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A sexta edição do Global Stone Congress 2018 (GSC) aconteceu entre os dias 26 e 29
de abril, na cidade de Ilhéus (BA). O evento é intitulado Connecting Minds in the
World of Stone e organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas
Ornamentais (Abirochas) e pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem). Em 2018, o
congresso reuniu 170 participantes, entre pesquisadores ligados ao setor de rochas
ornamentais de instituições brasileiras e internacionais, arquitetos, designers,
engenheiros, geólogos, estudantes universitários, além de representantes do setor
produtivo, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e discutir os desafios para
o desenvolvimento setorial.
Special Issue 2018

Busca

Mais lidas

Entre participantes de outros países, o GSC recebeu palestrantes da Arábia Saudita,
Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Finlândia, Inglaterra, Irã, Itália, Portugal,
República Tcheca e Suécia. Foram realizadas 17 palestras e 55 trabalhos nas sessões
técnicas, além de três mesas redondas. O GSC 2018 teve apoio da Apex, Governo da
Bahia, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e da
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), da Prefeitura Municipal de Ilhéus e
das empresas Gestra, de cortadoras de pedras, e a Apollo de logística.
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FERTILIZANTES
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fosfato

Segundo Fernando Lins, diretor do Cetem, a realização do GSC é de grande
importância, por aproximar grupos de pesquisa do Brasil e do mundo e por
promover a internacionalização e difusão de conhecimentos, em benefício do setor
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industrial. Na primeira edição do evento, organizada pelo Cetem e pelo Cetemag,
quando ainda era denominado International Congress on Dimension Stones, em
Guarapari, em 2005, recebeu 15 delegados estrangeiros, enquanto em 2018 foram
41.
Como destaque, a participação estratégica do arquiteto, como intermediário entre a
indústria e os consumidores, no sentido de saber especificar corretamente as rochas
naturais a serem utilizadas nos projetos arquitetônicos, a fim de manter o interesse
pelo uso da rocha natural, além da importância da exclusividade, como materiais
únicos, das rochas naturais no mercado de revestimentos frente aos materiais
cerâmicos e rochas aglomeradas que ganham cada vez mais espaço; o desafio da
aplicação do modelo de indústria 4.0 ao setor de rochas ornamentais; a necessidade
de investimentos em pesquisa e tecnologia para geração de produtos de rochas com
alto valor agregado; as tecnologias globais que vêm sendo utilizadas no setor;
mercado mundial, com destaque para o Oriente Médio; economia circular; soluções
sustentáveis a serem aplicadas no processamento das rochas; e aproveitamento de
resíduos de rochas em novos produtos, na construção civil e agricultura.
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Ao término do congresso, os participantes realizaram visita técnica a duas pedreiras
de extração de dois tipos de rocha ornamental no Estado da Bahia: o Granito Azul
(sodalita) da empresa Somibrás, em Potiraguá, e o pegmatito da empresa Ouro
Campo, em Macarani.
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