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Através do Projeto Academia das Rochas, a ABIROCHAS está formulando 

instrumentos que favoreçam a agregação tecnológica, os processos de inovação 

e design, a capacitação operacional e gerencial, o fortalecimento associativo, o 

acesso a mercados e outros focados na atividade de marmoraria, fortalecendo o 

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

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

contribua efetivamente para a modernização e prosperidade das marmorarias 

brasileiras. 

A qualificação da marmoraria é considerada importante e extremamente 

oportuna, cumprindo uma dupla finalidade: a capacitação para atendimento das 

novas formas de relacionamento exigidas pela indústria da construção civil dos 

seus fornecedores, no mercado interno; e a adequação para a denominada 

“terceira onda exportadora” do setor de rochas, centrada no fornecimento de 

produtos acabados e serviços para atendimento de obras no mercado externo. 

No mercado interno, as marmorarias precisarão atuar como fornecedoras de 

soluções integradas de revestimento para as edificações, e não mais como 

simples fornecedoras de insumos. No mercado externo, a terceira onda 

exportadora é a principal forma atualmente vislumbrada para um salto 

quantitativo e qualitativo das exportações, acrescentando-se produtos acabados 

de maior valor agregado à comercialização. 

A série de documentos técnicos dedicados às marmorarias tem por finalidade 

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

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

final. Também estão contempladas dicas de organização, estratégias de venda, 

custos e formação de preços, informações técnicas sobre aplicação, patologias 

dos revestimentos, novas tecnologias, de modo a auxiliar o marmorista quanto às 

demandas de especificadores e clientes.

Brasília, 20 de abril de 2019
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PROJETOS

Essa é uma linguagem comum a especificadores e marmoristas que trabalham 

com rochas ornamentais.

O projeto é composto por códigos facilmente reconhecíveis por pessoas habili-

tadas. 

PODEM SER SIMPLES
OU ,REBUSCADOS
O IMPORTANTE É QUE

SE ENTENDA



HISTÓRIAS 
PROJETOS, DESENHOS E
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A primeira certeza sobre projetos que salta aos olhos é: cada um desenha de seu 

jeito. Alguns aprenderam na prática, dentro de uma marmoraria ou obra. Outros 

tantos que puderam aprender a desenhar, fazem desenhos por vezes compli-

cadíssimos e os enviam para produção, cujos responsáveis podem até não enten-

der exatamente o que foi solicitado.

A regra básica e lógica deve ser uma só: simplicidade e exatidão.

Não é preciso ter medo de
um projeto: ele chega na

marmoraria com explicações
sobre a peça desejada.
Se não está claro,

pergunte ao arquiteto.

A qualidade do projeto
para efeito de execução,

mede-se pela categoria das
informações recebidas.

Está tudo explicado?
Não há dúvidas?

Perfeito!

Se é um plano – um planejamento – que será feito por uma pessoa e executado 

por outra, é necessário que ambos falem a mesma língua. Um americano não 

conseguirá executar ordens dadas em português, ou vice-versa.

Qualquer dicionário diz que PROJETO é “descrição escrita e detalhada de um 

empreendimento a ser realizado; plano, delineamento, esquema''. Destacan-

do: PLANO ou ESQUEMA.

Assim, o desenho ou o projeto, é a língua em comum que todos devem falar. 

Exatidão é exigida de um desenho para que o executor não tenha nenhuma dúvi-

da sobre como é a peça desejada. Não importa a quantidade de desenhos, mas 

sim a sua qualidade, para que o marmorista entenda sem nenhum problema o que 

vai ser feito. Mesmo sendo uma peça complexa, de difícil execução, deve estar 

representada com simplicidade.

Projeto: Renato Paldês 



COMPLICAM TANTO?
POR QUE OS ARQUITETOS
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Não se trata de complicação. O que existe são inúmeras formas e normas de 

desenho e cada profissional desenha ou se comunica de uma forma diferenciada. 

Um projeto, além de ser uma representação gráfica, é um recado ou um texto 

“escrito” pelo profissional: “Façam assim, executem dessa maneira”. 

Quando o profissional envia vários desenhos para a marmoraria, ele está 

tentando explicar de forma detalhada aquilo que ele quer ver pronto. Não se trata 

de complicação. Pode existir até duplicidade de informações, mas elas são 

necessárias, na visão do profissional, para a perfeita execução do trabalho. 

Engana-se quem pensa assim. Parece até que existe uma briga ou uma falta de 

entendimento. Arquitetos e marmoristas são parceiros e ambos têm o mesmo 

objetivo, a satisfação do cliente.

Tudo é mais lógico que parece. Basta ter um pouco de paciência para entender e 

começar a aprender o que dizem as plantas. Ambos os lados devem ter boa 

vontade para que a maneira de solicitar um projeto seja entendida por todos. Aos 

arquitetos cabe a clareza e aos marmoristas, seu entendimento.

Não é necessário ser um especialista em plantas, mas torna-se cada vez mais 

imperativo que exista ao menos uma pessoa na marmoraria, que saiba ler e 

detalhar um projeto para a sua produção.

Ter mais pessoas que entendam um projeto ou planta ajuda a  empresa a ter um 

controle apurado do pedido ao faturamento. As margens de erro e as possíveis 

perdas se reduzirão consideravelmente. Além do mais, os novos maquinários já 

disponíveis no mercado tendem a exigir mais conhecimento de todos. (Ver 

PROJETOS /CAD com Maquinários Especiais) 

Enquanto não se tem um especialista na marmoraria para entender o CAD, ou nos 

casos em que não se entenda o projeto do arquiteto, o recomendado é informar-

se com o escritório e descobrir exatamente o que deve ser feito. Perguntar não é 

embaraçoso. É produtivo.

Em um futuro bem próximo, será fundamental que a maioria da equipe entenda de 

plantas e projetos. 

TAL DO CAD?
AFINAL, O QUE É O

Segundo a Wikipédia, CAD é a abreviatura em inglês do DESENHO ASSISTIDO 

POR COMPUTADOR. Serve para as engenharias, arquitetura e outras ciências 

exatas. Tornou-se popular por permitir maior riqueza de detalhe aos projetos. Projeto: Renato Paldês 



De forma bem simples, o projeto em CAD é 

um desenho executado através do computa-

dor, que por possuir vários recursos, aumenta 

o nível do detalhamento do projeto, facilitando 

o entendimento da  sua execução.

É uma ferramenta poderosa que a cada dia
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Por permitir mais detalhes, um desenho ou projeto executado em CAD, pode 

inicialmente parecer complexo aos olhos de quem vê pela primeira vez. 

Entretanto, ele ajuda o profissional com opções que permitem agregar mais 

informações sobre o projeto e, com isso, facilitar a sua execução, evitando 

possíveis equívocos.

Como já foi dito anteriormente, basta ler e interpretar.

O CAD É DIFÍCIL?

se desenvolve mais, trazendo mais avanços e novas tecnologias ao desenho e 

suas representações.

de suas concepções com enorme perfeição, além de permitir a redução do tempo 

para criar um projeto. 

O QUE É AUTOCAD?
Na verdade, AUTOCAD é apenas um nome de programa, tal como os conhecidos 

e populares Excel ou Word. 

O AUTOCAD foi lançado em 1982. Ele é uma das evoluções do CAD e foi desen-

volvido mais efetivamente para a área de projetos de arquitetura. Atualmente, é o 

programa preferido pelos arquitetos em seus projetos. Possibilita o detalhamento

PROJETOS
CAD - FUNDAMENTAL PARA

Para o setor de projetos, a computação trouxe possibilidades de se produzir 

serviços com mais agilidade, perfeição e menor custo.  Através do CAD e suas 

extensões, podem ser produzidos desenhos e perspectivas com representações 

extremamente realistas, facilitando sua clareza e entendimento. 

Novas versões do programa permitem perspectivas em três dimensões (o 

chamado 3D), além da visualização de ambientes ou peças projetadas antes de 

sua execução, reduzindo assim os custos da produção.

Tendo em vista suas constantes evoluções e progressos, o CAD tem se tornado 

fundamental para os projetos dos arquitetos e designers.  Afinal, nenhum setor 

pode ficar insensível às evoluções da informática, que só têm trazido benefícios a 

todos. 

EXECUTAR OS PROJETOS?
É PRECISO APRENDER AUTOCAD PARA

Não! Um projeto enviado à marmoraria é um conjunto de instruções de cortes e 

acabamentos para peças específicas. Para executá-lo com perfeição, basta 

entender e dar cumprimento aos pedidos fornecidos em desenho. Como foi dito 

antes, o CAD facilita o detalhamento e apresentação dos detalhes. Basta saber 

interpretá-lo.
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A evolução tecnológica tem sido cada vez mais rápida e assim é difícil prever o 

que reserva o futuro para as marmorarias. Atualmente, há uma forte tendência de 

substituição dos antigos maquinários por novas máquinas CNC (Controle 

Numérico Computadorizado). Elas controlam, através do CAD, os cortes e 

acabamentos. Para que sejam utilizadas em sua total plenitude, as marmorarias 

vão precisar de pessoal especializado em sua operação e programas, otimizando 

assim, sua produção. 

FUTURO?
O QUE NOS RESERVA O

PRÁTICA?
COMO FUNCIONA NA

Na prática, a maioria dos projetos chega às marmorarias desenhada no AutoCad. 

Qualquer categoria de projeto, pisos paginados, fachadas, bancadas, peças de 

acabamento, balcões, entre outros outros, é possível de ser representada através 

do programa, sem exceções. 

Já a PERSPECTIVA, é a representação tridimensional do espaço ou objeto.

Um projeto normalmente inicia-se através de uma PLANTA BAIXA. Ela é a 

representação de um espaço, através de desenho efetuado como se a pessoa 

olhasse o local de cima (1,50 m de altura), sem a existência de nenhum anteparo 

como tetos ou rebaixos. 

A planta baixa é uma das informações mais importantes do projeto. Nela, se 

localiza a posição em que o elemento projetado ficará na obra e suas dimensões 

de largura e comprimento.

Perpectiva
Representa em 3D

Planta Baixa
Representação de uma bancada, como
se a obra tivesse sido cortada a 1,50 m.

Representa a bancada

Representam as paredes da obra
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Além da planta baixa e da perspectiva, existe outro desenho chamado de CORTE. 

Como o próprio nome diz, esse desenho mostra um dos lados da peça, como se 

tivesse sido cortada por uma faca. É usado para melhor entendimento da altura e 

acabamento dos elementos. 

RENATO PALDÊS - arquiteto

Detalhe
o corte 45 para encaixe

cuba sobrepor Deca L 65

0,14m

0,10m

0,14m

furo 10 cm (papel)

granito branco Siena
resinado/ impermeabilizado

granito verde

0,38m
granito branco Siena

resinado/ impermeabilizado
0,60m

5
20 6

9

Complementando os projetos, existem ainda os DETALHES, que aumentam o 

nível das informações que o arquiteto julga imprescindíveis. Os detalhes ampliam 

o desenho de modo a mostrar pequenas características importantes para a 

execução das peças. 

” ... quanto mais evolui
a sociedade, as 

técnicas e os novos
condicionantes

tecnológicos, maior
será a capacidade
para desenvolver

projetos de
Arquitetura cada

vez mais arrojados
e sofisticados”.

CAU/BR

MARMORARIA
OS PEDIDOS QUE CHEGAM À

O projeto é composto por códigos facilmente reconhecíveis por pessoas 

habilitadas. Essa é uma linguagem comum a especificadores e marmoristas que 

trabalham com rochas ornamentais.

a DETALHES: ampliações para melhorar o entendimento.

A partir desse entendimento, a execução do projeto ficará mais simples. 

a PLANTA BAIXA: vista superior do objeto ou do piso;

a CORTE: “fatia” do elemento vista de lado;

Na prática, é necessário entender os seguintes conceitos:

Dependendo de quem faça o projeto, ele poderá ter várias apresentações. Pode 

ser feito à mão, em AutoCad, em três dimensões (3D), perspectivado ou não, mas 

buscando apenas um objetivo: explicar ao marmorista as características do 

pedido, incluindo materiais desejados, suas formas e tamanhos. 

Sendo assim, não há como detalhar todos os exemplos possíveis de desenho. 

Não se tem aqui essa pretensão. É necessário apenas que o marmorista entenda 

a importância do projeto e também do fato de que dele emana uma série de 

informações fundamentais. 

Se o marmorista não entender o projeto, como irá saber o consumo de material 

necessário? Ou quanto dispenderá de horas máquina? Ou ainda, quanto de mão 

de obra é imprescindível para executar o serviço? Se o projeto não é entendido, 

como poderá a empresa avaliar seu custo? 

Perpectiva
Representa em 3D

Corte
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PROJETOS
TIPOS DE

PROJETO IMPRESSO

PROJETO CAD EM TELA DE COMPUTADOR

PROJETO EM PERSPECTIVA SIMPLES

PROJETO COM PERSPECTIVA RENDERIZADA
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O arquiteto imagina a bancada assim...

Quer que você entenda assim...

Esquema Bancada Banheiro 001
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Para a marmoraria, o projeto é:

A partir do projeto, faz-se o romaneio, que o acompanhará até a
obra

 ORDENS DE SERVIÇO
ROMANEIO OU

Dos projetos, são gerados as OS (Ordens de Serviço) ou Romaneio (listas que 

especificam o tipo e quantidade de mercadorias vendidas para produção 

executar). As solicitações geradas pelos projetos comandarão os serviços da 

Marmoraria. Elas serão o elemento fundamental que ajudarão a determinar o 

preço e ordenar a execução dos pedidos.

O romaneio é objeto de apresentação em outras cartilhas, mas não há como 

separar sua ligação e sua importância da leitura de um projeto. Ao saber 

interpretar um projeto, o marmorista estará apto a gerar com fidelidade um pedido 

ou romaneio. Não existe a pretensão de aprofundar o assunto, mas é inevitável 

mostrar essa intrínseca relação. 

BANCADA ANTERIOR
PROPOSTA DE ROMANEIO BASEADO NA

Acrescentar os detalhes de acabamento necessários. As cotas originais foram modificadas.

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Quantidade

ESPELHO

BANCADA

BANCADA

FILETE/ TIRA

FILETE

DETALHE

DETALHE

FILETES

FILETE

FILETE

FILETE/ TIRA

Tipo

BEGE

VERMELHO

BEGE

BEGE

BEGE

VERMELHO

BEGE

BEGE

BEGE

VERMELHO

VERMELHO

Material

01

01

01

02

02

08

02

02

01

02

01

2,90 x 0,10 x 0,03

2,90 x 0,60 (modelar)

2,90 x 0,63 x 0,03

0,55 x 0,07

0,55 x 0,07

0,07 x 0,07

0,07 x 0,07

0,90 x 0,07

2,90 x 0,06 x 0,03

0,55 x 0,10 x 0,02

2,90 x 0,10 x 0,02

Tamanho
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PLANTAS
LEITURA DE

Existem diversas plantas: complexas, simples, detalhadas, mal explicadas, 

esboços, com informações específicas de quem entende de rochas e conhece 

sua importância na integração do projeto ou obra. Também existem aquelas nas 

quais faltam até a especificação do material a utilizar e os modelos de 

acabamentos que se deveria fazer.

É necessário abrir cada projeto e estudar todos os detalhes, conferindo se ele tem 

as informações que o arquiteto e o cliente esperam para poder fazer seu pedido 

na produção, orçamento, etc.

Não é perda de tempo estudar e detalhar o que há de rochas no projeto. Essa é 

uma etapa fundamental para a qual deve-se dar a devida importância. 

Caso não entenda ou haja alguma dúvida, peça esclarecimentos ao autor do 

projeto. 

Será muito pior não entender e gerar um orçamento errado, um corte 

desnecessário ou usar uma rocha diferente do especificado, etc.

ROMANEIO BASEADO NO EXEMPLO

VISÃO BÁSICA DE

LEMBRE-SE BEM:
Projeto não é

para complicar.

Projeto é para esclarecer,

detalhar e explicar.

Não é necessário ter

‘‘medo’’ do projeto.

Não entendeu?

Procure o profissional!
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MAQUINÁRIOS ESPECIAIS
PROJETOS EM CAD COM

Esses novos equipamentos tornam nítida a importância do domínio do CAD para 

a produção das marmorarias.

O CAM transmite as informações de movimentação de motores de acordo com o 

CAD do projeto. Esse é o futuro mais recente para o setor de rochas ornamentais. 

As marmorarias que optarem por esses equipamentos ampliarão sua produção, 

mas deverão se adaptar, com equipe habilitada em CAD.  As CNC ainda possuem 

custo alto, mas com a sua popularização, seu preço deverá ter patamares mais 

aceitáveis.

Já faz parte da realidade de algumas empresas e é uma tendência de mercado, o 

uso de CNC, que são máquinas de Controle Numérico Computadorizado. Para 

essas máquinas trabalharem, necessitam da informação básica dos programas 

CAD 2 e 3D que as transformam em CAM (Computer Aided Machine), que 

significa Máquinas Auxiliadas por Computador. 

Seguem alguns exemplos de máquinas CNC e algumas de suas demandas de 

CAD, em que a marmoraria deve ter habilidade em administrar sua produção.

Normalmente, o projeto CAD que a marmoraria recebe do arquiteto ou designer, 

não é aquele que vai direto para a máquina. É necessário editar o CAD de acordo 

com a matéria-prima, estratégias de produção e melhores condições de aprovei-

tamento do material.

Jato d'água; router ou centro de usinagem; serra-ponte; monofio

1
0

vista lateral

perspectiva

linhas para 
comando "patch"

vista superior

22.5 15

3
5

70

A A

vista frontal

1
0

corte frontal AA

1
.5

60.0°

3 6

2

50cm

escala:

10 300

Modelagem 3D, exportação em arquivo STL,
programação CAM de usinagem, geração de
G-code de produção.

Produção com máquina CNC de 3 eixos com
uso de fresa topo 15mm diamantada para
desbaste, e fresa ball 15mm para acabamento.
Acabamento escovado manualmente.

Seleção de blocos nas pedreiras com dimensões
adequadas ao produto. Com base no conceito da
economia circular.

produção:

obs material:

cuba SUB

obs arquivo:

Mármore naturalmaterial:
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Os benefícios desses novos equipamentos são enormes e promovem aumento 

de produção, planejamento de cortes, além de uma grande qualidade nos aca-

bamentos. 

As máquinas CNC com corte com jato, normalmente necessitam dos vetores e 

das extensões do programa CAD para a programação dos equipamentos CAM, 

em softwares específicos para eles. Fica evidente a importância do programa nas 

empresas e o seu emprego, que cresce cada vez mais. 

As máquinas de corte à jato de água (waterjet) estão cada vez mais acessíveis, 

assim como as novas polidoras de borda e algumas máquinas CNC de pequeno 

porte.

Cortes antigamente impossíveis tornam-se reais quando programados nos novos 

equipamentos, através do CAD. É possível fazer cortes, furações verticais, 

ranhuras, rebaixos, fresamento da espessura, etc.

Esses parâmetros podem ser a altura do bico, a pressão da água, a quantidade de 

abrasivo, a velocidade de avanço. 

Esses equipamentos possibilitam cortes tridimensionais com angulação maiores 
ode 50  e podem realizar cortes de 1/2 esquadria. Eles permitem que se faça o de-

senho em AutoCAD ou similar e executam os projetos de corte nos mais diversos 

modelos.

Determinadas máquinas, como as de corte à jato de água, também podem 

produzir acabamento de rebaixamento, entretanto, é necessário produzir uma 

sequência de protótipos e registros para determinação de parâmetros.
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Há casos em que é necessário a confecção de máscaras de metal para mais 

precisão no acabamento de rebaixamento. E, mais uma vez, são necessários 

arquivos provenientes do CAD para a programação de sua produção.

As máquinas de laser, utilizadas no corte e gravação de madeira, mdf e papel nas 

rochas, conseguem um efeito de desbaste com muita precisão. Geralmente, o 

laser é utilizado em materiais escuros, pois o efeito que proporciona é como se 

tirasse precisamente o brilho de uma chapa. 

As máquinas CNC de 03 eixos ou mais são capazes de produzir volumes em 3D. 

Para isso, precisam tanto de modelos 2D para processos mais simples, como pro-

jetos 3D para propostas mais complexas. 

Normalmente, parte da programação dos softwares CAM dessas máquinas mais 

evoluídas são responsáveis por descrever as superfícies tridimensionais dos pro-

jetos. Assim, todo o processo produtivo passa pelo CAD e por suas extensões, 

existindo aparentemente, pouco tempo restante para o marmorista tentar ignorar 

ou ter medo do programa. 
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Quanto mais complexo o projeto é em sua geometria, existe maior domínio das 

ferramentas CAD em seu processo produtivo. E na mesma medida, quanto mais 

se envolve e se produz com as ferramentas CAD, o processo de domínio de 

desafios na produção de projetos torna-se mais facilitado.

Existem também várias outras máquinas CNC: torno, fio diamantado, flamear, etc. 

Além de uma tendência para projetos customizados que será a utilização de 

braços robóticos. 

Não existe mistério nas ferramentas CAD quando se tem um bom domínio de 

projeto, pois o CAD é uma extensão da prancheta. É de extrema importância a 

atualização na marmoraria, tanto para seus clientes como em sua produção, 

visando uma boa gerência de projeto.

Não tente negar:
AUTOCAD é a nova ferramenta
que acabou de chegar (1982). 

É nosso futuro, que começou ontem.
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CONCLUSÃO

O AutoCad é uma realidade presente e um futuro pretérito, sendo hoje a maior e 

mais completa ferramenta de desenho existente. Não há como lutar contra. É 

necessário se atualizar, entender e aumentar o número de pessoas habilitadas 

aos programas de auxílio ao desenho, visando melhoras no desempenho e 

também a futura implantação de novos maquinários CNC.

Não adianta pensar que a evolução é para um futuro distante. Há poucos anos, o 

mercado acreditava que só havia lâminas e granalhas para serrar e que nada 

mudaria. Hoje, o fio diamantado e outros equipamentos dominam o mercado. O 

futuro já chegou.
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