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COVERINGS – SEMPRE UMA REFERÊNCIA SETORIAL1 
 

INTRODUÇÃO 
 

A COVERINGS 2009, realizada em Chicago no período de 21 a 24 de abril, refletiu os efeitos 

da crise do mercado imobiliário dos EUA e o próprio quadro negativo da economia mundial, 

com significativa redução de público e expositores. 

 

Não obstante, o Pavilhão Brasileiro, organizado pela ABIROCHAS com apoio financeiro da 

APEX Brasil, reuniu 42 empresas e os resultados obtidos superaram expectativas, tanto do 

ponto de vista das consultas quanto de vendas efetivadas.  

 

Entre os aspectos mais notáveis da COVERINGS, pode-se destacar a diversidade e beleza 

das rochas brasileiras, bem como o incremento da oferta de mosaicos e materiais 

aglomerados (compound stones).  

 

Destaca-se ainda o know-how norte-americano para os produtos e serviços de aplicação 

de revestimentos e, não menos significativo, o apuramento das placas cerâmicas na 

imitação dos materiais rochosos naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Este texto foi elaborado pelo geólogo Cid Chiodi Filho – Kistemann & Chiodi Assessoria e Projetos, para a 
ABIROCHAS – Associação Brasileira das Indústrias de Rochas Ornamentais, em 06 de maio de 2009, Belo Horizonte – 
MG.  
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A “Geodiversidade” Brasileira 

 
“Geodiversidade” é o termo criado para expressar a riqueza e variedade dos nossos 

materiais rochosos naturais. Durante a COVERINGS essa geodiversidade foi evidenciada 

pelos materiais exibidos no Pavilhão Brasileiro, incluindo:  

• Granitos exóticos, assim consideradas principalmente as rochas pegmatíticas 

expostas; 

•  Materiais silicosos, que envolveram quartzitos, cherts, silexitos, metaconglomerados e 

formações ferríferas bandadas; 

• Rochas carbonáticas, abrangendo um novo conjunto de mármores explorados na 

região sul do Brasil; 

• Novos materiais, como rochas vulcânicas, brechas tectônicas e magmáticas, xistos 

diversos e outros produtos não convencionais, incluindo “pillow lavas”. 

 

Esse grande grupo de rochas estava 

sendo oferecido inclusive por empresas 

importadoras de outros países, sempre 

valorizando  o efeito de paginação e os 

produtos acabados. 

 

As novas rochas carbonáticas 

brasileiras, que incluem mármores 

desenhados de massa fina, não têm 

nada a dever aos clássicos materiais 

europeus. Esses mármores brasileiros, 

que surpreendem pela variedade de 

padrões cromáticos e estruturas, foram 

exibidos pela empresa Michelangelo.  

 

Sintomaticamente, tanto a 

Michelangelo, com os mármores, 

quanto a empresa Brasigran, destacada 

pelos seus materiais quartzíticos, valem-

se de bases sistemáticas de pesquisa 

geológica especializada na 

prospecção de novas ocorrências e jazidas. Talvez já se tenha esgotado, ou quase 

esgotado, a fase empírica de detecção de áreas favoráveis para lavra de rochas 
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ornamentais, demandando-se agora aplicação do conhecimento geológico e ferramentas 

mais modernas de prospecção. 

 

É interessante observar que os produtos exibidos por empresas chinesas não incluíam rochas 

brasileiras, apesar de a China ser nossa maior importadora de matéria-prima. Da mesma 

forma, são pouco observadas rochas especiais de outras procedências, por exemplo os 

mármores italianos, como componentes desses produtos acabados chineses. 

Aparentemente, tais produtos são elaborados com rochas da própria China, reservando-se 

os materiais mais nobres, importados, para peças cut-to-size e atendimento de obras 

especiais, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo. 

 

A Diversidade Geológica e a Questão da Nomenclatura Comercial 

 
A grande variedade de materiais 

geológicos, atualmente ofertados por 

empresas brasileiras, exige novas bases 

de classificação comercial e inclusive 

de enquadramento tarifário, 

necessários para uma noção mais 

adequada do que se está colocando 

no mercado. É preciso aprimorar as 

definições e a utilização dos termos 

granito, mármore, travertino, calcário 

(limestone), ônix, quartzito maciço, 

quartzito foliado, metaconglomerado, 

ardósia, pedra-sabão, serpentinito 

(“mármore verde”), além de outras 

designações existentes para rochas 

silicáticas, como pegmatito, sienito, 

basalto, gabro, diorito, tonalito, gnaisse, 

xistos diversos, etc.  

 

Um exemplo pontual dessa necessidade é dado pelo material designado Vitória Régia ou 

Green Peace, definido como uma rocha vulcânica do ponto de vista geológico, porém 

apresentado pela empresa produtora, na falta de uma terminologia comercial mais 

adequada, como quartzito. A empresa utiliza esta classificação pelo fato da rocha ser 

bastante abrasiva e caracteristicamente distinta de um granito.  
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A Importância dos Aspectos Petrográficos e Geológicos da Rocha para a sua Correta Designação Comercial 

O Vitória Régia constitui caso raro e notável, no setor de rochas ornamentais e de revestimento, de uma “pillow lava” (lava em 
almofada), que é gerada pela consolidação subaquática de derrames vulcânicos em ilhas oceânicas. Esse tipo de ambiente 
geológico e a formação de pillow lavas são hoje observados, por exemplo, no arquipélago das ilhas havaianas, não obstante a 
formação do próprio Vitória Régia ter ocorrido há mais de 2 bilhões de anos. 

Ou seja, o Vitória Régia é uma rocha magmática extrusiva com estrutura do tipo pillow (almofada) formada por vulcanismo 
oceânico em “hot spots” (arcos de ilha), e associada, no Brasil, a seqüências metavulcano-sedimentares antigas de idade até 
arqueana. Sua coloração negro-esverdeada é devida a minerais como epitodo e actinolita, que compõem mais de 50% da 
rocha, tendo-se ainda presença significativa de óxidos de ferro (magnetita), sulfetos (pirita), carbonatos e feldspatos 
(plagioclásio).  

As massas arredondadas correspondem à seção transversal dos tubos de lava que dão nome à estrutura da rocha (pillows). 
As porções periféricas, que contornam essas massas arredondadas, constituem as inter-pillows, onde se concentram os 
minerais metálicos e, sobretudo, a pirita.  

O quartzo não representa o principal constituinte mineralógico da rocha e esta não tem origem sedimentar, o que portanto não 
permite designá-la como quartzito, mesmo que ela seja muito dura e resistente à abrasão. Para a correta classificação 
petrográfica e mineralógica, o Vitória Régia demanda análise petrográfica de duas seções delgadas: uma da área das 
estruturas tubulares (pillows) e outra das inter-pillows. 

É provável que a resistência abrasiva e a resistência ao ataque químico sejam distintas nas pillows e inter-pillows, o que 
requer atenção para a correta especificação e adequação da rocha aos ambientes desejados. Ensaios de envelhecimento 
acelerado são assim particularmente recomendados, sobretudo para avaliação do comportamento dos minerais metálicos das 
inter-pillows. 

 

A Importância das Ardósias e dos Quartzitos Foliados Brasileiros 

 
O diferencial competitivo representado 

pela geodiversidade brasileira pode ser 

também constatado pela variedade e 

qualidade dos produtos de ardósia e 

quartzitos foliados lavrados no estado 

de Minas Gerais. Esses materiais foram 

exibidos por algumas empresas 

participantes do Pavilhão Brasileiro na 

COVERINGS, destacando-se frente aos 

similares apresentados por empresas 

chinesas e indianas.  

 

Para as ardósias fica clara a 

superioridade brasileira na tecnologia 

de fabricação e acabamento das 

peças, inclusive quanto a telhas. Para 

os quartzitos foliados fica claro, por sua 

vez, a qualidade superior da própria 

rocha, em termos de seus atributos estéticos e principalmente físico-mecânicos.  
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Não por acaso o Brasil é o 2º maior produtor e exportador mundial de ardósia e um dos 

principais fornecedores mundiais de quartzitos foliados, comercializados na forma da pedra 

São Tomé.  

 

O Incremento dos Mosaicos e Produtos Aglomerados 

 
A COVERINGS 2009 reafirmou a 

tendência de ampliação da oferta de 

mosaicos e chapas aglomeradas 

(compound stones, agglomerated 

stone, engineered stones ou artificial 

stones), o que é em boa parte devido 

ao aumento da produção chinesa. Os 

mosaicos aparecem em montagens 

que combinam a utilização de rochas, 

vidro, metais e cerâmicas, valorizando 

a aplicação individual dessas matérias-

primas. As chapas aglomeradas já são 

oferecidas sob diversas marcas 

registradas, cuja promoção comercial 

enfatiza a durabilidade, uniformidade, 

beleza e facilidade de aplicação em 

revestimentos e, sobretudo, em tampos 

de pias, mesas e balcões (counter 

tops).   

 

Conforme observado em outros eventos internacionais recentes, cresce a variedade de 

mosaicos compostos de diferentes rochas, que combinam materiais individualmente 

homogêneos como ardósias, quartzitos foliados, calcários (limestones) e outros. Seus recortes 

e estampas são também cada vez mais complexos e apurados, formando relevos aplicados 

sobre telas flexíveis que facilitam o manuseio e aplicação em pisos e paredes.  

 

Sua montagem tem sido aprimorada pela utilização de máquinas automáticas de corte 

(inclusive com jato d’água), colagem e telagem. Várias empresas americanas e européias 

expositoras de mosaicos, visitadas na COVERINGS, declararam que sua produção é 

efetuada na China. 
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Em relação às chapas aglomeradas, a base de produção parece estar também se 

deslocando para a China. O desenvolvimento da produção chinesa prende-se a um dos 

pilares conceituais do setor de revestimentos no país, que é o da otimização do 

aproveitamento das matérias-primas (o outro pilar é o da conservação de energia), sempre 

com foco na sustentabilidade. 

 

É preciso observar que as chapas aglomeradas, além dos produtos cerâmicos, constituem 

os principais concorrentes dos materiais rochosos naturais, para uso em revestimentos. Do 

ponto de vista ambiental, inclusive segundo a metodologia de Análise do Ciclo de Vida – 

ACV, os materiais rochosos naturais são muito mais favoráveis que os mencionados 

concorrentes: no caso dos produtos cerâmicos, pelo elevado consumo de energia exigido 

na fabricação; e, no caso dos produtos aglomerados, pelo maior risco de pneumoconioses, 

inclusive silicose, para os trabalhadores envolvidos nas operações de esquadrejamento e 

acabamento2. 

 

A Deficiência dos Códigos de Classificação Fiscal 
  

A palestra “Know Before You Import: U.S. Custom’s Classification of Building Stone”, 

apresentada por Jacob Bunin, da U.S. Customs and Border Protection, discutiu os códigos de 

classificação dos produtos comerciais do setor de rochas ornamentais e de revestimento, 

diferenciando aqueles definidos como materiais rochosos naturais (natural stones) dos 

materiais aglomerados (compound stones, artificial Stones, agglomerated materials).  

 

O que se pode deduzir dessa palestra é que a diversificação dos produtos e tipos de rochas, 

atualmente comercializados, tornou inespecíficos, e muitas vezes inadequados, os códigos 

de classificação fiscal convencionalmente utilizados para o setor.  

 

As rochas ornamentais e de revestimento são em inglês designadas “natural stones 

/dimensional stones, monumental and building stones” ou simplesmente “building stones”. 

Traduz-se “rock” como rocha e “stone” como pedra, utilizando-se no entanto, em português, 

o termo “rochas ornamentais e de revestimento” e não “pedras ornamentais e de 

revestimento”, pois como pedras são mais conhecidos os materiais gemológicos (pedras 

preciosas e semipreciosas). 

 

                                                 
2 Segundo estudos recentemente efetuados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a liberação de pó 
de sílica, como resultado do esquadrejamento de chapas aglomeradas, seria sete vezes mais elevada que a dos 
materiais rochosos naturais, granitos inclusive. 
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Os dois grandes capítulos utilizados pelo setor de rochas são o 25, referente a rochas brutas 

(crude or roughly trimmed stone) e o 68, relativo a rochas processadas acabadas ou semi-

acabadas (finished or semi-finished worked stone). Para rochas carbonáticas (mármores, 

travertinos, calcários, etc.) brutas, utiliza-se o sub-heading 2515. Para rochas silicáticas 

(sienitos, gabros, basaltos, gnaisses, migmatitos, pegmatitos, etc.) brutas, incluindo os 

granitos “verdadeiros”, utiliza-se o sub-heading 2516. Para rochas silicosas (quartzitos, cherts, 

silexitos, jaspilitos, etc.) brutas e rochas ultramáficas (serpentinitos, pedra-sabão e pedra-

talco/esteatito) brutas, pelo menos na listagem da NCM – Nomenclatura Comum do 

MERCOSUL, adotada pelo Brasil, utiliza-se respectivamente os códigos 2506 e 2526. 

 

 
 

Para os produtos ou rochas processadas especiais, ou de processamento especial, 

acabados ou semi-acabados (special finished or semi-finished products), utiliza-se a posição 

(heading) 6802, abrangendo todos os materiais rochosos naturais exceto ardósia. Os 

produtos especiais são aqueles obtidos a partir da utilização de teares, talha-blocos, 

politrizes, tornos automáticos e outros processos mecanizados.  

 

Os produtos ou rochas processadas simples, ou de processamento simples (simple finished 

products) são identificados pelo heading 6801. Produtos simples são aqueles elaborados 

manualmente, com cunhas, pixotes e martelo, ou apenas com esquadrejamento serrado, 

obtidos sobretudo a partir de rochas delamináveis na própria frente de lavra. Os produtos 

beneficiados de rochas ardosianas são identificados especificamente pelo heading 6803. 

Para ardósias brutas, comercializadas em blocos ou lajões, utiliza-se o heading 2514.  
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Os materiais aglomerados são classificados pelo heading 6801. Os aglomerados que usam 

cimento como ligante são identificados pelo código fiscal 6810.19.14 e, aqueles que usam 

outros tipos de ligantes, pelo código 6810.19.12. Para receber a classificação 6810, é 

necessário que o aglomerado seja constituído por mais de 50% de material rochoso ou 

mineral natural. 

 

A Sistemática de Classificação Fiscal dos Produtos Comerciais na Nomenclatura Comum do MERCOSUL 

Os códigos numéricos completos de classificação fiscal de qualquer produto comercial, inclusive do setor de rochas, são 
definidos por oito algarismos. Segundo o HTS US – Harmonized Tariff System of United States, os dois primeiros números do 
código são identificados como “Chapter” (Capítulo), os quatro primeiros como “Heading” (Posição), os seis primeiros como 
Sub-Heading” (Subposição) e, ao código de oito números, que aqui no Brasil designa-se como posição fiscal ou código da 
NCM, dá-se em inglês o nome de “Tariff Code”.  

A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) obedece à seguinte estrutura: 

 

Fonte: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1090 

Exemplificando, a posição fiscal ou código da NCM dos produtos comerciais do setor de rochas ornamentais é resultado dos 
seguintes desdobramentos dos capítulos 25 e 68: 

• Seção V: Produtos Minerais 
• Capítulo 25: Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 
• Posição 2515: Mármores, travertinos e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção, de densidade 

aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular. 

• Subposição 2515.11: Mármores e travertinos. 
• Subitem 2515.11.00 (Código NCM): Mármores e travertinos em bruto ou desbastados. 

 
• Seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro 

e suas obras. 
• Capítulo 68: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. 
• Posição 6802: Pedras de cantaria ou de construção (exceto as de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, 

exceto as da posição 68.01; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a 
ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural (incluída a ardósia), corados 
artificialmente.  

• Subposição 6802.93: Granito.  
• Subitem 6802.93.90 (Código NCM): Outras obras de granito. 

 
 
 

Não existem códigos específicos para se distinguir o tipo de material natural utilizado nos 

produtos aglomerados existentes, diferenciando, por exemplo, quartzo, silicatos, carbonatos, 

etc. Da mesma forma, não existem códigos específicos para os diferentes produtos 

acabados simples (simple finished products) e suas respectivas rochas formadoras, 

diferenciando calcários, gnaisses, quartzitos, etc. 
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Atualmente, todos os produtos simples (lajotas não calibradas, pavês, cubos, meios-

fios/guias, cacos/cavacos, filetes e outros) são no Brasil enquadrados pela posição 

6801.00.00, o que é muito genérico. A nossa maior dificuldade está no entanto relacionada 

à classificação das chapas serradas em teares, quanto ao grau de acabamento e tipo de 

rocha utilizado. 

 
Também não existem códigos de enquadramento adequados para chapas de quartzitos e 

de rochas ultramáficas, bem como para chapas brutas ou com acabamento de face, 

esquadrejadas ou não esquadrejadas. Tal dificuldade levou os exportadores brasileiros a 

adotar, até por imposição das autoridades alfandegárias do Espírito Santo, o código 

6802.93.90 como obrigatório para qualquer chapa polida de granito, mesmo sem 

parâmetros adequados de diferenciação entre granitos verdadeiros e outras rochas 

silicáticas, e até entre granitos e quartzitos maciços. A respeito desse assunto, a ABIROCHAS 

está elaborando uma proposta para classificação de produtos processados especiais, 

processados simples e aglomerados.  

 

É preciso prevenir erros como o do uso indiscriminado do código 6802.93.90, que acarretou a 

perda dos benefícios fiscais do SGP – Sistema Geral de Preferência no mercado dos EUA, 

prejudicando a competitividade dos principais produtos comerciais do Brasil nesse mercado. 

 

Proposta da ABIROCHAS para Classificação Fiscal dos Produtos Comerciais do Setor de Rochas Ornamentais 

A proposta da ABIROCHAS prevê a diferenciação de produtos processados especiais, processados simples e aglomerados.  

Para os processados especiais são discriminados os tipos de rochas (carbonáticas, graníticas stricto sensu, silicáticas 
diversas, silicosas diversas, ultramáficas e ardosianas), correlacionando-os aos principais grupos de produtos comerciais hoje 
colocados no mercado (blocos, chapas brutas, chapas com acabamento de face não esquadrejadas, chapas com acabamento 
de face esquadrejadas, lajotas calibradas, produtos acabados em geral, telhas, peças para paisagismo e grânulos/lascas.  

Para os processados simples são correlacionados os tipos de rochas (carbonáticas, silicáticas e silicosas) e os principais 
produtos (lajotas não calibradas, pavês, cacos/cavacos, filetes, e outros). 

Para os produtos aglomerados adota-se a posição 6810 e subposições compatíveis aos tipos de rocha utilizados. 

 

A Questão do Radônio em Granitos 

 
Outra palestra interessante da COVERINGS focou a polêmica do radônio e da segurança 

dos tampos (countertops) de granito. Em nome do MIA – Marble Institute of America, os 

palestrantes retrataram a campanha movida contra os granitos no mercado dos EUA, 

campanha esta baseada na falsa alegação de que countertops de granito ofereceriam 

riscos, à saúde humana, pela exalação de radônio. 

 

Foram detalhadas as ações do MIA quanto ao problema, reiterando-se a complexidade de 

abordagem e destacando-se os recursos já despendidos e os ainda necessários para os 
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trabalhos. Um vídeo elaborado pelo MIA, bastante ilustrativo, foi inclusive mostrado durante 

a palestra.  

 

 
 

Além das ações de mídia, o MIA está aplicado na definição de dois protocolos de análise 

ou medição de radioatividade em materiais rochosos: um para chapas e outro para 

ambientes indoor em que existam granitos aplicados. Para os testes de chapas será criado o 

selo “Home Approved Stone” (rocha aprovada para residências), onde se assinala que o 

material foi testado e aprovado para uso em tampos (Screened and Approved for 

Countertop Use). 

 

Em que pese os esforços do MIA, persistem dois problemas fundamentais para o 

encaminhamento da questão. O primeiro refere-se ao grande volume de recursos 

financeiros exigidos, sobretudo para custeio de mídia. O segundo, tecnicamente mais 

complexo, diz respeito aos fundamentos científicos dos ensaios e a sua representatividade 

oficial, pois não existem nem protocolos firmados e nem valores de referência determinados, 

para esses ensaios, pelas agências governamentais competentes nos EUA, quer em relação 

à exalação de radônio, quer em relação à emissão radioativa total. 

 

Sabe-se que os diferentes granitos têm concentração variável de elementos radioativos 

(urânio, tório e potássio) e, portanto, diferentes níveis de exalação de radônio e 

radioatividade. Pelos estudos disponíveis acredita-se, no entanto, que mesmo as 

concentrações mais elevadas de urânio, tório e potássio em granitos não representam 

qualquer risco para a saúde humana. Comprovadamente, as maiores fontes de exalação 
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de radônio nos ambientes residenciais são as águas do lençol freático, os solos e alguns 

materiais utilizados na construção como gesso e cimento. 

 

O estabelecimento de um selo de aprovação para rochas radioativamente seguras, 

pressupõe a existência de rochas inseguras e não aprováveis, admitindo-se, portanto, que 

granitos poderiam trazer problemas com a exalação de radônio e emissões radioativas.  

 

Alguns materiais hoje comercializados deverão ser, portanto, tirados do mercado, sem bases 

técnicas adequadas, apenas para atender à síndrome criada nos EUA. Em função da falta 

de referências técnicas e governamentais para os testes e seus resultados, a validade do 

selo proposto pelo MIA poderá ser, inclusive, questionada a qualquer momento, até por ser 

voluntária a adesão das empresas. 

 

O próprio MIA admite as dificuldades técnicas relativas ao selo, mas reafirma que alguma 

coisa precisaria ser feita, a curto prazo, sobre a questão. O Brasil é um dos principais 

interessados no assunto, pois foram seus granitos os mais explicitamente expostos na 

campanha do radônio. A ABIROCHAS, como entidade nacional representativa do setor de 

rochas, apóia as iniciativas do MIA e deseja que elas sejam muito bem sucedidas, 

preservando, no entanto, uma linha própria de ação institucional e científica já 

encaminhada junto aos órgãos competentes no Brasil.  

 

A ASPIRAÇÃO “NATURAL” DOS PRODUTOS CERÂMICOS 
 

Desde muito tempo, a maior aspiração da 

cerâmica é imitar e receber designações 

correlatas aos produtos naturais de revestimento, 

caso, por exemplo, das rochas e das madeiras. 

No início essa imitação era bastante grosseira e 

limitava-se ao padrão estético desejado.  

 

Atualmente, os produtos cerâmicos já 

reproduzem detalhes dos materiais naturais, como 

cores, desenhos, estruturas características e até 

texturas com relevos. As rochas objetivadas pelos 

produtos cerâmicos envolvem, sobretudo, 

aquelas com estruturas sedimentares reliquiares, 

como a dos mármores, travertinos, limestones,  
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quartzitos e ardósias. 

 

Isto é o que foi novamente observado na COVERINGS 2009, que como se sabe divide seu 

espaço de exposição para todos os tipos de revestimento, naturais ou não. A semelhança 

conquistada pelos produtos cerâmicos é realmente impressionante e acaba por “seduzir” 

alguns especificadores e usuários, pela padronização estética e dimensional das peças e 

pela facilidade de compra e aplicação. 

 

A FORÇA DOS PRODUTOS FINAIS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EUA 

 
No ano de 2006, os EUA importaram cerca de US$ 3 bilhões em rochas ornamentais e de 

revestimento, quase integralmente na forma de produtos acabados e semi-acabados. Ao 

final da cadeia produtiva da construção civil, adicionando-se o trabalho de acabamento 

das peças e os serviços de instalação, as transações comerciais com essas rochas 

importadas movimentaram US$ 12 bilhões, no mesmo ano. 

 

 
 

Assim, o verdadeiro negócio de rochas nos EUA, que de fato agrega valor, envolve o 

acabamento e a instalação, incluindo-se aí os projetos e insumos demandados. Chapas 

polidas são “matéria-prima” nesse mercado, da mesma forma que produtos acabados 

constituem “matéria-prima” para serviços de instalação. Uma analogia possível no Brasil é o 

estado de São Paulo que, como os EUA, tem preterido as atividades a montante da cadeia 

produtiva (lavra e beneficiamento primário) do setor de rochas, concentrando-se nos 

trabalhos de acabamento final e serviços.  
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Não por acaso a COVERINGS reúne basicamente dois tipos de expositores: os estrangeiros, 

oferecendo aquilo que se considera “matéria-prima”; e, os norte-americanos, cujas 

empresas oferecem máquinas de acabamento e produtos diversos para os serviços de 

instalação. Entre as máquinas destacam-se serra-pontes, cortadoras de jato d’água e 

gravadoras a laser. Nos produtos de instalação são muito interessantes as membranas 

plásticas impermeabilizantes, para pisos e paredes, que previnem a percolação de 

umidade e manchamentos, destacando-se que sua utilização ainda é pouco difundida no 

Brasil.  

 

Além das membranas plásticas são oferecidas membranas de cortiça, para isolamento 

térmico e acústico, bem como para dissipação de impactos, que têm em comum a 

facilidade de instalação. Seus fabricantes elaboram manuais detalhados de assentamento, 

sobre bases de madeira ou concreto, muitas vezes também fornecendo argamassas e colas 

próprias de fixação e rejuntamento. 

 

Filmes plásticos para proteção de pisos aplicados, utilizados durante a fase de obra, 

também constituem uma boa referência para construtores e marmoristas brasileiros. Outros 

produtos de interesse, observados durante a COVERINGS, são relativos a discos para cortes 

curvilíneos, em rocha, concreto, madeira e cerâmica, bastante úteis para marmoristas em 

geral e que podem ser usados em cortadoras manuais do tipo “Makita”. 

 

Percebe-se que a COVERINGS proporciona assim possibilidades de negócio não só para 

quem deseja vender rochas e seus produtos comerciais, mas também para se adquirir 

conhecimentos técnicos sobre produtos e serviços de instalação. A COVERINGS constitui, a 

propósito, uma excelente fonte de informação para engenheiros e mestres de obras, bem 

como para marmoristas em geral. Seria oportuno organizar grupos de profissionais para uma 

visita à próxima edição da COVERINGS, pois ótimas idéias e soluções construtivas, além de 

parcerias técnicas e comerciais, poderiam ser trazidas para o Brasil. 

 

SOBRE O MERCADO DOS EUA 
 

Os EUA continuam sendo, por larga margem, o principal destino das exportações brasileiras 

de rochas. Em 2008, essas exportações do Brasil para os EUA somaram US$ 506,2 milhões e 

590,8 mil t, representando, respectivamente, 53,0% do faturamento e 29,7% do volume físico 

das exportações brasileiras.  
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No entanto, esses valores traduziram uma queda de 20,4% no faturamento e de 22,7% no 

volume físico, frente a 2007. Ao final de 2009, estima-se que a participação dos EUA, no total 

do faturamento das exportações brasileiras de rochas, recue do patamar de 53% para 

cerca de 35%, depois de ter atingido 64% em 2006. 

 

Também as exportações turcas de rochas para os EUA sofreram queda expressiva, 

recuando de um patamar de US$ 400 milhões em 2007 para outro de US$ 300 milhões em 

2008. A Turquia é a maior fornecedora de rochas carbonáticas processadas para os EUA, 

ressentindo-se, como o Brasil, da crise desse mercado. 

 

A China é o principal destino das exportações brasileiras de granitos brutos e o principal 

destino das exportações turcas de rochas carbonáticas brutas (mármores, travertinos e 

calcários duros). Em 2008, a China ultrapassou o Brasil, em volume físico, como fornecedora 

de granitos processados aos EUA. Brevemente, o mesmo deverá ocorrer com as rochas 

carbonáticas, em relação à Turquia.  

 

O grande problema da Turquia é que as rochas constituem hoje o seu principal produto de 

exportação para os EUA, enquanto no caso do Brasil elas constituem o 8º produto da pauta 

de exportações. Em relação à China, as exportações de rochas para os EUA são 

ultrapassadas por mais de 100 outros produtos comerciais. 
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CONCLUSÕES 
 

Mesmo em tempos de crise, a COVERINGS e o mercado dos EUA seguem como referência 

fundamental para o setor de rochas ornamentais e de revestimento. A retração da 

COVERINGS não impediu que bons negócios fossem realizados pelas empresas brasileiras, 

nem que diversas novidades fossem apresentadas pelos expositores.  

 

É preciso aguardar, com a devida paciência, a recuperação da economia mundial e do 

mercado imobiliário norte-americano. A variedade e beleza das rochas brasileiras 

continuarão representando nossa maior vantagem competitiva. 

 

No curto prazo, o mercado interno brasileiro aparece como uma perspectiva até mais 

interessante, que o mercado externo, para as empresas da cadeia produtiva do setor de 

rochas ornamentais. Em um horizonte de médio prazo, talvez a partir de 2010 ou 2011, o 

mercado externo voltará a ganhar força e atrair negócios para o Brasil.  

 

Hoje, concretamente, o que o Brasil tem de fato condições de oferecer ao mercado 

internacional, em função de sua capacidade produtiva, são as chapas beneficiadas de 

granito e os produtos de ardósia e quartzitos foliados. É ainda limitada a capacidade de 

atendimento, sobretudo por deficiências tecnológicas do parque industrial, de produtos 

acabados relativos ao que se denomina 3ª onda exportadora do setor de rochas no Brasil. 

 

 


