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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS PARA A FILEIRA 

DA CONSTRUÇÃO E OBRAS 

Presentemente, o uso da pedra natural na construção está, na maioria das vezes, restringido ao 

revestimento decorativo, esquecendo as funções estruturais e construtivas que teve ao longo da 

história. Por outro lado, a indústria extrativa e transformadora deixa uma elevada percentagem de 

material de desperdício sem aproveitamento, ou então com aplicações de enchimento ou britagem de 

menor nobreza na construção. 

O Projeto Âncora I inserido na Estratégia de Eficiência Coletiva do Cluster da Pedra Natural englobou 

uma atividade que teve por objetivo a conceção e design de novos produtos para a arquitetura e, por 

outro lado, definir uma nova linguagem arquitetónica de aplicação criativa e estética da pedra 

residual. 

Esta atividade desenvolvida pela ASSIMAGRA, teve a participação da Universidade de Arquitetura de 

Lisboa e do gabinete de arquitectura JORGE CRUZ PINTO + CRISTINA  MANTAS, Arquitectos Lda que, 

utilizando os conceitos Petrus – Alvenarias estruturais e Re-stone – Módulos laminares de pedra 

residual, procuraram um aproveitamento sustentável da Pedra em escalas distintas de intervenção, 

permitindo nessa medida uma renovação dos paradigmas económicos, construtivos, arquitetónicos e 

estéticos, alargados ao contexto internacional. 

 

O Conceito Petrus: 

Sob o conceito de Petrus, desenvolveu-se a concepção e design de diversas aplicações em pedra 

natural utilizando um novo produto – alvenarias estruturais – tendo subjacente o aproveitamento 

construtivo da pedra abandonada nas escombreiras. A valorização da pedra residual na construção de 

http://www.assimagra.pt/
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alvenarias estruturais constitui uma alternativa sustentável frente à convencional construção em 

betão armado, abrindo novas estéticas que retomam a continuidade da tradição milenar. Em suma, a 

utilização deste conceito, teve como objetivo contribuir para a revalorização e desenvolvimento da 

tradição do uso da pedra nos sistemas construtivos na edificação, através do aprofundamento da 

problemática projetual, assente em novas propostas estéticas e técnicas, bioclimáticas, ambientais e 

funcionais que visam a reavaliação do sector económico nacional, da formação profissional, do sistema 

construtivo da edificação na sua globalidade para a renovação contemporânea adequada a um 

material de antiquíssima cultura e história.  

  

 

 

Conceito RE-Stone: 

A utilização deste conceito - módulos laminares de pedra residual – permitiu criar uma nova filosofia 

de produtos, a partir da reciclagem dos restos da serragem e cortes das chapas de pedra das indústrias 

transformadoras. Assim, nesta tarefa, foi concebido o produto através de desenho técnico e da 

montagem de pequenas maquetas de esferovite e posteriormente de pedra residual, que permitiram 

validar a possibilidade do uso da pedra reciclada, designadamente a forma de sobreposição e encaixe 

das peças ou lâminas em pedra. Este novo produto (ou conceito de utilização de pedra residual) 

apresenta-se sob a forma de um “tijolo furado” em pedra; partindo de um conceito de “cheio-vazio”, 

pela sobreposição de lâminas de pedra desencontradas que constituem um módulo construtivo 

análogo ao famoso “Lego” das construções lúdicas infantis. O conceito “vazio” resultante da 

investigação teórica levada a cabo na Faculdade de Arquitectura, foi aqui utilizada para a concepção 

deste produto laminar de aplicabilidade construtiva. Cada unidade modular é montada através da 

sobreposição ou empilhamento de lâminas de pedra cruzadas e coladas (a realizar no futuro por 
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processos manuais ou mecânicos) deixando espaços vazios residuais alternados que permitem um 

aligeiramento do peso das peças e uma maior versatilidade de aplicações arquitectónicas e qualidades 

construtivas – estruturais, acústicas, térmicas (quando conjugadas com outros materiais) – e estéticas. 

Como resultado, foi possível concluir que a reciclagem do desperdício do corte de pedra permite a 

produção de módulos laminares de aplicação arquitectónica bioclimática para a construção de paredes 

ventiladas, na continuidade cultural da tradição mediterrânea, criando uma expressão tropical do 

movimento moderno. 

No âmbito destas tarefas, foram ainda exploradas, através de desenho técnico, outras aplicações e 

diferentes propriedades, a partir de combinações a realizar entre os módulos com a adição de outros 

materiais. 

Foi igualmente aplicado o conceito ao design de mobiliário urbano, em termos de soluções 

construtivas, bio-climáticas e estéticas, numa perspectiva ecológica e sustentável, designadamente na 

conceção e design de 5 projetos de mobiliário urbano (banco de jardim, bica de água, papeleira, 

candeeiro/caixa de luz e um quiosque) completamente inovadores e diferentes, utilizando os materiais 

existentes nas escombreiras, que compreendem os conceitos atrás referidos. Esta nova abordagem à 

arquitectura e engenharia na utilização da pedra permite a abertura de um novo ciclo de utilizações 

arquitectónicas, na construção de edifícios e em arranjos exteriores com substanciais ganhos 

energéticos, ao se apresentarem como soluções com grandes valências bioclimáticas.  Para além de 

diversas peças de mobiliário urbano, o sistema construtivo de lâminas de pedra sobrepostas e 

alternadas em cheio-vazio foi também aplicado no design de outras componentes arquitectónicas, tais 

como chaminés e degraus, tendo em vista mostrar a diversidade de aplicação destes conceitos. 

Uma das maquetes desenvolvidas para mobiliário urbano foi o eco-quiosque lanterna que se instalou 

na zona nobre de Vila Viçosa, e que se descreve, a título de exemplo. 
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ECO - QUIOSQUE  LANTERNA 

Esta peça de mobiliário urbano, parte de um sentido ecológico de aproveitamento das chapas e dos 

blocos de pedra mármore residual existentes nas escombreiras de Mármore de Vila Viçosa e Estremoz, 

procurando a sua valorização estética, funcional e económica. 

Os quiosques de pedra, pelas suas formas geométricas, adquirem a condição híbrida entre a peça de 

design de mobiliário urbano e a escultura minimalista.  

A construção dos quiosques é realizada pela sobreposição de lâminas de pedra, criando um jogo 

alternado de cheios/vazios. As lâminas são sobrepostas nos cantos em volta de uma estrutura interior 

de tubulares metálicos que sustentam chapas de policarbonato transparente ou translúcido que serve 

de revestimento interior. 

A sua construção procura evidenciar o valor estético da Pedra Mármore, nas lâminas cortadas e 

escacilhadas de forma a tirar partido das texturas grotescas e do grão cristalíneo, e simultaneamente 

salvaguardar e resistir às hipóteses de maus usos, vandalismo e envelhecimento.  

As portas, quando abertas, funcionam também como suporte dos expositores de informação turística, 

revistas ou peças de artesanato. O paralelepípedo interior de 2 m x 2 m de lado por 4 m de altura é 

definido pela estrutura de aço inox. A cobertura pode ainda servir de suporte a um painel 

fotovoltaico.  

À noite, quando totalmente encerrado e iluminado pelo interior, o quiosque funciona como uma 

grande lanterna à escala da imagem urbana, cuja luz poderá mudar gradualmente de cor. 

 

 

 

 

 



 

ACPMR – ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL RESOURCES 
Praça Luís de Camões, nº 38; 7100-512 Estremoz; Contribuinte nº 508 976 790; E-mail: geral@clustermineralresources.pt; Contacto: 967 863 722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


