PEDRAS DECORATIVAS – MÁRMORES
E GRANITOS



O grupo Pedras Brasil atua no mercado a mais de 20 anos e é especializado em
extração e vendas no brasil e no exterior de pedras decorativas, mármore e granito.



Possuímos extração própria de pedra Miracema, pedra Madeira, pedra Mineira e
pedra São Tomé. Após a extração, o produto bruto é transportado para nossa sede,
onde fazemos o corte, acabamento e controle de qualidade.



A nossa empresa está preparada para atender clientes de vários formatos,
oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa
reformar ou construir.



Contamos ainda com uma boa logística de distribuição, o que facilita o transporte até
o consumidor final.



Entregamos em todo território nacional.

QUEM SOMOS

Missão


Proporcionar a nossos clientes uma experiência única de compra, através da
construções de relações que satisfaçam ambos os lados.

Visão


Transformar o conceito de venda de pedras naturais no Brasil nos próximos 2 anos.

Valores


Honestidade



Parceria



Respeito



Transparência

MISSÃO – VISÃO - VALORES



Realizamos uma forte reestruturação em nossa operação, que nos permite a
trabalhar com vendas de carga fechada e vendas fracionadas, com entrega ao
consumidor final em todo Território Nacional.



Possuímos operações nos grandes centros da região Sudeste do Brasil (Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e São Paulo)



Nossas jazidas obedecem rigorosamente as normas de controle do meio ambiente,
assim conseguimos extrair o produto sem agredir a natureza.

DIFERENCIAIS



Pedra São Tomé



Bordas



Pedra Miracema



Cacos



Pedra Madeira



Filete



Pedra Goiás



Canjiquinha



Lagoa Santa



Paralelepípedo



Luminária



Ardósia



Pedra Portuguesa





Pedra Ferro

Mármores
Granitos

PORTFÓLIO DE
PRODUTOS



A Pedra São Tomé é uma pedra flexível, não solta
lascas, é antiderrapante, muito absorvente e que
não propaga calor. É muito utilizada em áreas
externas e internas, principalmente em pisos,
revestimentos e bordas de piscinas.



A Pedra São Tomé também pode ser usada em
muros, passeios, fachadas, na decoração interna
ou onde a imaginação alcançar.



A limpeza se faz com água e sabão, sendo por
vezes necessária a contratação de uma empresa
especializada para uma limpeza mais profunda
com ácido muriático.



Disponíveis em cacos ou serrada nas cores:
branca, mesclada e amarela.

PEDRA SÃO TOMÉ



É encontrada na natureza em forma de placas, tem
preço acessível, resiste bem a choques mecânicos e
a intempéries e, por isso, é aplicada em estado bruto
nas áreas externas, até por ser antiderrapante.



A Miracema-Madeira é amarelada devido à
presença de óxido de ferro, enquanto a Miracema
comum é encontrada nas cores cinza, bege e rosa.



Sua colocação não precisa de mão-de-obra
altamente especializada e é possível variar o corte e
a amarração em uma grande variedade de
desenhos. Precisa de manutenção constante, para
que não absorva sujeira e não fique encardida.

PEDRA MIRACEMA



A Pedra Mineira é usada desde a década de 40,
principalmente em áreas externas.



Seu grande diferencial deve-se a capacidade de
não reter calor, mesmo sob sol forte, além de ser
antiderrapante
e
possuir
uma
coloração
mesclada que vai desde o branco, passando pelo
bege, cinza e amarelo.



É ideal para a aplicação em bordas de piscina e
calçadas em geral.

PEDRA MINEIRA



A pedra Goiás é indicada para pisos de piscinas por
não reter calor e ser antiderrapante.



Seu formato é serrado em tamanhos diversos o que
proporciona um visual diferenciado em peças
grandes e pequenas, quadradas e retangulares.



Ela também pode ser usada em ambientes internos e
até mesmo em revestimento de paredes, fazendo
uma colocação irregular com pedras em tacos,
misturadas com peças grandes que proporcionam
um visual rústico porém contemporâneo.



É classificada como quartzito e devido a sua dureza
tem uma alta resistência.



A pedra Goiás está disponível nas seguintes cores:
verde “A”, verde “B”, amarela ouro, amarela do
cercado, rosa, branca e mesclada.

PEDRA GOIÁS



Com baixa absorção e excelente durabilidade, a
Lagoa Santa é o material ideal para revestimento
de áreas externas, como passeios, rampas,
garagens, degraus e passarelas de jardim. Além
da tonalidade acinzentada e aparência rústica, a
Lagoa
Santa
apresenta
também,
como
característica,
diferenças
de espessura
e
ondulações na superfície das placas. É um
material antiderrapante.



A baixa absorção desta pedra, a torna mais fácil
na hora da manutenção. Sua impermeabilização
não é necessária, mas é importante lembrar que a
utilização da resina correta ressalta os tons do
material, destacando sua beleza.

PEDRA LAGOA
SANTA



A Pedra Luminária é um material utilizado
em pisos, revestimentos, decks e bordas de
piscinas.



Existem dois tipos de cores: verde e amarela.

PEDRA
LUMINÁRIA



Também conhecida por Mosaico Português ou piso
Copacabana, a Pedra Portuguesa é originário de
Portugal do século XIX e muito usado no calçamento de
áreas externas. No Brasil, foi um dos mais populares
materiais utilizados pelo paisagismo do século XX devido
à sua flexibilidade de montagem e de composição
plástica.



Disponível nas cores branca, preta e vermelha, sua
aplicação pode ser aferida em projetos como o do
calçadão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e
na Avenida Paulista, em São Paulo. O gosto por essa
pedra deve-se, principalmente, ao número infinito de
desenhos que ela permite criar, dependendo apenas da
imaginação do aplicador.



Aplicações
da
Pedra
Portuguesa
Amarela
é
principalmente pisos externos, porém, por se tratar de um
mosaico, é um material muito utilizado conjugado com
outras pedras ou em pequenos detalhes para certos
ambientes.

PEDRA
PORTUGUESA



O Mosaico de Pedra Ferro é ideal para
quem deseja um ambiente com pedras em
um tom mais escuro, dando um detalhe a
mais na decoração de sua parede, seja ela
interna ou externa.



As pedras ferro dão requinte e nobreza ao
ambiente, proporcionando beleza, além de
ser pedras resistentes que adaptam fácil a
ambientes externos e internos, atendendo a
qualquer necessidade de projeto.

PEDRA FERRO



A borda para piscina é o acabamento
ideal para quem busca sofisticação e
qualidade, existe a borda reta e borda
em curva que é desenvolvida a partir do
designer da piscina o que garante um
acabamento perfeito.

BORDA PARA
PISCINA



O caco possui formato irregular, é muito
utilizado em áreas externas como calçadas,
piscinas e quintal. É uma boa combinação
quando se quer qualidade com baixo custo
financeiro.

CACO PEDRA
SÃO TOMÉ



A Canjiquinha, também conhecida como
"filete" é derivada do corte da pedra
manual. São usadas para o revestimento de
paredes e muros.



Hoje, devido a grande aceitação da
Canjiquinha, fez-se necessário a produção
de outro tipo. A canjiquinha conhecida
como "Canjiquinha de Prensa". Usa-se uma
prensa, para quebrar as pedras mais grossas
para a confecção deste tipo de material.

FILETE
CANJIQUINHA



Os Filetes, também conhecidos como
"palitos", são derivados do corte da pedra
manual. Estes filetes, são usados para o
revestimento de paredes e muros.



Hoje, devido a grande aceitação destes
Filetes, fez-se necessário a produção de
outro tipo de filetes. Os filetes conhecidos
como "Filetes de Prensa". Usa-se uma prensa,
para quebrar as pedras mais grossas para a
confecção deste tipo de material.

FILETE PONTA DE
SERRA E SERRADO



Estilo,
durabilidade
e
resistência
a
baixíssimas
temperaturas traduzem o que há de melhor no mercado
em ladrilhos de Ardósia.



Não é indicada para calçamento externo pois esquenta
bastante, além de ser lisa e escorregadia quando
molhada. Pode ser usada para fazer detalhes
ornamentais, desde que colocada com grande espaço
de rejunte e que seja usado rejunte de boa qualidade,
com elasticidade.



Encontrada nas cores verde, preta e cinza, esta última a
mais comum e barata. Pode ser fornecida em lajotas
retangulares - geralmente 40x40cm - ou em placas
irregulares, para um efeito mais artístico.



Em termos de manutenção, precisa de limpeza
constante, pois mancha com facilidade, recomenda-se
limpar apenas com sabão neutro, evitando escovas e
outros abrasivos. Para selar seus poros o ideal é colocar
uma camada de resina, mas isso deixa a pedra ainda
mais lisa.

ARDÓSIA



O Mármore e Granito são pedras indicadas
para revestimentos interno e externos com
grande circulação.

MÁRMORES E
GRANITOS

Obras em Americana - SP

Obras no Rio de Janeiro

Obras em Brasília

Obras em São Bernardo
do Campo - SP

Obras em diversas Regiões
do Brasil

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
PARCEIROS

Obras em Barueri - SP

Obras em São Paulo



Incorporadoras



Construtoras



Engenheiros



Arquitetos



Redes Varejistas de Materiais de
Construção



Revendas de Pedras



Condomínios de Casas e Edifícios



Consumidor Final

ABRANGÊNCIA DE CLIENTES

