha de már-
mores dolomíticos próprios, que conta hoje com mais de 
10 produtos à disposição do mercado nacional e interna-
cional. No ano de 2022, o Grupo irá apostar no material 
nomeado por Monte Vitta PR. Trata-se de um mármore 
dolomítico, extraído de uma de nossas jazidas, localiza-
da no estado do Paraná. O Monte Vitta PR tem uma apre-
sentação de fundo claro, com veios cinzas marcantes. 
Esse material esteve presente na Expo Revestir 2022, 
em São Paulo, onde fizemos seu lançamento. 

COMO O GRUPO TEM FORTALECIDO O NETWORKING 
COM ESPECIFICADORES, ARQUITETOS E DESIGNERS?
O ano de 2022 está sendo muito positivo para nós. Ape-
sar de todo período complexo que passamos nos últimos 
dois anos, hoje estamos vivendo um período pós-pan-
demia, sendo capaz de retornar às atividades em grupo. 
Portanto, nossa empresa vem fechando parcerias com 
grupos de especificadores, como o Atelier 1901, que faz 
um trabalho fantástico com arquitetos recém formados. 
Também temos uma equipe altamente capacitada que 
realiza visitas técnicas nos escritórios de arquitetura e 
designers de interiores, levando conhecimento e infor-
mação. Os planos em 2022 são a expansão destes pro-
jetos através da retomada dos workshops realizados no 
nosso showroom e parcerias em mostras de decoração.

APÓS DOIS ANOS MARCADOS POR INCERTEZAS 
E DESAFIOS NO MERCADO, POR CONTA DA 
PANDEMIA, QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS DE 
NEGÓCIOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE?
O mercado imobiliário e o mercado da construção civil 
nestes últimos dois anos foram favoráveis para o nosso 
setor. Acreditamos que as perspectivas continuam po-
sitivas. Nós temos um seleto grupo de clientes que acre-
ditam no nosso trabalho e em nossos produtos, trazen-
do confiabilidade para os negócios em todo território na-
cional e internacional. 

PR GRUPO PARANÁ

Matriz - Rod. BR 116, Km 85, nº 75

Rincão Colombo - PR

 + 55 41 3303-9600  @prgrupoparana_

jazida branco paraná

jazida café imperial

sede minas gerais

sede eua
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EMPRESÁRIOS BRASILEIROS SE REÚNEM 
PARA HOMENAGEAR RANDY MORREIM
Brazilian businessmen gathered to honor Randy Morreim

Um grande time de l íderes do s etor de rochas 
ornamentais brasileiro se reuniu no último dia 23 de 
abril para homenagear Randy Morreim, vice-presidente 
da Divisão de Pedras e Lajes da Arizona Tile, que está 
se aposentando após 41 anos de carreira, todos na 
Arizona Tile. 

Este evento, que reuniu executivos e donos de em-
presas que criaram uma sólida amizade e respeito por 
Morreim foi organizado por Rogério Antonio, Diretor de 
Operações da Arizona Tiles no Brasil, que aproveitou 
para surpreender Randy com esta comemoração, em 
sua última viagem ao Brasil antes de sua aposentadoria. 

O evento teve como objetivo principal agradecer a 
Randy, que sempre se destacou por sua proatividade 
neste s egmento e por construir relacionamentos 
duradouros com seus parceiros. 

Durante a homenagem, Rogério lembrou que em 
1999 John Huarte, dono da Arizona Tile, e Randy Mor-
reim tinham como meta abrir novos caminhos no mer-
cado de exportação do Brasil, numa época em que o 
país tinha pouca estrutura. 

Randy sempre mostrou uma visão muito aguçada 
das tendências do mercado ao longo  de mais de duas 
décadas e tem se destacado na gestão das operações 
da empresa no país, fazendo das rochas brasileiras o dí-
namo do crescimento da empresa por mais de 10 anos 
consecutivos. Durante este período, a Arizona Tile cres-
ceu de 8 depósitos para mais de 25 atualmente, tornan-
do-se líder de mercado no oeste dos EUA. 

Durante a homenagem, Rogério destacou ainda que 
nada se faz sozinho e, num discurso que objetivava es-
tender a homenagem a toda a equipe da Arizona Tile, 
citou John Huarte, Matt Huarte, Mark Huarte, Joe Ken-
nedy, Bob Traxler, Gary Skarsten, Beth Gaughan, Eric 
Kunihiro, Roy Kunihiro e John Omohundro, entre mui-
tos outros companheiros. 

A Revista Rochas, ciente dessa honrosa e produtiva 
carreira e da convicção unânime dos empresários bra-
sileiros de rochas de que Randy, sem dúvida, fez a dife-
rença na introdução e crescimento das rochas brasilei-
ras nos Estados Unidos e no mundo, estende o apreço e 
votos de saúde e prosperidade para Randy Morreim.  

The leaders of the top Brazilian stone producers met 
on April 23 to honor Randy Morreim, Arizona Tile’s Vice 
President, Stone & Slab division, who is retiring  after 
his 41 year career, all of which was with  Arizona Tile. 

This party, gathering executives and company 
owners who created a solid friendship and respect 
for Mr. Morreim, was organized by Rogerio Antonio, 
Director of Operations of Arizona Tiles in Brazil, who 
enjoyed surprising Randy with this celebration, during 
his last trip to Brazil before his retirement. 

The event was primarily intended to say thanks to 
Randy, who has always stood out for being proactive in 
his approach and for building long-lasting  relationships 
with his partners. 

During the tribute, Rogério recalled that in 1999 
John Huarte, the owner of Arizona Tile, and Randy 
Morreim had a goal to break  new grounds in Brazil’s 
export market, at a time when the country had very 
little structure. 

Randy has shown a ver y keen vision of market 
trends for over two decades and has emerged in 
the management of the company’s operations in the 
country, making Brazilian stones the dynamo for the 
company’s growth for over 10 years in a row. 

During this period, Arizona Tile grew from 8 locations 
to more than 25 today, becoming a market leader in 
the western  USA and a leader   among natural stone 
distributors. 

During the tribute, Rogério also highlighted that 
nothing is done alone and, in a speech, aimed at 
extending the tribute to the entire Arizona Tile team, 
mentioning  John Huarte, Matt Huarte, Mark Huarte, Joe 
Kennedy, Bob Traxler, Gary Skarsten, Beth Gaughan, 
Eric Kunihiro, Roy Kunihiro, and John Omohundro, 
among many others. 

Rochas Magazine, aware of this honorable and 
productive  career and the unanimous belief from 
Brazilian stone producers that Randy undoubtedly 
made the difference in the introduction and growth of 
Brazilian stones in the United States and in the world, 
extends our appreciation and wishes of health and 
prosperity to  Randy Morreim. 
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BENJAMIN 
FERREIRA NETO

 “Muito além dos bons negócios, o clima era de alegria por um esperado 
reencontro. A feira nos surpreendeu em todos os sentidos.” É com essa 
frase entusiasmada que Benjamin Ferreira Neto, presidente do Conse-
lho de Administração da Anfacer (Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêne-
res), celebra o retorno da Expo Revestir presencialmente em São Paulo.

Em entrevista à Revista Rochas, Benjamin comemora os 20 anos 
da feira, que teve mais de 52 mil visitas em 2022. Além disso, ele conta 
quais foram os desafios para a realização do evento, em meio aos no-
vos hábitos impostos pela pandemia e também adianta novidades para 
a próxima edição. Confira.

CELEBRANDO 20 ANOS DE SUCESSO DE 
PÚBLICO E NEGÓCIOS FIRMADOS, COMO 
VOCÊS AVALIAM A EVOLUÇÃO DA EXPO 
REVESTIR, DESDE AS PRIMEIRAS EDIÇÕES, 
ATÉ O GRANDE EVENTO DESTE ANO?
A Expo Revestir nasceu por uma necessidade do se-
tor cerâmico nacional em ter um ambiente adequado 
para a apresentação de seus lançamentos e a reali-
zação de negócios. 
Em sua primeira edição, realizada em 2003, ocupou 
quase três pavilhões do Transamérica Expo Center, 
local onde foram realizadas todas as feiras. Hoje, 
ocupa a totalidade dos sete pavilhões, em uma área 
de 40 mil metros quadrados, com a apresentação de 
produtos de 200 expositores. Abrange os setores de: 
cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e 
banheiro, rochas ornamentais, mosaicos, madeiras, 
laminados, cimentícios e vítreos.
Com uma estratégia bem sucedida, ao longo destes 
20 anos, chegou ao posto de principal feira de aca-
bamentos da América Latina. Nessa trajetória a Expo 
Revestir se tornou referência no setor como palco de 
lançamentos e de realização de negócios que aque-
cem a cadeia o ano todo.

SABEMOS QUE COM A CHEGADA DA 
PANDEMIA, A FEIRA PRECISOU SE REINVENTAR, 
TENDO QUE SER REALIZADA DE FORMA 
VIRTUAL NO ANO PASSADO. COMO FOI 
PASSAR POR ESTE MOMENTO? 
A Expo Revestir veio de dois anos desafiadores. Em 
2020 fomos o último evento da cidade de São Pau-
lo a ser realizado antes do lockdown. A feira aconte-
ceu em um momento de incertezas e os negócios fo-
ram diretamente impactados.
Em 2021 realizamos uma feira 100% digital, o que nos 
trouxe alguns resultados positivos e também muitos 
aprendizados. É inegável o avanço tecnológico no 
mundo digital que tivemos nos últimos anos e, certa-
mente, utilizaremos estas ferramentas para levar co-
nhecimento e ampliar ainda mais o alcance do even-
to. Mas vimos que, nosso negócio, valoriza o olho no 
olho, o relacionamento mais próximo, o toque das pe-
ças e dos materiais.  
Este ano enfrentamos novamente um cenário de in-
certezas com os casos de Covid crescentes no Bra-
sil, com a chegada da variante Ômicron. Nos 90 dias 
que antecederam a feira estudamos o comportamen-
to da variante em outros países e decidimos realizar 
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a feira presencialmente, mantendo a tradicional data 
no mês de março e seguindo uma série de protoco-
los como credenciamento antecipado, exigência de 
carteira de vacinação e máscaras. 
Conseguimos realizar uma feira segura e que mar-
cou muito mais que os 20 anos de história do even-
to. Marcou a retomada do reencontro presencial no 
nosso setor. 

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA 
A RETOMADA DA FEIRA PRESENCIAL?
A demanda da realização de uma feira presencial veio 
do próprio mercado. Avaliando as condições e os pro-
tocolos que teríamos que implementar, acreditamos 
que seria possível realizar uma feira com toda a se-
gurança que o momento demandava. 
Utilizamos muitos recursos, alteramos nossa ope-
ração e não poupamos esforços para entregar uma 
Expo Revestir com toda a qualidade que nossos vi-
sitantes esperavam. 
A Expo Revestir encerrou sua edição histórica de 20 
anos com o sentimento de dever cumprido: trazer a 
oportunidade do reencontro aos profissionais do setor. 

 QUAL O SALDO DA EXPO REVESTIR 2022? 
A Expo Revestir 2022 foi um evento memorável em 
todos os sentidos. Foram quatro dias de networking 
e realização de negócios. 
Os números falam por si só. Recebemos 52.704 mil 
visitantes, sendo 593 compradores internacionais de 
39 países (10 principais: Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Paraguai, Chile, Peru, Uruguai, Guatemala, EUA e Re-
pública Dominicana). 
Muito além dos bons negócios, o clima era de alegria 
por um esperado reencontro. A feira nos surpreen-
deu em todos os sentidos. O sentimento de retoma-
da dos negócios esteve presente durante toda a rea-
lização do evento e, seguramente, se estenderá ao 
longo do ano. 
Nós atribuímos esse sucesso a todos que de alguma 
forma contribuíram para a realização desse evento. 
Aos que compareceram e acreditaram junto conos-
co nessa retomada, nosso muito obrigado.  

O QUE VISITANTES E EXPOSITORES PODEM 
ESPERAR DA EXPO REVESTIR 2023?
Seguindo a trajetória de sucesso da feira, que sem-
pre buscou inovar e trazer novas soluções ao nosso 
público, a Expo Revestir segue agora para uma nova 
etapa com a realização da próxima edição em novo 
local: o São Paulo Expo, destino de alguns dos prin-
cipais eventos da América Latina. 
Nosso espaço será agora de 80 mil metros quadra-
dos, oferecendo ainda mais soluções e oportunida-
des para todo o setor. 
Aproveito a oportunidade para fazer um convite para 
a 21° Expo Revestir, que acontece de 14 a 17 de mar-
ço de 2023, em São Paulo. 

Conseguimos realizar uma feira 
segura e que marcou muito 

mais que os 20 anos de história 
do evento. Marcou a retomada 

do reencontro presencial no 
nosso setor
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EXPO REVESTIR
Setor de rochas naturais marca presença na 
maior feira de revestimentos da América Latina

 Após o hiato de um ano, diante das restrições im-
postas pela pandemia, a Expo Revestir voltou nos úl-
timos dias 8, 9, 10 e 11 de março com a versão presen-
cial da feira em São Paulo. Celebrando 20 anos desde 
a primeira edição do evento, a maior feira de revesti-
mentos e acabamentos da América Latina mostrou os 
principais lançamentos e tendências mundiais do setor.

Cerca de 200 expositores marcaram presença e 
apresentaram estandes elaborados, expondo mate-
riais voltados para a sustentabil idade e a valoriza -
ção do design assinado, especialmente o brasileiro.  

As principais empresas de rochas ornamentais, ce-
râmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e ba-
nheiro, mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios e 
vítreos aproveitaram a retomada do evento presencial 

para fortalecer os contatos com os principais espe-
cificadores, arquitetos e designers do país. Segundo 
a organização da feira , foram mais de 52 mil visitas, 
sendo 593 compradores internacionais de 39 países.

Além do evento físico, realizado no Transamerica 
Expo Center, a feira contou com uma edição online, 
com a transmissão do Fórum Internacional de Arqui-
tetura, Design e Construção (FIAC) e a Maratona de 
Conteúdos. 

A convite da Revista Rochas, empresários e repre-
sentantes das principais empresas do segmento de 
rochas naturais presentes na feira ,  comparti lharam 
suas impressões sobre o evento e contaram sobre 
os lançamentos e tendências apresentados na Expo 
Revestir 2022.  Confira.

FEIRAS
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BELLINZONI
A Bell inzoni,  tradicional empresa especializada 

em produtos químicos e itens especiais para limpeza, 
polimento e proteção de revestimentos, esteve pre-
sente na Expo Revestir deste ano lançando o “Res-
taura Mágico”.

O novo produto apresentado aos visitantes da fei-
ra é ideal para recuperar mármores ou quartzos, que 
estejam completamente desgastados e sujos, trazen-
do vida nova às superfícies. 

Segundo a empresa, o restaurador pode ser usa-
do manualmente, sem necessidade de maquinários, 
solucionando de forma rápida e prática eventuais im-
perfeições.

Além da apresentaç ão do “Restaura Mágico”,  o 
estande da Bellinzoni contou com demonstrações de 
diversos produtos do catálogo. A ação foi guiada pe-
los embaixadores da empresa , que explicavam aos 
visitantes o funcionamento e aplicabilidade dos ma-
teriais util izados na proteção e manutenção do bri-
lho e vida útil  de várias superfícies.

Cristina Magalhães, diretora comercial da empre-
sa , conta que neste ano a Expo Revestir estava bem 
movimentada e que os objetivos da empresa foram 
alcançados com sucesso.  “A feira correspondeu às 
nossas expectativas e nos trouxe ótimos negócios. Ti-
vemos resultados muito positivos e contamos com a 
presença de um público em bom número”, comentou.

BRASIGRAN
Com estande assinado pelo arquiteto David Bas-

tos, a Brasigran apresentou os principais materiais 
da empresa em aplicações e acabamentos surpreen-
dentes e inovadores. 

O espaço foi ambientado como uma instalação ar-
tística, onde peças de mobiliário, produzidas em ro-
cha natural,  ganharam destaque e chamaram a aten-
ção dos visitantes.

A empresa apresentou 16 materiais, com opções 
variadas de acabamentos para cada um deles e apro-
veitou o evento para lançar o novo mármore Vittoria, 
rocha de fundo cinza e veios brancos, que em cada 
finalização apresenta uma tonalidade diferente.

Seguindo as principais tendências,  a Brasigran 
também mostrou que vem investindo no desenvolvi-
mento de peças únicas e exclusivas para casa , com 
a linha Brasigran Home. Entre os exemplos estava a 
Mesa Tetris, assinada pelo designer Lucas Recchia . 
A peça, criada com sobras dos mármores Donatello 
e Raffaello,  mostra a possibil idade de produção de 
itens sustentáveis, a partir de resíduos da indústria .

“ Pa ra  n ó s  a  pa r t i c i paç ão  n a  Reve st i r  fo i  m u i to 
positiva. Após esse período sem ter um contato direto 
com os arquitetos e designers, sentimos que a busca 
de mais informações para especificar a rocha natural 
com segurança aumentou. Vimos o encantamento que 
surge quando apresentamos as possibilidades que vão 
além da chapa. O feedback foi recompensador!”, conta 
Renata Malenza, diretora de marketing da Brasigran 
e Mineração Corcovado.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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DECOLORES
A fluidez com pegada orgânica marcou o estan-

de da Decolores na Expo Revestir 2022. O espaço, 
idealizado pelo experiente arquiteto Ale Brunato, sob 
coordenação de José Marion e equipe de marketing, 
teve em destaque os quartzitos Da Vinci e Mont Blanc, 
rochas exuberantes, que remetem às florestas e ex-
pressam leveza . 

A empresa focou em apresentar novos formatos de 
aplicações, cortes, cores e movimentos dos quartzi-
tos. Enquanto em muitos projetos de arquitetura são 
util izadas chapas de forma reta, o projeto do estan-
de buscou trazer um design orgânico, com formatos 
variados em alusão à natureza, passando a ideia de 
movimento e fluidez, em uma apresentação biofíl ica.

Os destaques do estande fic aram por conta de 
uma bancada, que trouxe uma identidade visual que 
se conectava ao fundo do espaço, e o painel de Led 
que apresentou outros quartzitos Lusso by Deco-
lores. Durante o evento, a empresa também lançou 
uma publicação apresentando suas rochas naturais e 
enaltecendo os projetos que utilizam esses materiais.

“A Expo Revestir 2022 foi a melhor edição dos úl-
timos quatros anos. Apresentamos um ambiente so-
fistic ado, que mostra a imponência das rochas na-
turais e acredito que alcançamos nosso objetivo de 
levar um novo olhar para as rochas naturais no mer-
c ado de revestimentos e decoraç ão”,  conta Uber-
lan Admiral,  gerente comercial do mercado brasilei-
ro da Decolores.

GALLERIA DELLA PIETRA
O estande da Galleria Della Pietra focou em mos-

trar aos visitantes da Revestir 2022 os lançamentos 
da Ariostea. Com design elegante e imponente, mas 
sem muitos excessos, a empresa levou ao evento no-
vidades em cores e desenhos variados. 

Entre os materiais apresentados, estavam os da 
coleção Full  Body, que possui seis cores nos acaba-
mentos polido, levigado e estruturado. Os visitantes 
também puderam conhecer as novas tonalidades das 
coleções Ultra Marmi e Ultra Onici nos formatos de 
300x150cm com 6,7mm de espessura.

O projeto do estande foi desenvolvido pelo arqui-
teto Marco Porpora, que criou um espaço de fácil  cir-
culação e visualização clara das amostras. “Nossa in-
tenção foi apresentar os produtos de uma forma sim-
ples, porém com design moderno. Levamos o con-
ceito de praticidade e sustentabil idade, mostrando 
que nossos materiais possuem altíssima resistência 
a riscos e manchas, por isso propiciam um uso práti-
co ao cliente. Além disso, explicamos aos visitantes 
que as fábricas da Ariostea na Itália adotam as práti-
cas mais modernas para o uso consciente das maté-
rias primas e uso de energias renováveis”,  conta Leo-
nardo dos Mares Guia, CEO da Galleria Della Pietra .

Contente com a retomada da feira em formato pre-
sencial,  o empresário celebra as parcerias firmadas 
durante o evento e mostra-se otimista com investi-
mentos em novos materiais.

“Meses antes da feira estávamos com receio de 
que o evento pudesse ter baixa adesão, em função 
da Covid-19,  mas para nossa surpresa foi  tudo um 
sucesso. Recebemos a visita de muitos arquitetos, 
designers, engenheiros e clientes em nosso estan-
de. Nossos objetivos com certeza foram atingidos e 
seguiremos investindo para trazer para nossos par-
ceiros e clientes os lançamentos mais cobiçados do 
mercado da arquitetura mundial”,  finaliza Leonardo. 
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GRANOS
A Granos apresentou na Expo Revestir deste ano 

uma opção de textura diferenciada para o granito Ala-
mo Navona, rocha cearense de alta resistência e be-
leza que se assemelha às rochas italianas, mas com 
toque brasileiro, que a caracteriza de forma única e 
exclusiva.

“Nosso estande foi desenvolvido usando um úni-
co material, o Alamo Navona, em seu novo acabamen-
to matte. O espaço foi assinado por Pedro Franco, di-
retor criativo e fundador da Lot Of  Brasil, que acumula 
prêmios e participações no Salão Internacional do Mó-
vel de Milão”, explica David Silveira, diretor da Granos.

A concepção do projeto partiu da premissa ‘per-
feita imperfeição’ que, inspirada pela fi losofia Wabi-
-Sabi,  valoriza a essência da beleza autêntica , des-
pretensiosa e imperfeita.  

“A parede principal do estande remete ao Kintsugi,  
técnica japonesa de restauração de cerâmicas que 
util iza pó de ouro para remontar as peças e valorizar 
suas histórias. Apresentamos aos visitantes uma ins-
talação de arte inspirada na obra ‘Grande Núcleo’ de 
Hélio Oiticica, recriada com peças de Alamo Navona 
em dois tratamentos (matte e bruto)” conta Silveira.

Após um ano sem ter o evento de forma presencial, 
por conta da pandemia, a empresa celebra a oportuni-
dade de retomar o encontro com o público, reafirmar 
parcerias e conquistar novos contatos. “Avaliamos a 
participação como proveitosa e produtiva, tendo al-
cançado o objetivo de fortalecer a marca da Granos 
mediante o cenário mercadológico e reforçar nosso 
posicionamento em apresentar sempre produtos ins-
piradores e de alta qualidade”,  f inaliza David Silveira.

LAMINAM BY SANTO ANTONIO
A distribuidora oficial da marca Laminam no Bra-

sil ,  Santo Antonio, levou para a Expo Revestir deste 
ano as últimas tendências vistas no Salão do Móvel 
em Milão e na Cersaie em Bolonha. 

A empresa mostrou com destaque o Oxide Verde-
rame, grande sucesso no revestimento de piscinas, 
além do Verde Alpi e o Sahara Noir Extra, inspirados 
em materiais naturais que estão em alta nos projetos 
dos principais estúdios de design e arquitetura da Eu-
ropa, Ásia e América do Norte.

“Apresentamos um conceito similar ao que fize-
mos em 2020, com uma grande exposição de cha-
pas nas paredes internas e externas, como se nos -
so visitante estivesse visitando uma galeria de arte. 
Tivemos ainda todo piso do estande revestido com 
peças de 1,62 x 1,62m e espessura de 6mm do Lami-
nam Fokos Sale, que demonstrou durante todo perío-
do de montagem e do evento sua resistência e pra-
ticidade de manutenção. Ainda apresentamos algu-
mas peças de mobiliário com nosso produto aplica-
dos produzidas por nossos clientes”, explica Rodri-
go Toledo, gerente comercial da Santo Antonio/ La-
minam Brasil.

Com a retomada do evento de forma presencial, 
Rodrigo conta que a participação da empresa foi mui-
to positiva e que a feira vem a cada ano ficando mais 
assertiva em relação ao público alvo, contando com 
a presença de especificadores (arquitetos e desig-
ners) das principais regiões do país. 

“A estrutura da feira também se preocupou em se 
adequar às normas municipais de controle da pande-
mia. Com isso, o público compareceu e, consequen-
temente, negócios foram prospectados e parcerias 
consolidadas com sucesso”, pontua Toledo. 
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MICHELANGELO
A Michelangelo Mármores do Brasil  homenageou 

em seu estande na Revestir os 100 anos do “Paranis-
mo”, importante movimento abraçado por artistas e 
pensadores, que busca valorizar a identidade para-
naense por meio das artes.

O espaço, assinado pelo escritório Canalli  Arquite-
tura e pelo artista Rômulo Lass, mostrou com exube-
rância os principais materiais da empresa em aplica-
ções e formatos diversos, valorizando a arte, o dese-
nho e a arquitetura brasileira. O destaque do estande 
foi um painel tridimensional todo em mármore, com 
recortes que transmitiam uma impressionante leveza.

“A Michelangelo voltou à Revestir com um objeti-
vo diferente, não com olhar comercial,  da venda di-
reta, mas sim um objetivo conceitual.  Apresentamos 
no nosso estande um lindo mural onde mostramos a 
possibilidade de usar sobras de mármores - resíduos 
de marmorarias - na elaboração de murais e painéis, 
contribuindo com o reaproveitamento de materiais 
e, promovendo assim, uma arquitetura mais susten-
tável”,  destaca Marcelo Zicarelli ,  diretor comercial e 
de operações da Michelangelo.

Contente com a retomada do evento presencial, 
Zicarell i  afirma que a feira foi um sucesso para em-
presa e a ocasião perfeita para rever colegas do se-
tor e conquistar novos parceiros.

“A Revestir é um momento muito importante, em 
que conseguimos montar uma apresentação que iden-
tifica e mostra a todos os profissionais parceiros os 
valores da Michelangelo. Para nós foi um prazer enor-
me voltar à convivência com os amigos e clientes, que 
é algo que fez muita falta.  Com certeza, nos vemos 
em 2023 na Revestir novamente!”,  pontua Zicarelli .

PR PARANÁ
O Grupo PR Paraná levou para Expo Revestir os 

tradicionais materiais da empresa (Monte Vitta PR, 
Café Imperial PR e Perlato PR), porém com nova rou-
pagem, seguindo as tendências da arquitetura e de-
sign atuais. Segundo Ana Carolina Vedana, coorde-
nadora de marketing do Grupo, a ideia foi apresen-
tar as rochas com suas inúmeras possibil idades de 
texturas e aplicações.

“Levamos os produtos que já fazem parte do nos-
so catálogo, mas com outro olhar na questão dos aca-
bamentos. O Monte Vitta, por exemplo, foi apresen-
tado escovado e também no conceito ripado e po-
lido. Alguns dos materiais também estavam na tec-
nologia Pietrafina, a qual o Grupo é pioneiro”, conta .

O estande da empresa foi assinado pelo Studio Ar-
chitetonika Nomad, parceiros do Grupo desde 2016. 
Segundo Ana Carolina, o projeto foi clean e apresen-
tou ideias práticas ao público. 

“Não levamos apenas nossos materiais para ex-
por, mas sim soluções reais aos visitantes. A principal 
novidade foi o mármore ripado, em linguagem mais 
atualizada. As linhas mais puras e desenhos simétri-
cos proporcionam mais sofisticação, sem abrir mão 
da conexão da natureza . Tudo isso aliado à susten-
tabilidade e alta qualidade que fazem parte do DNA 
do PR Grupo Paraná”, explica.

“O evento foi muito positivo, tanto para o reconhe-
cimento da marca, quanto para o conhecimento dos 
materiais e das possibilidades a serem feitas com as 
rochas naturais”,  finaliza Ana Carolina.

FEIRAS
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Brazilian companies gain prominence at the main 
North American fair in the coatings sector

Com a participação de 73 empresas, 
o  B ra s i l  m o st ro u  s u a  p otê n c i a  e  r i c a 
geodiversidade de rochas naturais durante 
a última edição da Coverings 2022, a maior 
exposição e conferência internacional de 
revestimentos da América do Norte. O 
evento, realizado entre os dias 5 e 8 de abril, 
em Las Vegas, reuniu no pavilhão brasileiro 
representantes das principais indústrias 
de quartzitos, mármores e granitos, em um 
espaço montado em uma área total de 3.456 
m², o maior já registrado pelo país em suas 
participações na feira.

As empresas brasileiras contaram com 
subsídio do It’s Natural – Brazilian Natural 
Stone, programa de apoio às exportações 
de rochas ornamentais mantido pelo Cen-
tro Brasileiro dos Exportadores de Rochas 
Ornamentais (Centrorochas) em parceria 
com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Estima-se que cerca de 200 toneladas 
de materiais brasileiros, dos mais variados 
tipos e estilos, foram levados especialmen-
te para a feira, mostrando aos representan-
tes de mais de 30 países a imensa varieda-
de de rochas encontradas no Brasil. 

O evento é uma importante oportuni-
dade de estreitar os laços com o mercado 
norte-americano, que figura como o maior 
comprador de rochas naturais brasileiras. 
Segundo dados da entidade nacional do 
segmento, só no primeiro trimestre deste 
ano, os EUA absorveram 72,5% de toda ex-
portação nacional de materiais acabados.

A convite da Revista Rochas, os empre-
sários parceiros presentes na feira compar-
tilharam a participação de suas empresas 
no evento. Confira!

With the participation of 73 companies, 
Brazil showed its power and rich geodi-
versity of natural stones during the latest 
edition of Coverings 2022, the largest in-
ternational coverings exhibition and con-
ference in North America.

The event, held between April 5th and 
8th, in Las Vegas, gathered representatives 
of the main quartzite, marble and granite 
industries in the Brazilian pavilion, in a 
space set up in a total area of 3,456 m², 
the largest ever registered by the country 
in its participations in the fair.

T h e  B r a z i l i a n  c o m p a n i e s  w e r e 
supported by It’s Natural - Brazilian Natural 
Stone, a support program for ornamental 
stone exports, maintained by the Brazilian 
Center of Ornamental Stone Exporters 
(Centrorochas) in partnership with the 
Brazilian Trade and Investment Promotion 
Agency (ApexBrasil).

It is estimated that around 200 tons 
of Brazilian materials, of the most varied 
types and styles, were taken especially 
to the fair, showing representatives from 
more than 30 count ries the immense 
variety of rocks found in Brazil. 

The event is an important opportunity 
to strengthen ties with the North-American 
market ,  which is the biggest buyer of 
Brazilian natural stones. According to data 
from the segment’s national entity, in the 
first quarter of this year alone, the USA 
absorbed 72.5% of all national exports 
of finished materials.

I nv i t e d  by  Ro c h a s  M a g a z i n e ,  t h e 
business part ner s present at  the fair 
shared their companies’ participation in 
the event. Check it out!

COVERINGS 2022
Empresas brasileiras ganham destaque na principal 
feira norte-americana do setor de revestimentos
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Contente com a retomada das grandes 
feiras internacionais, após o hiato causado 
pela pandemia, a Calvi levou para a Coverings 
seus materiais sucessos de venda: os grani-
tos Extreme White e Supreme White, os quart-
zitos Perla Venata e Le Blanc, e os mármores 
Mont Blanc e Shadow Storm. A empresa tam-
bém fez o lançamento de seu mais novo ma-
terial de pedreira própria, o Absolute Black.

“Ficamos muito satisfeitos com a retoma-
da do evento após dois anos de pandemia. 
O Centrorochas desenvolveu um excelente 
trabalho com a infraestrutura, apresentação 
dos materiais e conceito do pavilhão brasilei-
ro. Sentimos que estava mais aconchegante 
para os expositores, mas acima de tudo para 
os visitantes”, conta Priscila Gomes - Execu-
tiva de Vendas de Mercado Externo.

Happy to be back at the big international 
fairs after the hiatus caused by the pandemic, 
Calvi brought to Coverings its best-selling 
materials: the granites Extreme White and 
Supreme White, the quartzites Perla Venata 
and Le Blanc, and the marbles Mont Blanc 
and Shadow Storm. The company also 
launched its newest material from its own 
quarry, Absolute Black.

“ We  w e r e  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e 
resumption of the event after two years 
of pandering. C entrorochas developed 
an excellent job with the infrastructure, 
presentation of the materials and concept 
of the Brazilian pavilion. We felt it was more 
cozy for the exhibitors, but above all for 
the visitors,” says Priscila Gomes - Foreign 
Market Sales Executive.

A Andrade Stones também marcou pre-
sença na Coverings deste ano, apresentando 
materiais conhecidos pelo mercado e tam-
bém novas cores e texturas, lançadas recen-
temente. Conhecida por sua grande varieda-
de de materiais, com cerca de 50 amostras 
diferentes em seu catálogo, a empresa mos-
trou aos clientes e visitantes uma ampla car-
tela de opções de revestimentos.

“A gente enxerga a Coverings desse ano 
como um grande sucesso, fechamos ótimos 
negócios e ficamos bem perto do nosso re-
corde de vendas, isso deixou a gente bas-
tante empolgada. O serviço de apresenta-
ção, limpeza, organização, a nossa posição 
no estande no  pavilhão, enfim, estava tudo 
em um padrão alto de qualidade. Vimos que 
nesse ano a feira foi elevada a um nível aci-
ma. Já estamos na expectativa para o pró-
ximo ano!”, conta Josy Andrade.

A n d r a d e  St o n e s  w a s  a l s o  p r e s e nt 
a t  t h i s  y e a r ’ s  C o v e r i n g s ,  p r e s e n t i n g 
m a t e r i a l s  k n o w n  b y  t h e  m a r k e t  a n d 
a l s o  n ew  c o l o r s  a n d  t ext u re s ,  re c e nt l y 
l a u n c h e d .  K n ow n  f o r  i t s  g r e at  v a r i e t y 
o f  m a t e r i a l s ,  w i t h  a b o u t  5 0  d i f f e r e n t 
s a m p l e s  i n  i t s  c a t a l o g ,  t h e  c o m p a n y 
s h ow e d  c u st o m e r s  a n d  v i s i t o r s  a  w i d e 
r a n g e  of  c ove r i n g  o pt i o n s .

“ We  s e e  t h i s  y e a r ’s  C ov e r i n g s  a s  a 
great success,  we closed great deals and 
were ver y close to our sales record, which 
m ad e  u s  ve r y  exc i t e d .  T h e  p re se nt at i o n 
s e r v i c e ,  c l e a n i n g ,  o r g a n i z a t i o n ,  o u r 
st a n d  p o s i t i o n  i n  t h e  p av i l i o n ,  i n  s h o r t , 
e v e r y t h i n g  w a s  i n  a  h i g h  st a n d a r d  o f 
qualit y.  We saw that this year the fair  was 
r a i se d  t o  a  h i g h e r  l eve l .  We  a re  a l re ad y 
l o o k i n g  fo r w a rd  t o  n ext  ye a r ! ”  s ay s  J o sy 
A n d r ad e .

A Decolores levou para Coverings seus 
quartzitos especiais, que deram destaque ao 
estande, a começar pelo piso paginado em 
quartzito Mont Blanc e bancadas com design 
exclusivo em Ijen Blue. Outros quartzitos 
como o Monaco, Denali,  Da Vinci, Leblon, 
Fusion, Cristal, Explosion, Cristal del Mare e 
Naica também tiveram evidência no espaço.

“A participação da Decolores na feira 
foi ótima, não podíamos esperar resultados 
melhores. Além de reforçar a marca e alinhar 
nossas estratégias com nossos clientes, 
tivemos a percepção de um mercado muito 
aquecido e com potencial de crescimento. 
Devido a esta feira ser muito mais dedicada 
à  A m é r i c a  d o  N o r t e,  n o s s o s  p r i n c i p a i s 
negócios f ic aram foc ados nos Estados 
Unidos e Canadá, porém tivemos também 
c o nt at o s  d a  Eu ro p a ,  A m é r i c a  d o  S u l  e 
Ásia”, pontua José Marion ,  coordenador 
de marketing.

D e c o l o r e s  t o o k  t o  C ov e r i n g s  i t s 
special quartzite, which highlighted the 
booth,  starting with the paged floor in 
Mont Blanc quartzite and countertops 
with an exclusive design in Ijen Blue. Other 
quartzite such as Monaco, Denali, Da Vinci, 
Leblon, Fusion, Cristal, Explosion, Cristal 
del Mare and Naica also had evidence in 
the space.

“Decolores’ participation in the fair 
was great ,  we couldn’t  have expected 
better results.  Besides reinforcing the 
brand and aligning our strategies with our 
customers, we had the perception of a 
very heated market with growth potential. 
Because this fair is much more dedicated 
to North America , our main business was 
focused on the United States and Canada, 
but we also had contacts from Europe, 
South America , and Asia”,  points Josér 
Marion, marketing coordenator.

CALVI GRANITOS

DECOLORES

ANDRADE STONES
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A Granos também marcou presença na 
Coverings 2022 com amostras de quartzi-
tos e granitos de pedreiras próprias e de 
terceiros. Entre os materiais apresentados 
no estande, os destaques foram o Cristallo 
e o Negresco com acabamento escovado. 

Em sua análise sobre a feira deste ano, 
David Silveira, diretor comercial da Granos, 
conta que as empresas brasileiras inves-
tiram bem em ações de relacionamento, 
promovendo o setor de rochas nacional, 
e que as possibilidades de personaliza-
ção dos estandes permitiram apresenta-
ções modernas e diferenciadas dos ma-
teriais do Brasil. “Algumas marcas que es-
tavam expondo fora do pavilhão brasileiro 
retornaram neste ano, chamando atenção 
do público visitante e beneficiando todo o 
setor. Isso fortalece a imagem do nosso 
país dentro do segmento, ao mesmo tem-
po que cada marca trabalha seus poten-
ciais individuais”, afirma. 

Granos was also present at Coverings 
2022 with samples of quartzite and granite 
f r o m  i t s  o w n  q u a r r i e s  a n d  f r o m  t h i r d 
parties.  Among the materials presented 
at the booth, the highlights were Cristallo 
and Negresco with brushed finishing. 

I n  h i s  a n a l y s i s  a b o u t  t h i s  ye a r ’s  fa i r, 
D av i d  S i l v e i r a ,  c o m m e r c i a l  d i r e ct o r  of 
Granos, tells that the Brazil ian companies 
i n v e st e d  w e l l  i n  r e l a t i o n s h i p  a c t i o n s , 
promoting the national  stone sector,  and 
t h at  t h e  p o s s i b i l i t i e s  t o  c u st o m i ze  t h e 
booths allowed modern and differentiated 
p r e s e n t a t i o n s  o f  B r a z i l i a n  m a t e r i a l s . 
“ S o m e  b r a n d s  t h a t  w e r e  e x h i b i t i n g 
o u t s i d e  t h e  B r a z i l i a n  p av i l i o n  ret u r n e d 
t h i s  y e a r,  d r aw i n g  t h e  at t e nt i o n  of  t h e 
v i s i t i n g  p u b l i c  a n d  b e n ef i t i n g  t h e  e nt i re 
sector.  This st rengthens the image of our 
c o u nt r y  w i t h i n  t h e  se g m e nt ,  w h i l e  e ac h 
brand works on it s individual  potentials,” 
h e  s ay s . 

A Gransena levou para a Coverings des-
te ano seus principais materiais de pedreira 
própria, incluindo os quartzitos Lavezzi, Fu-
sion e Crystal Fusion, além dos granitos Sie-
na Beige, Blue Flowers e Giallo Fiorito. A em-
presa também apresentou os novos mate-
riais da linha Malibu e Ipanema, rochas úni-
cas e genuinamente brasileiras que encan-
taram os visitantes do evento.

Edvaldo Sena, Gerente Comercial da 
Gransena conta que a feira surpreendeu po-
sitivamente neste ano e que a organização 
favoreceu a aproximação dos expositores 
com os clientes e parceiros. “O Centroro-
chas e a Apex utilizaram muito bem o espa-
ço. Houve uma divisão muito bem feita e um 
ótimo aproveitamento do pavilhão brasileiro. 
Gostamos muito da disposição das amostras 
nos estandes e toda a apresentação no ge-
ral, além do suporte oferecido para os ex-
positores durante o evento”, conta Edvaldo.

Gransena took to Coverings this year 
it s main materials from it s own quarr y, 
including Lavezzi, Fusion and Crystal Fusion 
quartzite, and Siena Beige, Blue Flowers 
and Giallo Fiorito granites. The company 
also presented the new materials from 
the Malibu and Ipanema lines, unique and 
genuinely Brazilian stones that enchanted 
the visitors of the event.

Edvaldo Sena ,  from Gransena tel ls 
t h at  t h e  f a i r  s u r p r i s e d  p o s i t i v e l y  t h i s 
year and that the organization favored 
the approximation of the exhibitors with 
customers and partners. “Centrorochas 
and Apex used the space very well.  There 
was a very well done division and a great 
use of the Brazilian pavilion. We really liked 
the layout of the samples in the stands and 
the presentation in general, in addition to 
the support offered to exhibitors during 
the event”, says Edvaldo.

Neste ano, o PR Grupo Paraná apostou 
em levar para a Coverings apenas os mate-
riais dolomíticos, materiais de jazida própria 
que estão com bastante demanda no mer-
cado, principalmente no norte-americano. 
Entre as amostras, a empresa apresentou o 
Montevitta, Montecristo, Macchia Vecchia e 
o mais recente lançamento: Calacatta Lótus.

“A organização estava excelente e a es-
trutura dos estandes muito boa. A audiência 
também foi muito favorável! Foi uma gran-
de oportunidade de restabelecer contatos 
com clientes que estavam inativos e tive-
mos a oportunidade de prospectar novas 
contas no México, Canadá, Estados Unidos 
e até mesmo algumas ilhas do Caribe”, conta 
Peter Reksiedler, CEO- Unidade Tampa, FL.

This year, the PR Paraná Group decided 
to take to Coverings only dolomitic materials, 
materials from its own quarry that are in great 
demand in the market, especially in North 
America. Among the samples, the company 
presented the Montevitta , Montecristo, 
Macchia Vecchia, and the most recent release: 
Calacatta Lotus.

“The organization was excellent and 
the structure of the stands very good. The 
audience was also very favorable! It was a 
great opportunity to reestablish contacts 
with customers who were inactive and we 
had the chance to prospect new accounts 
in Mexico, Canada, the United States, and 
even some Caribbean islands”, says Peter 
Reksiedler, CEO-Unidade Tampa, FL.

GRANOS

GRANSENA

GRUPO PR PARANÁ
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A Imetame levou para feira deste ano 
15 materiais, incluindo os granitos Bian-
co Roma, Amber Romano, Sucuri Brown, 
Snowfall,  os quartzitos Diamond White e 
London Grey, além dos xistos Metalicus e 
Black Amber. A empresa também aprovei-
tou o evento para lançar mais dois mate-
riais de pedreira própria: o granito Black 
Ash e o quartzito Volano.

“A Coverings foi a abertura do circuito 
internacional de eventos voltados a rochas 
ornamentais e revestimentos. Em nossa ava-
liação, tudo ocorreu de forma positiva e pro-
veitosa, principalmente com a estruturação e 
nova modelagem de layout do pavilhão bra-
sileiro, que deu destaque para a diversidade 
de cores e variedades de materiais que te-
mos em nosso país”, conta Elis Regina, ge-
rente comercial da Imetame Natural Stones.

Imetame took 15 materials to the fair this 
year, including granite Bianco Roma, Amber 
Romano, Sucuri Brown, Snowfall, quartzite 
Diamond White and London Grey, as well 
as shale Metalicus and Black Amber. The 
company also took advantage of the event 
to launch two more materials from its own 
quarry: the Black Ash granite and the Volano 
quartzite.

“C overings was the opening of the 
international  circuit  of  event s focused 
on ornamental stones and coverings. In 
our evaluation, everything happened in a 
positive and profitable way, especially with 
the structuring and the new layout of the 
Brazilian pavilion, which highlighted the 
diversity of colors and varieties of materials 
that we have in our country”, tells Elis Regina, 
from Imetame Natural Stones.

A Internacionale Granite também mar-
cou presença pela primeira vez na Cove-
rings, apresentando seus materiais suces-
so de vendas: White Stellar e Rising Blue. 
Carmen Machado, Diretora Administrativa 
da empresa, destaca que o apoio do Cen-
trorochas e da Apex Brasil foi fundamen-
tal para a participação no evento e que a 
oportunidade foi ótima para que os clien-
tes tivessem contato com os materiais.

“Para nós o evento foi muito produtivo 
porque conseguimos mostrar nossos ma-
teriais da melhor forma. Quando temos a 
oportunidade de mostrar o material pre-
sencialmente é diferente do que enviar 
uma foto ao cliente, porque apenas pelas 
imagens não conseguimos transmitir a real 
beleza do material. Todos que viram e sen-
tiram nossos materiais compraram e elo-
giaram nossas amostras”, conta.

I n t e r n a c i o n a l e  G r a n i t e  w a s  a l s o 
present for the f ir st  t ime at C overings, 
p r e s e n t i n g  i t s  b e st - s e l l i n g  m at e r i a l s : 
White Stel lar  and Rising Blue.  C armen 
Machado, of the company, highlights that 
the support of C entrorochas and Apex 
Brasil was essential for the participation 
in the event and that the opportunity was 
great for customers to have contact with 
the materials.

“For us the event was very productive 
b e c a u s e  w e  w e r e  a b l e  t o  s h o w  o u r 
materials in the best way. When we have 
the opportunit y to show the material  in 
person, it is different than sending a photo 
to the customer,  because only through 
images we can not transmit the real beauty 
of the material .  Ever yone who saw and 
felt our materials bought and praised our 
samples”, she says.

O pavilhão brasileiro da Coverings con-
tou também com a participação da Luchoa, 
que levou para o evento 60% de sua linha 
de materiais para exposição. Entre os des-
taques, a empresa apresentou seus cam-
peões de vendas: White Ice, Typhoon Bor-
deaux, Istanbul, Golden Pilsen, Zeus, Soho, 
Alba Calacatta e lançou oficialmente três 
materiais:  Nassau, Sky Blue e Thessaurus.

“A feira esse ano estava muito bem es-
truturada, com o conceito que exaltou os 
materiais naturais brasileiros. O Centroro-
chas está de parabéns pelo trabalho feito 
esse ano, foi uma organização muito bem 
executada. Além disso, acredito que tenha 
sido uma das feiras mais bem frequenta-
das dos últimos cinco anos”, conta Lean-
dro Oliveira, Diretor da Luchoa.

L u c h o a  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e 
B r a z i l i a n  p av i l i o n  at  C ove r i n g s ,  t a k i n g 
60 %  of  i t s  l i n e  of  ex h i b i t i o n  m at e r i a l s 
to the event .  Among the highlights,  the 
company presented its bestsellers: White 
Ice, Typhoon Bordeaux, Istanbul, Golden 
Pilsen, Zeus, Soho, Alba Calacatta ,  and 
officially launched three materials: Nassau, 
Sky Blue, and Thessaurus.

“ T h e  f a i r  t h i s  y e a r  w a s  v e r y  w e l l 
s t r u c t u r e d ,  w i t h  a  c o n c e p t  t h a t 
e x a l t e d  B r a z i l i a n  n a t u r a l  m a t e r i a l s . 
C e nt r o r o c h a s  i s  t o  b e  c o n g r at u l at e d  f o r 
t h e  w o r k  d o n e  t h i s  y e a r,  i t  w a s  a  v e r y  w e l l 
e xe c u t e d  o r g a n i z a t i o n .  F u r t h e r m o r e , 
I  b e l i e v e  t h a t  i t  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t -
a t t e n d e d  f a i r s  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s” , 
s ay s  Le a n d r o  O l i v e i r a .

INTERNACIONALE 
GRANITE

IMETAME NATURAL 
STONES

LUCHOA
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A Pemagran aproveitou a Coverings 
para apresentar ao público dois novos ma-
teriais: o hard Granite Victoria e o quartzito 
com cristal Valente. Os materiais, elegan-
tes e de beleza única, foram lançados du-
rante a pandemia, mas apenas agora, du-
rante a feira, os clientes e visitantes do es-
tande puderam conhecer pessoalmente 
as novas rochas do catálogo da empresa.

Segundo Mariana Sandrini, gestora de 
novos negócios e marketing da Pemagran, 
a participação no evento trouxe bons frutos 
para a empresa e as expectativas foram su-
peradas.  “A participação na Coverings 2022 
foi excelente para fazer negócios, networ-
king e reencontrar parceiros. Nossa parti-
cipação agregou muito em nossa estraté-
gia de fortalecimento de marca e de am-
pliação da carteira de clientes”, pontuou.

Pemagran took advantage of Coverings 
to present to the public two new materials: 
the hard Granite Victoria and the quartzite 
with crystal Valente. The materials, elegant 
and of unique beauty, were launched during 
the pandemic, but only now, during the 
fair, customers and visitors to the booth 
could personally see the new rocks in the 
company’s catalog. According to Mariana 
Sandrini,  Pemagran’s new business and 
marketing manager, participation in the 
event brought good fruit for the company 
and expectations were exceeded.  “The 
p a r t i c i p at i o n  at  C ov e r i n g s  2 0 2 2  w a s 
excellent for doing business, networking, and 
meeting partners again. Our participation 
added a lot to our strategy of strengthening 
our brand and expanding our customer 
portfolio,” he said.

Estreando no circuito de feiras interna-
cionais, a Stone Palace celebra a participa-
ção na Coverings e a oportunidade de mos-
trar seus materiais para o público especia-
lizado, vindo de diversos países.  Segundo 
Sid Mathielo, CEO da empresa, o estande 
recebeu visitas de clientes de Portugal, Áfri-
ca, Espanha, Itália, Guatemala, Panamá, Hon-
duras e principalmente dos Estados Unidos.

“A feira foi um momento muito importante 
para rever nossos amigos, conhecer novos 
clientes e conversar com nossos fornecedo-
res e parceiros do Brasil. Conseguimos firmar 
várias parcerias para trabalhos futuros e nos-
sos materiais fizeram muito sucesso, resul-
tando em ótimos negócios”, conta Mathielo.

Debuting in the international fair circuit, 
Stone Palace celebrates its participation in 
Coverings and the opportunity to show its 
materials to a specialized audience from several 
countries.  According to Sid Mathielo, of the 
company, the booth received visits from clients 
from Portugal, Africa, Spain, Italy, Guatemala, 
Panama, Honduras and especially the United 
States.

“The fair was a very important moment to 
see our friends again, meet new customers, and 
talk to our suppliers and partners from Brazil. 
We were able to establish several partnerships 
for future works and our materials were very 
successful, resulting in great business”, says 
Mathielo.

A Santo Antonio levou para a Coverings 
uma ampla lista de amostras, incluindo mate-
riais de revenda exclusiva de parceiros e ro-
chas de jazidas próprias. Entre os destaques 
apresentados estão o Cosmopolitan Crystal, 
Paramount, Beverly Blue, Copacabana, Ma-
trix, Romanix, Belatrix, Blue Deep, Zeus e Ex-
plosion Blue. A empresa também aproveitou 
para lançar a coleção Cullinan Royal e Crystal, 
além dos quartzitos Emerald Lake e Volupia.

“Após dois anos de espera, tanto nossa 
expectativa, quanto a de todo o mercado, era 
muito grande. Realizar novamente um evento 
tão importante, poder rever de forma presen-
cial nossos amigos e clientes foi fundamental 
para consolidação de antigas parcerias, bem 
como prospectar novas.  O projeto It’s Natu-
ral com apoio da Apex e Centrorochas tam-
bém foi um sucesso, pois conseguiu reunir vá-
rias empresas de grande e até as de peque-
no porte, contribuído para que o fluxo de pes-
soas circulando fosse muito maior que as edi-
ções anteriores”, conta Giovani Araldi, Diretor 
Comercial da Santo Antonio.

Santo Antonio brought to Coverings a 
wide range of samples, including materials 
from exclusive resale partners and rocks 
from its own quarries. Among the highlights 
presented were Cosmopolitan Cr ystal, 
Paramount, Beverly Blue, Copacabana , 
Matrix, Romanix, Belatrix, Blue Deep, Zeus, 
and Explosion Blue. The company also took 
the opportunity to launch the Cullinan Royal 
and Crystal collection, as well as the Emerald 
Lake and Volupia quartzites.

“After two years of waiting, both our 
expectations and those of the entire market 
were very high. To hold such an important 
event again, to be able to see our friends and 
clients again in person was fundamental to 
consolidate old partnerships, as well as to 
prospect new ones.  The It’s Natural project 
with the support of Apex and Centrorochas was 
also a success, as it brought together several 
large and even small companies, contributing 
to the flow of people circulating much more 
than in previous editions,” says Giovani Araldi, 
from Santo Antonio.

PEMAGRAN

SANTO ANTONIO

STONE PALACE
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A Vitoria Stone levou para Las Ve-
gas os materiais da linha Lux e os super 
exóticos, incluindo o White Lux, Fantasy 
Lux, Calacatta Lux, Glaciers, Azzurra Bay, 
Cristalo e Vitoria Luxe. Pela primeira vez 
em uma feira a empresa expôs o quart-
zito London Sky, material de tons cinzas 
e elegantes, inspirado na beleza e tradi-
ções da cidade de Londres. 

“A Coverings sempre nos surpreende 
positivamente, ainda mais após passar-
mos por esse período que ficamos sem 
expor. O contato, o aperto de mão e o olho 
no olho fazem parte da negociação co-
mercial e facilitam o fechamento de uma 
venda. Contar com uma estrutura de uma 
feira que é referência no mercado é fun-
damental para o sucesso comercial dos 
negócios”, conta Igor Caetano, Coorde-
nador de Marketing Vitória Stone.

Vitoria Stone took to Las Vegas the Lux 
line materials and the super exotic ones, 
including White Lux, Fantasy Lux, Calacatta 
Lux, Glaciers, Azzurra Bay, Cristalo and 
Vitoria Luxe. For the first time at a trade 
show the company exhibited London Sky 
quartzite, a material with elegant gray tones, 
inspired by the beauty and traditions of the 
city of London. 

“ C o v e r i n g s  a l w a y s  s u r p r i s e s  u s 
p o s i t i ve l y,  eve n  m o re  so  aft e r  w e  w e nt 
t h ro u g h  t h i s  p e r i o d  w i t h o u t  ex h i b i t i n g . 
T h e  c o n t a ct ,  t h e  h a n d s h a ke ,  a n d  t h e 
ey e  t o  ey e  a re  p a r t  of  t h e  c o m m e rc i a l 
negotiation and make it  easier to clo se 
a  s a l e .  C o u nt i n g  o n  t h e  st r u ct u r e  of  a 
fa i r  t h at  i s  a  refe re n c e  i n  t h e  m a r ket  i s 
fundamental for the commercial success 
of our business”,  says Igor Caetano from 
Vitoria Stone.

O Grupo Qualitá levou para Las Ve-
gas 13 materiais do catálogo da empre-
sa, entre eles, os tradicionais, já conheci-
dos pelo público e também lançamentos, 
que chamaram a atenção dos visitantes. 
Entre os novos materiais apresentados 
destacam-se os mármores Alba Pietra e 
Venus, os quartzitos Stellar Explosion e 
Nassau e os granitos Stanello e Bariloche.

“Foi muito gratificante participar da 
Coverings neste ano. Deu para aliviar a 
saudade de todo ess e tempo s em fei-
ras e conseguimos rever nossos amigos 
e parceiros. Acho que os clientes apro-
veitaram essa oportunidade e compare-
ceram em peso. Recebemos muitos elo-
gios sobre nosso estande e conseguimos 
fortalecer nossas parcerias e fazer mui-
tos novos contatos. Valeu muito a pena 
ter participado e os resultados foram 
muito positivos”, pontua Paula Oliveira , 
Gerente de Marketing da Qualitá Group.

Qualitá Group took 13 materials from 
the company’s catalog to Las Vegas, among 
them, the traditional ones, already known 
by the public, and also new products that 
caught the visitors’ attention. Among the new 
materials presented were the Alba Pietra 
and Venus marbles, the Stellar Explosion 
and Nassau quartzite, and the Stanello and 
Bariloche granites.

“It was very gratifying to participate 
in Coverings this year. We were able to 
relieve the homesickness of all this time 
without fairs and we were able to see our 
friends and partners again. I think that our 
clients took advantage of this opportunity 
and came in great numbers. We received 
many compliments about our booth and 
were able to strengthen our partnerships 
and make many new contacts. It was very 
worthwhile to have participated and the 
results were very positive”, points out Paula 
Oliveira from Qualitá.

VITORIA STONE

QUALITÁ GROUP
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 Como já citado em nosso outro arti-

go publicado na Revista Rochas, o Bra-

sil é um país diferente dos outros na 

questão ambiental e na regulação intra-

governamental. O caso que achamos 

mais emblemático é o ato da emissão 

da Portaria de Lavra pela ANM, que ao 

nosso ver é um mero ato administrati-

vo, vinculado aos demais atos ordiná-

rios do processo mas, por medo dos 

“maus mineradores”, foi criada na le-

gislação o chamado “pé de jabuticaba” 

(expressão que representa uma fruta 

que só existe no Brasil e que tem seus 

frutos no tronco, diferente da maioria). 

Para a emissão da Portaria de La-

vra (ato da ANM ou do MME, órgãos 

do governo federal) há a necessidade 

de um licenciamento ambiental (usual-

mente estadual). Então na prática a 

esfera estadual interfere diretamente 

em uma questão administrativa fede-

ral. Por outro lado, o IPHAN (órgão fe-

deral) baixou uma normativa que de-

termina que o licenciamento ambien-

tal somente pode ser feito com anuên-

cia prévia deste órgão, voltando en-

tão o andamento para a esfera fede-

ral. Para ampliar este vai e vem, a mu-

nicipalidade tem que anuir (através 

de três ou mais diferentes autoriza-

ções) para a atividades, uma vez que 

deve passar pela legislação ambien-

tal municipal, pelo plano diretor muni-

cipal, na secretaria de finanças e em 

alguns municípios pelos Conselhos 

de Desenvolvimento e de Vizinhança. 

Como pode ser previsto, muitas vezes, 

estes órgãos não conversam entre si. 

Não são raros os casos de empresas 

que têm alvará de funcionamento ex-

pedido pela prefeitura e não conse-

guem anuência quanto ao uso e ocu-

pação do solo no mesmo município.

Entendemos que seria muito mais 

fácil se cada órgão fizesse tão somen-

te a sua parte e deixasse os proble-

mas dos outros para estes resolve-

rem, como exemplo a ANM poderia 

emitir a Portaria de Lavra e condicio-

nar o início da sua validade a obten-

ção da licença ambiental (estadual) e 

do alvará de funcionamento (munici-

pal). Desta forma o ato administrativo 

estaria completo e caberia aos regu-

lados (titulares dos processos minerá-

rios) apresentar a obtenção da referi-

da documentação. O órgão ambiental 

emitiria a licença ambiental, condicio-

nada a obtenção de documentação 

do IPHAN, do município e da própria 

ANM para a sua validade, e assim su-

cessivamente, “cada um no seu qua-

drado”. Ocorre que como pena pelos 

maus mineradores, afoitos com a pró-

pria demora criada pela burocracia, fo-

ram se criando entraves na legislação 

difíceis de serem desatados sem que 

haja disposição na troca, pelo medo de 

enfrentar posições contrárias.

A ANM, no início de 2020, deu um 

importante passo na desburocratização 

das normativas infralegais que foi 

a emissão das Guias de Util ização 

(GU) sem a necessidade de prévio 

licenciamento ambiental. Conforme 

clara e inequívoca leitura da normativa 

a Guia de Utilização (GU) somente 

A N N A  C H R I S T I N A 
R O S S AT O 

EngEnhEira dE Minas

I G O R  P L E I N  B O L Z A N
EngEnhEiro dE Minas 

rossMit EngEnharia Ltda.
ConsuLtoria EM MinEração 

E MEio aMbiEntE.
FonE: (27) 33251780

instagraM: @rossMit_EngEnharia

E-MaiL: rossMit@rossMit.CoM.br

sitE: www.rossMit.CoM.br 

O  M E D O  P E LO 
D E S C O N H E C I M E N TO 
A M B I E N TA L 
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A troca da direção geral da ANM poderá trazer novos 
ares para a recém criada agência que nasceu “velha” 

em legislação e no seu quadro funcional. Vejamos 
se os atuais diretores conseguirão fazer cumprir a 
Lei e captar e usar todos os recursos financeiros 

destinados a este órgão

é validade acompanhada da licença ambiental, ou seja, 

sem o l icenciamento ambiental ela é só um “pedaço 

de papel”. Para um breve registro formal entre 2020 e 

2021 a ANM expediu 206 GU para processos em fase de 

requerimento de lavra e outras 209 para processos em 

fase de pesquisa, totalizando assim 415 frentes de lavra de 

rochas de revestimento regularizadas (do ponto de vista 

minerário) em apenas dois anos. Ocorre que no início de 

março de 2022, por pressão do setor ambientalista e medo 

de enfrentar juridicamente os atos praticados, entrou na 

pauta da reunião da Diretoria Colegiada da ANM, aquilo que 

consideramos um retrocesso, a mudança nas regras para 

emissão das GU com a volta do licenciamento ambiental 

prévio. Por uma intervenção das associações e sindicatos 

do setor o tema foi retirado, provisoriamente, da pauta, mas 

paira no ar uma insegurança para os mineradores. Surgem 

as dúvidas do que irá acontecer com as empresas que já tem 

GU e não obtiveram ainda a licença ambiental? E aquelas 

GU emitidas pela regra atual perderão a validade? Cabe a 

todos os mineradores que operam com GU atenção a esta 

mudança na regra e cobrar dos representantes legalmente 

constituídos como deputados e vereadores ações para 

que este retrocesso não ocorra.

No início de abril de 2022 o Senado Federal aprovou 

três nomes para diretores da ANM, sendo estes Mauro 

Henrique Moreira de Sousa (novo diretor-geral da agên-

cia reguladora), Roger Romão Cabral (na vaga da Direto-

ra Débora Puccini) e a recondução do diretor Tasso Men-

donça Junior. Em declaração dada à agência de notícias 

do Senado, o novo diretor geral disse que “Outro aspec-

to que eu vejo é a necessidade da busca de um estímu-

lo constante de superação de um certo estigma que pai-

ra sobre o setor de mineração, que diz respeito à questão 

ambiental. Esse estigma precisa ser superado, precisa ser 

discutido; a sociedade precisa participar muito mais para 

entender que a mineração em si e a transformação mineral 

são fundamentais para o desenvolvimento econômico do 

país e o bem-estar social”. O novo diretor geral é potiguar, 

advogado e tem em seu currículo passagens pelo MME/

CONJUT na área de petróleo e gás e no contencioso. Não 

é um estranho no ninho, mas também não é alguém com 

a experiência do antigo diretor geral. O Sr. Roger Romão 

Cabral, pernambucano, é engenheiro de minas, especia-

lista em desmonte de rochas, legislação minerária e ou-

tros tantos setores da mineração. Um nome que tem mui-

to a oferecer para a ANM em experiência, pois afinal são 

quase 40 anos de DNPM e ANM. 

A troca da direção geral da ANM poderá trazer no-

vos ares para a recém criada agência que nasceu “ ve-

lha” em legislação e no seu quadro funcional.  Vejamos 

se os atuais diretores conseguirão fazer cumprir a Lei 

e captar e usar todos os recursos financeiros destina-

dos a este órgão, assim como criar corpo técnico maior 

e mais alinhado com a produção do que com a simples 

burocracia . Projetos importantes devem continuar na 

pauta, como o alvará de pesquisa on-line, relatórios fi-

nais de pesquisa dentro de padrões internacionais e, 

também on-line e o mais importante, a regulação do Art. 

97 do Código de Mineração que estabelece prazo para 

a ANM emitir seus atos. 
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S U P E R F Í C I E  C O M  F O C O  N O  M E R C A D O  B R A S I L E I R O

 Inspirada no consagrado már-
more italiano Calacatta, a Neolith 
apresenta seu mais novo material: 
o Neolith Bianco Roma.

A empresa, pioneira na criação 
de pedras sinterizadas e líder mun-
dial com presença comercial em 
mais de 100 países, homenageia a 
eterna cidade italiana na peça, que 
além de atrair pela beleza estética, 
também conta com aspectos fun-
cionais incomparáveis, agregando 
valor a projetos de diversos estilos.

Tendo a pedra natural como vetor da criação, a Neolith em conjunto com o seu distribuidor brasileiro Alicante, 
desenvolveu o Bianco Roma especialmente para atender o mercado consumidor nacional.

A empresa lidera a transformação da indústria de materiais destinados a superfícies, fornecendo soluções 
inovadoras e sustentáveis,  que alia design e funcionalidade em um vasto espectro de aplicações. Acesse 
www.alicante.com.br e saiba mais! 

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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I N OVA R E  C H E M I C A L S  A P R E S E N TA  A  L I N H A  STO N E  G UA R D 

 Composta por impermeabilizantes de alta perfor-
mance, desenvolvidos para proteção de rochas orna-
mentais contra manchas causadas por água e óleo, a 
linha Stone Guard da Innovare Chemicals é ideal para 
aplicação em quartzitos, metarenitos, granitos, már-
mores e materiais exóticos, com diferentes porosida-
des, graus de absorção e acabamentos.

Os impermeabilizantes são desenvolvidos a partir 
de nanotecnologia química, proporcionando alta pe-
netração do produto nos poros das rochas, encapsu-
lando os grãos minerais, sem vedar a superfície, per-
mitindo que a rocha respire. 

De acordo com a equipe técnica da desenvolvedo-
ra dos produtos, os impermeabilizantes da linha Stone 
Guard visam preservar a beleza e a durabilidade das 
rochas ornamentais, sem alterar a cor natural dos ma-
teriais e proporcionando um processo industrial mais 
otimizado, visto que reduzem a absorção d’água du-
rante o beneficiamento.

Impermeabilizantes de alta performance para rochas ornamentais 

Stone Guard: Hidro-oleofugante indicado 

para rochas compactas, de baixa absorção ou 

com acabamento polido, sendo ideal para o 

tratamento de bancadas, fachadas e pisos. 

Stone Guard Plus:  Hidro-oleofugante indicado 

para rochas porosas e de alta absorção, 

com acabamentos rústicos ou polido, sendo 

ideal para o tratamento de bancadas.

Stone Guard Acqua: Hidrofugante indicado 

para repelência de água, especial para ambientes 

em contato direto com umidade, como áreas 

de jardins, arredores de piscinas e lavabos. 

Stone Guard Enhancer: Hidro-oleofugante e 

intensificador de cor e brilho, proporcionando 

efeito molhado permanente. Ativa o 

brilho de superfícies de rochas polidas e 

intensifica a cor em superfícies rústicas.

INFOROCHAS©
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C AVA  R O C H A S  A B R E  S H OW R O O M  N O  E S 

PA R A  R E C E B E R  C L I E N T E S  E  PA R C E I R O S

 Inaugurado recentemente no Espírito Santo, o novo 
showroom da Cava Rochas traz em destaque os prin-
cipais materiais da empresa, em uma estrutura ampla 
e moderna, de 13 mil m².

O ambiente foi montado em função da Vitoria Sto-
ne Fair 2022, mas apesar do adiamento da feira, o es-
paço segue de portas abertas para receber clientes 
e parceiros.

Além do showroom de alto padrão, o novo espaço 
conta com uma estrutura administrativa e área para 
eventos, tudo para atender os clientes melhor forma, 
e possibilitar a inspeção do Mármore Aré com confor-
to e comodidade.

Graças à sua localização privilegiada nas proximi-
dades do Porto de Vitória – ES (30min) e do Aeroporto 
de Vitória – ES (15min), o showroom da CAVA Rochas 
é também é um ponto de apoio logístico estratégico, 
encurtando as distâncias entre o Mármore Aré e os 
seus principais destinos no mundo. Faça uma visita! 

CAVA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
Av. Acesso Rodoviário, S/N. 
Quadra 03, Módulo 03.
TIMS – Terminal Intermodal da Serra.
Serra, Espírito Santo, Brasil.
CEP 29.161-376

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 
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I N F O R M AÇ ÃO  E  C O N H E C I M E N TO : C U R S O 

R E Ú N E  M A R M O R I STA S  E M  S ÃO  PAU LO

 No último mês de março, profissionais que atuam 
em marmorarias participaram de uma capacitação, 
promovida pelo consultor, escritor e desenvolvedor de 
softwares, Sérgio Miranda, que conta com mais de 40 
anos de experiência no segmento.

O curso é voltado para vendedores, proprietários de 
marmorarias ou pessoas que atuam na administração 
financeira de empresas do ramo e acontece três ve-
zes ao ano. A última edição foi realizada em São Paulo.

Segundo Sérgio Miranda, a capacitação tem o ob-
jetivo de mostrar nuances do mercado, orientar sobre 
a melhor forma de impulsionar as vendas, melhorar a 
gestão administrativa e industrial e atualizar os profis-
sionais sobre os melhores produtos e as últimas novi-
dades do setor.

A Revista Rochas, sempre presente no curso, é mos-
trada como referência e fonte de inspiração e conheci-
mento de novos materiais, fornecedores e maquinários. 

“Após o curso a gente percebe o quanto nossos parti-
cipantes evoluem e conseguem aplicar o que foi traba-
lhado durante a capacitação. Para quem está iniciando 
no setor ou para quem quer renovar os conhecimentos, 
o curso é fundamental”, conta Miranda.

Profissionais de todo o país podem participar da ca-
pacitação. Para saber novas datas ou como se inscre-
ver, acesse www.sergiorcmiranda.com.br. 

INFOROCHAS©



ANUNCIANTES



14
4

Aço Art - Pág 129
Vargem Alta (ES) – Brasil
Tel.: +55 (28) 3027-6333
Cel.: +55 (28) 99917-2222
www.acoart.com.br

Ágata - Pág 45
Santo Amaro (SP)  – Brasil
Tel.: +55 (11) 5521.3552
www.agatamarmores.com.br

Alicante Neolith - Pág 87
São Paulo (SP) – Brasil
Tel.: (11) 2795-3666
www.alicante.com.br

Alliance Stone - Pág 13
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Brasil
Tel.: +55 (28) 3526-7751 / 
+55 (28) 3518-5702
www.alliancestone.com.br

Andrade Stone - Pág 21 
Serra (ES) – Brasil
Tel.: +55 (27) 2124-1222
www.andradesa.com.br

Bellinzoni - Pág 139
Coelho da Rocha - São João 
de Meriti (RJ) – Brasil
Tel.: +55 (21) 2445-9577
www.bellinzoni.net

Brasigran / Corcovado - Pág 37
Serra (ES) – Brasil
Tel.: +55 (27) 2124-4700
www.brasigran.com.br

Cajugram - Pág 39
Mimoso do Sul (ES) – Brasil
Tel.: +55 (28) 3555-6140
www.cajugram.com.br

Cattegran - Pág 95
Colatina (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3743-3000
www.cattegran.com.br

Calvi Granitos - Pág 63
Vargem Grande De Soturno
, Cachoeiro De Itapemirim (ES) 
Brasil
Tel.: +55 (28) 3524-1077 / 
+55 (28) 3524-2366
www.calvigranitos.com.br

Cava Rochas - Pág 31
Serra (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 98806-1031
www.cavarochas.com.br

Cobral - Pág 140
Mogi das Cruzes (SP)
Brasil
Tel.: +55 (11) 4736-8888 
WhatsApp: +55 (11) 99602-3391
www.cobral.com.br

Dapaz - Pág 15
Andradas (MG) - Brasil
Tel.: +55 (35) 99911-8912
www.dapazbrasil.com

Emerick Stones- Pág 23
Itapina - Colatina (ES)
Brasil
Tel.: +55 (28) 3521-0235
+55 (28) 3542-5391
www.emerickstones.com.br

Ferrari Diamond - Pág 137
Itaboraí (RJ) - Brasil
Tel.: +55 (21) 2645-9501
www.ferraridiamond.com.br

Ferraz Brasil - Pág 9
Serra (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 2122-6400
www.ferrazbrasil.com.br

Filettos  - Pág 119
Cachoeiro de Itapemirim
Tel.: (28) 3521-3334
comercial@filettos.com.br

Galleria Della Pietra - Pág 65
São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 3660-8838
www.galleriadellapietra.com.br

Gramil - Págs 146 e 147 
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Brasil
Tel.: +55 (28) 3521 2866
www.gramil.com.br

Granduvale - Pág 91
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Brasil
Tel.: +55 (28) 3511 8522 / 
+55 (31) 99941 5777
www.grupofelix.com.br

Granlunz  Mineração - Pág 19
Sobral (CE) - Brasil
Tel.: (88) 99261-9396
granlunz@gmail.com

Granos - Pág 85
Caucaia (CE) – Brasil
Tel.: +55 (85) 4006.0666
www.granos.com.br

Gransena - Pág 51
Serra (ES) - Brasil 
Tel.: +55 (33) 3753-1203 / +55 (27) 
3441-9706 / +55 (27) 99930-6940
www.gransena.com.br

Guidoni - Pág 47
São Domingos do Norte (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3742-0100
www.guidoni.com.br

Hedel - Pág 107
Agrolândia (SC) - Brasil
Tel.: (47) 3534-4835
www.hedel.ind.br

Innovare - Pág 109
Rod. João de Deus Madureira 
Filho - Village da Luz, Cachoeiro 
de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 3511 6666 / 
+55 (28) 99922 9081
http://www.innovare.ind.br

Itinga Mineração - Pág 2 e 3
Itinga (MG) - Brasil
Tel: +55 (33) 3733-1684
www.itingamineracao.com.br

Jaciguá - Pág 61
Vargem Grande de Soturno - 
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 3524-1240
www.jacigua.com.br

Luchoa - Pág 81
Cachoeiro do Itapemirim (ES) - Brasil
BR: +55 (27) 3072-8290
USA: 1-305-787-4877
www.luochacorp.com

Magban - Pág 55
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Tel.: +55 (28) 99978-8832 
/ +55 (28) 3521-6244
www.magban.com

Manutec - Pág 142
Boituva (SP) - Brasil
Tel.: +55 (15) 3363-2425 
http://www.manutec.com.br/

Marcel Group - Pág 148 
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
+55 (28) 3515-3700
www.marcelgranitos.com.br/

Metafill - Pág 127
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 2102-9000
www.metafill.com

ANUNCIANTES
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ANUNCIE AQUI! 
A maior revista do segmento 
de Rochas Ornamentais do mundo.

  comercial@revistarochas.com.br

  11 97200.2956 • 27 99976.3195 • 27 99979.3195

Minexco - Pág 43
Guarulhos (SP)
Tel.: +55(11)2412 4422
www.minexco.com.br

Mineral Stone - Pág 25
Serra (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3291-5500
www.mineralstone.com.br

Mineração Maroto - Pág 59
Barra de São Francisco (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3756 4020
www.mineracaomaroto.com

Millennium Equipamentos - Pág 121
São João Del Rei (MG) - Brasil
Tel.: +55 (32) 3372-6320 / 
+55 (32) 9 8860-2695
www.millenniumequipamentos.com.br

MGA - Pág 83
Vargem Grande de Soturno - 
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 3524-1148
www.mgagranitos.com.br

Nordeste Mármores e Granitos 
/ Conexão Stone  - 143
Unidade Fabril Espírito Santo - 
Rod. Gumercino Moura Nunes, 
s/n - Loc. São Bento - 
Village da Luz - Cachoeiro de 
Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 99921-4049
www.nordestemarmores.com.br

OPUS - Pág 131
Vitória (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3533-9007
www.opusdiamantados.com.br/

OSM - Pág 133
Lugar de Campelinho - 
Bragado - Portugal
Tel.: +351 259 433 002
www.osm.com.pt

PR Grupo Paraná - Pág 69
Colombo (PR) - Brasil
Tel.: +55 (41) 3303-9600
www.prgrupoparana.com

Pemagran - Pág 93
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 2101 8000
www.pemagran.com.br

Qualitá Group - 66 - 67 Encarte
Cariacica (ES) - Brasil
Tel: +55 (27) 2124-3900
www.qualitagroup.com

Rexfort - Pág 123
Bento Gonçalves (RS)
Tel.: +55 (54) 3452-9900

Rocha Bahia - Pág 77
Paramirim (BA) - Brasil
Tel.:  +55 (77) 3471-2340 
/ +55 (77) 3471-2174
www.rochabahiamineracao.com.br

Santo Antonio Stones - Pág 29
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 2102 1920 / 
+55 (28) 99298 4457
www.santonio.com.br

Sarzi Comex - Pág 101
Serra (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3026-9072 | 3225-1427
www.sarzicomex.com.br

STA Rochas - Pág 49
São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 2251-2499 | 
+55 (11) 2089-1507
www.starochas.com.br

Stockmans - Pág 141
Nova Prata - (RS) - Brasil
Tel.: +55 (54) 3242-4855
www.stockmans.ind.br

Stone Palace - Pág 17
Serra (ES) - Brasil
Tel.: +55 (27) 3080-2373
www.stonepalace.com.br

Tenax - Pág 103
Volargne (VR) - Itália
tenax@tenax.it
www.tenax.it

Vermont Mineração - Págs 4 e 5
Sobral (CE) - Brasil
Tel.: +55 (88) 3614-1185
www.vermontmineracao.com.br 

Vitória Stone Group - Pág 71
Serra (ES) – Brasil
Tel.: +55 (27) 3038-9366
www.vitoriastone.com

VM Stone - Pág 79
São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 36110073
www.vmstone.com.br

Zucchi - Pág 35
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 3524-2900
www.zucchistones.com

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R 








