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palavras-chave

resumo O projeto Geodesign - Valorização de resíduos industriais pelo 
design de produtos de valor acrescentado, decorre da investigação, 
motivada pelo crescente interesse do autor relativamente às questões 
da sustentabilidade ambiental. Financiado pelo Norte 2020, entre 
2016 até 2019, o projecto foi estruturado em 3 fases: investigação 
no desenvolvimento de novos geopolímeros; desenho de acervo 
Geodesign; validação do Geodesign pelo mercado. 
 
O seu principal objectivo, foi o de viabilizar a valorização de resíduos 
industriais, através do design de artefactos, fundado numa nova 
estética mais ecológica, capaz de explorar expressivamente, as 
características originais dos materiais, e suas marcas construtivas, ao 
invés de as ocultar. 

Paralelamente à investigação de novos geopolímeros, foram 
observados os índices de produção de resíduos industriais na 
Europa enviados para aterro, origem de crescentes preocupações 
ambientais; e observação do estado da arte da sua integração em 
novos produtos, contribuintes para a circularidade da economia. 
O estado da arte revelou, produtos integradores de resíduos 
industriais por geopolimerização (reduzida pegada ambiental) 
para dar origem a novas matérias primas, e paralelamente, outros 
fabricantes, que integram residuos industriais em argamassas 
de base cimentícia (alta pegada ambiental), para a produção de 
mobiliário urbano. Estas duas tipologias de integração de resíduos 
industriais, serviram de base à proposta desenvolvida pela presente 
tese.

A investigação prosseguiu, numa segunda fase, com a revisão 
da literatura sobre a Arquitectura Brutalista, base estética para o 
desenvolvimento de novos artefactos de expressão ecológica (Neo-
Brutalistas). Este estudo informou o desenvolvimento do projecto 
Geodesign, ao longo das suas fases de concepção, prototipagem e 
validação (pelos pares, prescritores e consumidores). 
Tendo revelado baixa resistência mecânica, os geopolímeros 
evoluíram para soluções híbridas cimentícias (respondendo ao 
quadro normativo em vigor). Conclui-se que a sustentabilidade do 
Geodesign, implicará a assunção pelo mercado, de uma estética 
Neo-Brutalista.





Design, geodesign, sustainability, inovation, product design, circular 
economy

The project Geodesign - Valorization of industrial waste through the 
design of value-added products, results from the research, motivated 
by the author’s growing interest in environmental sustainability issues. 
Funded by Norte 2020, from 2016 to 2019, the project was structured 
in 3 phases: research into the development of new geopolymers; 
Geodesign collection design; Geodesign validation by the market.
 
Its main objective was to enable the recovery of industrial 
waste through the design of artifacts, based on a new, more 
ecological aesthetic, capable of expressively exploiting the original 
characteristics of the materials, rather than hiding them.

Alongside the investigation of new geopolymers, the production 
rates of industrial waste production in Europe sent to landfill where 
observed, which is a source of growing environmental concerns; 
and observation of the state of the art of their integration into new 
products, contributing to the circularity of the economy.
The state of the art has shown that industrial waste integrating 
products by geopolimerazation (reduced environmental footprint) to 
give rise to new raw materials, and in parallel, other manufacturers, 
which integrate industrial waste in cement based mortars (high 
environmental footprint), for urban furniture production. These two 
types of industrial waste integration served as the basis for the 
proposal developed by the present thesis.

The research continued, in a second phase, with a review of 
the literature on Brutalist Architecture, the aesthetic basis for 
the development of new artifacts of ecological expression (Neo-
Brutalists). This study informed the development of the Geodesign 
project throughout its conception, prototyping and validation phases 
(by peers, prescribers and consumers).
Having revealed low mechanical strength, the geopolymers evolved 
to cementitious hybrid solutions (responding to the current regulatory 
framework). It is concluded that the sustainability of Geodesign will 
imply the assumption by the market of a Neo-Brutalist aesthetic.
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abstract
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1  Introdução

1.1  Enquadramento da investigação e objeto de estudo

“Pollution is nothing but resources we’re not harvesting. We allow 

them to disperse because we’ve been ignorant of their value.”TL1 

Buckmeister Fuller

Ainda que fugaz a passagem do Homem pelo Planeta Terra, nela está 

implícito o compromisso de Este deixar a menor pegada ecológica 

possível, preservando e preparando o Planeta para as gerações vindouras. 

Entre outras questões, torna-se obrigatória a consciencialização da 

população relativamente àquilo que é consumido (ao nível da quantidade 

e tipologia), e o que consequentemente é descartado. 

O rigor colocado na produção industrial Mundial a partir do século XX, 

norteado por uma exigência de excelência que se comunica como fator 

concorrencial, tem implicado um elevado grau de exigência no controlo 

de qualidade e tratamento de acabamentos, que justificarão parte dos 

progressivos depósitos de resíduos industriais. Por outro lado a produção 

industrial solicitada pelo mercado constituirá, por via dos derivados 

expelidos na sua produção, um efetivo contribuinte para o incremento 

das deposições em aterros. Aos dois fatores anteriormente observados, 

acrescem a acumulação de materiais perecíveis de suporte à produção, e 

os resultantes do seu acondicionamento e embalagem para expedição. 

Pela primeira vez na história da humanidade o homem toma consciência 

e ativa processos de correção e inversão à degradação ambiental 

causada pelos impactos da produção e consumo material. A agudização 

desse processo justifica-se pelo crescente acesso social ao consumo, 

aumento demográfico da população e incremento redundante da oferta 

de produtos. O excesso de oferta porém, contribuirá para um esforço 

coletivo para melhoria dos processos de fabrico. (Gasset, J. O. 2009 

afirma que, distingue-se o homem das demais espécies, na medida em 

que sendo genuinamente inadaptado (insatisfeito), em vez de se adaptar 

tecnicamente ao meio (como faz a abelha com a colmeia, o pássaro com 

o ninho, a aranha com a teia, o castor com a barragem, etc), adapta o 

ambiente a si mesmo, explorando-o até ao esgotamento. 

fig. 0 Derrame de cinzas volantes 
na central de Kingston, EUA, em 
2008 

TL1 A poluição não é nada mais do que recursos que não estamos a aproveitar. 
Permitimos que eles sejam dispersos porque simplesmente ignoramos o seu valor.
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A condição de insatisfeito, será consequência da sua condição de 

ente, sempre em via de ser o que ainda não é. Como refere Gasset, 

é esta condição ontológica que o dirige para o estado de felicidade, 

antecedente ao permanente estado de infelicidade. O Homem será 

aquele que deseja (consumir) e, no seu desejo, todo o transtorno 

ambiental se conforma à sua volta. Esta sofreguidão Humana face ao 

consumo, e consequente descarte descontrolado, tornam-se muito 

claros quando analisados os indicadores de consumo e/ou produção de 

resíduos.

Segundo dados da Agencia Europeia do Ambiente (AEA), publicados 

no relatório “A UE e a Gestão dos Resíduos” da Direção Geral do 

Ambiente (DGA) em 2000, são produzidos anualmente na Europa, 

aproximadamente 2.000 milhões de toneladas de resíduos, sendo 

40 milhões desse volume caraterizados como perigosos. Outro dado, 

referente exclusivamente a Portugal, publicado pelo website Pordata2, 

revela que em 2016 foram produzidos 14.739.135 toneladas de resíduos. 

Noutro continente, com especial destaque para o Brasil, verifica-se uma 

produção anual de resíduos na ordem dos 79,9 milhões de toneladas, 

segundo dados da Agencia Brasil3. 

É neste contexto que, inquieto com a crescente insustentabilidade do 

mercado (devido ao aumento do consumo e consequente produção 

de desperdício não reciclado), e fascinado com as possibilidades que os 

desperdícios ofereciam, o designer Domingos Tótora, começa em 2002 a 

refletir sobre um método que permita a reutilização eficaz das caixas de 

cartão que diariamente veria serem depositadas pelos lojistas, nas ruas 

da cidade onde reside (Maria da Fé, MG, Brasil). Domingos Tótora é um 

designer autodidata Brasileiro nascido em 1960 em Maria da Fé, Minas 

Gerais, com formação parcial em Direito, seguida de vários cursos em Artes 

Plásticas, tendo inciado a sua atividade profissional no domínio das artes 

como professor da disciplina de artes plásticas destinada a crianças. 

Tótora funda em 2003 a Domingos Tótora arte e design, com vista a 

transformar em negócio, a ideia anterior de desenvolver um processo que 

permitisse transformar caixas de cartão descartadas, num novo material 

capaz de ser aplicado a novos produtos. Este procedimento viria a incluir 

a recolha dos caixotes de cartão nas ruas de Maria da Fé, a sua limpeza 

(remoção de fitas e etiquetas) e transformação em novo material. 

2 www.pordata.pt/Europa/Produ%C3%A7%C3%A3o+de+res%C3%ADduos+total+e+por+ti-
po+de+res%C3%ADduo-1380-220760. consultado a 22.04.2019. Consultado em 14/01/2018

3 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/producao-de-residuos-solidos-no-pais-
-cresceu-17-em-2015
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O longo processo de transformação dos caixotes de cartão, realizado 

por artesãos, na oficina de Tótora em Maria da Fé, dá origem a uma 

pasta moldável (fig. 4), utilizada no desenvolvimento e fabrico de novos 

produtos decorativos e funcionais, que após a sua modelação, secam 

naturalmente ao ar (fig. 5). 

Obtidos os caixotes de cartão (fig. 1), estes são sujeitos a uma 

sucessão de etapas com vista à sua transformação, começando com a 

descontaminação (remoção de fita adesiva e/ou agrafes), seguida de 

imersão em água para soltar as fibras do papel (fig. 2), trituramento 

do papel humedecido, prensagem da polpa obtida, e por ultimo a sua 

mistura com cola branca (fig. 3).

fig. 1 Artesãos transportam cartão 
recolhido previamente

fig. 2 Limpeza e transformação do 
cartão recolhido

fig. 3 Artesão mistura polpa de 
cartão com cola branca
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fig. 4 Moldagem manual da pasta 
de cartão

fig. 5 Peças da mesa Água secam 
ao ar no exterior da oficina

Em 2003 tem inicio a carreira de Tótora como artista plastico, designer e 

ativista para a sustentabilidade. Domingos, que começou por produzir peças 

decorativas que comercializava localmente, e mais tarde a nível nacional 

através de lojas, passa rapidamente para o desenvolvimento de objetos 

funcionais de “design”, que gradualmente são apresentados e premiados 

um pouco por todo o mundo. Em 2008 vence o 2º prémio  na categoria 

de Objeto de Produção Autoral do 1º Prémio do Objeto Brasileiro, e o 1º 

prémio da Craft Design com a mesa Água (fig. 6), em 2010, o 1º prémio na 

categoria de mobiliário do Museu da Casa Brasileira, e em 2011 é finalista 

no Designs of the Year do Design Museum em Londres, com o banco Solo 

(fig. 7), contribuindo assim, para o seu reconhecimento internacional como 

um dos representantes do design sustentável4. 
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O modelo de negócio de Domingos, baseado na economia circular, 

permite-lhe valorizar o desperdício de cartão através do design, ao 

adotar uma estética que potencia as caraterísticas naturais do material, 

contribuindo para a sustentabilidade dos seus produtos através da 

reutilização de embalagens, cujo destino certo seria a sua incineração 

e/ou deposição em aterro, bem como para ter um papel ativo na 

sustentabilidade social local, através da criação de postos de trabalho 

numa cidade carente de oferta.

fig. 6 Mesa Água de Domingos 
Tótora

fig. 7 Banco Solo de Domingos 
Tótora

4 https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Livros/noticia/2015/02/design-brasileiro-ecofriendly-
-e-lindo.html

5  O Inov-Art foi um programa de estágios internacionais para jovens, no domínio cultural e 
artístico, gerido pela Direção-Geral das Artes e financiado pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, que esteve em vigor entre 2009 e 2011. Informação dísponivel em https://www.
dgartes.gov.pt/pt/acao/235
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Em 2011, Tótora convida o designer Diogo Frias para se deslocar ao seu 

atelier em Maria da Fé, Brasil, com o objetivo de realizar um estágio ao 

abrigo do já extinto Inov-Art5, onde, durante 3 meses, desenvolveriam 

em conjunto um projeto de design no seu atelier/oficina, que teria como 

tema central, a valorização de resíduos/desperdício de cartão.

Os objetivos definidos inicialmente como linhas orientadoras para o 

estágio realizado no estúdio e oficinas de Domingos Tótora, passaram 

pelo desenvolvimento de uma peça que não fizesse ainda parte da 

oferta da organização. Entre as várias hipóteses possíveis (novas peças 

decorativas, mobiliário de casa de banho, cadeiras, entre outros), optou-

se pelo desenvolvimento de uma cadeira, mesmo tendo em conta o 

tempo escasso, disponível para esse efeito (3 meses aproximadamente).

 

A intenção de redesenhar um modelo clássico, obrigou à procura por um 

exemplar, que se desenrolou durante 2 dias na pequena cidade de Maria 

da Fé, culminando com a aquisição de 2 peças distintas, que viriam a 

servir de base para o design de um modelo original, e ao mesmo tempo 

de molde, sendo sujeitos a pequenas alterações. Deste estudo, realizado 

sobretudo na oficina durante aproximadamente 3 semanas, através de 

um processo experimental de moldação, com recurso à pasta moldável 

desenvolvida por Tótora, resultaram diferentes variações dos mesmos 

modelos, tendo sido selecionados dois, representadas na figura 8 e 9.

fig. 8 Maquete exploratória de 
modelo para cadeira

fig. 9 Ensaios de assentos para 
cadeira

Atendendo à tipologia de artefactos a serem prototipados, estimou-se 

ser necessário garantir uma espessura de material que se aproximasse 

dos 25mm de modo a conferir a resistência ao assento e costas, como 

garantia de integridade estrutural da cadeira. 

Verificou-se no entanto, que dadas as caraterísticas do material (forte 

concentração de cola branca e água na mistura), e ao tempo úmido 

que se fazia sentir naquela altura do ano, o material dificilmente secaria 

totalmente, mesmo quando colocado por camadas (foram necessários 5 

a 6 dias para a secagem quase total de cada camada).
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Verificou-se também que quando a pasta já se encontrava no ponto 

de secagem “total”, esta apresentava-se exageradamente flexível, 

já que não existia qualquer estrutura/reforço para contrariar a 

flexibilidade natural do polivinilo de acetato6, revelando não ser este o 

comportamento desejado para esta tipologia de produtos.

Ao longo do processo de fabricação dos primeiros protótipos, adotou-se 

uma metodologia empírica de tentativa/erro. Nesse sentido, e por forma 

a ultrapassar os constrangimentos verificados anteriormente, considerou-

se pertinente testar a colocação de rede de malha hexagonal nas 

camadas intermédias do casco, por forma a garantir resistência estrutural 

suficiente para o bom desempenho da peça (fig. 10).

fig. 10 Pormenor da rede colocada 
na cadeira para reforço

Verificou-se que este procedimento, garantia ao casco da cadeira, a 

resistência necessária para a sua utilização, pelo que novos protótipos 

foram realizados com base neste procedimento.

A previsão inicial, relativa à eventual escassez de tempo necessário 

para a conclusão deste artefacto, verificou-se quando com o aproximar 

da data prevista para o término do estágio (Novembro), este não se 

6 Polivinilo de acetato é um polímero sintético, termoplástico, muito utilizado na indústria para a 
produção de cola de madeira, tintas, materiais de construção, etc.
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encontrava ainda apto para a sua finalização. Num processo longo de 

aprimoramento da forma, produção e acabamento, a cadeira terá sido 

finalizada por Domingos 4 meses mais tarde, completando o modelo, 

com a execução do pé em aço com acabamento cru, executado 

localmente, dando origem ao modelo intitulado Leiras representado na 

figura 11. 

fig. 11 Cadeira Leiras
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Considera-se que a iniciativa de realizar um estágio com Domingos 

Tótora, teve enorme impacto no designer Diogo Frias, já que, permitiu 

experienciar a grande capacidade que processos informais, como o 

implementado por Tótora, têm na reciclagem eficiente de materiais, 

sendo capaz de permitir a reutilização, de aproximadamente 6 toneladas 

de cartão por ano na fabricação dos seus produtos.

Não obstante a importância que este tipo de práticas (isentas de 

condicionalismos legais) têm na reciclagem ou reutilização efetiva de 

materiais, na Europa verifica-se um enorme condicionalismo legislativo, 

que implica uma racionalidade na atividade, que não se compadece 

com um certo ativismo ingénuo/individual, implicando a congregação 

de extensas equipes técnicas (química, engenharia, design), agrupados 

em diferentes organizações, como por exemplo a W2V, CVR ou a 

Universidade do Minho, que se dedicam à incorporação dos resíduos 

em novos materiais, e a Providência Design que se dedica à atividade 

de design através da modelação morfológica e semântica, de novos 

produtos, assegurando numa única entidade, o processo de recolha 

e tratamento das matérias primas, investigação e desenvolvimento da 

forma, e a comercialização e distribuição do produto (modelo que se 

aproxima das oficinas artesanais medievais), e que atendendo à atual 

circunstancia da incorporação de resíduos industriais no território 

Europeu, a aplicação da legislação em vigor, implica uma severa 

monitorização e envolvimento de diferentes entidades e especialistas.

1.2  Objetivos

A presente investigação, tem como ponto de partida a necessidade 

urgente de encontrar meios para a valorização de resíduos através 

do design, fazendo cumprir os objetivos estabelecidos aquando da 

candidatura ao Sistema de Incentivo à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (SI I&DT). O propósito do projeto é o de criar uma coleção 

de artefactos incorporadores de resíduos industriais, destinados à 

Arquitetura e ao Urbanismo, que permitam explorar as qualidades 

plásticas e ecológicas do Brutalismo, configurando exemplificação de 

uma nova estética Neo-Brutalista a fomentar. O esforço de desenho não 

se limitará à adequação de formas ao processo artesanal de conformação 

de objetos volumétricos, ou à baixa densidade dos geopolímeros 

(alcalinos), mas, e sobretudo à criação de novas camadas de significado, 

que permitam a promoção de novas narrativas de consumo, assim 

contribuindo para a realização da circularidade da economia, e sobretudo 

a inauguração de uma nova cultura material e estética mais sustentáveis. 
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Por se considerar ser fundamental evidenciar o material nos quais os 

artefactos iriam ser produzidos, e dadas as suas caraterísticas únicas 

(cor e textura), considerou-se pertinente realizar o estudo profundo 

da Arquitetura Brutalista, já que nela se concentravam os valores de 

valorização do material no seu estado bruto que buscávamos para os 

artefactos a desenvolver.

O desenvolvimento de formas e artefatos foi realizado numa primeira fase 

em contexto de laboratório, onde através de ferramentas rudimentares e 

com acesso a materiais de baixo custo se construíram moldes por forma 

dar origem a protótipos dos modelos que vinham sendo desenvolvidos. 

Ainda no decorrer do trabalho laboratorial, considerou-se pertinente a 

compreensão geométrica matricial modernista, na passagem de uma 

estética racionalista para outra organicista. 

A segunda fase de desenvolvimento de artefactos de mobiliário, focou-

se na exploração de formas geométricas, fazendo-as relacionar entre 

si, tendo sido ainda realizado um workshop direcionado a crianças, 

por forma a perceber-se de que forma estas manipulavam as formas 

geométricas, procurando aqui evidencias que pudessem dar origem a 

combinações de mobiliário urbano.

Alguns dos produtos desenvolvidos, já em fase de protótipo, foram 

apresentados numa sessão de esclarecimentos do projeto Geodesign, 

destinada a potenciais prescritores como arquitetos, engenheiros 

e representantes das autarquias, com o objetivo de através do seu 

feedback, apurar a pertinência destes artefactos e da sua estética no 

contexto atual.

1.3  Metodologia da investigação

A atualidade do tema, associada ao crescente numero de ações levadas a 

cabo um pouco por todo o mundo, no sentido de viabilizar a integração 

de resíduos na produção de novos bens transacionáveis (Thomson, 2019)7, 

levou a que se recorresse com relativa frequência à world wide web8 com o 

objetivo de colher informação relativa a este tema. 

7 dísponível em https://axcessnews.com/national/environment/the-growing-trends-of-recycling-
and-waste-management_9841/. Consultado em 18 Junho 2019

8 World Wide Web (WWW), é um serviço de informação universal que permite a partilha de 
informações e recursos, inventada em 1989 por Tim Berners-Lee.
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Inicialmente interessou a consulta de resultados de publicações 

cientificas, sob a forma de teses de mestrado e doutoramento, e 

posteriormente, ao longo da investigação, a pesquisa de projetos de cariz 

artesanal, resultando em inúmeras fontes distintas.

Verifica-se que, atendendo à urgente necessidade para uma total 

mudança nos comportamentos de consumo, expressões como 

sustentabilidade, economia circular, resíduos, entre outros, surgem cada 

vez mais associados a novos projetos com uma forte componente de 

design. No sentido de se verificar a pertinência da abordagem, por parte 

do design, para a necessidade de valorização dos resíduos, através da sua 

integração na produção de novos produtos, considerou-se pertinente a 

realização da revisão da literatura, pesquisando publicações cientificas em 

design (teses de doutoramento e mestrado), na plataforma RCAAP9 onde 

estas se encontram reunidas em âmbito Nacional. 

Com recurso às palavras-chave ecodesign, brutalismo, economia circular, 

resíduos + design, e geopolímeros, foi realizada a pesquisa, fazendo-

se o levantamento dos títulos e ano de publicação dos documentos, 

ambicionando-se obter um entendimento do estado atual (até inicio do 

ano de 2017), dos trabalhos publicados em design relacionados com o 

tema que à data já seria do nosso interesse, a integração de resíduos 

industriais em novos produtos. 

Ao longo da pesquisa, e sem distinção relevante para a palavra-

chave introduzida, verifica-se que os resultados obtidos se encontram 

predominantemente associados à área da Engenharia (química, civil, 

ambiente e gestão industrial), estando num 2º nível, e com muito menor 

expressão, também relacionados a outras áreas como a Arquitetura, 

Gestão, Turismo, Farmácia, Marketing, Ensino e Design.

Nesse sentido, refina-se a pesquisa, focando-a particularmente em 

publicações cientificas de Design, com o objetivo de os compilar em 

tabela (ver tabela 1), facilitando assim a sua análise: 

9 RCAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (www.rcaap.pt)
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keyword título 

geopolímeros 
+ design

Sistema modular para superfícies ajardinadas 
produzido com geopolímeros e aglomerado negro 
de cortiça

2014

ecodesign Práticas de iluminação através de métodos naturais 
e artificiais aplicados ao design de interiores: uma 
abordagem sustentável

2013

Desenvolvimento e aplicação de compósitos ao 
design de mobiliário

2009

Desafios no relacionamento entre designers e 
engenheiros em equipas de desenvolvimento de 
produto: o caso do ecodesign

2010

Estágio na Empresa Sustentável Ada Zanditon 2014

Da sustentabilidade subjacente ao metadesign 2010

A durabilidade dos clássicos do design como 
instrumento de apoio ao processo de conceção de 
produto: 10 princípios para o projeto

2015

Ecodesign e a reutilização de computadores 2007

A aplicação do látex da hevea brasiliensis em 
produtos têxteis sustentáveis, como material 
alternativo no design de moda

2012

Utilização da cortiça em design de produto: novas 
soluções para capacetes desportivos

2016

Modelagem: Zero-waste 2014

Design de mobiliário adaptável ao crescimento da 
criança

2012

data da 
publicação

geopolímeros 0 resultados em Design

tab. 1 Compilação dos resultados 
da pesquisa no RCAAP
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keyword título data da 
publicação

ecodesign Inserção ou aplicação de componentes de cortiça 
em mobiliário de autor

2016

Concurso Jovem Designer, um contributo para a 
cultura do design em Portugal

2013

resíduos + 
design

Desenvolvimento de produtos tecnológicos usando 
resíduos de extração mineira

2010

Novas soluções sustentáveis para separadores de 
resíduos: três realidades: oficinas de automóveis, 
meio hospitalar e meio urbano

2011

Sustentabilidade no Design: uma abordagem aos 
resíduos limpos das indústrias do calçado

2015

Projeto de design de serviço : vermicompostagem, 
solução para a valorização orgânica

2016

Desenvolvimento e aplicação de compósitos ao 
design de mobiliário

2009

Modelagem: Zero-waste 2014

Tecnologia na Moda: O Futuro da Impressão 3D e 
a Sustentabilidade na Moda

2015

A sustentabilidade têxtil: reaproveitamento de 
resíduos da indústria têxtil e vestuário: estudo de 
casos de sistemas de gestão de resíduos têxteis 
no Brasil

2016

Desenvolvimento de um eco-compósito moldado 
composto de fibras recicladas celulósicas 
e termoplásticas

2009

Estudo do ciclo de vida dos produtos têxteis: 
um contributo para a sustentabilidade na moda

2012

Reabilitação de interiores e comportamento 
térmico

2013

Aproveitamento sustentável da borracha 
proveniente dos pneus usados : Ecodesign uma 
nova abordagem no design de mobiliário urbano

2011

continuação tab. 1 Compilação 
dos resultados da pesquisa no 
RCAAP
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economia 
circular

Design gráfico e produção independente: 
A influência das convicções sociais e políticas

2014

A vivência como fator de sustentabilidade 2016

Design de selos: a evolução na dimensão gráfica e 
funcional do selo postal português

2014

Identidade e Design: revalorização do património 
visual da majora

2016

Aplicação do design funcional no desenvolvimento 
de um Equipamento de Proteção Individual: Jaleca 
Tecnológica

2015

Interação entre o design de moda e o design do 
espaço de venda

2014

brutalismo 0 resultados em design

keyword título data da 
publicação

Considerando os resultados obtidos, verifica-se que a palavra-chave 

geopolímeros não apresenta entradas de investigações na área do 

Design. No entanto, quando associada à palavra design, (resultando em 

geopolimeros + design), obtém-se uma (1) correspondência, relativa ao 

desenvolvimento de produto, consistindo num “sistema modular para 

superfícies ajardinadas produzido com geopolímeros e aglomerado negro 

de cortiça”, que muito embora se constate não ter sido realizado por 

um designer (investigador), considerou-se pertinente incluir, dada a 

proximidade dos resultados alcançados dessa proposta, com os objetivos 

do corrente projeto. No que respeita às palavra-chave ecodesign, resíduos 

+ design e economia circular, verifica-se que a totalidade dos resultados 

apresentados, correspondem a diferentes áreas de intervenção do 

design (têxtil, moda, produto e comunicação), eventualmente devido 

à transversalidade dos termos. No entanto, e apesar de se encontrarem 

identificadas correspondências no âmbito do design de produto/industrial, 

não surge qualquer projeto de investigação cujo objetivo tenha sido a 

reintegração de resíduos na produção de novos artefactos. 

Sem surpresa, verifica-se igualmente que quando pesquisadas publicações 

que incluam a palavra-chave brutalismo, não são encontrados quaisquer 

resultados. 

continuação tab. 1 Compilação 
dos resultados da pesquisa no 
RCAAP
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Nesse sentido, conclui-se ser de elevada pertinência, a abordagem 

por parte do Design (com o apoio da Engenharia), ao tema da 

reintegração de resíduos industriais no processos de fabrico, por meio 

do desenvolvimento de novos artefactos que, através do seu desenho, 

potenciem as caraterísticas naturais de materiais inovadores, integradores 

de resíduos (com especial enfoque para geopolímeros), entre as quais 

as suas cores de tons pardos, textura irregular, aspeto rude, entre 

outras, mas também, adotando geopolímeros na produção de modelos 

de artefactos já existentes, reduzindo assim a quantidade de resíduos 

depositados no meio ambiente, bem como diminuindo o consumo de 

cimento, por forma a contribuir para o conjunto de ações destinadas à 

sustentabilidade do Planeta.

Dadas as caraterísticas da investigação (da relação e partilha imediata de 

resultados entre a engenharia e o design), foi claro que no seu decorrer, 

a metodologia aplicada iria assumir caraterísticas particulares, uma vez 

que esta se desenrolou em paralelo à investigação laboratorial praticada 

no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho, 

tirando partido dos seus resultados relativamente ao apuramento de 

inovadores materiais e novos processos de fabrico. 

Não obstante esta caraterística, considerou-se pertinente a adoção de um 

modelo orientador, já existente e com provas dadas, tendo-se elegido o 

modelo de Duplo Diamante (fig. 12), desenvolvido pelo Design Council10 

em 2005, com o objetivo de fornecer uma ferramenta, transversal ao 

desenvolvimento criativo, independentemente da área especifica do 

projeto a ser desenvolvido.

fig. 12 Metodologia do Duplo 
Diamante do British Design Council

10 O Design Council é um organismo estatal, fundado por Hugh Dalton em 1944, no Reino 
Unido por com o objetivo de garantir a boa aplicação das práticas de design aos produtos 
produzidos no reino Unido.
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A adoção do processo de Duplo Diamante como método orientador 

da corrente investigação, teve especial relevância e impacto positivo na 

colaboração das duas equipas (design e engenharia), garantindo assim 

que o resultado final esperado, fosse alcançado com sucesso. Na fase 

inicial do projeto, terão sido organizados e definidos os momentos 

de entrega de resultados, focando cada uma deles no seu propósito, 

garantindo assim que os desvios dos objetivos inicialmente definidos 

seriam minimizados. 

Ao longo da fase intitulada “Discover”, realizou-se a pesquisa do estado 

da arte, relativamente a geopolímeros e artefatos produzidos em betão, 

já disponíveis no mercado; na fase “Define”, foram determinadas as 

tipologias de artefactos a desenvolver bem como a tipologia de resíduos 

a integrar (dentro do largo espetro disponível); na fase “Develop” teve 

lugar o desenvolvimento de uma série de modelos de artefactos e 

realizados os primeiros protótipos. Por fim, na fase “Deliver”, produziram-

se os primeiros artefactos em contexto industrial, e organizou-se a sua 

apresentação pública. 

1.4  Estrutura da tese

O presente documento de tese encontra-se dividido em seis capítulos. 

No capitulo 1 começa-se por descrever o interesse gerado por este 

tema de investigação, abordando a metodologia adotada, que inclui 

a revisão da literatura, as questões da investigação, terminando com a 

caraterização geral do projeto Geodesign, onde são descritos os seus 

objetivos, detalhes relativos ao financiamento, descrição dos parceiros 

que compõem o consórcio, e processo de construção da marca 

Geodesign e sua aplicação aos diversos suportes. A introdução ao tema 

da sustentabilidade é realizada no capítulo 2, onde se contextualiza 

historicamente a sua origem, e respetivas propostas de medidas no 

sentido de implementar práticas sustentáveis, com vista a minimizar a 

descontrolada produção de resíduos que tem lugar anualmente, em 

todo o mundo. No capítulo 3 é realizado o levantamento do estado 

da arte relativamente a artefactos de mobiliário urbano, com especial 

enfoque para bancos produzidos em betão (material de referencia para 

o geopolímero), sob a forma de compilação, contextualização e análise 

dos artefactos, abrindo caminho à descrição das visitas exploratórias 

realizadas a diferentes feiras do setor da construção e mobiliário, na 

Alemanha em Janeiro de 2017. No capítulo 4 dá-se especial enfoque 

Brutalismo, tema central da presente investigação, já que constituirá 
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a base estética para o desenvolvimento dos artefactos, nesse sentido 

apurando a sua origem e o que o caraterizou, contando com os detalhes 

da análise comparativo de edifícios das épocas em estudo, terminando 

com a comparação dos seus traços distintivos com as caraterísticas do 

design de produto/industrial praticado à época. No capitulo 5 é descrito o 

desenvolvimento de produto, dividindo-o em dois grandes subcapítulos: 

o primeiro dedicado exclusivamente à apresentação pormenorizada 

dos ensaios laboratoriais, realizados às formulações de geopolímeros 

e argamassas integradoras de resíduos, e o segundo, dedicado ao 

desenvolvimento de artefactos e apresentação de resultados, detalhando 

todo o processo adotado, segundo um modelo empírico e heurístico, 

culminado com a apresentação pública de um conjunto de artefactos 

de diferentes tipologias, resultantes por um lado do desenvolvimento 

realizado, como também do manifesto Neo-Brutalista que dá indicação 

das linhas guia para o desenvolvimento de novos artefactos que 

potenciem as caraterísticas nativas dos resíduos. No ultimo capítulo 

do documento, 6, são apresentadas as conclusões finais do projeto. O 

presente documento de tese encerra com a bibliografia, lista de figuras e  

anexos.

1.5  Questões de investigação

Como poderá o design contribuir para a transformação de resíduos 

industriais em novos bens transacionáveis, contribuindo para a 

economia circular?

Em parceria com a CVR e W2V, foram desenvolvidos artefactos cuja 

estética se baseia no movimento Brutalista da arquitetura, por se 

considerar que nele residem aspetos singulares de valorização do material 

construtivo. Nesse sentido pretende-se que a estética dos produtos 

valorize as caraterísticas naturais do geopolímero, como as suas cores 

pardas e textura irregular, criando assim uma nova necessidade no 

mercado, da valorização do erro/defeito.
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Poderão os resíduos industriais constituir um novo material estável 

e conformável destinado à construção?

Com os laboratórios de investigação cientifica da UTAD, UM e UA, foram 

desenvolvidos geopolimeros por agregação alcalina, que se avaliaram e 

classificaram segundo as matérias primas que incorporam, bem como 

qualidades de resistência mecânica e envelhecimento, que revelaram.

Como compatibilizar esteticamente a rudeza expressiva de 

materiais residuais (ecológicos) e a sua comercialização?

A investigação desenvolveu-se na direção da refundação de uma estética 

brutalista, adequada aos ideais ecológicos da economia circular, e 

respetivos constrangimentos estéticos, com o objetivo de criar uma nova 

necessidade no mercado, que torne economicamente viável a integração 

de resíduos em novos produtos.

Que artefactos desenhar sob o triplo constrangimento de uma 

expressão brutalista, apresentando baixa capacidade de resistência 

e coesão física, aplicável a função turística de equipamento urbano 

ou material destinado à construção arquitetónica?

Atendendo aos custos inerentes a um projeto desta grandeza, a 

equipa de doutoramento resolveu integrar o projeto de candidatura a 

financiamento para Investigação e desenvolvimento, inscrito no programa 

Norte 2020, tendo recebido resposta positiva e respetivo financiamento 

de 636.298.21€. Os detalhes do projeto encontram-se descritos no ponto 

1.6.
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1.6  Projeto Geodesign

1.6.1  Definição do projeto

“Transforming society and the world’s economy to a sustainable basis 

presents the most significant challenge to the 21st century. This challenge 

is unprecedented in scope. Its context is the planet as a whole. It requires 

a fundamental shift in consciousness as well as in action. It calls for a fresh 

vision, a new dream and new approaches for shaping an evolving new 

reality.”TL2 Michael Ben-Eli

Os resíduos produzidos por empresas sediadas na região norte de 

Portugal, do setor da fundição, vidro e tratamento de águas, criam a 

oportunidade de utilizar estes materiais secundários como substitutos 

de materiais primários (Castro, F., 2016). É cada vez mais pertinente que 

os resíduos da atividade humana sejam aproveitados, substituindo as 

matérias primas retiradas da natureza, contrariando assim a atual não 

utilização de aproximadamente 90% dos resíduos gerados (Castro, F., 

2016). Apoiando-se nestas premissas surge o projeto Geodesign, com a 

ambição de, através do design, contribuir para a mudança e consequente 

sustentabilidade do planeta, através do desenvolvimento de um conjunto 

de produtos que promovam a reintegração de desperdício na cadeia de 

valor, bem como, libertando o meio ambiente da produção de matéria 

prima virgem (com especial enfoque para o cimento). 

Este foi também o mote para o inicio desta investigação, que assenta 

no estudo do movimento Brutalista como base estética guia, ao longo 

do desenvolvimento dos artefactos, pretendendo colocar o design ao 

serviço do planeta, através do desenho de produtos, que tirem partido 

das características naturais dos materiais obtidos por geopolimerização, 

da sua paleta de cores pálidas, texturas irregulares e variabilidade 

cromática, inaugurando assim uma nova estética que se denomina por 

Neo-Brutalista.

A necessidade urgente para encontrar meios viáveis para o descarte 

das enormes quantidades de resíduos industriais, produzidos sobretudo 

na Europa, representou a motivação necessária para a criação de um 

consórcio, com vista à apresentação de uma candidatura ao Sistema 

TL2 Transformar a sociedade e a economia mundial numa base sustentável é o desafio mais 
significativo do nosso tempo. Este desafio não tem precedentes em relação ao seu objetivo. 
O seu contexto é o planeta como um todo. Requer uma mudança fundamental tanto na 
consciência como na ação. Obriga a uma nova e refrescada visão, um novo sonho e novas 
abordagens para moldar novas realidades de evolução.
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de Incentivo à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) 

identificado com o aviso número 33/SI/2015, com data de abertura a 

07-12-2015. Este tipo de incentivos, tem como principal objetivo, apoiar 

projetos de empresas em co-promoção com outras empresas ou restantes 

entidades do sistema de I&I. 

Os projetos em co-promoção, prevêm a sua realização em parceria entre 

empresas, ou entre estas e entidades não empresariais do Sistema de 

I&I liderados por empresas, compreendendo atividades de investigação 

industrial e/ou de desenvolvimento experimental, que levem à criação 

de novos produtos, processos ou sistemas, ou à introdução de melhorias 

significativas em produtos, processos ou sistemas já existentes, a serem 

aplicados na região NUTS11 II do Continente.

Na génese deste consórcio, está a multidisciplinaridade da equipa, 

capaz de garantir a investigação em novos materiais geopoliméricos, 

e outros materiais integradores de resíduos (Universidade do Minho 

e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, representadas pelos 

laboratórios de Metalurgia e de Engenharia Civil respetivamente); a 

prestação de consultadoria sobretudo a empresas do Norte de Portugal, 

produtoras de resíduos das classes C e F (CVR); a recolha e gestão de 

resíduos industriais, produção de produtos e sua comercialização (W2V) e 

o desenvolvimento de artefactos, destinados à arquitetura e urbanismo, 

produzidos em materiais compósitos integradores de resíduos, 

desenvolvidos em laboratório (Providência Design).

A candidatura ao Sistema de Incentivo à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (SI I&DT) identificado com o aviso número 33/SI/2015, 

recebeu aprovação em julho 2016, prevendo o início oficial do projeto 

arrancasse em Novembro de 2016.

O investimento total aprovado, no montante de 636.298.21€, foi 

distribuído pelas 5 entidades promotoras do projeto conforme se pode 

verificar na tabela 2. 

11 NUTS II é a nomenclatura utilizada para fins estatísticos, referente às unidades territoriais, das 
quais fazem parte as regioões Norte, Centro, Area Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, 
Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira
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A aprovação da candidatura apresentada, pressupôs a definição de um 

nome e respetiva criação de marca, representativos por um lado, dos 

objetivos e valores do projeto, como também dos produtos (formulações 

e artefactos) resultantes da investigação, realizada ao longo do prazo 

previsto para implementação do projeto (36 meses). 

O nome elegido para caraterizar o projeto - Geodesign - pretende, 

através da ligação das palavras geo (terra) e design (desenho), representar 

o design da sustentabilidade do planeta, como meio para a sua 

preservação, contribuindo para a criação de novos hábitos de consumo, e 

do desenho de uma nova economia, que se pretende circular, onde entre 

outros aspetos, a quantidade de matéria prima virgem a ser retirada do 

Planeta, passe a ser inferior àquela que é proveniente de reutilização de 

outro materiais, dando lugar de destaque e atribuindo valor acrescentado 

aos resíduos (industriais), já que estes passam a representar a fonte 

principal de matéria prima. 

Inerente à criação do nome Geodesign, está a definição da sua marca/

representação gráfica. A marca é uma prática do marketing, na qual 

é criado, um nome, simbolo para uma empresa, que seja facilmente 

identificável como pertencente a essa mesma empresa, facilitando a 

sua identificação e distinção perante os seus concorrentes (Smithson, 

E., 2015). Pretende-se por isso, que a marca desenvolvida para 

representar o projeto Geodesign, contribua para a sua distinção entre as 

tab. 2 Financiamento atribuido ao 
projeto Geodesign
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restantes marcas já presentes no mercado, que se dedicam à produção 

e comercialização de artefactos produzidos em geopolímeros, ou 

argamassas integradoras de resíduos, fazendo-a representar nos seus 

produtos, comunicação (estacionário, website, panfletos promocionais e 

catálogos), e no stand criado para apresentação do projeto em feiras do 

setor da construção e arquitetura.

1.6.2  Parceiros

O projeto Geodesign consiste num consórcio multidisciplinar, composto 

pelo total de 5 parceiros, cujas diferentes valências, garantem a execução 

do projeto, desde a recolha de resíduos industriais e a sua classificação, à 

execução de atividade laboratorial, com vista à sua integração em novos 

materiais, como diferentes tipos de geopolímero e argamassas, e o design 

e desenvolvimento de produtos, destinados à arquitetura e urbanismo. 

Assim, realizou-se a definição de cada um dos parceiros integrantes do 

presente consócio:

CVR

O CVR - Centro de Valorização de Resíduos, consiste numa instituição 

privada, sem fins lucrativos, fundada em 2002 pela Universidade do 

Minho, TecMinho, Associação Industrial do Minho e a Associação 

Portuguesa de Fundição, contanto com mais 33 associados fundadores 

e outros 43 aderentes. Focada na prestação de serviços de investigação, 

análise cientifica, e aplicação de soluções reais na área da valorização 

de resíduos, o CVR tem vindo a desenvolver competências para apoiar 

projetos e iniciativas relacionadas com uma ampla gama de resíduos 

industriais, independentemente da área da atividade industrial. (Vilarinho, 

C. 2016), presidente do conselho de administração do CVR, indica 

que toda a atividade do centro visa contribuir para a eficaz gestão 

e valorização de resíduos, diminuindo ou anulando o seu impacto 

ambiental. Ao longo dos 16 anos de atividade, o CVR desenvolveu 

mais de uma centena de projetos de investigação e desenvolvimento 

tecnológico (I&DT) nacionais e internacionais, beneficiando a sociedade 

de um modo geral, no que concerne à garantia que oferece às 

empresas no sentido do cumprimento dos requisitos legais ambientais, 

mas também ao desenvolver metodologias e tecnologias inovadoras 

que reduzam a produção dos resíduos gerados nas sociedades 

contemporâneas.
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O CVR disponibiliza serviços de análises laboratoriais e de consultoria, 

bem como um departamento de I&D que promove e implementa 

projetos de tratamento e valorização de resíduos, tirando assim partido 

dos laboratórios de tratamentos biológicos, hidrometalúrgicos, de 

incorporação em cerâmicos e em materiais cimentícios, abarcando assim 

áreas de investigação de incorporação de resíduos como materiais na 

construção civil, recuperação de metais e sais metálicos, entre outros. 

É nas áreas de investigação anteriormente enunciadas, que assenta a 

importância da participação do CVR no projeto Geodesign, como pilar de 

prestação de consultadoria à investigação, relativamente à integração dos 

resíduos industriais em geopolímeros e argamassas.

W2V

A W2V - Waste to Value, foi fundada em 2008 por iniciativa do CVR 

- Centro para a Valorização de Resíduos, com o objetivo de auxiliar na 

instalação de soluções industriais na área da gestão de resíduos.

Através da consultadoria prestada às empresas, a W2V apoia na 

implementação de tecnologias e soluções, desenvolvidas em Portugal, 

que permitam racionalizar a gestão dos resíduos, tornando-a mais 

económica/rentável, indo de encontro à hierarquia de gestão de resíduos. 

Desde a sua fundação, a W2V tem tido uma importante atividade de I&D, 

associando-se agora ao projeto Geodesign, como entidade responsável 

pelo desenvolvimento de meios, com vista à produção e comercialização 

dos artefactos a serem desenvolvidos. 

Providência Design

Providência Design, tem início em 1985, na cidade do Porto, fundado por 

Francisco Providência. Com especial enfoque no design gráfico, o estúdio 

Providencia Design, tem, ao longo dos anos, colaborado em vários projetos 

de design de produto, e expositivos, sendo exemplo disso a sua colaboração 

com a empresa Larus, a coordenação do projeto Art on Chairs, Burilada, 

entre muitos outros. Em 1990 recebeu prémio National Design Award, na 

categoria de Comunicação, Produto, e Design de Exposições, atribuído pelo 

Centro Português de Design. A versatilidade do estúdio Providência Design, 

patente na diversidade de projetos lá elaborados com sucesso, criam as 

condições ideais para a sua colaboração neste projeto, através do desenho 

de artefactos, a serem produzidos em materiais integradores de resíduos, 

com vista a contribuir para a evolução de uma nova economia circular.
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UTAD

A UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem início em 

1973 como Instituto Politécnico de Vila Real (IPVR), tendo registado 

o inicio do 1º ano letivo a 2 de dezembro de 1975, com os cursos de 

bacharelato em Produção Vegetal, Produção Animal e Produção Florestal. 

A 14 de setembro de 1979, o IPVR foi elevado a Instituto Universitário, 

tendo adotado a designação de Instituto Universitário de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (IUTAD), permitindo que, menos de 10 anos de depois, 

visse comprovando o reconhecimento universal da sua intensa atividade 

nos domínios do ensino e da investigação científica e tecnológica, 

ascendendo assim à categoria de Universidade, como Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O seu reconhecimento como centro 

académico de referencia, contribuindo assim para o desenvolvimento 

da região onde está integrada, onde potenciou a criação do Parque de 

Ciência e Tecnologia, “Regia Douro Park” e o Centro de Excelência da 

Vinha e do Vinho, bem como a criação de espaços de pré-incubação 

de empresas, promovendo o empreendedorismo e as ligações ao 

mundo empresarial, como meio com forte potencial de introdução 

dos estudantes ao mercado de trabalho. A colaboração da UTAD com 

o projeto Geodesign, realizou-se especificamente através da estreita 

colaboração com o Laboratório de Engenharia Civil, coordenado pelo 

Engenheiro Nuno Cristelo, onde foram desenvolvidas e melhoradas 

diferentes formulações de geopolímeros e argamassas integradoras de 

resíduos.

Universidade do Minho

  A Universidade do Minho é uma instituição de ensino, fundada no ano 

de 1973. Desde cedo representou o papel de agente central na região, 

sendo considerada uma importante referência de ensino nacional, 

reconhecida como parceiro de relevo no panorama Europeu e global. 

Localizada no Norte de Portugal, a Universidade tem um campus na 

cidade de Braga e outro na cidade de Guimarães, onde disponibiliza uma 

ampla oferta formativa graduada e pós-graduada.

Na estrutura organizacional da Universidade encontram-se inúmeras 

unidades orgânicas de ensino e investigação, como as escolas de 

Arquitetura, de Ciências, de Ciências da Saúde, de Direito, de Economia 

e Gestão, de Engenharia, de Psicologia e Escola Superior de Enfermagem, 

e os Institutos de Ciências Sociais, de Educação e de Letras e Ciências 

Humanas. A UMinho possui um conjunto de infraestruturas e de serviços 

de apoio aos alunos e ao ensino, desde bibliotecas e laboratórios de 
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informática, reprografias e livrarias. Ao todo, dispersas pelos três campos 

universitários, um em Braga e dois em Guimarães, são disponibilizadas 

mais de três dezenas de bibliotecas, com cerca de 300.000 livros, 

respondendo assim ao compromisso para a prática de um ensino de 

excelência. A colaboração da Universidade do Minho com o projeto 

Geodesign, fez-se através do Laboratório de Engenharia Mecânica, cuja 

investigação foi liderada pelo professor Fernando Castro. 

Considera-se que a parceria entre as 5 entidades anteriormente 

descritas, num projeto de investigação com o objetivo de promoção 

da sustentabilidade através da criação de uma nova mentalidade de 

consumo, representa uma oportunidade única de materializar o know-

how individual de cada uma, permitindo potenciar a investigação 

laboratorial realizada ao nível académico, passando-o com sucesso para 

a prática, através da W2V e Providencia Design, que com a sua larga 

experiencia, ganham lugar de destaque em transformar os resultados da 

investigação, em novos bens transacionáveis, colocando assim o design, 

como agente promotor de uma nova logica de mercado, com vista à 

proteção do Planeta.

1.6.3  Marca Geodesign

1.6.3.1  Observação da pré-existência

“Brands with strong images are able to influence customers’ choices...”TL3 

Chiranjeev Kohli, Douglas Labahn

O desenvolvimento da marca Geodesign, parte da necessidade de, 

não só encontrar um elemento gráfico capaz de representar o projeto, 

como de acompanhar todos os produtos desenvolvidos, fazer parte 

dos suportes de comunicação realizados (como cartazes, roll-ups e 

stands expositivos), mas sobretudo que seja significativo de uma marca 

sinónimo de inovação, de uma nova tipologia de produtos, e acima de 

tudo, do surgimento urgente de um novo projeto, cujo objetivo é o de 

preservar o Planeta Terra. Considerou-se portanto pertinente, iniciar o 

processo de criação da marca Geodesign, pela revisão de outras marcas 

já presentes no mercado, com especial enfoque para as que se dedicam 

TL3 “As marcas com uma imagem forte, têm a capacidade de influenciar as escolhas dos 
clientes...”
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CalStar
www.calstarproducts.headwaterscm.com

A Calstar é uma empresa especializada na produção de tijolo, a partir de 

cinzas volantes. Iniciou a sua atividade em 2010, tendo encerrado em 

2015 por falta de liquidez financeira.

A logomarca remete para um movimento circular, associando-se 

eventualmente à reciclagem, e economia circular, adotando a cor verde, 

representativa da natureza, do “eco-friendly”.

Duco
www.ducoindustries.com

Empresa com origem na Índia, produtora e fornecedora de tijolos 

fabricados a partir de cinzas volantes.

A logo marca da Duco Industries dá indícios de um movimento circular, 

utilizando no entanto cores pouco vivas (fundo preto, amarelo e 

vermelho) que não estão normalmente associadas a produtos de cariz 

reciclável/sustentável.

à produção e comercialização de produtos fabricados em geopolímeros 

e/ou integradores de resíduos industriais, no sentido de identificar de 

que forma se fazem representar no mercado, analisando indícios gráficos 

que as pudessem relacionar de imediato com os produtos por elas 

comercializados. Esta pesquisa de marcas/empresas, foi realizada através 

da web, com recurso ao Google, utilizando as palavras-chave geoplymer, 

geopolymer cement e geopolymer products. Os resultados obtidos 

encontram-se dispostos por ordem alfabética. 

fig. 14 Logótipo CalStar

fig. 15 Logótipo Duco Industries
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Ecoo Green
www.ecoogreen.com.br

A Ecoogreen propõe uma alternativa de tijolos produzidos por terra, 

cimento e água, não necessitando de cozedura. O desenho permite o 

seu assentamento sem necessidade de fundações, tornando a obra mais 

rápida de concluir, reduzindo custos de mão de obra.

Na logomarca da empresa predomina o verde em duas tonalidades, 

associado ao desenho de uma casa com uma folha, invocando a 

sustentabilidade do produto.

EcoBrick
www.ecobrick.in

Empresa indiana especializada na produção de tijolos que inclui tijolos 

produzidos a partir de cinzas volantes.

A nivel formal da marca, caracteriza-se por uma tipografia retilinea, 

rectangular sob a vertical, em associação ao desenho de dois tijolos, 

levando o utilizador a relacionar de imediato a marca com o produto 

que vende. As cores utilizadas (verde e o laranja terra) representam a 

sustentabilidade (verde) e o tipo de produto (laranja terra)

fig. 16 Logótipo Ecoogreen

fig. 17 Logótipo EcoBrick
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Geocement
www.geocement.in

Kiran Geopolymer é um produto da Kiran Global Chems Limited, uma 

empresa sedeada na India, especializada em geopolimeros, fornecendo 

blocos de pavimento em geopolimero, ou geopolimero em forma de pó.

A marca anuncia o seu produto como sendo “o mais recente betão 

verde” de forma muito evidente, dando a ideia de prosperidade através 

do grafismo do logotipo. A cor verde é a predominante, relacionando-se 

com a sustentabilidade que a empresa defende.

Pyrament
www.geopolymer.org/news/pyrament-cement-good-for-heavy-traffic-after-25-years

Substituto do cimento para construção de estradas. Desenvolvido por 

Josef Davidovits, este produto é fornecido apenas sob a forma de matéria 

prima e não de produto acabado.

O nome dado ao produto não se considera como sendo uma marca, 

já que não existe qualquer comunicação relativamente ao produto, um 

website, registos de panfletos promocionais, ou mesmo embalagem do 

produto.

fig. 18 Logótipo Kiran Geocement

fig. 19 Representação gráfica da 
marca Pyrament
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Rammed Earth Works
www.rammedearthworks.com

A Rammed Earth é uma empresa especializada na produção e instalação 

de paredes em taipa e no desenvolvimento e produção de blocos/tijolos 

de taipa e paredes pré-fabricadas. 

A sua logomarca, em tipografia não serifada, inclui uma linha ondulada 

centrada dividindo o nome em dois tons de verde associando-se à nuance 

de tons obtida nos paineis produzidos pela Rammed Earth Works.

Watershed Materials
www.watershedmaterials.com

A Watershed Materials pertence ao grupo Rammed Earth Material, sendo 

responsável pela comercialização e desenvolvimento de tijolos a partir de 

rocha calcária tirando partido da geopolimerização, reduzindo assim a 

pegada ecologica destes produtos. 

A marca, simples, não dá qualquer indicio daquilo a que se refere, sendo 

usada uma tipografia não serifada sobre um fundo preto.

O resultado da pesquisa, refletiu a oferta escassa de marcas e/ou 

fabricantes de produtos produzidos em geopolímeros,verificando-se 

enorme discrepância gráfica, no modo como as empresas se fazem 

representar através da sua logo-marca.

 

O processo de análise às marcas produtoras e representantes de 

produtos fabricados a partir de geopolímeros e/ou integradores de 

resíduos industriais, veio demonstrar, conforme indicado anteriormente, 

heterogeneidade na sua representação gráfica, sendo que o elemento 

fig. 20 Logótipo Rammed Earth 
Works

fig. 21 Representação gráfica da 
Watershed Materials
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comum verificado em 5 dos 8 exemplos recolhidos (Calstar, Ecoogreen, 

Ecobrick, Kiran Geopolymer e Ramed Earth Works), está relacionado 

com o uso da cor verde, na totalidade ou parcialmente, na representação 

gráfica da marca, caraterística que se verifica estar habitualmente 

associada à promoção da sustentabilidade ambiental (Delong, M.; Goncu 

Berk, G. 2013). 

Constata-se que ao nível formal, existe uma significante diferença na 

representação das logo-marcas anteriormente mencionadas, onde em 

cada uma, é atribuído destaque a elementos particulares, tornando-as 

totalmente distintas entre si. Como exemplo, considera-se a Calstar, 

que apresenta um grafismo circular que parece querer remeter para a 

circularidade da economia, apontando para a sustentabilidade da marca, 

distinguindo-a das demais presentes no mercado, que não comunicam 

a economia circular (ou sustentabilidade) como um dos seus valores 

basilares.

Outro exemplo, da EcoBrick, onde é evidente o ênfase dado à imagem do 

produto que comercializam (tijolo), associando-o à cor verde, remetendo 

(novamente) para materiais de construção sustentáveis. Na representação 

gráfica da Kiran Geopolymer é apresentado um grafismo que indicia 

para a representação da luz, eventualmente como significativo de 

prosperidade, de uma nova esperança, ou uma alternativa sustentável 

aos materiais disponíveis. 

Destacam-se as logo-marcas da Rammed Earth Works e Watershed 

Materials (pertencentes ao mesmo grupo económico), onde para a 

primeira, é utilizada uma font12 tipográgica não serifada aproximada do 

estilo Helvética13, com dois tons de verde (escuro), associando assim a 

sua atividade, de cariz sustentável aos valores éticos da empresa, sendo 

que para a segunda, é utilizada uma fonte do mesmo estilo não serifado, 

preenchida a negro, em alto contraste, aqui não remetendo diretamente 

para uma significancia da sustentabilidade, adotando uma solução 

neutra. 

12 fonte tipográfica é um padrão ou conjunto de caractéres com relação entre si através do seu 
desenho e tamanho, que representam letras, números e outros símbolos.  

13 Helvética é uma fonte tipográfica desenvolvida por Max Miedinger e Eduard Hoffman em 
1957 como alternativa à Akzidenz-Grotesk. A Helvética é uma das fontes tipográficas mais 
populares do mundo, habitualmente associada ao modernismo.
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1.6.3.2  Criação da marca Geodesign

Partindo da observação realizada à pré-existência, e dos princípios que se 

pretendiam serem caraterizadores da marca Geodesign - sustentabilidade; 

economia circular; exploração de novos materiais de base geopolimérica; 

integração de resíduos industriais; valorização de resíduos através do 

design, integrado na produção de produtos destinados à arquitetura e 

urbanismo - considerou-se que a solução para representação gráfica da 

marca, deveria ser reveladora dos princípios enunciados anteriormente, 

bem como representar ou sugerir, as características naturais dos 

materiais, como a cor heterogénea e a textura irregular. (Providência, 

F. 2008), afirma que “O design de comunicação, de ambientes e 

de produto, convergem estrategicamente para os argumentos da 

marca, centro de coerência da cultura da empresa”. Nesse sentido, 

e atendendo à tipologia de produtos que iriam integrar a marca 

(elementos modulares para pavimento e mobiliário urbano, destinados 

à Arquitetura e Urbanismo), considerou-se que a representação gráfica, 

deveria também refletir essa modularidade, na forma como se viria a 

definir morfologicamente, apontando para a relação entre um eventual 

elemento geométrico e texto, capaz de dotar a marca de rápida leitura e 

fácil memorização. 

O elemento que surge de imediato como potencial representante 

da representação gráfica desejada, é o paralelepípedo14. Esta forma 

geométrica, associada habitualmente ao tijolo, representa um dos 

elementos construtivos (semi-industriais) mais revolucionários. O seu 

aparecimento remonta a 8000 a.c. em Jericó na Palestina, tendo o 

modelo inicial do tijolo sido sujeito a diversas variações de tamanho 

e materiais, permitindo-lhe manter-se como o elemento construtivo 

principal até ao inicio do século XX, altura em que terá sido substituído 

pelo betão e aço15.

14 Paralelepípedo consiste num sólido geométrico de 6 faces, em que pelos duas são idênticas e 
paralelas entre si. 

15 Disponível em https://owlcation.com/humanities/Who-Invented-Bricks-Mortar-and-Concrete. 
Consultado em 18/2/2018
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Com base nestes objetivos, em colaboração com o atelier Providência 

design, foram realizados os primeiros esquiços (fig. 22), de forma livre e 

descomprometida, com o objetivo de dar inicio ao desenvolvimento da 

identidade gráfica da marca Geodesign. Segundo (Ullman, et all, 1990), 

a realização de esquiços ao longo do processo criativo, representa um 

importante meio para comunicar uma ideia, ou para auxiliar essa mesma 

ideia a ganhar forma no papel.

16 outline é o termo utilizado  normalmente para designar a linha de contorno de uma forma 
geométrica

17 tridimensional é o tipo de representação em desenho ou visualização que contempla as 3 
dimensões (comprimento, largura e altura) 

Nesse sentido, à medida que surgem mais variações, verifica-se uma 

aproximação àquilo que se intencionava (fig. 23), a relação entre a forma 

paralelepipédica do tijolo, como representação da modularidade dos 

artefactos, e algum abstracionismo na sua representação. Simplificada a 

forma, eliminando-se a representação de 3 arestas, esta traduz-se apenas 

num outline16, remetendo para a representação tridimensional17 do 

tijolo. O outline “irregular/sinuoso” (fig. 24) invoca a irregularidade das 

superfícies de produtos produzidos em geopolímeros e/ou argamassas 

inclusoras de resíduos.

fig. 22 Esquiços de estudo para a 
logomarca Geodesign

fig. 23 Esquiço paralelepipédico da 
a marca Geodesign

fig. 24 Evolução do esquiço 
anterior
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A partir deste ponto, considerou-se que se justificava a transformação 

do resultado alcançados anteriormente, em desenho digital. Para tal, 

recorreu-se ao software Illustrator, capacitado para desenho vetorial, por 

forma a realizar a manipulação necessária, com vista a atingir o resultado 

desejado, conforme se pode verificar no processo representado na figura 

25.

1
Paralelepípedo representado 
tridimensionalmente

3
Transformação do outline regular, 
em linhas “sinuosas”

2
Remoção das arestas interiores, 
destacando o outline da figura

4
Versão preenchida do outline

O resultado apresentado no ponto 4 da figura 25, relativo ao processo 

de desenho da representação gráfica da marca Geodesign, revelou ir de 

encontro à ideia inicialmente idealizada. Com recurso à fonte tipográfica 

Gravur Condensed na variação Black (fig. 26), foi testado o nome 

Geodesign, na forma geométrica anteriormente obtida, posicionando a 

marca, na área referente à face superior do paralelepípedo, conforme se 

pode verificar na figura 27.

fig. 25 Processo de construção da 
marca Geodesign



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado54

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Thin

Light
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fig. 26 Gravur Condensed

Aa Ff GPp Ee

fig. 27 Logomarca Geodesign
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Como referido anteriormente, pretendia-se que a presença do “ruido” 

ao longo de todo o outline, aproximasse o elemento gráfico da 

marca Geodesign, à baixa resolução das morfologias desenvolvidas, 

e à ausência de acabamento dos artefactos a serem produzidos em 

geopolímeros e argamassas integradoras de resíduos. O recurso à cor 

preta para preenchimento do fundo, traduzindo-se numa solução em 

alto contraste18, permite, não só, que a logo marca se destaque das 

demais, como garante a sua boa leitura/legibilidade, mesmo quando 

esta é impressa em baixa resolução, ou aplicada aos diferentes suportes 

necessários para representação do projeto. 

Outra caraterística que se considera representar uma vantagem, é 

a possibilidade que a marca oferece para que o preenchimento do 

fundo a negro, dê lugar a fundos fotográficos, representando texturas 

ou imagens de resíduos, conforme se pode verificar na figura 28, 

expressando assim, de forma mais evidente, os valores éticos associados 

à marca (sustentabilidade, reciclagem, economia circular e nova 

mentalidade de consumo).

18 Entende-se por alto contraste quando uma imagem vê os seus tons claros e escuros 
acentuados ao ponto de estes se sobreporem aos meios tons.

fig. 28 Variações da logomarca 
Geodesign através da aplicação de 
fundos fotográficos
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1.6.3.3  Aplicação da marca a diferentes suportes

Atendendo às caraterísticas do projeto Geodesign, foram identificados 

diferentes suportes onde a marca desenvolvida viria ser aplicada. 

Com vista a garantir a presença do projeto na web, desde a sua 

implementação, deu-se prioridade à realização do website19 institucional 

Geodesign, disponível no endereço web20 www.geodesignproject.com. 

Para a seu desenvolvimento e produção, recorreu-se ao formato 

wordpress21, onde através da aquisição de um tema predefinido, foi 

possível adaptá-lo às intenções/vontades da equipa para a representação 

do projeto neste suporte. Esta solução construtiva em wordpress, permite 

a atualização do website ao longo do projeto por diferentes elementos 

da equipa, de forma relativamente simples, que através do login na 

plataforma, têm acesso ao seu back-office, permitindo adicionar/editar 

conteúdo. No que toca ao design, optou-se por um tema do estilo one-

page, por forma a permitir que apenas com recurso ao scroll, o utilizador 

possa navegar no website, tendo acesso a uma visão geral de todo o seu 

conteúdo. 

Concluído em Abril 2017, o website fica de imediato on-line (fig. 29), 

permitindo a sua consulta, apresentando os objetivos gerais do projeto, 

fazendo referencia aos membros constituintes da equipa e instituições 

que representam, cronograma de execução (Gantt), diferentes fases 

de evolução, eventos onde o projeto terá estado presente, e noticias 

relacionadas com a temática. 

19 website é um conjunto de páginas estilizadas, onde é colocado conteúdo, ficando 
posteriormente disponivel na web através de um endereço

20 Endereço web ou URL (Uniform Resource Locators) os endereços da web (www) de páginas da 
Internet e arquivos acessiveis através dos navegadores (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, 
Sarafi, etc.). Os endereços web trabalham em conjunto com os endereços IP para nos ajudar 
a nomear, localizar e marcar páginas e arquivos específicos para os navegadores, podendo 
começar com https://, http://, ftp://, telnet:// entre outros. Disponível em www.palpitedigital.
com/queemail-que-sao-outras-coisas-internet

21 Wordpress é um gestor de conteúdos web em formato de fonte aberta. Algumas das funções 
incluidas são a estrutura do website (arquitetura do website) bem como o template (design do 
website), podendo estas ser alteradas.
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fig. 29 Website Geodesign

Atendendo ao facto de a marca Geodesign, ser representada pela 

W2V, considerou-se desnecessária a produção de estacionário para sua 

representação individual. Não obstante este facto, o desenvolvimento e 

produção de cartões pessoais para o designer investigador Diogo Frias, 

foi realizado (fig. 30), onde é dado elevado destaque à marca, tirando 

partido da sua capacidade para integrar diferentes fundos fotográficos. 

Considerou-se pertinente esta opção, já que estes iriam ser utilizados em 

eventos onde o investigador se fez representar, contribuindo assim para 

a comunicação e afirmação do projeto entre os seus pares. O design do 

poster do projeto (fig. 31), foi outro dos meios para o comunicar, onde a 

descrição do Geodesign é acompanhada pela identificação de todos os 

elementos da equipa (à semelhança do que acontece no website). 

fig. 30 Cartões pessoais do projeto 
Geodesign
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fig. 31 Poster de apresentação do 
projeto Geodesign

Um dos objetivos definidos inicialmente no projeto, previa a apresentação 

publica dos seus produtos, numa feira internacional do setor, tendo-se 

elegido a Concreta. A Concreta é uma feira internacional, dedicada ao 

setor dos materiais de construção, que se realiza desde 1966 no Distrito 

do Porto, contando com aproximadamente 50.000 visitantes por edição. 

Para este efeito, importava idealizar um stand para representação do 

projeto Geodesign no certame, que se realiza entre os dias 21 e 24 

Novembro 2019. O espaço expositivo disponibilizado, com a dimensão 

de 3m x 3m, seria pré-instalado no local pela organização através da 

montagem de painéis modulares que delimitavam o espaço. Atendendo 

à área disponível de 3m x 3m (9m2), e à configuração do espaço (uma 

frente), em parceria com a Providência Design, considerou-se que 

a apresentação do projeto, poderia passar pelo design e produção 

de painéis autoportantes com o objetivo de cobrirem as 3 paredes 

preexistentes do espaço (fig. 32). 
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fig. 32 Desenho tridimensional do 
stand

Esta solução permitiu que, de forma muito rápida, os painéis fossem 

montados no local, criando um espaço capaz de envolver o visitante, 

num ambiente dedicado à valorização de resíduos industriais através 

do design. Outra das vantagens, que se considerou relevante aquando 

da opção por esta tipologia de expositores, foi o facto de estes serem 

totalmente reaproveitáveis e de fácil transporte, permitindo a sua 

montagem futura noutros locais.

Tendo em conta a dimensão dos artefactos desenvolvidos, e por forma 

a maximizar a apresentação do projeto na área que foi disponibilizada, 

a proposta de design passou por incluir nos painéis autoportantes, 

uma breve descrição do projeto, apresentando os seus objetivos, bem 

como imagens alusivas aos mesmo. Previsto num dos painéis, estava 

a colocação de um televisor de led, com o objetivo de passar em slide 

show, imagens relativas aos diferentes fases do projeto, como recolha de 

resíduos, desenvolvimento laboratorial de formulações, desenvolvimento 

de artefactos e produção em escala semi-industrial. A proposta 

desenvolvida (fig. 33, 34, 35 e 36), que previa a colocação de duas 

unidades do banco cusco individual, para exposição e apoio à mostra, 

terá sido apresentada ao Professor Fernando Castro, que prontamente 

aprovou.
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fig. 33 Proposta de painel esquer-
do para stand Geodesign

integramos resíduos industriais 
para a circularidade da economia

A W2V, SA é uma empresa que se dedica 
ao desenvolvimento e manufatura 
de produtos, incorporando resíduos 
industriais não perigosos.
No seu catálogo disponibilizam-se 
produtos de mobiliário urbano (bancos de 
jardim, floreiras e vasos), para arquitetura 
(materiais de revestimento e pavimentos), 
bem como outros para interior e decoração.

fig. 34 Proposta de painel central 
para stand Geodesign
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O projeto Geodesign tem em vista a 
execução de produtos vanguardistas, 
com forte componente de design, 
integrando resíduos industriais, na 
produção de artefactos, destinados 
à arquitetura, ao urbanismo e ao 
paisagismo. Aliando o recurso a resíduos 
industriais produzidos na Região 
Norte de Portugal, ao Design e uma 
intensa atividade de I&D, propõe-se o 
desenvolvimento de produtos sob uma 
estética brutalista, mais ecológicos, 
assim contribuindo para a circularidade 
da economia e, consequentemente, para 
a sustentabilidade ambiental.

estética brutalista: contributo 
para a sustentabilidade

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

fig. 35 Proposta de painel direito 
para stand Geodesign

fig. 36 Simulação tridimensional de 
stand Geodesign
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fig. 37 Catálogo de produtos 
Geodesign

Ainda no seguimento da apresentação do Geodesign na feira Concreta, 

entre os dias 21 e 24 Novembro 2019, em colaboração com a Providência 

Design, foi desenvolvido o catálogo de produtos (fig. 37 e 38). 

Atendendo à existência de diferentes modelos e tipologias de artefactos 

na oferta Geodesign, considera-se de extrema relevância, que estes sejam 

compilados num catálogo de produtos, já que irá contribuir para a sua 

comunicação junto de potenciais clientes, no decurso de ações comerciais 

a executar no futuro, permitindo-lhes ter acesso num documento só, 

a toda a oferta disponível. O catálogo de produtos representa também 

uma eficaz ferramenta de marketing, destinado-se à sua distribuição livre 

junto dos visitantes no decorrer da Concreta
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fig. 38 Miolo do catálogo de 
produtos Geodesign

No sentido de reforçar a presença da marca Geodesign no mercado, 

reconhece-se importante, a sua participação noutras feiras a decorrer 

no futuro, do setor da Arquitetura e Construção, e Design/Design de 

Interiores), tendo-se realizado uma seleção de eventos a decorrer em 

Portugal, que se apresenta em seguida:

Design/Design de Interiores:

Intercasa – Living & Design - FIL, Lisboa

Lisbon Design Show - Lisboa

Decor Hotel - Exponor, Porto

Homeing - Exponor, Porto

IDF by Interdecoração - Exponor, Porto

Interdecoraçao - Exponor, Porto

Arquitetura/Construção:

Expoconstrói - Exposalão, Batalha

Portugal Smart Cities Summit - FIL, Lisboa

Tektónica - FIL, Lisboa

Concreta - Porto

Urban Garden - Exponor, Porto





2
Sustentabilidade: soluções para 

incorporação de resíduos
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2  Sustentabilidade: soluções para incorporação de resíduos

2.1  Conceito de Sustentabilidade

“Sustainability: Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”TL5 

Gro Bruntland

As revoluções industriais, representaram o berço para o crescimento 

económico (Hanlon, W. 2016). Porém, durante esta era, o preço pago 

pelas populações, pelo rápido avanço tecnológico, foi extremamente 

penoso, refletindo-se negativamente nomeadamente na ocorrência 

regular de mortes e proliferação de doenças respiratórias, devido em 

grande parte, ao fumo negro proveniente da queima de carvão das 

indústrias. Por esta altura, não seria considerado o potencial impacto 

da queima descontrolada de carvão e outros combustíveis fósseis, 

imprescindíveis para abastecer maquinaria e equipamentos, focando a 

prioridade no maior crescimento possível, no mais curto espaço de tempo 

(Folk, E. 2018). Verificou-se no entanto, que o crescimento económico 

descontrolado, associado ao rápido crescimento populacional, teve 

consequências graves, como a desigualdade entre os recursos utilizados 

pelo Homem, e a capacidade de o planeta os repôr, dando assim origem 

às primeiras manifestações de preocupação, impulsionadas por grupos 

de ativistas, cientes da incapacidade de o planeta resistir ao saque de 

recursos a que estava sujeito até então. Ao longo do final dos anos 40 e 

inicio dos anos 50, são inúmeras as publicações que surgem no sentido 

de levantar questões relativamente à capacidade do Planeta suportar a 

pressão exercida pelo Homem, através do rápido crescimento económico 

e populacional. Entre essas publicações encontrava-se o The Road to 

Survival de William Vogt (1948), Our Plundered Planet de Henry Osborn 

(1948), The Challenge of Man’s Future de Harrison Brown (1954), entre 

outros. 

Mais tarde, durante os anos 60 e 70, vários grupos ambientalistas, 

defendem um novo modo de vida, onde a qualidade do meio ambiente 

seria prioritário à qualidade dos materiais explorados. Publicações como 

a Silent Spring (1962) de Carson, R., ou Limits to Growth (1972) de 

Meadows et al. (1972), realçam de forma muito evidente, os potenciais 

problemas da exploração descontrolada dos recursos naturais. 

fig. 39 Monte de cinzas volantes, 
nas instalações da Hindalco, em 
Sambalpur, Odisha, India

TL5 Desenvolvimento que vai de encontro às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de alcançarem as suas próprias necessidades. Disponível em 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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A forte critica lançada a Carson por parte dos responsáveis pela indústria, 

a quem acusavam de fazer afirmações infundadas, representava a 

resistência já existente à época, relativamente à necessidade urgente 

para a adoção de medidas com vista a garantir a preservação do planeta 

e do meio ambiente. Apesar deste facto, evidencias de que o consumo 

exagerado, juntamente a questões de pobreza e aumento da disparidade 

social, estariam a levar o planeta à sua insustentabilidade, começam 

mais tarde a ganhar destaque, colocando o tema da sustentabilidade 

ambiental sob os holofotes (Giovannoni, E.; Fabietti, G. 2014). 

Em 1972, tem lugar The United Nations Conference on the Human 

Environment (Conferência de Estocolmo)22, a primeira conferencia 

internacional organizada sob orientação das Nações Unidas, com o 

objetivo discutir os problemas ambientais do planeta, representando 

um ponto de viragem relativamente às politicas internacionais para 

a proteção ambiental. Na sequencia da Conferencia de Estocolmo, 

em 1983, é convocada nova comissão pelas Nações Unidas, chefiada 

por Gro Brundtland23, com o objetivo de discutir o desenvolvimento 

sustentável do planeta. Esta comissão viria a ter enorme relevância na 

criação das politicas de proteção ambiental, já que pela primeira vez, 

o termo Sustentabilidade24 é colocado no centro do debate, dando 

origem ao relatório intitulado de Our Common Future, ou Brundtland 

Report, apresentado em 1987. Este extenso documento, aborda 

inúmeras questões como o rumo da economia internacional, segurança 

alimentar, espécies e ecossistemas, energia, indústria, entre outros, com 

o objetivo de definir guias para a implementação de medidas, com vista à 

sustentabilidade do planeta, caraterizando o desenvolvimento sustentável 

22 The United Nations Conference on the Human Environment, ou Conferência de Estocolmo 
foi a primeira grande reunião organizada pelas Nações Unidas (ONU) entre os dias 5 e 16 de 
junho de 1972, em Estocolmo, Suécia, com o objetivo de tratar questões relacionadas com a 
degradação do meio ambiente. Atualmente, a Conferência de Estocolmo é reconhecida como 
um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o Meio Ambiente, mas 
também por ter aberto caminho à busca pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e 
redução da degradação ambiental (poluição urbana e rural, desmatamento, etc). Disponível em 
https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Conference-on-the-Human-Environment

23 Gro Harlem Brundtland (20 de abril de 1939) é um personalidade política Norueguesa, que 
serviu três mandatos como primeira-ministra da Noruega (1981, 1986-89 e 1990-1996) e como 
diretor-geral da Organização Mundial de Saúde de 1998 a 2003. Em 1987 presidiu a Comissão 
Brundtland, dando origem ao Brundtland Report (Relatório Brundtland), sobre desenvolvimento 
sustentável.

24 Sustentabilidade é o equilíbrio dinâmico no processo de interação entre a população e a 
capacidade de suporte do meio ambiente, de forma que a população tenha a possibilidade 
de se desenvolver, expressando todo o seu potencial, sem que isso produza efeitos adversos e 
irreversíveis no meio ambiente do qual depende. Ben-Eli, M. (2015)
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como sendo “o desenvolvimento que vai de encontro às necessidades 

do presente, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

alcançarem as suas próprias necessidades” (Brungtland, G. 1987). 

Apesar de vaga, esta definição de desenvolvimento sustentável, tem 

como objetivo, permitir manter o crescimento económico, garantindo a 

proteção a longo prazo dos valores ambientais (Emas, R. 2015). (Porter, 

E.; van der Linde, C. 1995), afirmam, reforçando este conceito, de que 

a existência de poluição, se deve à utilização ineficiente dos recursos, 

reforçando que a redução da poluição, nomeadamente ao longo dos 

processos produtivos, deve ser sempre obtida através da adoção de 

soluções win-win25 (para o meio ambiente e economia), respeitando 

os timings naturais de regeneração da natureza, garantindo que não 

sejam extraídos mais recursos do Planeta, do que aqueles que o Planeta 

tem capacidade de repor, que levaria nomeadamente, à extinção de 

espécies, e insustentabilidade da vida. Em 1999, (Meadows et al, 2009) 

estimavam que, mantendo-se o ritmo de consumo recursos naturais 

conforme estava a ser praticado, seriam necessários 1.2 planetas Terra 

para regenerar todos esse recursos consumidos, afirmando como sendo 

obrigatória, a gestão meticulosa do consumo de recursos naturais ainda 

existentes, sugerindo ainda que fosse dada prioridade à utilização de 

resíduos ou desperdícios na produção de novos produtos, sempre que 

possível. (Tischner, U., 2015), afirma que, num cenário hipotético, em 

que a totalidade da população Mundial, adota os atuais hábitos de 

consumo dos habitantes dos países industrializados, isso implicaria serem 

necessários, 8 a 9 planetas, para repor os recursos consumidos.

Estes dados são demonstrativos, da magnitude do problema que 

atualmente se enfrenta, sendo urgente a mudança radical de hábitos 

de consumo a um nível global. O interesse por esta temática, leva a que 

empresas e associações governamentais, iniciem rapidamente estudos, 

com vista a repensar a produção de resíduos e o consumo de recursos 

naturais tal como era conhecida até à data, forçando desta forma 

decisores a repensar a fase de projeto dos produtos (design) e a sua 

produção, através da reformulação das propostas de valor para o cliente, 

dando origem a novos métodos, e consequentemente, a produtos mais 

sustentáveis (Nidumolu, Prahalad & Rangaswami. 2009). 

25 win-win é uma expressão de origem Inglesa que significa algo que é vantajoso para ambas as 
partes, em que todos ganham.
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A vontade emergente para a implementação de práticas sustentáveis, 

leva ao surgimento de inúmeras definições como objetivo de representar 

o desenvolvimento sustentável. Design for Environment, Green Design, 

Ecodesign, Design for Recycling, Design for Eco-efficiency, Design for the 

Circular Economy, Sustainable Design, Design for Sustainability, etc, são 

alguns dos termos emergentes, onde o Planeta, é colocado no centro 

do desenvolvimento de novos produtos, tornando o fator económico 

“refém” do planeta (Tischner, U. 2015), invertendo assim a tendencia 

vigente até então, de explorar os recursos naturais até à sua extinção, 

com vista à obtenção rápida de elevados ganhos económicos.

Obrigar à mudança de comportamento da indústria, representou também 

uma oportunidade única para os designers, que ganham destaque 

enquanto agentes implementadores da mudança, dada a sua capacidade 

para compreender e influenciar o comportamento dos consumidores e do 

mercado (Wastling, T. et al, 2018). 

Pelo facto de se encontrarem entre os principais decisores, durante a fase 

de projeto do produto, parte da responsabilidade relativa aos danos que 

os produtos poderão causar no meio ambiente em cada uma das suas 

fases de vida, recai sobre os designers. Questões como “que materiais 

vão ser utilizados e qual a sua origem?”, “que processo de fabrico está 

associado ao produto?, “de que forma é previsto o final de vida do 

produto?”, devem ser tidas em conta pelos designers quando o objetivo é 

o de criar produtos sustentáveis, capazes de realmente contribuírem para 

a sustentabilidade do planeta (Mackenzie, D. 2012).

A  adoção de praticas sustentáveis, poderá representar também, 

uma mais-valia económica para as empresas que as implementem. 

(Nidumolu, Prahalad & Rangaswami, 2009), afirmam que, tratando-se 

a sustentabilidade como um objetivo do presente, irá fazer com que 

as empresas que deem o primeiro passo,desenvolvam competências 

que a concorrência não tem, obrigando as restantes a rapidamente se 

aproximarem desse estado de know-how26. 

26 know-how, em português saber fazer, é uma expressão utilizada para descrever o 
conhecimento prático adquirido, sobre como fazer algo, experiência adquirida.
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(Olsen, S. 2012), identifica dois conceitos distintos da prática de 

sustentabilidade, a sustentabilidade fraca, e a sustentabilidade forte. 

Por sustentabilidade fraca, entende ser o esgotamento dos recursos, 

a quebra de ecossistemas27 e extinção de espécies, onde a Natureza é 

encarada apenas como um tipo de capital28, podendo ser facilmente 

substituída por capitais de outra tipologia se e quando necessário. 

Neste caso, considera que o desenvolvimento será sempre sustentável, 

desde que não prejudique as perspectivas do cumprimento contínuo 

da necessidade económica (natureza como recurso descartável). Por 

sustentabilidade forte, Olsen, entende ser o tipo de desenvolvimento, 

que não leva à perda irrecuperável dos recursos, onde plantas e espécies 

animais, ecossistemas e matérias-primas29 têm valor próprio, não 

sendo apenas mais um input30 no processo económico. Nesse sentido, 

reconhecendo a finitude dos recursos naturais, e as consequências que 

tal cenário acarreta, torna-se evidente a forma de atuação necessária, 

com vista a garantir a sustentabilidade ambiental, através do encontro 

de novos materiais secundários (com base em resíduos industriais), como 

substitutos de materiais primários (Castro, F. 2016), assim como, da 

implementação de uma nova ideologia de consumo.

 

2.2  Contextualização histórica

As revoluções industriais, ocorridas no final do século XVIII e inicio 

do século XIX, marcam a passagem da manufatura, para a produção 

com recurso a máquinas, dando origem ao desenvolvimento de novos 

produtos químicos, novos métodos para a transformação de matérias 

primas, maior eficiência hídrica e massificação da energia a vapor, 

impulsionando o desenvolvimento de nova maquinaria, e a substituição 

da madeira e outros bio-combustiveis pelo carvão. 

27 ecossistema carateriza-se como um conjunto de organismos que vive em determinado local, 
interagindo entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema é formado 
por várias populações de espécies diferentes, constituindo uma comunidade. Dísponivel em 
https://www.biologianet.com/ecologia/ecossistema.htm

28 capital (em economia), é qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do 
tempo por meio de sua aplicação na produção. Disponível em https://www.dicionariofinanceiro.
com/capital/ 

29 matéria-prima, é qualquer substância que seja essencial à fabricação de um produto. 
Disponível em https://dicionario.priberam.org/materia-prima

30 input é um termo de origem Alglo-Saxónica habitualmente utilizado para definir algo que é 
externo a um sistema, e que é transformado ou trabalhado por esse mesmo sistema. Disponível 
em http://www.businessdictionary.com/definition/input.html
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O seu enorme potencial é utilizado para alimentar a indústria e 

transportes, que tiram partido das crescentes redes ferroviárias, onde 

imperam motores cada vez mais potentes, utilizados para o transportes 

dos bens necessários para dar resposta à enorme demanda da 

população, igualmente em franco crescimento, levando assim à expansão 

da indústria e desenvolvimento tecnológico incessante (Reller, A.; 

Dießenbacher, J. 2015). 

A dependência do carvão, reflete-se também, na rápida necessidade 

de produção de energia elétrica, imprescindível para abastecer cidades 

e indústria em crescimento, transformando-o rapidamente num bem 

essencial para o progresso de um mundo em expansão, revelando no 

entanto um custo demasiado elevado para o meio ambiente, e saúde das 

populações, conforme é documentado no The Times31 na edição de 7 de 

Fevereiro de 1882 (Libecap, G., Steckel, R., 2011).

“There was nothing more irritating than the unburnt carbon floating in the 

air; it fell on the air tubes of the human system, and formed a dark

expectoration which was so injurious to the constitution...” TL6

 

O rápido crescimento económico, impulsionado pelo aumento 

populacional ao longo do século XX, leva a que sejam atingidos valores, 

nunca antes pensados serem possíveis. Estima-se que a população 

mundial tenha duplicado entre 1750 e 1900, e passado de 1.3 mil 

milhões para 6.3 mil milhões de habitantes, entre o período de 1900 

a 2000, representando um crescimento de quase 4 vezes mais, num 

período de 100 anos, correspondente a uma taxa anual de 4.1% de 

crescimento, muito distante dos 0.1% ocorridos antes do período 

industrial (Perkins, J., 1984). Este aumento descontrolado da população 

mundial, reflete-se diretamente no consumo descontrolado dos recursos 

fosseis e minerais, e consequente degradamento acelerado da natureza. 

31 The Times é um jornal Britanico fundado em Londres em 1785, originalmente com o nome 
The Daily Universal Register, tendo dado lugar ao nome atual, em 1788

TL6 Não havia nada mais irritante do que o carbono não queimado a flutuar no ar. Depositava-se 
no sistema respiratório dando origem a uma expectoração escura extremamente prejudicial para 
o desenvolvimento...
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Neste seguimento, no final da década de 60, surge na Europa, a 

consciência daquilo que tem vindo a ser a destruição dos valores de 

proteção ambiental, provocada pela busca incessante do desenvolvimento 

económico. Com o objetivo de obrigar ao início de uma mudança 

urgente de hábitos de consumo, controlar a poluição e estabelecer linhas 

estratégicas (Popeanga, V. 2013), são oficialmente estabelecidas, pela 1ª 

vez, politicas de proteção ambiental que visam definir estratégias, com 

vista à redução de resíduos, e consumo de recursos naturais, dando lugar 

ao 1º Environment Action Programme32 em Paris, França. 

Os Environment Action Programme, resultam do encontro entre líderes 

Europeus, com o único objetivo de serem definidas medidas orientadoras, 

capazes de estabelecer prioridades ambientais, traduzindo-as num mapa 

de atuação para um período temporal definido para cada programa, 

tendo sido também fundamentais, para a criação dos primeiros 

ministérios do ambiente dos países Europeus. 

Estas medidas têm como objetivo, unir os países da União Europeia33 

(UE) nos temas relacionados com o ambiente, evitando que cada 

estado membro adote diferentes comportamentos, que levaria a uma 

competição injusta entre os diferentes estados membros, originando 

obstáculos à criação de um mercado comum, ameaçando a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos Europeus. Nesse sentido, e por forma a 

garantir que as intenções do programa seriam cumpridas, efetuaram-se 

ações de sensibilização junto dos estados membros, no sentido de obrigar 

a uma atuação conjunta, protegendo-os da possível contaminação por 

países fronteiriços, não membros.

32  Environment Action Programme são um conjunto de medidas da política ambiental da União 
Europeia, onde se define uma estratégia de atuação, bem como os objetivos mais importantes a 
médio e longo prazo

33 União Europeia é uma união económica e política composta por 28 Estados-membros 
independentes situados maioritariamente no continente Europeu. A sua origem está na 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e na Comunidade Económica Europeia (CEE), 
formadas em 1957. O nome atual deve-se ao tratado de Masstricht, assinado em 1993.
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2.3  Environmental Action Programs (EAP)

O 1º EAP, criado pelo Concelho Europeu34 em 1972, com o objetivo de 

cobrir o período de 1973 a 1976, refletiu uma abordagem individual 

às questões ambientais, dividida por setores, onde foram definidos 

os propósitos e princípios das politicas ambientais da União Europeia. 

Deste encontro, resultou uma longa lista de medidas a adotar a nível 

comunitário, com vista a encontrar uma solução, especificamente para 

os sérios problemas da poluição. De forma sumária, os pontos principais 

tratados neste EAP, incidiram sobre: a necessidade de reduzir a pressão da 

poluição no ambiente; a preservação do balanço ecológico e da biosfera, 

evitando o uso excessivo de recursos naturais que a prejudiquem; o 

melhoramento das condições de trabalho, e qualidade de vida das 

populações; o planeamento do meio ambiente, a nível urbano e regional; 

a aplicação da medida, que obriga o agente poluidor a pagar (polluter-

pays principle); e o estabelecimento de medidas, que permitissem 

encontrar soluções com outros estados não membros, em particular com 

organizações internacionais (Uluirmak, A. 2015). 

O 2º EAP, lançado em 1977, com duração prevista até 1983, dá 

continuação direta ao primeiro, ao adotar os seus princípios e propósitos, 

enfatizando a necessidade de reduzir, prevenir, e, se possível, abolir a 

poluição, sensibilizando a população para a necessidade de assegurar 

a qualidade da água e do ar. Neste EAP, é também constatado, que 

as caraterísticas das politicas ambientais delineadas anteriormente se 

tornaram inibidoras para a resolução dos problemas, ao invés de serem 

um guia para a sua resolução. 

Com uma abordagem mais conservativa, o 3º EAP vigora no período 

de 1982 a 1986, refletindo uma mudança significativa na direção das 

politicas ambientais, ao torná-las mais vocacionadas para o mercado 

interno, do que os programas anteriores, reconhecendo os recursos 

naturais, como elementos essenciais para o desenvolvimento económico 

e social. Este programa, redefiniu o foco para as politicas ambientais, 

estipulando a sua centralização, na resolução dos problemas ambientais 

existentes, a partir da sua fonte. Momento relevante, da evolução 

histórica das politicas ambientai implementadas na União Europeia, 

34 Conselho Europeu é um órgão da União Europeia de caráter político do qual fazem parte 
chefes de estado ou de governo dos estados membros da União, o Presidente da Comissão 
Europeia e o Presidente do Conselho Europeu



75Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

foi a adoção do Ato Único Europeu (Single European Act), em 1986 

(retificado em 1997), consistindo num documento com vista a assegurar 

a integração legal das politicas ambientais no Tratado de Roma35 de 

1957.

 

O 4º EAP, em vigor a partir de Julho de 1987, foi particularmente 

importante no que toca ao tempo concedido para a criação do mercado 

interno Europeu, onde uma das barreiras seria a não concordância 

entre os estados membros em matéria de ambiente. Por esse motivo, 

no 4º programa foi realçada a importância da produção de produtos e 

serviços de alta qualidade sem criar poluição de modo a que estes se 

tornassem competitivos nos mercados internacionais. A contribuição 

deste programa para as politicas ambientais da Comunidade Europeia, e 

evolução do modelo Europeu de integração, veio provar que a proteção 

ambiental nunca colide com os objetivos económicos, tratando-se de 

uma ferramenta útil para melhorar a performance e competitividade, 

cujas condições são essenciais para o desenvolvimento e crescimento.

“Rumo à Sustentabilidade” marca o tema central do 5º EAP.

Implementado entre o ano de 1993 e 2000, a estrutura base do 

programa, é determinada pela vontade de integração do ambiente, 

nas politicas de desenvolvimento social e económico. O 5º programa, 

preparado paralelamente à conferencia do Rio em 1992, lança a Agenda 

2136, que representa o primeiro compromisso da comissão, relativamente 

ao modelo de desenvolvimento sustentável. A grande contribuição deste 

programa, foi a de garantir coerência nos instrumentos utilizados nas 

politicas ambientais, a nível legislativo (impondo mínimos ambientais, 

integrando as politicas ambientais, nas politicas sectoriais e de 

planeamento territorial), e a nível económico (estabelecendo metas para 

cada estado membro).

35  O Tratado de Roma foi assinado a 25 de Março de 1957 em Roma pela Alemanha, Itália, 
França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos, tendo entrado em vigor a 1 de Janeiro de 1958, 
marcando o momento da constituição da Comunidade Comercial Europeia (CEE) 

36 A Agenda 21 é um documento, elaborado no decorrer da conferência Rio-92, realizada no 
Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, que estabeleceu a importância de cada país se comprometer 
a refletir, sobre a forma como governos, empresas, organizações não-governamentais e todos 
os restantes setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas 
socioambientais. Cada país tem a responsabilidade de desenvolver a sua Agenda 21, para 
posteriormente esta ser discutida em conjunto com as dos restantes países. Disponível em www.
mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
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O 6º EAP, em vigor de 2000 até meados de 2012 teve como tema central 

Our Future Our Choice (O Nosso Futuro, A Nossa Escolha). Estruturado  

para uma duração de 10 anos (que acabariam por se estender por 

aproximadamente 12 anos e meio), neste programa foi reforçado o 

facto de as diretrizes se destinarem não só à preservação do meio 

ambiente para a geração atual (à data) e futuras gerações mas também à 

melhoria dos padrões de vida dos cidadãos em geral. Do 6º EAP, resultou 

igualmente a definição de 4 áreas de intervenção prioritária como meio 

para atingir os objetivos definidos para o programa, sendo a primeira a 

das Alterações Climatéricas, seguida de Natureza e Biodiversidade, Meio 

Ambiente e Saúde, e Recursos Naturais e Resíduos. 

Este novo programa representou o estado ambiental da estratégia para o 

desenvolvimento sustentável da União Europeia, realçando a necessidade 

para que todos os segmentos da sociedade se envolvessem de forma 

ativa, assumindo a responsabilidade de desenvolver soluções sustentáveis, 

inovadoras e aplicáveis, no sentido de minimizar os problemas ambientais 

(Hey, C. s.d).

Outro tema abordado 6º EAP, foi a inclusão de novos estados membros 

no Environment 201037. Com a entrada de Malta, Grécia e Chipre, a 

Europa ganhou 170 milhões de habitantes, aumentando a sua área em 

58%. Esta situação criou uma condição especial já que os novos estados 

membros teriam uma estrutura natural inexplorada e uma biodiversidade 

rica, mas também novos problemas ambientais.

“If we all come together and work together, there is no limit to what we can 

achieve on planet Earth” TL7 Erik Solheim

37 Environment 2010 é outra designação dada ao 6º Environmental Action Programme. 
Disponivel em https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/6eapbooklet_en.pdf

TL7 Se todos nós nos reunimos e trabalharmos juntos, não há limite para o que podemos alcançar 
no planeta Terra. Disponível em www.cites.org/eng/news/statement/address_cop17_eric_
solheim_ed_unep_28092016
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O 7º EAP, que se encontra atualmente em vigor até 2020, tem como 

tema central “Viver bem dentro dos limites do nosso Planeta”. 

Questões como a crise económica e problemas de emprego em alguns 

Estados Membros, foram fundamentais para o desenvolvimento deste 

programa, onde é defendido o principio Poluter Pays (o poluidor 

paga), o principio da precaução, da ação preventiva, e a necessidade 

para resolver a questão da poluição ambiental, a partir da sua fonte. 

Neste programa, é dado especial enfoque à necessidade de instituições 

publicas, cooperativas sociais e sociedade civil, serem capazes de 

trabalhar em conjunto em temas como a economia, por vista a garantir 

a implementação do programa, monitorizado pela Comissão Europeia. 

A preparação do 7º EAP, contou ainda com a necessidade de resolver 

questões relativas a problemas ambientais mais profundos, retificar 

do Guia Para o Crescimento Sustentável da Europa 202038, criar 

oportunidades nos estados membros mais desfavorecidos, transformando 

a União Europeia numa economia verde e inclusiva, e apostar na 

extensão global das medidas, como acordado na conferencia Rio+2039.

O cumprimento de grande parte dos objetivos deste programa, implica 

a integração de conceitos relativos ao meio ambiente noutras politicas. 

Estima-se que, gradualmente muitas cidades venham a enfrentar os 

mesmos problemas ambientais, como a baixa qualidade do ar, altos 

níveis de ruido, escassez de água, inundações, tempestades, locais 

contaminados e aumento de lixeiras. Nesse sentido torna-se urgente que 

as cidades Europeias em risco coloquem a sustentabilidade ambiental 

no centro das suas estratégias de planeamento urbano. Estas medidas 

vão de encontro aos compromissos firmados na conferencia Rio+20, 

ao promoverem uma abordagem integrada, para planear, construir 

e gerir cidades sustentáveis e suas áreas urbanas, melhorando desta 

forma a eficácia da União Europeia, que atribui periodicamente desafios 

relacionados com o meio ambiente a nível regional e internacional 

(Popeanga, V. 2013).

38 O Guia Para o Crescimento Sustentável da Europa 2020 é um um quadro de referência para as 
políticas europeias e nacionais devidamente articuladas, no sentido de promover o crescimento 
económico e a criação do emprego. Dísponivel em www.adcoesao.pt/content/estrategia-
europa-2020-0

39 A conferencia Rio+20 foi uma conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada de 13 a 22 de junho de 2012 no Rio de Janeiro. A Rio+20 marcou os vinte 
anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas 
décadas. Disponível em www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
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2.4  Resíduos industriais

2.4.1  Definição do problema

Em 2016, estima-se que tenham sido produzidos 2.000 milhões de 

toneladas de resíduos, das quais, 40 milhões classificadas como resíduos 

perigosos, comprovando o aumento anual de 10% no volume total de 

resíduos que se tem verificado nos últimos 6 anos (Eurostat, 2019)40. 

Atenta à questão ambiental, e à escassez de recursos minerais do 

continente Europeu, a Comissão Europeia tem vindo a definir estratégias 

que visam a redução da produção e/ou deposição de resíduos em aterro, 

como é o caso da diretiva nº 2008/98/CE que privilegia as soluções de 

aproveitamento de resíduos em detrimento da sua eliminação.

A integração de resíduos industriais, nomeadamente em materiais 

substitutos de betão, poderá representar um solução interessante, já 

que irá, não só libertar o meio ambiente da deposição destes resíduos 

em aterro como contribuir para a reduzir as 169 milhões de toneladas 

de cimento produzidas em 2016 na Europa (estima-se que a nível global 

tenham sido produzidas 4.65 biliões de toneladas, apenas em 2016, 

segundo a Associação Europeia de Cimento)41, representando a emissão 

de 168 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. 

A produção do betão, resulta da mistura de aproximadamente 75% de 

cascalho e areia, 15% de cimento e 10% de água. Apesar de representar 

apenas 15% da constituição do betão, o cimento é responsável por 96% 

do total das suas emissões de CO2, sendo a sua relação peso/emissões 

de CO2, de 1 para 1, correspondendo uma parte, ao combustível fóssil 

necessário para a sua produção, e a restante, correspondente ao processo 

de conversão química, da fusão do calcário e da argila, necessária para a 

produção de clinkers42.

40 Dísponível em https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_
statistics#Total_waste_generation

41 Dísponivel em https://cembureau.eu/media/1716/activity-report-2017.pdf

42 clinquers são nódulos esféricos com uma dimensão entre os 3mm e 25mm de diametro 
resultantes da fase inicial de produção do cimento 
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fig. 40 Distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana, antes de ser 
devastado pela lama das barragens

fig. 41 Distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana, depois de ser 
devastado pela lama das barragens

Torna-se por isso urgente, encontrar substitutos para o betão, assim 

como, meios para a integração de resíduos industriais na sua produção, 

já que a simples deposição dos resíduos em aterros levanta sérios 

riscos ambientais, conforme se verificou por exemplo a 22 dezembro 

de 2008 no Tenesse, EUA43, quando, devido a uma fissura nos muros 

de contenção de uma bacia de resíduos, foram derramados 4 milhões 

de m3 de cinzas volantes (mantidas sob a forma de lama) sob as áreas 

circundantes, provocando danos irreparáveis na natureza, ao cobrir o 

total de 1.2 km2, com aproximadamente 1.8m de altura de lama. Outra 

ocorrência semelhante, registada a 5 de novembro de 2015, em Mariana, 

Brasil, onde devido à rotura de uma barragem de contenção de detritos 

de mineração, da empresa Samarco44, aproximadamente 50 milhões de 

metros cúbicos de lamas (contendo minério de ferro, areia, argila e água), 

terão sido derramados pelas terras adjacentes, destruindo monumentos 

históricos, e comprometendo igualmente o abastecimento de água às 

cidades do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. O derramamento 

teve ainda como consequência, a contaminação de aproximadamente 

80km de extensão do rio, inviabilizando a atividade pescatória das 

populações, ao longo do leito do rio, conforme se pode verificar pelas 

figuras 40 e 4145.

43 Dísponível em https://www.scientificamerican.com/article/tennessee-coal-ash-spill/

44 Samarco é uma empresa Brasileira fundada em 1977, dedicada à mineração.

45 Disponível em http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/imagens-mostram-antes-e-
depois-de-area-das-barragens-em-mariana.html

Apesar de na Europa, não haver registo recente desastres ambientais 

desta magnitude, verifica-se um aumento da produção de resíduos sem 

precedentes, com as quantidades admissíveis em aterro, a encontrarem-se 

muito próximas do limite, sendo urgente a tomada de medidas, com 

vista a reduzir, prevenir e, se possível, eliminar, a quantidade de resíduos, 

produzida pelos Estados Membros anualmente. 
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Em 2014, de acordo com dados do Eurostat46, 2.598 milhões de 

toneladas de resíduos foram produzidos pelos vários sectores produtivos 

e atividades domésticas, sendo o valor mais elevado desde 2004. 

O aumento da produção de resíduos tem a sua origem no rápido 

aumento global da população, verificando-se na maioria dos estados 

membros, ser proporcional à densidade populacional e dimensão 

económica de cada um. Estima-se que a indústria da construção tenha 

produzido aproximadamente 33% do total de resíduos (871 milhões 

de toneladas), seguida pelo setor de mineração e extração, produzindo 

29,8% (774 milhões de toneladas), indústria 9,8% (256 milhões de 

toneladas), lixo doméstico 8,1% (209 milhões de toneladas), energia 

3,7 % (95 milhões de toneladas), e os restantes 15% de resíduos, 

distribuídos pelos sectores de tratamento de resíduos/água e serviços. 

Do total de resíduos produzidos, terão sido reciclados 2.145 milhões 

de toneladas47, dos quais aproximadamente 10,8%, utilizados para o 

preenchimento de áreas previamente escavadas, para recuperação de 

taludes, sendo no entanto muito variável a taxa de reciclagem entre os 

Estados Membros. Bélgica e Itália lideram a lista de recicladores, Portugal 

encontra-se ligeiramente abaixo do meio da tabela, e, Grécia, Suécia e 

Finlândia, estão entre os que privilegiam a transferência de resíduos para 

aterros, evitando a sua reciclagem.

Com o objectivo de tornar a Europa numa sociedade mais “recicladora”, 

que evite o desperdício, e utilize sempre que possível os resíduos 

inevitáveis, a Comissão Europeia tem vindo a definir estratégias para 

orientar a gestão dos resíduos, com vista à sua recuperação. Neste 

contexto, surgem recentemente planos estratégicos Europeus, focados 

especificamente na “economia circular” e/ou na promoção de “sinergias 

industriais”, com o objectivo de optimizar a aplicação de matérias-primas 

secundárias (que integrem resíduos industriais), nos sectores produtivos 

existentes, sendo a classificação prévia dos resíduos essencial, por forma 

a garantir a eficiência da sua transformação. 

46 Consultado em https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics 

47 Informação dísponível em https://global-recycling.info/archives/1161
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2.4.2  Classificação dos resíduos (legislação)

A comissão Europeia disponibiliza uma lista de resíduos, denominada  

LoW - List of Waste, disponível na diretiva 2000/532/EC48, com o 

objetivo de garantir, que todos os estados membros adotam a mesma 

terminologia no tratamento dos seus resíduos, assim tornando mais 

eficiente esta ação. Em Portugal, a caraterização e classificação dos 

resíduos industriais e domésticos, está a cargo da Agencia Portuguesa do 

Ambiente (APA). Respondendo diretamente ao Ministério do Ambiente, 

a APA, IP, é resultado da fusão do Instituto do Ambiente e Instituto dos 

Resíduos, sendo responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento 

da execução das politicas ambientais, bem como por garantir a 

informação e envolvimento do publico.

O Guia de Classificação de Resíduos, é um dos documentos criado pela 

APA, IP, com base no estudo da Comissão Europeia, Study to develop 

a guidance document on the definition and classification of hazardous 

waste, e no guia, elaborado pela Environment Agency, Guidance on the 

classification and assessment of waste, Technical Guidance WM3, onde 

relaciona, os diplomas legais sobre o tema da classificação de resíduos, 

incluindo a Lista Europeia de Resíduos (LER), que carateriza os resíduos 

pela sua perigosidade. 

De acordo com a APA, a politica em matéria de resíduos, tem como 

objetivo prioritário, evitar e reduzir os riscos para a saúde humana e 

ambiental, garantindo a realização da gestão de resíduos, a partir de 

processos ou métodos que não sejam susceptíveis de gerar efeitos 

adversos para o ambiente, nomeadamente a poluição da água, do ar, do 

solo, prejudicar a fauna e flora, criar eventuais ruídos, odores ou danos, 

em qualquer lugar de interesse ou paisagem. 

Por esse motivo, considera-se fundamental, que os resíduos sejam 

devidamente separados e classificados desde a sua origem, por forma 

a garantir, que o seu destino final é o mais adequado e mais inofensivo 

possível, tanto para a saúde humana, como para o meio ambiente. Nesse 

sentido, a classificação dos resíduos como perigosos, ou não perigosos, e 

o total entendimento sobre as circunstancias de classificação do resíduos, 

é crucial para a correta gestão dos resíduos. 

48 Dísponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PTALL/?uri= CELEX%3A32000D0 532
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Esta classificação desenvolve-se em duas fases, sendo inicialmente 

a sua classificação segundo o código LER49, seguido da avaliação da 

perigosidade que o resíduo apresenta.

A primeira fase, estipula que deve ser aplicado ao resíduo um código LER, 

por forma a enquadrá-lo na entrada absoluta ou na entrada espelho. 

No caso da entrada absoluta, o resíduo é automaticamente classificado 

com um código LER correspondente, não sendo necessário passar à 

fase seguinte, que consiste na avaliação da perigosidade que o resíduo 

apresenta. Na entrada espelho, as caraterísticas de perigosidade do 

resíduo não são ainda conhecidas, obrigando à atribuição de dois códigos 

LER possíveis para esse resíduo (um código de resíduo perigoso e outro 

código de resíduo não perigoso), obrigando-o a passar para a segunda 

fase, da avaliação da perigosidade do resíduo (tab..

Por sua vez, a avaliação da perigosidade dos resíduos é desenvolvida em 

3 etapas distintas, que incluem a caraterização do resíduo, onde se reúne 

toda a informação disponível sobre o resíduo, que permita a identificação 

das substancias perigosas presentes, e sua concentração (caso não seja 

possível obter esta informação, o resíduo deve ser classificado como 

sendo perigoso); a determinação das caraterísticas de Perigosidade, que 

se aplica, quando é detetada alguma substancia perigosa no resíduo 

(devendo ser avaliada a possibilidade de esse resíduo conter alguma das 

substancias perigosas presentes no regulamento (CE) nº 1272/2008)50; 

e por último, a determinação da presença de Poluentes Orgânicos 

Persistentes (POPs), que implica que, no caso de os resíduos, durante 

a etapa anterior, não terem revelado nenhuma das caraterísticas de 

perigosidade HP1 a HP15, estes, deverão ser sujeitos a uma avaliação da 

presença de algum dos POPs, especificados na decisão 2014/955/UE da 

Comissão Europeia (APA, 2019).  

 

Verifica-se que o cumprimento de todo este processo, é de extrema 

importância, já que vai permitir atribuir corretamente o código LER 

aos resíduos, por forma a encaminhá-lo para o destino mais adequado 

(que poderá passar pela sua deposição em aterro, ou idealmente a 

reintegração em novos produtos), garantindo assim originar o menor 

dano possível ao meio ambiente.

49 Os códigos LER, partem da Lista Europeia de Resíduos, ou LoW - List of Waste. Dísponível em 
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Classificacao/Manual%20de%20Classificao%20
de%20resduos_20170316.pdf

50 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
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A classificação de resíduos 

A política em matéria de resíduos tem como objetivo prioritário evitar e reduzir os riscos para a 
saúde humana e para o ambiente, garantindo que a gestão de resíduos seja feita a partir de 
processos ou métodos que não sejam suscetíveis de gerar efeitos adversos para o ambiente, 
nomeadamente a poluição da água, do ar, do solo, afetação da fauna e da flora, ruído ou odores 
ou danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem. Desta forma, é fundamental que os 
resíduos sejam devidamente separados e classificados na origem, para que o seu destino final 
seja o mais adequado e o menos nefasto para a saúde humana e para o ambiente.  

Neste contexto, a classificação de resíduos como perigosos ou não perigosos, e, em particular, 
a compreensão do ponto e em que circunstâncias um resíduo deve ser considerado perigoso é 
uma decisão crucial para a correta gestão de resíduos. Contudo, o processo de classificação de 
resíduos estabelecido na União Europeia desenvolve-se em diferentes etapas, as quais são 
sucintamente enumeradas na figura 1.  

 

 
Figura 1: Processo de classificação de resíduos 

tab. 3 Processo da  classificação de 
resíduos da APA
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51 De acordo com o dicionário Priberam, o conceito de auto-regeneração representa a 
característica que permite que um ser vivo se volte a formar/ reconstruir. Disponível em https://
dicionario.priberam.org/auto-regenerar

52 ecológico significa algo que respeita e defende os princípios ambientais. Disponível em https://
dicionario.priberam.org/ecologico

fig. 42 Representação esquemática 
do ciclo natural dos nutrientes

2.5  Economia circular - caraterização e sua aplicabilidade
2.5.1  Definição do conceito

A necessidade evidente, em encontrar uma alternativa ao tradicional 

modelo linear de crescimento, levou à evolução do debate sobre 

Economia Circular, descrita habitualmente como uma economia de ciclos 

fechados de materiais (Wautelet, T. 2018). Este conceito porém, não é 

novo, observe-se o funcionamento normal da natureza e rapidamente 

se percebe que a interação dos seres vivos e não vivos entre si dá origem 

aos seus ciclos naturais de auto-regeneração51, onde os desperdícios 

desempenham um papel fundamental, na continuidade dos ciclos que 

ocorrem de forma ecológica52 e fechada. No ciclo da água por exemplo, 

verifica-se que a evaporação das águas dos rios e oceanos, permanece no 

ar, sob a forma de vapor, sendo depois “transportada” para as nuvens, 

onde por força da condensação se transforma em chuva, voltando assim 

aos rios e oceanos. No ciclo dos nutrientes, as plantas alimentam animais, 

que mais tarde produzem dejetos, que por sua vez, representam fonte 

essencial de nutrientes para originar novas plantas (fig. 42), e assim 

sucessivamente. 
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53 aterro é o local, onde geralmente se faz a deposição de resíduos sólidos. Disponível em https://
dicionario.priberam.org/aterro

Verifica-se no entanto que contrariamente à natureza, o consumo 

humano segue um ciclo antagónico, traduzindo-se em “produzir, usar, 

descartar”. Em 1970, quando Walter Stahel dá inicio à discussão sobre 

o tema da gestão de resíduos, grande parte dos resíduos produzidos 

seria maioritariamente depositados em aterro, procedimento a que 

Stahel deu o nome de cradle to grave (berço ao tumulo), sendo este 

procedimento aceite como sendo o mais indicado para o descarte de 

resíduos e/ou produtos, contribuindo para amplificar este tipo de prática, 

promovendo o aumento do investimento em mais e “melhores” aterros53, 

representando o oposto àquilo que seria desejável (Stahel, W. 2013). 

Como resposta a este comportamento, Stahel introduz o termo “cradle to 

cradle”, com o objetivo de contrariar (ou questionar), o facto de o destino 

para os resíduos ou desperdícios estabelecido até à data não contribuir 

para a sustentabilidade do planeta Terra, com o objetivo de instigar 

entidades politicas e económicas, à reflexão sobre a problemática da 

produção dos resíduos, com vista ao encontro de meios que garantissem 

diferente destino para os resíduos (do berço ao berço). Apesar desta nova 

abordagem, o conceito cradle to cradle centra-se apenas no produto, 

excluindo qualquer referencia aos fatores económicos a ele associados, 

indispensáveis, como meio de instigar à pratica destes modelos. Como 

resposta, Stahel introduz mais tarde o conceito de economia circular, 

com a finalidade de este termo representar mais eficientemente todo o 

processo de reutilização de resíduos/desperdício, pelo facto de incluir o 

fator económico, que em associação a ações de reutilizar, reparar, refazer, 

e re-produzir bens transacionáveis, adquire outra dimensão, uma vez que 

remete para a possibilidade de criar de postos de trabalho, bem como de 

permitir, a redução de resíduos enviada para aterros (ao lhes atribuir valor 

comercial), contribuindo assim para a sustentabilidade social e ambiental.

A aplicação prática de métodos de economia circular (fig. 43), levanta 

no entanto desafios, conforme apontado por (Lewandowski, M. 

2016). Esta implementação, depende em grande parte, da vontade 

dos decisores políticos, e da capacidade que as empresas terão para 

incluir metodologias de circularidade, nos processos já existentes nos 

seus modelos de negócios ou, a capacidade que as empresas terão, 

para incluir e incentivar os clientes nos processos de economia circular, 

no sentido de garantir que estes utilizam e descartam os produtos 

corretamente (Circular Advantage, 2014).
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fig. 43 Esquema representativo da 
economia circular 

O enorme interesse demonstrado pelas empresas em incluírem nas suas 

organizações, metodologias de economia circular através da otimização 

dos recursos já disponíveis, da circulação de produtos e componentes, 

servindo-se do design como meio para desenhar produtos, passiveis de 

serem remanufaturados, recondicionados e reciclados, gerando assim 

ganhos superiores para as empresas, tem produzido resultados práticos 

muito interessantes, tanto ao nível do design como da sustentabilidade 

ambiental. Um dos exemplos que se considera, devido à escala do 

negócio que representa, é o programa Cradle to Cradle Passport da 

Maersk (em vigor desde 2013), que através da atribuição um número de 

série a cada um dos materiais e componentes, utilizados na fabricação 

e construção dos seus navios, garante que o seu desmantelamento é 

previsto desde a fase inicial do projeto, por forma a que no seu final 

de vida, ao ser encaminhado para estaleiros de desmantelamento, os 

materiais sejam separados por categorias, facilitando não só o processo 

da sua reciclagem, mas também garantindo a redução de perdas 

significativas na qualidade dos novos materiais, obtidos a partir da 

reciclagem dos anteriores componentes, superando assim o anterior 

processo de reciclagem dos materiais e componentes provenientes 

do desmantelamento dos navios, onde a separação não rigorosa, 

nomeadamente das diferentes ligas metálicas, resultaria na obtenção de 

aços de fraca qualidade, não utilizáveis na construção de novos navios 

(fig. 44). 
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fig. 44 Esquema do processo  
Cradle to Cradle Passport da 
Maersk

Além do inquestionável incremento financeiro que garante à empresa, 

esta medida da Maersk, representa igualmente valiosos ganhos para o 

meio ambiente, uma vez que a construção de novos navios implicará 

menor consumo de recursos naturais virgens e consequente gasto 

energético necessário à sua transformação para dar origem a novos 

componentes utilizados na construção de novos navios (Sterling, J. 

2017). Outro exemplo, representativo do exito da prática de medidas 

de promoção da economia circular e consciencialização sustentável, 

(traduzindo-se num novo modelo de negócio e ideologia de consumo, 

com ganhos para a empresa, consumidores e meio ambiente), é o da 

Patagonia. Fundada em 1973 na Califórnia, a Patagonia especializou-se 

inicialmente no desenvolvimento de material de alpinismo, expressando 

desde logo a sua preocupação com questões de sustentabilidade 

ambiental e social, fazendo-a refletir no tipo de matérias-primas utilizadas 

na produção das suas peças de roupa (poliéster reciclado e algodão 

orgânico, ao invés de algodão produzido com uso de pesticidas), e nas 

suas politicas de proteção dos trabalhadores, através do estabelecimento 

de um conjunto de regras para os seus parceiros, com vista a garantir 

condições de trabalho dignas para os seus trabalhadores. 
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fig. 46 Camisa da Patagonia onde 
é visível a reparação realizada num 
dos eventos Worn Wear

54 patine é a coloração natural ou conjunto de resíduos ou depósitos que, num objecto ou 
num imóvel, mostram as marcas do tempo e do envelhecimento. Disponível em https://
dicionario.priberam.org/patine

Em 2011, a Patagonia lança uma campanha inédita, intitulada de Don’t 

Buy This Jacket (fig. 45), com o objetivo de promover a troca de casacos 

entre os seus clientes através da sua venda/compra como usado, ao 

invés da aquisição de um novo, assim como a campanha Worn Wear 

(fig. 46), com o objetivo de incentivar a reparação de peças de roupa 

danificadas, com recurso a retalhos de tecido (excessos de produção), 

que seriam outrora desperdício, através de eventos criados pela marca 

especificamente para o efeito (wornwear.patagonia.com/events), 

valorizando o conceito de usar o usado, de premiar o defeito como 

sinal distintivo dos restantes produtos, abrindo caminho para a criação 

(comercial) de uma nova lógica de mercado, da valorização do defeito, 

ou marcas naturais, decorrentes do uso ou patine54, restaurando assim, 

a relação entre utilizador/objeto outrora perdida, muito devido, ao facto 

de, a maioria dos produtos, ser desenhado para cumprir um curto ciclo 

de vida (Kwan, P. 2012).

fig. 45 Cartaz da campanha Don’t 
buy this jacket
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55 O Império Romano foi o período situado entre os anos de 27 a.C e 476 d.C. Disponível em 
https://www.resumoescolar.com.br/historia/resumo-da-imperio-romano

56 Pozolanas são materiais siliciosos ou silico-aluminosos que não endurecem por si só debaixo 
de água, mas que quando divididos e na presença de humidade reagem quimicamente com o 
hidróxido de cálcio a temperaturas vulgares formando
compostos com propriedades cimentícias. Dísponível em http://icomos.fa.utl.pt/eventos/
beja2007/AV_Beja_20070920.pdf

57 Cal hidratada, ou hidróxido de cálcio, é um material que resulta da reação entre a cal viva e 
água. Disponível em https://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-cal-hidratada.html

58 Argila é um material natural composto por partículas extremamente pequenas de um 
ou mais argilomineral (minerais constituídos por silicatos hidratados de alumínio e ferro, 
podendo conter elementos alcalinos como sódio ou potássio, e alcalinos terrosos como cálcio 
ou magnésio. Disponível em http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=29%3E%20Acesso

59 Disponivel em https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants. Consultado a 
13/6/2018

2.5.2  Integração de resíduos industriais em cimento Portland 
ou transformados em geopolímero

Durante o Império Romano55, a adição de vários materiais, especialmente 

pozolanas56, às argamassas de cal hidratada57 tornou-se muito popular 

por forma a melhorar o seu comportamento nos mais variados requisitos 

como, construção de zonas de banho, condutas de água, reservatórios e 

cisternas. Cinzas e argilas58, tratadas termicamente, têm sido encontradas 

com alguma frequência na constituição de argamassas antigas. As argilas 

tratadas termicamente, provenientes de produtos cerâmicos como tijolos 

e telhas, e que posteriormente são moídas e incorporados em argamassas 

de cal, foram ingredientes comuns no passado, quando pozolanas 

naturais não se encontravam disponíveis (Matias, G., Faria, P., Torres, I. 

2014)

Por volta de 1930, as cimenteiras começaram a integrar cinzas volantes 

na produção de cimento, como material cimentício suplementar 

(Thomas,  M. 2007). As cinzas volantes, quando integradas na produção 

de cimento Portland, contribuem para o aumento das propriedades 

de endurecimento do betão, através das atividades pozolânicas ou 

hidráulicas, ou ambas (Thomas M.), assim como para a redução dos 

custos de produção, e redução substancial da pegada ecológica, por 

tonelada de betão. Devido à forte e constante demanda por cimento 

por parte do setor da construção, este procedimento nem sempre é 

garantido, dada a instabilidade do fornecimento de cinzas volantes, 

provocada em grande parte pelo abandono gradual da produção de 

eletricidade através da queima de carvão em centrais termoeletricas59. 
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Devido ao acesso, garantido pela W2V, a resíduos de diferentes 

tipologias, incluindo cinzas volantes, e dado existirem no mercado 

inúmeras tipologias artefactos de pequena/média escala, produzidos 

em betão (entre os quais, mobiliário urbano, equipamento para vias 

rodoviárias, e outros), considerou-se pertinente, focar esta investigação, 

nestas tipologias de produtos. Identificou-se a oportunidade para o 

desenvolvimento de artefactos produzidos integralmente em materiais 

integradores de resíduos (cinzas volantes e outras tipologias de resíduos), 

através de geopolimerização ou pela sua integração em argamassas, 

numa tentativa de garantir aplicabilidade, nomeadamente para as cinzas 

volantes que devido desinteresse das cimenteiras, (que optaram por 

encontrar, ingredientes substitutos das cinzas volantes, com caraterísticas 

pozolânicas como metacaulinos60 (Palmer, B. 2016)), em breve estas não 

terão qualquer aplicabilidade prática, sendo certo o seu descarte em 

aterro como já acontece atualmente, ainda que de forma parcial. 

2.5.3  Aplicação do geopolímero na arquitetura e urbanismo

Os termos geopolímero ou geopolimerização, surgem no final dos 

anos 70 sob, a autoria de Joseph Davidovits, responsável por grande 

parte do seu desenvolvimento até aos dias de hoje. Por geopolímero, 

Davidovits, entende corresponder às novas formulações geosintéticas 

por si descobertas, que produzem materiais poliméricos inorgânicos, 

utilizados para um sem número de aplicações industriais, tal como 

apresentou à comunidade cientifica em 1976, no decorrer da conferencia 

IUPAC. Apesar dos atributos enunciados para este material, tem-se 

verificado que a aplicação de geopolímeros a uma escala industrial, é 

escassa. Alguns dos exemplos conhecidos, onde geopolímeros são o 

principal material utilizado, relacionam-se com obras de construção e/ou 

requalificação de edifícios ou vias. 

60 Os metacaulinos, ou geopolimeros são produtos de fácil produção utilizando uma matéria-
prima abundante, proporcionando a obtenção de novos produtos que permitem a substituição 
parcial do cimento Portland normal na composição das pastas de betão, com vantagens 
significativas no comportamento mecânico e na resistência aos agentes atmosféricos. [1] Pereira, 
J. (2010) 
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Um dos exemplos, remonta a 1991, referindo-se à requalificação de 

uma pista de aviação na base da Força Aérea de Barksdale no Louisiana, 

EUA, onde terá sido utilizado Pyrament, um composto desenvolvido 

por Davidovits destinado à construção, que consiste num derivado 

de geopolímero. Segundo o próprio indica, a pista que terá sido 

intervencionada, garante a sua utilização regular por aviões de grande 

porte (bombardeiros US Air Force B52), mantendo-se ao fim de 20 anos, 

em perfeitas condições de utilização, atestando assim o potencial deste 

material. 

O enorme interesse gerado, pelo tema dos geopolímeros, como um 

“novo” e mais ecológico material, originou o surgimento frequente, de 

investigadores de todo o mundo, focados no apuramento de formulações 

capazes de assegurar a sua massificação, permitindo replicar o composto 

em qualquer parte do mundo com o objetivo de garantir que no final, o 

material obtido é capaz de igualar ou superar os standards de referencia  

já devidamente estabelecidos para betão, que representa o material mais 

utilizado no mundo para construção e como tal, o padrão de referencia 

para a performance de um substituto. 

Em 2013, fica concluída a construção da Universidade de Queensland, 

o Global Change Institute (GCI), o primeiro edifício no mundo a utilizar 

geopolimero para fins estruturais. Projetado pelo atelier Hassell em 

colaboração com Bligh Tanner e Wagners, o edifício é composto por 

quatro andares, três dos quais de planta aberta, construídos com recurso 

ao total de trinta e três painéis modulares, pré-formados em cimento de 

geopolímero de cinzas volantes, como se pode verificar nas figuras 47 e 

48. 

fig. 47 Painel modular utilizado na 
construção do CGI

fig. 48 Aspeto dos paineis já 
colocados no edificio finalizado



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado92

Aproximadamente um ano após a conclusão desta obra, em setembro 

de 2014 fica concluída a construção do Aeroporto de Brisbane West 

Wellcamp (fig. 49), sento atualmentea maior obra moderna totalmente 

construída em cimento de geopolímero, sem qualquer adição de cimento 

Portland. Para a sua construção, foram utilizados aproximadamente 

40,000 m3 (100,000 toneladas) de cimento de geopolímero (Glasby et 

al. 2015) (fig. 50), evitando assim a emissão de mais de 6600 toneladas 

de dióxido de carbono para a atmosfera correspondentes à produção do 

cimento Portland necessário. 

A conclusão com sucesso dos projetos anteriormente referenciados, vem 

demonstrar o enorme potencial da utilização de matérias secundárias, 

como substitutos de matérias primas principais, revelando-se um fator 

impulsionador para o presente projeto.

fig. 49 Aeroporto de Brisbane West 
Wellcamp em pleno funcionamento

fig. 50 Construção do Aeroporto 
de Brisbane West Wellcamp

2.5.4  Transformação de diferentes tipos de resíduo em novos 

produtos

No final do século XIX, o pós-revolução industrial garante à população 

mundial o acesso sem precedentes a novos e inovadores produtos, 

impulsionando o crescimento de uma classe média, até então pouco 

expressiva (Cleary, V.). Este incentivo ao consumo, como se tratasse 

de um tónico para o crescimento económico, traz benefícios ao nível 

do desenvolvimento regional, através da criação de infraestruturas, e 

inúmeros postos de trabalho, mas consequentemente alguns malefícios 

para o planeta, sob a forma de poluição liquida, sólida e gasosa, 

decorrentes da produção descontrolada, de novos produtos, bem como 

pelo descarte rápido de outros artefactos pensados unicamente para 

satisfazer o utilizador durante um reduzido período de tempo.
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Atendendo à dinâmica de mercado, criada por este incentivo ao 

consumo, é urgente pensar em novas formas de entender os produtos, 

no que toca ao seu tempo de vida, estética e descarte. Por forma 

a garantir o sucesso de práticas de economia circular por parte das 

empresas, sob a forma da reintegração de resíduos industriais, será 

necessário garantir a aceitação dos consumidores para essa nova 

tipologia de materiais e respetiva vontade de compra de produtos que 

os integrem, pelo que o papel do design se torna preponderante para 

potenciar materiais sustentáveis elaborados a partir de resíduos, tirando 

partido das suas características naturais através do desenho de novos 

artefactos representativos de novas práticas de consumo.

A vontade de alguns artistas e designers em encontrar meios viáveis 

para integração de resíduos ou desperdícios de produção (disponíveis no 

mercado) em novos produtos, levou ao aparecimento de produtos onde a 

estética dos materiais se torna numa vantagem comercial, por se traduzir 

num fator diferenciador dos seus concorrentes. Dá-se como exemplo, o 

projeto Paper Bricks, do Estúdio Woojai, onde é utilizado papel de jornal 

descartado, que através de um processo de transformação, não nocivo 

para o ambiente, origina o material com o qual são produzidas diferentes 

peças de mobiliário de pequena escala, como bancos ou mesas de café 

(fig. 51), cuja estética evidencia claramente as caraterísticas naturais 

do material (heterogeneidade cromática, e irregularidade superfícial) , 

decorrentes da sua transformação (fig. 52).

fig.51 Colecção Paper Bricks do 
Estúdio Woojai

fig. 52 Pormenor do banco Paper 
Bricks
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Outro exemplo, o projeto Structural Skin de Jorge Penades, surge com 

a observação do autor à enorme quantidade de matéria desperdiçada 

pela indústria das peles e curtumes, tanto na fase de processamento 

(tingimento e corte), como na fase da produção de artefactos, onde o 

descarte chega aos 40% (fig. 53) (Penades, J. 2015). 

A partir deste desperdício, Penades desenvolveu um processo não nocivo 

para o ambiente, capaz de aglomerar todos os restos/desperdícios de 

peles através da adição de uma goma natural (fig. 54 e 55), dando 

origem a um material sólido, estruturalmente aproximado da madeira, 

capaz de tornar possível, a produção de componentes (partes) que 

dão depois origem a peças de mobiliário (fig. 56), verificando-se aqui 

novamente, que a estética do produto final, obtida pela utilização de 

desperdícios, se torna um fator distintivo e de valorização dos artefactos 

produzidos a partir deles (fig. 57).

fig. 54 Desperdícios de peles 
durante o processo de prepa-
ração para obtenção de um novo 
material

fig. 55 Compactação das peles 
pré-impregenadas numa goma 
natural

fig. 53 Desperdícios de pele 
utilizados por Penardes para a 
produção da colecção Structural 
Skin
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fig. 57 Pormenor da mesa 
Structural Skin onde é possivel 
identificar a mescla obtida pela 
utilização de diferentes peles

fig. 56 Mesa Structural Skin de 
Jorge Penardes
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No projeto Demodé, de Bernardita Marambio, a autora explora 

as propriedade dos têxteis que depois resgatados sob a forma de 

desperdício pré-consumo61, são aglomerados através da aplicação de 

uma goma 100% natural à base de amido62 (fig. 58), dando origem a um 

material possível de ser aplicado na produção de artefactos, como peças 

decorativas ou mobiliário (fig. 59 e 60).

61 Desperdício pré-consumo é o material desviado do fluxo de resíduos durante um processo de 
manufatura. Dísponível em www.abre.org.br/setor/apresentacao-do-setor/reciclagem

62 O amido é um tipo de carboidrato que está disponível em grande quantidade na natureza, 
podendo ser encontrado na batata, batata-doce, trigo, mandioca, milho, aveia e arroz. 
Disponível em https://www.biologianet.com/biologia-celular/amido.htm

fig. 58 Desperdício textil durante 
o processo de transformação em 
novo material

fig. 59 Painéis decorativos Démode

fig. 60 Cadeiras Démode
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Considera-se que nos projetos anteriormente apresentados, o fator 

estético resultante do aspeto natural dos resíduos e ou desperdícios 

industriais utilizados, é algo altamente privilegiado pelos autores dos 

projetos, que vêm aqui oportunidade para atribuir valor (estético e 

económico), a um material que outrora teria como destino certo a sua 

deposição em aterro ou incineração. Torna-se no entanto evidente 

que ainda que reconhecendo a enorme pertinência destes projetos/

iniciativas, o facto de serem exercícios a uma escala não industrial, limita 

a quantidade de resíduos ou desperdícios industriais integrados em novos 

materiais com vista a dar origem a novos produtos, não garantindo assim, 

uma contribuição efetiva no sentido de garantir a sua não deposição em 

aterro, nem evitar a utilização de matéria prima virgem na produção de 

novos artefactos. 

Numa diferente escala, o projeto liderado pela Vertech Composites, 

utiliza aproximadamente 50 toneladas de desperdício de plástico 

(polietileno) que outrora acabariam em aterro, para pré-fabricar vigas 

estruturais (fig. 61), utilizadas na construção de uma ponte com 

aproximadamente 28 metros de comprimento com o objetivo de ligar as 

duas margens do rio Tweed na cidade de Peebleshire, Escócia (fig. 62). 

A ponte, cujo propósito é puramente técnico e funcional, é capaz 

de suportar até 44 toneladas de peso (fig. 63), resultando do 

desenvolvimento realizado entre engenheiros da Universidade de Cardiff 

e Rutgers, e a empresa responsável pelo projeto, que juntos assumiram 

o compromisso para encontrar soluções que permitam a reutilização 

de resíduos em grande escala, contribuindo para salvando o planeta de 

“sufocar” em plastico (Laylin, T., 2011). 

fig. 61 Vigas pré-fabricadas na 
fábrica da Vertec Composites

fig. 62 Montagem da ponte sobre 
o Rio Tweed em Peebleshire, 
Escócia
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Este projeto, torna-se igualmente relevante por ser capaz de demonstrar 

na prática, o enorme potencial da estreita ligação entre universidades 

(investigação) e a indústria (produção/comercialização). Ao criar um 

material e respetivo produto de alta performance, a Vertech Composites, 

atribui valor comercial ao desperdício/resíduo de plástico, permitindo 

também que este se mantenha depositado localmente, ao invés de ser 

enviado para aterros no exterior. Estima-se que entre 2016 e 2017, o 

Reino Unido, tenha enviado aproximadamente 683,000 toneladas de 

plástico para aterros na China (Harrabin, R., Edgington, T. 2019).

Outro exemplo, igualmente resultante dos 300 milhões de toneladas de 

plástico desperdiçado anualmente em todo o mundo (e sua baixa taxa de 

reciclagem de aproximadamente 9% (d’Ambrières W., 2019)), instigou a 

ByFusion a desenvolver um sistema próprio para reciclagem e reutilização 

de plástico, com vista à produção de peças modulares RePlast (fig. 64), 

destinadas à construção de edifícios, adaptando-as aos diferentes tipos 

de desenho solicitados pelos clientes. 

Esta solução, permite o “armazenamento” do plástico de forma útil, 

protegendo o Planeta da sua deposição, em grandes quantidades, e/ou o 

seu descarte direto nos oceanos. Novamente se verifica que os produtos 

obtidos (tijolos), assumem a heterogeneidade do material, resultante 

da reciclagem de diferentes tipologias de plástico, evidenciando fator 

como uma mais valia estética, criando assim uma oferta de produtos 

inovadores.

fig. 63 Ponte em fase de 
conclusão, onde é percétivel a sua 
elevada resistencia
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fig. 64 Construção realizada a par-
tir de tijolos RePlast, desenvolvidos 
pela By Fusion

Em todos os projetos referidos anteriormente, se verifica reconhecido 

interesse na estética, oferecida pelos novos materiais, produzidos a 

partir de resíduos e/ou desperdícios, constatando-se, não haver qualquer 

intenção de os camuflar (através de processos de “acabamento”, como 

enchimento e pintura). Considera-se este fator, de enorme relevância já 

que, ainda que individualmente, irão contribuir para que os consumidores 

solicitem procurem uma nova estética obtida pela heterogeneidade 

cromática/textural, onde é valorizada a irregularidade, o erro e a 

dessemelhança entre os mesmos produtos, impulsionando deste modo, 

utilização de materiais reciclados ou excessos de produção como nova 

matéria prima, na produção de novos artefactos.





3
Estudo de artefactos
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fig. 65 Le Plan Voisin. Maquete 
representativa da propostas de 
design para a cidade de Paris, 
autoria de de Le Corbusier, 1925

3.1  Observação da pré-existencia de artefactos de mobiliário 
urbano

Entende (Di Bucchianico, G.; Kercher, P. 2017), que mobiliário urbano, 

consiste num sistema que contribui para a organização das cidades, 

oferecendo apoio e orientação aos cidadãos. Incluído neste sistema estão 

todos os elementos colocados na via publica, constituindo uma vasta 

gama de objetos como bancos, caixotes, iluminação de ruas, paragens 

de autocarro, quiosques, cabines telefónicas, bebedouros, sinalização, 

entre outros. Estes objetos tem como principal função, a sua utilização 

por parte dos cidadãos, devendo estar integrados na paisagem urbana, e 

perfeitamente perceptíveis quanto à sua função (Creus, M. 2000). 

Com o fenómeno da reabilitação urbana, cada vez mais destacado, nas 

agendas governativas dos últimos anos (Park, A. 2004), verifica-se um 

aumento acentuado na oferta de artefatos para este fim, produzidos em 

diverso materiais como ferro fundido, aço, madeiras, pedras naturais, e o 

betão. Com especial interesse para o betão, atendendo às semelhanças 

que este apresenta relativamente aos geopolímeros e argamassas 

integradoras de resíduos industriais (desenvolvidas ao longo deste projeto 

de investigação), mas também com interesse no processo produtivo, 

necessário para a sua transformação em artefactos (nomeadamente 

através de cofragem), foi realizada uma pesquisa através da internet, 

com recurso ao Google, utilizando as palavras chave mobiliario urbano, 

mobiliário urbano betão, urban furniture e urban furniture concrete, 

com o objetivo de, por um lado perceber quais os principais fabricantes, 

atualmente presentes no mercado, como também apurar qual o 

desenho/estética associada aos artefactos comercializados por essas 

marcas. Os resultados obtidos, encontram-se organizados por ordem 

alfabética, (âmbito nacional, seguido de internacional).
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ACL (A Cimenteira do Louro)
www.aclweb.pt

Fundada em 1978 por Manuel Leitão, em Vila Nova de Famalicão, 

a ACL é atualmente considerada uma das maiores cimenteiras 

nacionais, dedicada sobretudo ao fornecimento de betão e pavimentos 

sobrelevados às grandes construtoras. Recentemente, a ACL alargou a 

sua oferta para revestimentos técnicos em betão e mobiliário urbano, 

como resultado na forte aposta em inovação e investigação. A sua 

produção destina-se maioritariamente à exportação, fator que lhe 

permitiu fundar no Omã (Peninsúla Arábica), o OPCP - Oman Portuguese 

Cement Products.

Amop

www.grupoamop.com

O grupo Amop Synergies foi fundado em 1973, tendo-se dedicado desde 

inicio à produção de pré-fabricados em betão e de compostos de pedra, 

desenvolvendo soluções técnicas inovadoras de revestimento e mobiliário 

urbano. A Amop, é constituida por 60 colaboradores, contando com 

uma unidade industrial de aproximadamente 50.000 m2, encontrando-

se, entre outras áreas, o departamento de I&D, resultante de uma forte 

aposta da empresa, onde se promove uma produção sustentável, a 

responsabilidade social, e a ecologia dos seus produtos, apostando na 

internacionalização através da participação em Feiras internacionais e 

eventos de Design, permitindo-lhe identificar novos mercados e novas 

oportunidades de negócio.

fig. 66 Banco Évora d’A Cimenteira 
do Louro

fig. 67 Banco Funchal d’A 
Cimenteira do Louro
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Concretex

www.concretex.pt

A Concretex nasce em 1993 na freguesia de Eixo no conselho 

de Aveiro, impulsionada pela escassez de oferta de soluções de 

mobiliário urbano. A atividade da empresa divide-se atualmente no 

desenvolvimento e fornecimento de soluções ligadas a artigos técnicos 

destinados à construção civil e obras públicas, destacando-se o material 

de saneamento e produtos de embelezamento de espaços urbanos. 

Segundo o site da empresa, a relação entre a preocupação estética e 

arquitetónica, e a robustez dos produtos, é fator fundamental para que 

a oferta da empresa corresponda às necessidades, utilidades e exigências 

do mercado.

fig. 68 Bancos e mesa linha Ar 
Puro, do Grupo Amop

fig. 69 Banco com costas para 
Floreira FT1 da Concretex
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Farcimar

www.farcimar.pt

Fundada em 1989, a Farcimar, Fábrica de Artefactos de Cimento de 

Arouca, Lda., tem como fundadores pessoas ligadas à área da construção 

civil, que decidiram levar a cabo um projeto de implantação de uma 

unidade fabril no conselho de Arouca, vocacionada para a produção 

de pré-fabricados em betão. Conta também com um sector de fabrico 

de peças “não standard”, destinadas a situações específicas onde o 

estudo é realizado em conjunto com os clientes, por forma a resistir 

à competitividade e marcar uma posição face à concorrência. Com 

capacidade para o fornecimento de uma vasta gama de produtos, 

destacam-se os artefactos destinados às redes de água urbanas, muros 

de suporte, painéis acústicos, soluções de bancada, produtos rodoviários 

e mais recentemente, mobiliário urbano.

CRP Pavimentos

www.crpavimentos.pt

A CRP (Comércio e Reciclagem de Produtos), é uma empresa com sede 

na Covilhã, no mercado há mais de 10 anos. A sua atividade principal, é 

a produção de piso sintético de amortecimento (para parques infantis), 

assim como a comercialização de parques Infantis e mobiliário urbano. 

A CRP conta com uma equipa jovem, dinâmica, e experiente, focada 

no objetivo de se manter na vanguarda, permitindo expandir os seus 

negócios além dos 12 países com os quais trabalha regularmente.

fig. 70 Banco B19 da CRP

fig. 71 Banco B202A da CRP
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Ieta Design
www.ietadesign.pt 

A Ieta Design, é uma empresa integrada na Ieta SA., especializada na 

área do mobiliário urbano. A marca Ieta Design surge como uma nova 

estratégia de desenvolvimento, produção e comercialização de produto 

próprio, sustentada pelo aproveitamento de sinergias, know-how, e rigor 

adquiridos e desenvolvidos pela empresa, ao longo de mais de 60 anos 

de atividade. Conscientes da importância do design urbano, na qualidade 

de vida da sociedade contemporânea, a Ieta Design procura responder 

a novos desafios, perspetivando o design, como denominador comum 

da identidade cultural na apropriação do espaço, contribuindo para a 

construção do espírito de cidadania.

Orientada por valores sociais, humanos e ambientais, assume o Design 

como elemento de diferenciação, e inovação tecnológica dos seus 

produtos, fazendo esforços contínuos, no registo de patentes, de 

modelos e desenhos comunitários, na certificação dos seus produtos, e 

na convergência com a legislação ambiental vigente.

fig. 72 Composição de bancos 
Gota da Farcimar

fig. 73 Banco Farci da Farcimar

fig. 74 Banco Clip B1 da Ieta 
Design
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Larus

www.larus.pt

A Larus, é uma empresa Portuguesa, com sede em Albergaria-a-Velha, 

fundada em 1988, por Pedro Martins. Começou inicialmente por 

produzir quiosques para a cidade de Aveiro, tendo rapidamente passado 

para outra tipologia de produtos com uma forte componente de design, 

impulsionada pela sua estreita ligação a designers e arquitetos nacionais, 

que culminou com a produção da sinalética da Expo 98, tendo-se 

dedicado de seguida, ao desenvolvimento e produção de mobiliário 

urbano. A Larus aposta fortemente no Design como veículo para criar 

valor investigando e desenvolvendo novos produtos, tornado-se num 

laboratório para a inovação no desenho de produtos, dispositivos e 

serviços de mediação cultural, desenvolvidos em consonância com os 

valores da sua marca fundados na ecologia e na liberdade. Alicerçada em 

valores de sustentabilidade e preservação da natureza, a Larus promove 

a partilha desses valores com os projetistas, convidando-os a plantar uma 

árvore, no recinto adjacente às suas instalações.

Com um valor de faturação, de aproximadamente 1.8 milhoes de euros 

em 2017, a Larus exporta 35% do que produz para o Médio Oriente 

(com destaque para o Dubai ou Kuwait), Inglaterra, França, Itália, 

Espanha, Marrocos e mais recentemente Estados Unidos da América e 

Polónia63.

63 Dísponivel em https://www.dinheirovivo.pt/economia/larus-o-mobiliario-urbano-portugues-a-
conquista-dos-eua. Consultado a 12/11/2018

fig. 75 Bancos Boomerang da 
Larus
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Sit
www.aboutsit.com

A marca Sit Urban Design, nasceu em 2002, pelas mãos de Marta Fino 

e João Fino, como subsidiária da Pavimur, já no mercado desde 1978, a 

partir de Porto de Mós, Leiria. Aproveitando o know-how da Pavimur, 

na produção de pré-fabricados em betão, a empresa começou por 

produzir mobiliário urbano em betão, tendo rapidamente passado para a 

produção de outros artefactos semelhantes, em betão reforçado a fibras 

de vidro (GRC).

Atualmente, a Sit encontra-se dividida, entre a produção de mobiliário 

urbano e a produção de habitações modulares em betão, em parceria 

com arquitetos e designers. Nos objetivos da empresa, estão a sua 

expansão para o mercado Angolano e Brasileiro.

Verdasca
www.grupoverdasca.com

O grupo Verdasca, atua na área da construção civil desde 1987, estando 

atualmente entre as principais empresas nacionais no fornecimento de 

produtos de betão pré-fabricado, e de betão pronto.

Ao longo dos anos tem participado na construção dos maiores projetos 

de engenharia nacionais, através do fornecimento de uma vasta gama 

de produtos versáteis e personalizados com elevados padrões de 

qualidade, respeitando todas as exigências normativas. O grupo Verdasca 

possui uma larga experiência neste segmento, permitindo-lhe produzir 

e desenvolver produtos para obras de infraestruturas (rodoviárias, 

ferroviárias, agrícolas, hidráulicas e de urbanismo), e edifícios (industriais, 

comerciais, residenciais e de serviços), onde se destaca a possibilidade de 

produção de mobiliário e outros artefactos à medida do cliente.

fig. 76 Banco Form da Sit Design

fig. 77 Banco Wave da Sit Design
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Arica
www.arica-urban.com

Arica é uma empresa Israelita, fundada em 1932 por Yehuda Arica, 

tendo-se dedicado inicialmente à produção de mosaicos e escadas para 

edifícios. Nos anos 70 estreitou relações com arquitetos paisagistas, 

que solicitavam elementos projetados especificamente para parques, 

espaços públicos, e áreas de recreação. Por essa altura a fábrica começou 

a projetar e fabricar fontes de água e mobiliário urbano em betão, 

introduzindo, na época, um conceito inovador em Israel. Atualmente, 

grande parte do seu volume de negócios é gerado pela venda e 

instalação de escadas para edifícios.

Bellitalia
www.bellitalia.net

Fundada em 1962, em Ponte nelle Alpi, Itália, a Bellitalia afirma ser 

atualmente, a empresa mais sólida, dinâmica e original, a operar no 

campo do desenvolvimento e produção de mobiliário urbano em betão e 

agregado de mármore. Na sua origem, está a produção e fornecimento 

de cimento para a construção civil, facto que lhe permitiu rapidamente 

crescer e expandir-se por todo o território Italiano. Durante os anos 80 

lançou a primeira linha de mobiliário urbano que rapidamente se tornou 

fig. 78 Banco Grupo Verdasca

fig. 79 Redondo para árvores 
Grupo Verdasca

fig. 80 Banco Zohar da Arica

fig. 81 Banco Blossom da Arica
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reconhecível, em cidades por todo o mundo, através do seu anel de cobre 

distintivo. A esta linha, juntaram-se outras, utilizando materiais como 

aço, aço inoxidável, ferro fundido e madeira, que foram adicionados para 

combinar com o betão, criando coleções totalmente novas. A Bellitalia, 

valoriza o design como meio para o embelezamento dos espaços 

publicos, investindo o tempo necessário, no estudo e desenvolvimento de 

soluções para os diferentes pedidos dos seus clientes, razão pela qual faz 

deles (segundo a Bellitalia) líderes neste sector.

Breinco
www.breinco.com

Com mais de 40 anos de experiencia, a Breinco tem sede em Barcelona, 

Espanha, a partir da qual desenvolve, produz e distribui, artefactos 

destinados ao urbanismo, de onde se destaca o mobiliário urbano, 

fachadas ventiladas e pavimentos de várias tipologias (tateis, interlocking, 

permeáveis e lajetas). Altamente equipada tecnologicamente, a Breinco 

tira partido desta caraterística, no sentido de se manter constantemente 

competitiva, mantendo altos padrões de qualidade e fornecendo os 

melhores produtos para os seus clientes. A Breinco dispõe nas suas 

instalações, de um jardim de 5.000m2, onde coloca todos os seus 

produtos em exposição.

fig. 82 Bancos Demetra C 
e Demetra Y da Bellitalia

fig. 83 Banco Origame da Breinco
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Concrete Rudolph
www.concrete-rudolph.de

A Concrete Rudolph, é uma empresa sediada em Allgäu, na Alemanha, 

há mais de 100 anos. Especializada na fabricação de pré-fabricados de 

betão, como skateparks, paredes de escalada e mobiliário urbano, tem 

também valências para participar na fase projetual em conjunto com 

arquitetos e construtores, desenvolvendo soluções construtivas para 

designs arrojados, sendo capazes de otimizar o processo de construção 

através do departamento de planeamento interno.

Francioli

www.francioli.fr

A Francioli, é uma empresa Francesa, subsidiária da Bonna Sabla, do 

grupo Consolis, sediada em Chaleins. Desde sua fundação, há mais de 

30 anos, tem-se vindo a especializar em mobiliário urbano de betão 

tendo-se tornado líder nesta tipologia equipamentos. Ao longo dos 

anos, a empresa modernizou-se e adaptou o betão às exigências atuais 

de sustentabilidade, respondendo aos critérios mais exigentes em 

termos de segurança, resistência e vandalismo, fazendo da qualidade 

a sua prioridade absoluta. Atualmente emprega aproximadamente 70 

funcionários, numa unidade industrial com 6000m2, onde são produzidos 

mais de 30 modelos das diferentes tipologias de artefactos.  

fig. 84 Sistema Arpa da Concrete 
Rudolph

fig. 85 Banco Coxa da Francioli

fig. 86 Banco Heka da Francioli
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Killeshal (KPC)
www.killeshal.com

A Killeshal, teve origem em 1969, como um pequeno negócio, tendo 

registado um elevado crescimento em 1977. Mais tarde, em 1995 sofreu 

uma grande expansão do seu negócio, começando a produzir tubagens 

de betão e estruturas pré-esforçadas. Ao longo dos anos, a Killeshal 

continuou a crescer, permitindo aumentar a sua gama de produtos, à 

qual foram adicionados artefactos de mobiliário urbano produzidos em 

aço e diferentes polímeros.

Lab23
www.lab23.it

Lab23, é o resultado da transformação da Veneta Plastica, em 

2008. Aquando da sua fundação, em 1958 em Itália, a Veneta 

Plastica, rapidamente se tornou líder na transformação de plásticos, 

especialmente na produção de ferramentas destinadas à indústria 

química, tornando-se uma referencia no setor, em Itália. Na sua 

vasta gama de produtos, encontram-se bancos de jardim, pilaretes, 

paragens de autocarro, floreiras, dissuasores, suportes de bicicleta, 

entre outros, num total de aproximadamente 200 produtos 

diferentes, utilizando materiais como o betão (sob a forma de 

Hyperconcrete), aço inox, aço corten, madeiras exóticas e compósitos 

de plásticos reciclados.

Ao longo dos anos, a Lab23 tem colaborado com arquitetos e 

designers de renome internacional, como Zaha Hadid, Stéphane 

Chapelet, Roberto Semprini, Fuksas e Karim Rashid.

fig. 87 Banco Ela da Killeshal
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Mobilum
www.mobilum-france.com

Mobilum, é uma empresa Francesa, com sede em Bouaye, dedicada à 

produção artesanal de mobiliário urbano em betão de alta performance. 

Os produtos que comercializam são inteiramente desenvolvidos e 

produzidos nas suas instalações com recurso a ferramentas especificas, 

que lhes permitem manipular com sucesso várias tipologias de betão.  

Urbastyle
www.urbastyle.com

A Urbastyle, foi fundada em 2001 por Jan Laroy e Bart Laroy, em Aalter, 

Belgica, como resultado do seu percurso na indústria de betão na 

empresa familiar Urbadal, fundada pelo seu pai em 1985. Especializados 

na produção de mobiliário urbano e pré-fabricados de betão, a Urbastyle 

tem implementado várias inovações ao longo dos anos, levando ao limite 

as capacidades do betão, elevando os seus padrões de qualidade por 

forma a garantir o cumprimento das normas CE. Universal design ou 

fig. 88 Banco Emme da Lab23

fig. 89 Cadeira Obrac da Mobilum

fig. 90 Banco Heka da Mobilum
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design for all, são conceitos guia no desenvolvimento de novos produtos, 

por forma a dar resposta às necessidades especiais de determinados 

grupos de cidadãos, sendo possível, dada a estreita ligação da empresa 

com arquitetos e designers. Este percurso permitiu à Urbanstyle, ser aos 

dias de hoje, uma das empresas mais importantes do norte da Europa, no 

que toca ao desenvolvimento, produção e distribuição de equipamentos 

destinados ao urbanismo.

Conforme se pode verificar no seu website, a Urbanstyle tem enorme 

orgulho nas suas práticas sustentáveis, que vão desde a sua localização 

geográfica estratégica, à inclusão de eco-designers64 na sua estrutura, 

por forma a pensarem no life-cycle65 dos produtos desde o seu desenho 

inicial.

64 consideram-se eco-designers, os profissionais do design com especial interesse no 
desenvolvimento de produtos que visem a proteção da natureza onde se incluem práticas 
sustentáveis de produção e descarte.

65 life-cycle é o conjunto de momentos de um produto (produção, venda, uso e descarte)

fig. 91 Banco Cityscape 
da Urbastyle
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A observação dos artefactos das empresas anteriormente referidas, 

revelou predominar uma evidente diferença entre todos, não se 

verificando caraterísticas de desenho comuns, que se carateriza 

por incoerência formal. Entende-se por incoerência formal, o não 

cumprimento de um programa, que respeite determinado tipo de 

desenho ou forma. Toma-se como exemplo, os modelos apresentados 

da Ieta Design, Larus ou Sit, onde é claro o seu aspeto maciço, robusto 

e sólido, revelando inclusivamente indícios de brutalismo associado à 

sua morfologia (muito embora revelem grande rigor de acabamento, 

algo que não se verificava nos edifícios da era Brutalista). Já nos modelos 

observados da Amop, Lab23 e Mobilum, verifica-se que a sua morfologia 

contraria aquilo que seria mais comum no mobiliário urbano produzido 

em betão (blocos maciços), resultando em peças que transmitem maior 

leveza formal, mais orgânicas (através da substituição das arestas 

resultantes da união dos planos, por curvas), produzidas em materiais, 

tecnologicamente mais avançados como o GRC, que, dadas as suas 

caraterísticas técnicas, permitem a produção de espessuras reduzidas, 

sem comprometer a sua resistência.

Apesar das diferenças, entre as tipologias das peças apresentadas, 

verifica-se que comum a todos os exemplares, é a presença de elevado 

rigor geométrico e detalhe no acabamento, que se traduz numa enorme 

“impermeabilidade” ao erro produtivo e/ou a danos causados durante o 

seu transporte ou utilização, que se poderá traduzir num rápido descarte 

dos artefactos aquando destas ocorrências. 

Como complemento ao levantamento do estado da arte, considerou-se

pertinente a visita a feiras internacionais do setor do mobiliário e 

construção, com o objetivo de aprofundar o conhecimento relativamente 

à oferta (estética e de produtos), proporcionada por este tipo de 

certames, responsáveis pelo lançamento de tendencias a nível mundial.

Atendendo à tipologia de artefactos a serem desenvolvidos, considerou-

se a visita a uma, ou mais, feiras internacionais do setor da construção 

e mobiliário, por forma a ter-se acesso não só às ultimas tendencias 

estéticas (trends), como a novos e inovadores materiais, desenvolvidos 

um pouco por todo o mundo (com grande enfoque para a Europa em 

geral e Alemanha em particular).

O destino escolhido foi a Alemanha, já que permitiu que em 6 dias (entre 

os dias 18 a 23 de janeiro de 2017) fossem visitados 3 espaços, em 

cidades distintas, a BAU e a Pinakothek der Moderne em Munique, e a 

IMM em Colónia. 
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3.2  Visitas exploratórias a feiras internacionais do setor da 
construção

 

O primeiro certame a ser visitado foi a BAU em Munique. A BAU 

(construção, em Alemão), é um certame internacional, líder de mercado, 

dedicado à arquitetura, materiais e sistemas para a indústria da 

construção, onde são apresentados anualmente materiais inovadores 

e novas técnicas construtivas. Esta visita teve como principal objetivo, 

o de observar o estado da arte, com relação à oferta internacional, 

de produtos de revestimento vertical e horizontal para a arquitetura e 

urbanismo, que explorassem uma ou mais de três condições: a integração 

de materiais residuais da indústria, o recurso à geopolimerização 

para o fabrico, e a exploração de estética brutalista, enquanto estilo 

ecologicamente conotado.

Sediada no sul da Alemanha, em Munique, reúne cerca de 2.000 

expositores, oriundos de 47 países diferentes, distribuídos por 16 

pavilhões tema, sendo procurada anualmente por aproximadamente 

250.000 visitantes. Tendo em consideração o domínio da investigação 

em curso, entendeu-se que deveria ser privilegiada a visita aos pavilhões 

orientados para pedras e solos, tijolos e construção de coberturas, 

pedras e sistemas de moldagem para fachadas, cerâmicos, pavimentos, 

reabilitação/inovação e madeiras (pavilhões A1, A2, A3, A4, A5, A6, B0, 

B5 e C3 respetivamente). Nestes pavilhões, verificou-se um interesse 

acentuado por materiais de expressão artesanal de natureza cerâmica, 

fortemente vocacionados para aspetos cénicos, de modelação plástica em 

estética brutalista. Nestes produtos, impera a rudimentaridade textural e 

a paleta cromática de tons pardos variando do negro ao beije, passando 

pelos ocres, amarelo, castanho e vermelho (fig. 92).
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Das soluções construtivas apresentadas, as que despertaram mais 

interesse, pelo potencial de inovação afirmado, foram as argamassas 

para pavimento, que se traduzem por um enchimento de pavimento, 

funcionando como volante térmico e suporte a revestimento, integrando 

frequentemente sistemas de aquecimento radial de pavimento, através 

de lajes pré-moldadas; os jardins verticais e horizontais de revestimento 

e cobertura, que recorrendo a bolsas de polipropileno ou feltro, armadas 

vertical ou horizontalmente, por estrutura de cabos tencionados, 

garantem impermeabilização no contacto com o edifício (fig. 93 e 94); 

e o isolamento acústico, que tira partido de vários materiais compósitos, 

associando o poliestireno e o poliuretano, a favos de cerâmica. 

fig. 92 Oferta cromática e de 
acabamentos para revestimento 
exterior de paredes

fig. 93 Oferta cromática e de 
acabamentos para revestimento 
exterior de paredes

fig. 94 Proposta de jardim vertical 
produzido em espuma e feltro



119Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

Verificou-se também, a valorização da lã de rocha, como complemento 

para a aplicação nos retrós de painéis de revestimento interior, com 

a função de garantir isolamento acústico; a moldagem de relevos em 

superfícies (fig. 95 e 96), onde foi evidente o trabalho levado a cabo pela 

Reckli (fig. 97), que apresentou diversos padrões, para imprimir diferentes 

texturas nas superfícies de betão cofrado, podendo desenvolver soluções 

de textura/desenho por encomenda do cliente. Através de um sistema 

realizado por decalque direto, é fornecido em molde de borracha 

(silicone), para ser fixo à cofragem, constituindo uma solução de 

superfície com potencial de produção, nomeadamente em geopolímeros. 

Constatou-se, que um número significativo de padrões, do catálogo 

Reckli, revela a resposta ornamental, à crescente procura pelo mercado, 

de uma estética brutalista.

fig. 97 Mostruário de algumas das 
texturas para cofragem produzidas 
pela Reckli

fig. 95 Revestimento exterior de 
paredes produzido em betão

fig. 96 Formas tridimensionais para 
revestimento de fachadas
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A aproximação ao tema da estética brutalista, surge igualmente ilustrada 

em produtos expostos no pavilhão dedicado à madeira e seus derivados, 

em painéis de agregação de fragmentos paralelepipédicos de madeira, 

pintados ou ao natural, cuja textura e geometria, poderão favorecer a 

absorção acústica do espaço, assim indicados para ambientes hoteleiros.

Sem novidade, foram também encontrados diversos materiais de 

agregação de partículas, por envolvimento de resinas sintéticas (fig. 98 e 

99).

fig. 98 Pormenor de compósito 
de base cimentício com resíduos 
de vidro

fig. 99 Lavatório produzido a partir 
de pedra natural

A total ausência de oferta, de produtos construídos por integração de 

resíduos industriais, e produzidos por geopolimerização, denunciam o 

elevado potencial que esta solução poderá significar no futuro.

Avaliando o conjunto das marcas e produtos em exibição, parecem 

ganhar pertinência os atuais vetores de investigação, que justificam 

a aplicação de geopolímeros (integradores de resíduos industriais), 

nomeadamente para a produção de lajetas de pavimento, soluções 

de jardim vertical ou artefactos destinados à arquitetura e urbanismo 

(mobiliário urbano).

Das empresas presentes na feira, consideraram-se mais relevantes para a 

investigação em curso, as seguintes:

Pimar
www.pietraleccese.com

Desenvolvimento de peças decorativas e funcionais, produzidas em 

calcário através de cofragem. A Pimar, apresenta um vasto leque 

de artefactos, passando por centros e bases de mesa, bancos, 

iluminação, e sanitários, desenvolvidos para a marca, por diferentes 

designers.
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ZinCo
www.zinco.de

Especialistas em sistemas de jardinagem para coberturas, a ZinCo tornou-

se numa das empresas líderes, no desenvolvimento de estruturas para a 

fixação de plantas, em coberturas curvas e/ou planas. A oferta comercial 

desta tipologia de revestimentos, é demonstrativa da procura do mercado 

por soluções ecológicas, de componente biológica, sob uma estética 

naturalista.

Dyckerhoff Weiss
www.dyckerhoff.com

Empresa especializada na produção de sistemas em betão, para a 

construção. Dando destaque ao cimento branco, apresentam paredes 

de betão, com relevos “transparentes” e “luminosos”, que conseguem 

através da aplicação de fibras de vidro (condutoras lumínicas).

Rec
www.rec-berlin.com

REC (Recycling Engineering Consulting), apresenta-se como sendo uma 

empresa especializada na produção e desenvolvimento de produtos 

de alta qualidade, incorporando resíduos e materiais residuais. Todos 

os seus produtos e materiais, cumprem os mais elevados padrões 

de sustentabilidade, sendo transformados com recurso ao mínimo 

fornecimento de energia.

MKT
www.mkt.de

Empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de ancoragem, 

para construção em betão.

Conlino
www.conluto.de

Define-se como uma empresa que pensa e desenha com o Planeta Terra, 

dedicando-se ao desenvolvimento, produção e distribuição, de produtos 

contemporâneos de construção ecológica, destinados à conservação de 

edifícios e reconstrução histórica, tendo como premissa a simbiose entre 

tradição e inovação.
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Diha
www.diha.de

Desenvolvimento e produção, de sistemas inovadores de construção, 

vocacionados para a reabilitação. Focados no isolamento acústico e 

sonoro, estes sistemas contribuem para o melhoramento do desempenho 

térmico, através da estanqueidade, reduzindo as oscilações térmicas no 

interior das habitações.

Wecobis
www.forschungsinitiative.de

Inserido no fórum de inovação para construção do futuro, a Wecobis 

presta consultoria e assessoria, no fornecimento de materiais sustentáveis 

de construção.

Petersen
www.petersen-tegl.dk

Empresa Dinamarquesa, especializada no desenvolvimento e produção 

de tijolo artesanal, há mais de 200 anos, destinado à construção e 

revestimento de fachadas. Sendo uma das poucas fábricas artesanais, 

ainda em laboração no mundo, a Petersen fabrica tijolo rústico com 

de moldes arcaicos de madeira. Da visita ao seu stande verificamos um 

interessante produto rústico e brutalista, ilustrando o atual interesse do 

mercado, por esta tipologia estética.

Rieder
www.rieder.cc

Rieder, desenvolve e produz, sistemas de cobertura de fachadas em 

betão. Paralelamente, tem vindo a desenvolver novos sistemas de fixação, 

de modo a simplificar a sua instalação. Estes sistemas, além de leves 

(por utilização da tecnologia Fibre C), garantem o isolamento acústico e 

térmico, através de caixas de ar, montadas entre a fachada original e o 

revestimento.
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Uni-Stuttgart
www.uni-stuttgart.de/ilek

No Institute for Lightweight Structures and Conceptual Design (ILEK) 

da Universidade de Estugarda, investiga-se a relação, entre as áreas da 

arquitetura (design e forma), com as da engenharia (análise, construção 

e ciência dos materiais), no sentido de otimizar a forma e estrutura, 

reduzindo energia e material.

Haver & Boecker
www.weavingarchitecture.com

Especialistas em malhas de aço estruturantes para betão, apresentam 

protótipo de tela em desenvolvimento, que permitirá moldação de peças 

em betão, com garantia de resistência e leveza, garantindo um espessura 

muito reduzida.

Lucem
www.lucem.de

A Lucem, desenvolve e produz betão transmissor de luz, na forma 

de painéis, destinados à construção, e a peças de mobiliário, 

disponibilizando paralelamente, um vasto número de soluções em led.

Aco
www.aco-tiefbau.de

Especialistas no desenvolvimento de soluções infra-estruturais, para 

construção de rodovias, investigando novas tipologias, para fazer face ao 

incremento de tráfego, e resistência às alterações climatéricas.

FabricFoam / 3dTex
www.fabricfoam.de

Projeto exploratório, da utilização de têxteis e espuma, para novas 

soluções construtivas, oferecendo novas soluções para a divisões de 

espaços domésticos.
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Mesmo não estando previsto inicialmente, aquando da programação da 

visita, considerou-se que se justificava a ida à Pinakothek der Modern, 

também em Munique, onde se observou a exposição permanente de 

Design, centrada essencialmente na produção industrial a partir do início 

do séc. XX, com o primeiro núcleo a dar grande destaque à indústria 

motorizada, exibindo veículos e mock-ups de algumas marcas como Audi, 

BMW, VW, Porsche, Citroen, Aprillia entre outros, passando para um outro 

núcleo, onde é dado foco, a artefactos eletrónicos de várias marcas como 

Sony, Apple, IBM entre outras, seguido-se um espaço onde são exibidos 

ambientes de mobiliário, a que se associam equipamentos técnicos, 

cronologicamente organizados em núcleos temáticos (fig. 100 à 107). 

fig. 100 Início da exposição 
no Pinakothek der Modern em 
Munique

fig. 101 Núcleo dedicado à 
industria motorizada
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fig. 102 Cão-robot Aibo da Sony

fig. 103 Evolução dos 
computadores portateis da Apple

fig. 104 (frt-tras.) Armchair 41, Tea 
Trolley 91 e Armchair 42 de Alvar 
Aalto
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fig. 105 Em primeiro plano, 
conjunto de mesa, banco e cadeira 
de Warren Platner para a Knoll

fig. 106 Motor 132 desenvolvido 
pela BMW para avionetes (1933)
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fig. 107  (esq. - dir) candeeiro 
Bulb de Ingo Maurer (1966), TV 
Relax Chaise Lounge de Luigi 
Colani (1969), cadeira B5 de Stefan 
Wewerka (1982) e Hi-Fi Vision 
2000 de Thilo Oerke (1971)

As peças são desprovidas de contextualização social ou técnica, 

conduzindo linearmente o visitante para o último núcleo, “do 

contemporâneo”, onde se encontrava uma instalação da autoria do 

designer Alemão, Werner Aisslinger, intitulada de House of Wonders 

(fig. 108, 109 e 110), pretendendo representar, a superação de uma 

indústria de elevado impacto económico (como a do automóvel), pela 

caraterização utópica do regresso social à agricultura de subsistência, que 

Aisslinger caraterizou por uma horta, trabalhada por um robô hortelão 

(fig. 111, 112 e 113). 

fig. 108 House of Wonders de 
Werner Aisslinger
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fig. 109 Pormenor do expositor 
rotativo na exposição de Werner 
Aisslinger

fig. 110 Zona oficina na exposição 
de Werner Aisslinger

fig. 111 Robot-ortelão

fig. 112 Horta do robot-ortelão

fig. 113 Estufa UV



129Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

O conteúdo narrativo da exibição pareceu, de certo modo, querer 

caraterizar a inversão do movimento moderno, de exploração 

insustentável de recursos, para uma nova fase da consciência social, 

mais preocupada com a sustentação da vida, através da requalificação 

individual dos alimentos. 

Nesse sentido, comunica-se a ideia de que o design deverá no presente 

e futuro, ocupar-se mais da sustentação do ambiente, procurando novas 

formas e novas estéticas, que permitam melhorar a convivência com 

o que ainda resta do mundo natural. Não sendo mera coincidência, 

o museu exibia uma outra exposição temporária, sobre a arquitetura 

de Francis Kérré, desenhada na primeira década do século XXI para 

Burquina Faso66. Kérré, propõe o recurso a materiais locais (numa lógica 

de arquitetura sustentável), idealizando uma arquitetura de rotura com 

o colonialismo modernista, e que, recorrendo a tecnologia estritamente 

necessária, inventa uma radicalidade da simplicidade, com base na 

atitude brutalista (fig. 114 à 117). 

66 Burkina Faso é país localizado no oeste do continente Africano.

fig. 114 Alguns dos artefactos 
exibidos na exposição de Francis 
Kerré
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fig. 115 Pormenor da textura 
natural num dos tijolos exibidos

fig. 116 Estudo dos tijolos 
produzidos em Burkina Faso

fig. 117 Peças funcionais 
produzidas pelos locais de Burkina 
Faso, selecionadas por Francis Kerré
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Em convergência com as exposições de design e arquitetura, assistiu-se 

também a uma coleção de arte que, nascendo no expressionismo alemão 

figurativo e abstrato, evoluiu para o gestualismo67 e bad painting68, assim 

caraterizando o fim de uma arte da representação. 

No culminar da exposição, a enfática representação da obra de Joseph 

Beuys, afirmava com observação crítica pós-industrial, propondo a 

reconciliação com a vida, por via do ativismo ecológico (figura 118 à 120). 

fig. 119 Schlitten de Joseph Beuys 
(1969)

fig. 120 Erdtelephon de Joseph 
Beuys

fig. 118 Instalação The End of the 
Twentieth Century de Joseph Beuys 
presente na Pinakotek der Modern

67 Gestualismo ou action painting é uma forma de pintura onde se pode observar o gesto 
pictórico, surgido em Nova Iorque em 1940

68 Bad painting é o nome dado a uma tendência de pintura figurativa americana que surgiu em 
1970 por Marcia Tucker
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O tema do brutalismo, constituíra novamente o epílogo desta mostra, 

colocando o visitante sobre a necessária relação experiencial com a vida, 

quer dirigido pelo xamã Beuys, quer confrontando-se com a pilha de 

sucata contorcida, que resulta do “desastre industrial” moderno. Em 

resumo, observou-se que o tema do brutalismo, enquanto evocação 

estética, ultrapassa no museu Pinacotek der Moderne, a dimensão 

representacional, para se afirmar alternativo, como experiência 

(literalmente) existencial. 

Entende-se por isso, que a concepção de novos produtos funcionais pela 

incorporação de resíduos industriais, constituirá hoje, e no futuro, uma 

oportunidade, não só representacional (através da estética da recepção, 

no alinhamento das tendências de consumo), como uma estética 

existencial (justificada pela sustentação da vida).

Já noutra metrópole Alemã, Colónia, visitou-se a IMM Cologne, um 

certame internacional de Design, que se realiza anualmente naquela 

cidade, contando com aproximadamente 1200 expositores e cerca de 

80.000 visitantes por edição, oriundos de 128 países. 

Fortemente vocacionada para a apresentação de mobiliário, têxteis e 

living, esta feira apresenta anualmente, tendências estéticas de consumo, 

materiais e tecnologias para mobiliário, constituindo uma montra de 

inovação internacional, dedicada ao desenho do habitáculo. Com uma 

área expositiva de 230.000m2, a feira organiza-se nos temas Pure 

(editions, studio, textile, talents), Global Lifestyle, Confort, Prime, Sleep, 

Smart, Designers Market e Living Kitchen, dos quais destacamos, Pure 

(editions, studio, textile, talents), Global Lifestyle, Prime e Smart. Na 

área Pure editions, apresentavam-se instalações manifesto de designers 

consagrados, em colaboração com ateliers, que no seu conjunto 

caraterizam o panorama internacional das tendências em design. 

As instalações, variavam, entre representação dos seus próprios produtos 

ícone, do objetivo social das suas obras, das tecnologias adotadas nos 

seus artefactos, ou dos materiais e técnicas explorados. Com base na 

ultima caraterística enunciada, destaca-se a instalação da designer Catalã, 

Nani Marquina, sobre a expressão da tecnicidade tradicional, ligando 

várias fibras naturais (em bruto), aos tapetes por ela realizados, assim 

invocando a ligação entre baixa e alta tecnologia, ou artesanato e design, 

sendo a que mais se aproximava, da narrativa estratégica do design 

brutalista (fig. 121). 
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fig. 121 Instalação de Nani 
Marquina na IMM Cologne

No mesmo pavilhão, na exposição Das Haus 2017, o designer  Todd 

Bracher foi o convidado a representar as tendências emergentes de 

consumo na edição de 2017. Todd Bracher (1974), é um designer 

industrial de origem Nova Iorquina, cujo percurso formativo foi marcado 

pela formação na Pratt Institute School of Design69, e estágio no estúdio 

de Tom Dixon, tendo fundado posteriormente, a Todd Bracher - Design 

for Strategic Differentiation. 

Com produtos desenhados para a Zanotta, Jaguar, Fritz Hansen, ID&E, 

Urban Outfiters, 3M, entre outras, parece ser preferido, pela sua visão de 

design dirigido às massas. Num mundo globalizado, Bracher é tido como 

um visionário de estilo vanguardista, associando a sua visão artística, 

a uma cultura de base cosmopolita, que construiu pela sua formação 

em Pratt, tendo sido distinguido (por três vezes) com os prémios de 

design da Unesco e ID. O estilo de Bracher carateriza-se por uma 

simplicidade contagiante, onde sobressai a escala humana, e a facilidade 

de produção, fazendo da sua obra, a apologia de um estilo doméstico e 

económico, que se carateriza pelo informalismo da realidade, alternativo 

à sumptuária do design sofisticado do minimalismo modernista. Quase 

sem investigação tecnológica, mas explorando os meios disponíveis, com 

Bracher os objetos são tão lacónicos e económicos quanto possível, não 

se opondo a uma utilização quotidiana e banal, mas contribuindo para 

facilitar a vida doméstica, de forma discreta (fig. 122, 123, 124). 

69 Pratt Institute School of Design é uma escola privada de design fundada em 1887 em Nova 
Iorque, EUA.
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fig.122 Exposição da obra de Todd 
Bracher
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Bracher poderá constituir o exemplo, de uma nova estética emergente 

do design, pautada pelo contributo à qualificação da vida, em vez de se 

impor como representação estilística.

No espaço Pure Talents Contest, apresentavam-se propostas de designers, 

que se encontram a finalizar a sua formação em design (ou recentemente 

formados), para mobiliário, construído em diversos materiais e técnicas.

fig. 123 Alguns dos artefactos 
artesanais na exposição Das Haus 
de Todd Bracher

fig. 124 Objetos do quotidiano em 
exposição
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Estas propostas, encontravam-se individualmente dispostas em destaque, 

dando enfoque às suas características diferenciadoras, por forma a serem 

objeto de votação pública, que culminaria com a atribuição de prémio, 

pelo certame. Com o objetivo de instigar a criatividade, reúnem-se neste 

espaço várias tipologias de produtos com diferentes propostas estéticas, 

maioritariamente de caráter minimalista (fig. 125).

fig. 125 Candeeiro produzido 
em betão pigmentado (autor 
desconhecido)

Das propostas observadas, a que mais suscitou interesse pela 

aproximação ao tema da reintegração de resíduos em novos artefactos 

(projeto Geodesign), foi a proposta do jovem designer Thélonious Goupil, 

que consistia num banco (Seaside Bench) desenhado especificamente 

para Saint Pierre en Port70, uma praia típica da Normandia, protegida por 

uma barreira de betão, onde não havia sido previsto qualquer suporte 

de descanso. O banco revela uma forma tradicional e simples (fig. 126 e 

127). 

70 Saint Pierre en Port é uma região na Normandia no norte de França.
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Ainda que dimensionando o desenho das pernas, adequando-o para a 

sua cofragem em betão armado, a expressão construtiva do betão com 

a madeira, resulta particularmente interessante, pela sua simplicidade, 

robustez e integração na paisagem.

No hall Pure Studios reúniam-se designers emergentes, representantes de 

uma nova geração de criativos (anteriormente representados pelo espaço 

Young Talents), cujas propostas, se caraterizavam por uma firme posição 

conceptual e artística. Neste núcleo, os jovens designers eram desafiados 

a apresentar as suas ideias à imprensa, produtores e potenciais clientes. 

fig. 126 Seaside bench de 
Thélonious Goupil

fig. 127 Pormenor do Seaside 
bench de Thélonious Goupil, onde 
é visivel a união do molde
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Por ultimo, o espaço designado Designers Market, onde se reuniam 

marcas caraterizadas por um design autoral, verificando-se em algumas 

delas, uma produção de cariz artesanal, resultando em alguns casos, em 

produtos com uma estética inacabada, remetendo para o brutalismo. 

Este espaço, o único onde era permitida a venda direta de produtos, 

destacava-se pela variedade das propostas, dada a multiplicidade de 

materiais utilizados, e estéticas apresentadas.

Considera-se que a versatilidade da IMM Koln, constitui uma mais valia 

na cultura e progresso do design internacional, não só pela capacidade 

em reunir importantes marcas de mobiliário, mas por constituir um 

relevante apresentador de novas tendências, em parte ilustradas pela 

obra de designers emergentes, sendo no entanto clara que a falta de 

exemplos relevantes de novas propostas de mobiliário pelas marcas 

consagradas, potencia a visibilidade experimental de propostas de jovens 

designers, e dos resultados apresentados pelos centros de investigação 

tecnológica, associados ao ensino superior), onde predominam os 

equipamentos de impressão 3D71, construindo automaticamente à escala 

natural (fig. 128, 129). 

71 Impressão 3D ou fabrico aditivo é um processo de fabricação de objetos tridimensionais a 
partir de um arquivo digital. Disponível em www.3dhubs.com/guides/3d-printing

Verificou-se também, uma forte tendencia, para evidenciar o aspeto 

primário dos materiais naturais, como por exemplo a madeira, lãs, etc, 

revelando a permeabilidade do mercado para uma estética de cariz mais 

natural/brutalista (fig. 130 e 131). 

fig. 128 Mostra de maquetas 
produzidas através de impressão 
3D de materiais cerâmicos

fig. 129 2º núcleo de exposição 
maquetas produzidas através de 
impressão 3D
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fig. 130 Pormenor de um dos 
artefactos expostos onde é 
evidente a influencia da estética 
brutalista (autor desconhecido)

fig. 131 Peças de madeira 
invocando para o natural, 
inacabado, bruto (autor 
desconhecido)
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4  Sinais da arquitetura como indicadores estéticos
4.1  Enquadramento

A similitude estética, entre os geopolímeros e argamassas inclusoras 

de resíduos industriais, e o betão, revelou pertinente a exploração da 

aparência associada à arquitetura Brutalista, com o objetivo de encontrar 

nela, indícios estéticos que permitissem indicar, uma possível direção 

de desenho a adotar no desenvolvimento de novos artefactos, a serem 

produzidos a partir de geopolímeros e argamassas inclusoras de resíduos. 

A valorização das caraterísticas naturais dos materiais, como as cores, 

texturas e temperatura levantou questões sobre a relação entre a forma 

do artefacto e o material no seu estado natural. Qual a estética a adotar 

nos artefactos capaz de valorizar o material e respeitar processos de 

fabrico de baixa tecnologia? Estas questões surgem no seguimento do 

conceito de Louis Sullivan “forma segue a função” que defende que 

nada mais deverá ser adicionado à forma de um objeto (ou edifício), que 

não contribua para a melhoria da sua função (Guimera, R., Sales-Pardo, 

M. 2006), tendo-se considerado ser no contexto desta investigação, o 

equivalente à adicção de um acabamento superficial (desnecessário), que 

teria como único objetivo “camuflar” as heterogeneidade (cromática e 

textural), dos materiais. 

As origens da Arquitetura, apontam para inúmeros estilos arquitetónicos, 

como o estilo Grego, Roma antiga, Românico, Gótico, Renascença, 

Barroco/Rococo e Neoclassico (LaChiusa, C. 2011), distinguindo-se 

sobretudo, pelas diferenças construtivas, adotadas na construção 

dos edifícios (diferentes tipos de planta, abóbadas, arcos, e colunas) 

(Albuquerque, M. 2017), levando a diferenças estéticas relevantes, 

que se verificam nos tipos de colunas, fachadas dos edifícios, etc, 

onde são aplicados diferentes tipologias de detalhes. Em comum, 

os edifícios destes períodos têm entre outros fatores, a utilização da 

pedra como principal material utilizado na sua construção, onde são 

maioritariamente evidentes as marcas deixadas pelo trabalho manual 

realizado. Mais tarde, a descoberta de novos materiais de construção, 

marca um ponto de viragem, na forma como se pratica a arquitetura. 

Destaca-se o betão, que a partir de meados do século XIX passa a ser o 

material predominante na construção, originando diferentes correntes 

arquitetónicas como a Arquitetura Modernista, onde se vem a inserir o 

estilo Brutalista, ou Brutalismo, que se destaca dos restantes movimentos, 

devido à forma como o betão é evidenciado em todo o edifício. Esta 

particularidade demonstrou ir de encontro às intenções do projeto, já fig. 132 Pormenor da Maison du 
Brésil de Le Corbusier (1957)
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que se está perante a intenção (e necessidade), da inclusão de resíduos 

industriais em novos produtos, valorizando uma estética que remeta para 

o ecológico, evidenciando o material de aspeto rude, capaz de aceitar 

pequenos defeitos ou marcas construtivas, tornando-as parte integrante 

da morfologia dos artefactos.

4.2  Arquitetura Modernista - sua origem

Na passagem do século XIX para o século XX, a Arquitetura Modernista, 

surge como alternativa ao movimento Neoclássico, predominante até 

esse período, impulsionada pelo aparecimento de novas tecnologias 

construtivas, como o betão reforçado e novos materiais destinados à 

construção, como estruturas de aço e grandes painéis de vidro (Bony, 

A. 2012), tornando possível a construção de estruturas mais leves e de 

maior dimensão (Poisson, M. 2009). Até este período, a estética dos 

edifícios estava em parte, restringida pela limitação da necessidade de 

suporte das enormes paredes, através de colunas de pedra ou tijolo, 

inviabilizando por exemplo a construção de grandes vãos. 

A inovação associada aos novos métodos construtivos dos edifícios 

produzidos em betão permitiu que, as outrora estruturas como 

majestosas colunas (produzidas,a partir de gigantes veios de pedra), 

necessárias para a construção de edifícios (Cartwright, M. 2012), 

deixassem de ter de ser transportadas até aos locais de construção, 

originando enormes constrangimentos de logística e armazenamento, 

para dar lugar a uma nova tipologia de construção, que permitia que os 

materiais necessários para erguer a obra, fossem fornecidos de forma 

faseada, à medida que esta ia sendo construída. 

Esta grande revolução nos processos construtivos, captou a atenção dos 

arquitetos, uma vez que lhes permitia quebrar por completo com os 

modelos neo-clássicos, onde se incluem os edifícios da era Eduardiana 

ou Victoriana, ou a arquitetura da escola de Belas Artes em Paris, que 

dominaram a arquitetura da Europa e Estados Unidos da América no final 

do século XIX, instigando-os a projetar edifícios completamente novos e 

puramente funcionais, com vista a criar novos métodos de pensar e viver 

(Gyetvai-Balogh, A. 2007). Segundo (Clement, A. 2011), para o grupo 

emergente de arquitetos modernistas que começava a surgir, a intenção 

de “vestir” uma fábrica ou um edifício de escritórios com adornos, por 

forma a parecer um templo grego ou um palácio Renascentista, seria 
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completamente impensável. Esta recusa de adornos, terá dado origem 

a diferentes estilos arquitétonicos, como a Arquitetura Expressionista, a 

Arquitetura Construtivista, a Art Deco, o Streamlining, ou o Brutalismo. 

Em 1853, surge o primeiro edifício de habitação construído em betão 

reforçado, projetado pelo arquiteto François Coignet. Este edificio, 

desprovido de qualquer complexidade formal, tira partido das novas 

técnicas construtivas, não evidenciando no entanto, qualquer referencia 

àquilo que mais tarde viria a ser denominado de estética Brutalista, já que 

as fachadas do edifício terão sido sujeitas a acabamento, por meio de 

rebocagem e pintura, ocultando assim o betão (fig. 133).

A partir deste momento, é dada a partida para que este novo método 

construtivo em betão comece a ser explorado em todo o mundo, 

originando diferentes manifestações arquitetónicas, como é o exemplo 

de Antoni Gaudi, em Espanha, que explorou formas orgânicas ao estilo 

Expressionista, ou Victor Horta e Hector Guimard, em França, que através 

da exploração de um estilo mais floral, refletiam o estilo Art Noveau 

(Clement, A. 2011). O conjunto destas, e de outras manifestações 

arquitetónicas, contribuem para que mais tarde, dar origem a um novo 

movimento arquitétonico, que se viria a denominar por Brutalismo.

fig. 133 Edifício na rua Charles 
Michels da autoria de François 
Coignet
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4.3  Brutalismo
4.3.1  Evolução da Arquitetura Brutalista nos anos 50, 60 e 70

A passagem para o século XX, representa, o início do aparecimento das 

primeiras grandes obras em betão reforçado, sob a autoria de Auguste 

Perret72, dos quais se destaca, o edifício de habitação construído em 1903 

na Rue de Franklin, em Paris, França (fig. 134), ou a garagem situada na 

Rue de Ponthieu da mesma cidade, construída em 1905 (fig. 135), onde 

é visível, ainda que parcialmente, o betão isento de qualquer acabamento 

à superfície sendo deixado em bruto após descofragem. 

72 Auguste Perret (12.02.1874 - 25.02.1954), foi um arquiteto Francês nascido na Belgica. 
É considerado como sendo um dos pioneiros da utilização do betão reforçado aplicado à 
construção habitacional. Disponível em www.britannica.com/biography/Auguste-Perret 

73 Joseph Hoffman (1870 - 1956), foi um arquiteto e designer de origem Austríaca.

74 Le Courbusier, Charles-Édouard Jeanneret (1887 - 1965), foi um arquiteti e designer de origem 
Franco-Suiça, sendo um dos “pais” da arquitetura Modernista

A atitude de Perret, revelou um claro contraste com as caraterísticas que 

começavam a caraterizar a arquitetura modernista, onde imperavam 

grandes edifícios construídos em tijolo e/ou betão reforçado, pintados ou 

cobertos por materiais nobres como a mármore e contemplando grandes 

superfícies vidradas, como é possível observar por exemplo no Palais 

Stoclet, de Josef Hoffmann73 construido no ano de 1911 em Bruxelas, 

Belgica (fig. 136), ou na Villa Savoye, de Le Corbusier74, construída no 

ano de 1931 em Poissy, França (fig. 137), onde é visivel que, apesar da 

sua construção ser realizada em betão reforçado com recurso às mais 

avançadas técnicas disponíveis à data, todo o edifício terá sido sujeito 

a recobrimento, através do seu revestimento em mármore, ou através 

de pintura, camuflando qualquer vislumbre da cor natural do betão, ou 

marcas de cofragem resultantes da sua construção. 

fig. 134 Edifício de habitação 
na Rue de Franklin da autoria de 
Auguste Perret

fig. 135 Edifício comercial na Rue 
de Ponthieu da autoria de Auguste 
Perret
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O surgimento de obras modernistas de estilo “inacabado”, revelando 

ainda que parcialmente o material no qual seriam construídas, acontece 

apenas anos mais tarde, fazendo com que estes edifícios, se viessem a 

distinguir esteticamente dos demais, sem no entanto prejudicar a sua a 

funcionalidade. As opções estéticas/projetuais, de evidenciar no edifício, o 

aspeto natural do material no qual é construído (habitualmente betão), não 

o sujeitando a qualquer recobrimento, contribui para abrir caminho para 

o Brutalismo. O movimento Brutalista é um dos movimentos que a par 

com a Art Deco, Construtivismo Soviético, Expressionismo Alemão, entre 

outros, integra a Arquitetura Modernista, que surge no inicio do século XX, 

e se torna dominante após a 2ª guerra mundial (1939 - 1945), ganhando 

impulso, num período onde o baixo custo dos combustíveis fosseis e do 

aço, associado a uma forte necessidade de construção de habitações, 

unidades de saúde, e de educação (como consequência da destruição 

provocada pela 2ª guerra mundial), obriga à execução de diversas obras.

fig. 136 Palais Stoclet da autoria de 
Josepg Hoffmann

fig. 137 Villa Savoye da autoria de 
Le Corbusier
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Um pouco por todo o mundo, com destaque para o Reino Unido, França, 

Alemanha, Japão, Estados Unidos da América, Canada, Brasil, Israel e 

Austrália, começam a surgir edifícios projetados por arquitetos como 

Alison e Peter Smithson75, Le Corbusier, Marcel Breuer76, Kevin Roche77, 

Eero Sarinen78, Paul Rudolph79, Arata Isozaki80, entre outros, que tiram 

partido das mais recentes inovações construtivas, atribuindo-lhes um 

denominador comum, o não recobrimento das fachadas dos edifícios, 

após a sua descofragem.

A origem do termo Brutalismo é incerta, e apesar de existirem indícios, 

que poderão indicar a sua proveniência, verifica-se que estes diferem, 

em função da diferente análise, realizada por diferente autores que 

abordam o tema. (Mould, O. 2016), afirma que a origem do termo 

Brutalismo, reside na análise realizada por Hans Asplund81, à Villa Goth, 

em Uppsala, Suécia, projetada por Bengt Edman e Lennart Holmn, em 

1949. Este edifício, construído em tijolo escuro totalmente aparente no 

exterior, evidenciava também no seu interior todos os materiais de forma 

crua, destacando-se a divisão da casa de banho construída em betão 

aparente no centro do primeiro piso, facto que terá levado Asplund, 

a referir-se a esta obra como nybrutalism num artigo dirigido à revista 

Architectural Digest. Desde o término da obra, a Villa Goth terá sido 

largamente visitada por inúmeros arquitetos, de diferentes proveniências, 

destacando-se o casal Alison e Peter Smithson, que anos mais tarde 

viriam a ser os grandes impulsionadores do movimento Brutalista em 

Londres, a quem outra tese atribui a responsabilidade pela origem do 

termo Brutalismo, dada a sua proximidade fonética a brutus, alcunha 

dada a Peter Smithson por um amigo (Hatje, G. 1964). 

75 Alison Margaret Smithson e Peter Denham Smithson, também conhecidos como Alisson and 
Peter Smithson (1928 -1993 e 1923 - 2003), foi um duo de arquitetos Ingleses, respnsáveis por 
algumas das obras Brutalistas mais emblemáticas) 
76 Marcel Breuer (1902 - 1981) foi um arquiteto e designer de origem Húngara, tendo sido um 
dos primeiros e mais reconhecidos alunos da Bauhaus. 
77 Kevin Roche (1922 - 2019) foi um arquiteto de origem Irlandesa. Estudou com Ludwig Mies 
van der Rohe, tendo sido designer-chefe no atelier de Eero Sarinen. Em 1982 ganhou o prémio 
Pritzker.
78 Eero Sarinen (1910 - 1951) foi um arquiteto e designer industrial de origem Finlandesa e 
Americana, reconhecido pelo seu estilo neo-futurista.
79 Paul Rudolph (1918 - 1997) foi um arquiteto americano, reconhecido pelo utilização de betão 
em grande escala nas suas obras.  
80 Arata Isozaki (1931) é um arquiteto de origem japonesa, vencedor do prémio RIBA em 1986 e 
mais recentemente, em 2019, do prémio Pritzker
81 Hans Asplund (1921 - 1994) foi um arquiteto Suiço, tendo-se destacado como critico de 
arquitetura
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Reyner Banham afirma, numa publicação no The New Brutalism (fig. 

138), editado em 1966 e da sua autoria, não haver qualquer dúvida 

que o termo Brutalismo tem origem na análise de Han Asplund ao 

projeto de Bengt Edman e Lennart Holmn, e que terão sido 3 amigos 

seus, arquitetos (Michael Ventris, Oliver Cox e Graeme Shankland), 

com quem Hans teria partilhado o termo nybrutalism, que o terão 

“levado” mais tarde para Londres onde este disseminou ao ponto de se 

tornar tema central nas discussões da Architectural Association School 

of Architecture82 e na Architect’s Department of the London County 

Council83. Banham acrescenta ainda, que ponderar sequer que a palavra 

Brutalismo, tenha tido origem no apelido brutus dado a Peter Smithson, 

seria o equivalente a acreditar, que se o seu apelido fosse fido estaríamos 

então, perante um movimento de Fidelismo.

Uma terceira tese sugere uma origem totalmente diferente para o termo 

Brutalismo. Três anos após a construção da Villa Goth, em 1952, ficaria 

concluída a Unité d’Habitacion em Marselha, França, da autoria de Le 

Corbusier, que entre outras caraterísticas, inaugura uma nova tipologia 

construtiva, replicada noutros edifícios em todo o mundo, consistindo 

na sua construção integral em betão, deixado totalmente em cru depois 

terminada a obra (fig. 139). 

82 A Architectural Association School of Architecture foi fundada em 1847 no Reino Unido, 
sendo a escola de arquitetura independe mais antiga daquele país e uma das mais prestigiadas 
do Mundo.
83 Architect’s Department of the London County Council, foi o Departamento de Arquitetura do 
London County Council, o principal orgão político da cidade de Londres, entre 1889 e 1965

fig. 138 Capa original da edição 
de 1966 do livro New Brutalism da 
autoria de Reyner Banham
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Le Corbusier, referia-se a este edifício como béton brut, dadas as suas 

caraterísticas estéticas, reportando-se ao facto de todo o edifício ter 

sido propositadamente deixado em bruto sem qualquer acabamento 

sobre o betão, e também aos seus atributos construtivos como os pilares 

aparentes e zona comum no ultimo piso. As semelhanças fonéticas, 

entre brut e Brutalismo, associadas à estética do edificio, por ele 

recém-projetado, poderão indiciar que a origem do termo está em Le 

Corbusier, no entanto verifica-se não haver certeza quanto a esse facto, 

considerando-se que independentemente da sua origem, seja pela 

semelhança fonética entre brut e brutalismo, o alegado apelido brutus 

de Peter Smithson ou a análise nybrutalism de Asplund, em todas as 

obras dos autores (arquitetos) citados, se verifica a mesma brutalidade 

expressiva dos materiais, com especial enfoque para o betão cru, as 

estruturas aparentes dos edifícios e as marcas das cofragens.

Indiferente quanto à incerteza autoral sobre o termo, Le Corbusier considera 

que as caraterísticas da Unité d’Habitation, refletem aquilo que defende 

enquanto significado de Brutalismo, indicando que o conceito de Brutalismo 

excede as questões estéticas e os materiais utilizados na construção do 

edifício, pelo facto de este conceito assentar numa questão de ética 

arquitetónica relacionada com o poder da imagem, pela valorização dos 

materiais as found (no seu estado original), da exibição clara e transparente 

da estrutura do edifício, que deverá ser limitada ao minimo necessário para 

que o edifício possa operar. Le Corbusier, acrescenta ainda que, as estruturas 

nuas dos edifícios se justificam, já que a sua função é a de receber os seus 

habitantes que se tornam na sua “roupagem” (Quddus, S. 2014). 

fig. 139 Edificio da Unité 
d’Habitacion de Marselha da 
autoria de Le Corbusier
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84 Fondation Le Corbusier. Le Modulor, 1945. Disponível em www.fondationlecorbusier.fr/
corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=7837&sysLanguage=en-en&itemPos=82&item
Count=215&sysParentId=65&sysParentName=home

A Unité d’Habitation, inicialmente projetada para a cidade de Marselha 

(1947), inaugura uma tipologia projetual onde se privilegia o interior 

do edifício, em particular as zonas habitáveis, projetadas seguindo 

o Sistema Modulor84 (fig. 140) desenvolvido por Le Corbusier, onde 

através de estudos profundos, procurou definir dimensões médias do 

corpo humano, por forma a facilitar o desenvolvimento de espaços 

habitacionais, maximizando a rentabilização das áreas disponíveis por 

forma a albergar o maior número de pessoas possível. 

fig. 140 Desenhos originais de Le 
Corbusier para o desenvolvimento 
do Sistema Modulor
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A opção projetual de assumir o exterior em bruto, isento de qualquer 

recobrimento revelando as marcas deixadas pela cofragem no betão, 

contribuiu igualmente para a redução drástica dos custos de execução 

do projeto, e do tempo para conclusão da obra. Verifica-se no entanto 

que, ainda que de forma muito contida, é dada especial atenção ao 

desenvolvimento do mobiliário para a Unité d’Habitation, projetando-o 

em módulos, passíveis de serem aplicados a todas as habitações, 

revelando o modelo racionalista de habitação de Le Corbusier, a Máquina 

de Habitar, que inspirado na revolução industrial, interpreta a casa como 

um objeto composto por peças pré-fabricadas (Dreyfus, S. 2015) (fig. 

141). 

fig. 141 Interior de apartamento 
da Unité d’Habitation, onde são 
visíveis os módulos que dão origem 
à cozinha 

(Frearson, A. 2014) refere-se à Unité d’Habitation como uma estrutura 

de betão autónoma projetada como um navio de cruzeiro, onde as 

habitações se conjugam com zonas de lazer e comércio, interligados 

através de ruas interiores, num edifício de 18 andares, corroborando o 

caráter de máquina (de habitar) ou objeto, que lhe terá sido atribuído por 

Le Corbusier.

Dada a necessidade urgente para reconstrução das cidades devastadas 

durante a 2ª guerra mundial, decisores políticos e arquitetos, vêm-se 

obrigados a planear a sua rápida reconstrução, analisando as cidades 

como um todo (onde as zonas habitacionais se relacionam com zonas 

de serviços, redes viárias, zonas verdes, etc.), obrigando para tal, a 

prever o desenho dos edifícios e o modo como estes se relacionam entre 

eles, quais os métodos construtivos adotados, e os custos associados 

ao projeto e execução da obra. Este conjunto de premissas, associadas 

ao enorme sucesso da Unité d’Habitacion em Marselha, enquanto 

máquina ou objeto habitável, tornaram inquestionável a sua réplica em 

Rezé, França (1955), Berlim, Alemanha (1958), Briey en Forêt, França 
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(1963) e Firminy, França (1965), contribuindo para que esta obra, se 

viesse a tornar numa das mais emblemáticas do movimento Brutalista, 

impulsionando o crescimento do seu interesse histórico. 

Numa análise contemporânea realizada ao Brutalismo, (Chadwick, 

P., 2016), afirma que este movimento se caracteriza pela utilização 

austera de um único material, aplicado a edifícios de estética arrojada; 

onde o desenho dos edifícios, tira partido da redução dos ornamentos 

históricos ao minimo, de modo a que o exterior, possa refletir a sua 

estrutura, ao invés de a esconder defende (Clement, A. 2011). Banham 

determina como mandatórias, três caraterísticas para que um edifício seja 

considerado Brutalista, nomeadamente, a clara exibição da sua estrutura; 

a valorização dos materiais as found; e a sua memorabilidade ou impacto 

enquanto imagem. 

Por ser comum, desde o seu aparecimento, associar este estilo 

arquitétonico apenas à estética, Alisson e Peter Smithson contestam 

através de um manifesto publicado na revista Architectural Design, de 

Janeiro de 1955 (fig. 142 e 143 (Parnell. S. 2011)), indicando que entre 

outras questões, a essência do Brutalismo assenta em questões de ordem 

ética, por se tratar de uma reação aos cubos brancos da arquitetura 

funcionalista, onde os tijolos eram tapados e pintados de branco, 

acrescentando ainda que os Brutalistas procuravam a honestidade das 

superfícies, do tijolo descoberto e das marcas construtivas no betão. 

Clement, identifica 3 períodos distintos na era Brutalista, o Brutalismo 

Inicial (1945 a 1960), durante o qual, os edifícios são versões do 

Estilo Internacional85, da época pré-guerra, verificando-se em alguns 

casos, influencias Escandinavas85, de 1960 a 1975, o Período Massivo, 

caraterizado por edifícios de betão cru, onde predominavam grandes 

volumes assimétricos, sucedido pelo Período Transitório entre 1975 e 

1985, onde se pode encontrar uma combinação entre tijolo e betão, 

em edifícios menos monumentais, dando indícios do que viria a ser mais 

tarde o estilo Neo-vernacular86.

84 Estilo Internacional, é um estilo arquitetónico que se desenvolveu durante 1920 e 1930, 
caraterizado por edifícios onde predominavam as formas modulares, que tiravam partido das 
ultimas evoluções construtivas, como a utilização do betão e grandes superfícies vidradas

85 Por influencias Escandinávias, entende-se influencia da Arquitetura/Design Escandinavo, que 
consiste num estilo que se desenvolveu nos países do norte da Europa como Noruega, Suécia, 
Dinamarca e Finlândia durante o inicio do século XX, tendo prosperado a partir dos anos 50. 
Carateriza-se pela simplicidade, funcionalidade e minimalismo, bem como pela utilização de 
materiais locais, madeiras e aplicação de tons neutros.

86 O estilo arquitétonico Neo-Vernacular, é marcado pela utilização de materiais tradicionais, 
como o tijolo, e o azulejo, na construção dos edifícios.
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fig. 142 Capa da revista 
Architectural Design, janeiro 1955
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fig. 143 Manifesto Brutalista 
de Alisson e Peter Smithson, na 
Architectural Design, janeiro 1955
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fig. 144 Casar de Cáceres de Juan 
Díaz Bernardo (2003)

fig. 145 Casa da Música de Rem 
Koolhas (2005)

fig. 146 Fundação Iberê Camargo 
de Siza Vieira (2008)

fig. 147 Pierresvives de Zaha Hadid 
(2012)

fig. 148 Centro Roberto Garza 
Sada de Tadao Ando (2012) 

fig. 149 Centro de Inovação UC de 
Alejandro Aravena (2014)

4.3.2  A Arquitetura Brutalista pós ano 2000

A partir inicio do ano 2000 e até aos dias de hoje, pratica-se 

maioritariamente Arquitetura Contemporânea, caraterizada por edifícios, 

cuja forma prevalece à sua função, projetados por star-arquitects, provando 

a ausência de limites da imaginação humana (Sagdiç, Z. 2016). Entre 

esses edifícios, verifica-se o aparecimento de novas obras arquitetónicas, 

cujas caraterísticas estéticas (ao nível do acabamento das suas fachadas), 

se aproximam do acabamento de outras pertencentes à época Brutalista, 

entre os anos 50 e 70. O aspeto natural do betão, novamente valorizado, 

é deixado de forma aparente nas suas fachadas, conforme se pode 

constatar em edifícios como a estação de autocarros de Casar de Cáceres 

de Juan Díaz Bernardo (2003), a Casa da Música de Rem Koolhas (2005), 

a Fundação Iberê Camargo de Siza Vieira (2008), o edificio Pierresvives de 

Zaha Hadid (2012), o Centro Roberto Garza Sada de Tadao Ando (2012), 

ou o Centro de Inovação UC de Alejandro Aravena (2014), representados 

nas figuras 144 à 149. 
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Desde logo se revelam duas grandes diferenças entre a maioria dos 

edifícios contemporâneos, e os seus antecessores construídos entre os 

anos 50 e 70. Destacam-se a cor do betão e as marcas de cofragem 

deixadas na superfície do edifício. A cor do betão varia entre o cinzento 

(cor natural do cimento Portland87), e o branco, que resulta da mistura 

de cimento branco e agregados de cor clara. O processo de fabrico do 

cimento branco, é semelhante ao do cimento Portland comum, variando 

essencialmente na tipologia de matéria prima que este contém, bem 

como no seu processo de fabrico, a mais alta temperatura, garantindo 

uma granulometria mais fina do cimento (Rahman F. s.d.) conforme se 

pode verificar na figura 150 e 151. 

87 cimento Portland é o tipo de cimento mais comum, utilizado na construção. 
88 ripas são segmentos (tábuas) de madeira cortados em esquadria, sendo o comprimento, altura 
e espessura variáveis segundo o desejado.
89 Considera-se a madeira de classificação baixa, quando é verificado que esta possui defeitos 
estruturais como existência de nós, poucos anéis, ou algum tipo de arqueamento Carreira, M.; 
Dias, A.; Calil, C. (2014).

Outro fator distintivo, que se verifica entre os edifícios Brutalistas dos 

anos 50-70 e os  edifícios contemporâneos, são as marcas de cofragem. 

Este facto, estará eventualmente justificado, pela grande evolução 

tecnológica, no desenvolvimento e produção de cofragens. As cofragens, 

utilizadas para a construção dos edifícios nos anos 50, 60 e 70, eram na 

sua maioria, obtidas através da montagem/sobreposição de ripas88 de 

madeira, habitualmente de abeto ou pinho, de classificação baixa89, o 

que significa que além das marcas resultantes do corte, estas madeiras 

apresentariam defeitos como nós, veios, etc. Esta caraterística particular 

das cofragens, resultava em fachadas cujas superfícies se apresentavam 

irregulares exibindo de forma exata todas as marcas presentes nas ripas/

tábuas de madeira, conforme se pode verificar na figura 152 e 153.

fig. 150 Cimento Portland

fig. 151 Cimento branco
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Mais recentemente, têm surgido novas tipologias de cofragem, com 

diferentes tipos de configuração e fixação, como por exemplo, painéis de 

contraplacado, módulos de aço, fibra de vidro ou plástico, como se pode 

verificar nas figuras 154, 155, 156 e 157, podendo ser suportados por 

escoras metálicas ajustáveis90, e/ou vigas madeira91 (158 e 159) (Deb S. 

2015).

fig. 154 Placas de contraplacado 
para cofragem

fig. 155 Cofragem modular de aço

90 escoras são tubos metálicos ajustáveis, utilizados para suportar vigas de madeira e ou fixar 
cofragens
91 vigas (de madeira) são elementos estruturais, geralmente amovíveis que tem como objetivo 
suportar cofragens para a construção de lajes (Aufiero, L. 1977)

fig. 153 Marcas de cofragem 
visiveis na fachada da Maison du 
Brésil de Le Corbusier (1959)

fig. 152 Cofragem tradicional 
realizada com recurso a ripas de 
madeira
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fig. 156 Cofragem modular de 
fibra de vidro

fig. 157 Cofragem modular de 
plástico

fig. 158 Escoras metálicas de 
suporte às cofragens

fig. 159 Vigas de madeira Doka

fig. 160 Pormenor da fachada da 
Casa da Música de Rem Koolhaas 
(2005)

Considera-se que o surgimento (e a opção), por novos tipos de 

cofragem, tecnologicamente mais avançados, que os anteriores, foi 

um fator decisivo no sentido de reduzir ao máximo a ocorrência de 

pequenos erros ou imperfeições que inevitavelmente ficariam impressas 

na fachada do edifício, garantindo assim um aspeto final mais “limpo” 

e homogéneo. Esta nova tipologia de cofragens (associada softwares 

de apoio à construção), permite também o estudo prévio da sua 

colocação/montagem, possibilitando prever a métrica resultante da 

união dos painéis de cofragem (fig. 160), resultando num desenho na 

fachada, totalmente previsto na fase projetual, contribuindo assim, 

para a redefinição da estética Brutalista quando associada a edifícios 

contemporâneos. 
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4.3.3  Estudo comparativo das obras Brutalistas selecionadas

Com vista à análise comparativa dos edifícios que contribuíram para a 

definição do movimento brutalista, foi reunido um conjunto de obras 

edificadas entre os anos 50 e 70 (inclusive), e pós ano 2000, a partir da 

consulta de bibliografia e websites especializados em arquitetura, tendo-

se reduzido a amostra a vinte exemplos, com o objetivo de os integrar 

no estudo. As obras representadas da figura 151 à 19, encontram-se 

classificadas por décadas, com o objetivo de estabelecer inicialmente 

uma comparação entre si e posteriormente verificar a existência de 

sinais evolutivos, de década para década. O estudo teve por base os 

três princípios enunciados por Reyner Banham para definir os edifícios 

brutalistas, aos quais se associaram mais cinco critérios, nomeadamente, 

inexistência de ornamentos históricos; adoção de uma estética modular; 

manipulação intencional da cofragem; assimetria, e enormes volumes 

geométricos, com vista a perceber-se a evolução da estética, desde 1950 

até aos dias de hoje. (Gallo, H. 2013) defende que, apesar de o desenho 

do edifício, ser fruto da ação ou vontade do arquiteto, os processos 

construtivos estão sempre dependentes da evolução tecnológica, 

limitando a forma do edifício e o seu aspeto final, justificando assim a 

eventual existência de evolução morfológica dos edifícios ao longo dos 

anos, que se pretende verificar com o estudo. Os princípios abordados no 

estudo para análise das obras, foram descritos da seguinte forma:

Memorabilidade futura

Considera-se, que um edifício é possuidor de memorabilidade futura, 

quando este contém características especiais, de ordem estética 

e volumétrica, que aos olhos do visualizador, possam despertar 

interesse histórico. Outra característica que pode contribuir para a sua 

memorabilidade, é o contexto socioeconómico que impulsionou/originou 

a sua construção.

 

Estrutura do edifício aparente

Estrutura aparente, significa que são totalmente perceptíveis, 

a fachada do edifício sem qualquer recobrimento, pilares ou outros 

elementos estruturais, visíveis a partir do exterior.
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Inexistência de ornamentos históricos

A inexistência de ornamentos históricos implica que o edifício não 

contenha ao longo da sua fachada ou interior, qualquer tipo de elemento 

decorativo, conforme era comum na Arquitetura Neo-Gótica, Neo-

Clássica, Vitoriana92, entre outras do século XIX e início do século XX. 

Esta característica, permite que o edifício se apresente mais “limpo” 

esteticamente, por não conter detalhes, que concentrem a atenção do 

utilizador em si mesmo, mas sim na volumetria total do edifício.

Adoção de uma estética modular

Quando os elementos estéticos e construtivos se repetem ao longo do 

alçado do edifício (ex. janelas, pilares, etc). 

Manipulação intencional da cofragem

Quando são visíveis na fachada do edifício, padrões ou motivos 

geométricos obtidos através da forma como foi colocada a cofragem, 

tirando partido da textura natural e dimensões disponíveis dos materiais 

utilizados (ripas de madeira e mais tarde contraplacado de cofragem).

Assimetria

Considera-se um edifício assimétrico, quando este é visivelmente distinto 

quando observado segundo um eixo vertical/horizontal, médio. 

Enormes volumes geométricos (monumentalidade geométrica ou 

isométrica

Quando a forma do edifício se baseia sobretudo em volumes 

geométricos, formas retilíneas paralelepipédicas que se sobrepõem entre 

si, sem qualquer vislumbre de influencia de formas orgânicas.

Utilização austera de um material

Reflete a opção da construção do edifício, por decisão do material, 

frequentemente associado ao betão deixado em aparência bruta.

Definidos os critérios para a análise comparativa dos edifícios, foi inicialmente 

realizada uma observação livre, por forma a registar, de forma sucinta, 

a intenção retórica que os edifícios transmitem, através da sua forma e 

construção, passível de dedução estética. Os edifícios em estudo, encontram-

se organizados por ordem ascendente em relação à década e data de 

construção.

92 Arquitetura Neo-Gótica, Neo-Clássica, Vitoriana são correntes da arquitetura que vigoraram 
desde aproximadamente o século XI (Gótico) e Século XIX (Vitoriana). [2] Pereira, J. (2010)
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Chandigarh Secretariat, Punjab, Índia, 1950s, Le Corbusier

Edifício, onde é perceptível a repetição dos elementos de “janela” na fachada, 
com a estrutura do edifício visível e marcas da cofragem perfeitamente 
assumidas ao longo da fachada. Grande pala orgânica/escultórica, contrastante 
com a ortogonalidade da fachada.

Unité d’Habitation, Marselha, França 1952, Le Corbusier

Edifício que inaugura a massificação do estilo Brutalista, destacando-se o 
excelente trabalho de desenho do edifício, ao associar traços ortogonais e/
ou paralelepipédicos, a elementos orgânicos. É evidente a grande rudeza no 
acabamento da fachada do edifício, onde se verifica um relativo exagero e até 
orgulho, na exibição das marcas da cofragem.

Notre-Dame de Royan, Royan, França 1958, Guillaume Gillet
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Sky House, Japão 1958, Kiyonori Kikutake

Edifício suspenso, onde a estrutura se destaca, como ponto central. Edifício 
habitacional, que contempla os princípios arquitetónicos Modernistas definidos 
por Le Corbusier, como os pilotis e as fachadas rasgadas, onde as marcas da 
cofragem aparecem evidentes.

Pavilhão do Brasil, Paris, França 1958, Le Corbusier

Edifício marcado pela grande fachada de betão, com varandas ao centro 
e pequenos nichos nas laterais. Contraste entre formas paralelepipédicas, 
relacionadas ortogonalmente na zona interior do edifício, onde é dada especial 
atenção, à valorização da textura impressa na superfície do betão, explorando-a 
através da cofragem.

Edifício de forma escultórica, com entalhes e pormenores ao longo da sua 
fachada, muito frequentemente observáveis em objetos de muito menor 
dimensão. Pala imponente de linhas ortogonais, contrastantes com o restante 
edifício, desafiando a gravidade.
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Construção onde se realça a estrutura do edifício, como se de um esqueleto se 
tratasse, relacionando-se com as formas ortogonais presentes, nomeadamente 
no ultimo piso. Grande evidencia das marcas da cofragem ao longo de todo o 
trabalho de betão.

Temple Street Parking Garage, New Heaven, Connecticut, EUA 1961, 
Paul Rudolph

Katsushika Ward Office, Tóquio, Japão 1963, Takeo Sato & Associates

Evidente repetição das janelas, ao longo da fachada do edifício, originando um 
padrão. É dado grande realce à estrutura do edifício, onde são visíveis, as marcas 
deixadas pela cofragem. Destacam-se igualmente as linhas ortogonais, que 
estruturam o edifício.

Oita Prefectural Library, Oita, Japão, 1962-1966, Arata Isozaki
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Habitat 67, Montreal, Quebec, Canadá 1967, Moshe Safdie

Grande construção baseada na sobreposição “aleatória”, de formas cubicas e 
paralelepipédicas, assemelhando-se a uma construção tipo “lego”, desafiando 
a gravidade e a sua sustentabilidade. Apesar da sua construção ser realizada 
integralmente em betão, o edifício foi posteriormente sujeito a recobrimento 
através de pintura, tornando invisível qualquer marca de cofragem.

Edifício caraterizado por grandes superfícies horizontais que se sobrepõe por 
forma a criar diferentes pisos. O betão, inicialmente aparente no edifício, terá 
sido mais tarde pintado, mantendo no entanto evidentes, as marcas da cofragem 
que se encontram presentes ao longo de todo o edifício.

Lee High School, New Haven, Connecticut, EUA 1969, 
Kevin Roche, John Dinkeloo and Associates

Edifício composto por formas cúbicas e paralelepipédicas, conectadas entre si 
perpendicular e paralelamente, através da sua sobreposição, onde são visíveis, 
ao longo de todo o edifício, as marcas criadas pela cofragem, especialmente 
trabalhadas, de forma a reforçar o desenho do edifício. No interior, a estrutura do 
edifício é perfeitamente assumida nas diferentes áreas.
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Armstrong Rubber Company, West Haven, Conneticut, EUA 1970, Mar-
cel Breuer and Robert F. Gatje

“Edifício escultura”, de forma paralelepipédica, onde se destaca a repetição do 
desenho das janelas, formando um padrão ao longo de todo o edifício.
Construído integralmente em betão, verificando-se grande cuidado na previsão 
das marcas criadas pela cofragem na fachada do edifício. Parte do edifício, eleva-
se a partir do núcleo térreo, parecendo querer desafiar a gravidade, suspenso 
apenas por dois majestosos pilares ao centro.

Edifício onde os diferentes pisos dão indícios de uma sobreposição individual dos 
mesmos. As marcas da cofragem são perfeitamente evidentes ao longo de toda a 
construção

Residência Sénior, Munique, Alemanha 1971, Peter Seifert

Government Service Center, Boston, Massachusetts, EUA 1972, 
Paul Rudolph
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Edifício paralelepipédico de grande dimensão, composto pela sobreposição de 
planos, com uma morfologia que parece remeter para os templos budistas. No 
seu interior, destaca-se a estrutura dos pisos, sem qualquer tipo de adornos, 
atravessando os tectos. A fachada do edifício tira partido da cofragem, onde é 
impressa uma métrica, algo que começa a ser notório em edifícios desta década.

Biblioteca Central, Birmingham, West Midlands, Reino Unido 1974, 
John Madin

The Alexandra and Ainsworth Estate, Camden, Londres, Reino Unido, 
1979, Neave Brown

Gigante complexo habitacional, desenvolvido sob a horizontal, constituído por 
520 habitações, contrastando por exemplo com as Unité d’Habitation, que se 
desenvolvem na vertical. A obra, totalmente construída em betão, desprovida de 
qualquer acabamento, revela toda a sua estrutura e marcas construtivas.

Edifício onde é visível que a sua forma é proveniente da repetição do seu 
desenho. São exploradas as potencialidades do betão, como elemento decorativo 
do edifício, atribuindo-lhe texturas de aproximação ao natural (cactos), associadas 
a linhas orgânicas, contrastando com o exterior, onde predominam as linhas 
ortogonais, e uma fachada onde é exibido a textura natural da cofragem. 
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Edifício de forma escultural e orgânica, obtido com recurso uma cofragem 
rudimentar, deixando marcas evidentes na superfície do edifício. Grande evolução 
formal face aos edifícios dos anos 50, 60 e 70, onde se tira o máximo partido 
das potencialidades da cofragem para a obtenção da forma orgânica, resultando 
num notável exercício estrutural.

Casar de Cáceres Bus Station, Cáceres, Spain 2003, Juan Díaz Bernardo

Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil 2008, Siza Vieira

Edifício monumental, de forma escultórica, onde a organicidade das formas em 
2º plano, contrastam com as formas retilíneas da fachada, dando a sensação de 
um esqueleto que se solta do seu corpo. Edifício construído em betão branco, 
onde as formas da cofragem sem assumidas sem que pareça haver intenção de 
criar um desenho com as mesmas.

Pierresvives, l’Herault, Montpellier, França 2012, Zaha Hadid
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Edifício, onde o desenho, denota um enorme rigor projetual e de construção, 
sendo composto por várias “peças” losangonais, que se conjugam entre si, 
culminando numa enorme forma futurista. Os diferentes corpos são “unidos” 
visualmente, por grandes superfícies vidradas. O edifício é repleto de grande 
detalhe nas formas, bem como no seu acabamento, complementado a fachada,  
com alhetas de madeira, que reduzem a luminosidade no seu interior. 

Edifício onde se destacam as arestas altamente definidas, contrastando com o 
ambiente natural e orgânico que envolve o edifício, dividindo-se em dois núcleos 
opostos, tendo ao centro uma passagem que dá origem, segundo o autor, à 
janela para a criatividade. As marcas da cofragens são evidenciadas ao longo da 
fachada, destacando-se o desenho impresso numa parte da fachada, inspirada 
no dorso da baleia azul, simbolizando a viagem pelas correntes artísticas.

Centro Roberto Garza Sada, Monterrey University, Monterrey, 
Mexico 2012, Tadao Ando

Grande volume cúbico, de onde é extraída uma forma paralelepipédica, a partir 
de uma das fachadas. Total ausência de detalhes, de “pequena dimensão”, 
substituídos por nichos nas fachadas para iluminação/ventilação do interior do 
edifício. Marcas de cofragem evidentes, percebendo-se relação com o desenho 
do edifício.

Centro de Inovação UC, Santiago, Chile 2014, 
Alejandro Aravena | ELEMENTAL



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado170

Após a primeira fase de análise e observação livre dos edifícios, seguiu-

se o registo das suas caraterísticas no gráfico radial, conforme teria sido 

previsto inicialmente. O gráfico radial (fig. 201) contempla os 8 critérios 

definidos anteriormente, conjugados com uma escala 0-10, permitindo 

que através da união dos pontos referentes aos valores atribuídos a 

cada um dos critérios considerados, se obtenha uma figura geométrica 

colorida, representativa das características que predominam em cada um 

dos edifícios (fig. 202).
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fig. 201 Gráfico circular de registo 
da análise dos edificios Brutalistas

fig. 202 Sessão de registo da 
análise individual dos edificios 
Brutalistas
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As manchas de cor obtidas pela ligação dos pontos referentes a cada 

um dos critérios durante a análise individual dos edifícios terão sido 

posteriormente convertidas para formato vetorial93, por forma a permitir 

a sua sobreposição, obtendo assim uma mancha multicolor indicadora 

das caraterísticas mais predominantes nas décadas em estudo, como se 

pode verificar nas figuras 203, 204, 205 e 206.

93 formato vetorial é a representação de uma forma digitalmente (com recurso a um computador 
e software compativel), que permite através da união de pontos por linhas, curvas ou outras 
formas, compor uma imagem.
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fig. 203 Compilação dos resultados 
obtidos a partir da análise aos 
edificios compreendidos entre 
1950 e 1959

fig. 204 Compilação dos resultados 
obtidos a partir da análise aos 
edificios compreendidos entre 
1960 e 1969



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado172

Memorabilidade futura

2

4

6

8

10

Assimetria

Utilização austera 
de um material 

Estrutura do edifício 
aparente

Inexistência de ornamentos
históricos

Enormes volumes 
geométricos

Manipulação intencional das marcas 
de cofragem perceptíveis 
na fachada do edificio

Adopção de uma 
estética modular

Memorabilidade futura

2

4

6

8

10

Assimetria

Utilização austera 
de um material 

Estrutura do edifício 
aparente

Inexistência de ornamentos
históricos

Enormes volumes 
geométricos

Manipulação intencional das marcas 
de cofragem perceptíveis 
na fachada do edificio

Adopção de uma 
estética modular

fig. 205 Compilação dos resultados 
obtidos a partir da análise aos 
edificios compreendidos entre 
1970 e 1979

fig. 206 Compilação dos resultados 
obtidos a partir da análise aos 
edificios a partir do ano 2000
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Nesta fase, o estudo foi centrado nos resultados obtidos pela compilação 

dos dados individuais por décadas, com o objetivo de se obter uma 

leitura sobre as caraterísticas que predominavam em cada uma das 

épocas. Verificou-se que este método seria o indicado para alcançar o 

objetivo inicial deste estudo, de perceber quais as caraterísticas brutalistas 

mais marcantes na sua época, que poderiam influenciar o design 

de novos artefactos integradores de resíduos industriais, com vista a 

promover a sustentabilidade ambiental e economia circular através da 

criação de novos significados.

Por forma a facilitar a leitura dos resultados individualmente e a retirada 

de conclusões, considerou-se pertinente a elaboração de uma tabela, que 

se apresenta na figura 207.

Memorabilidade futura

Inexistência de 
ornamentos
históricos Assimetria

Enormes volumes 
geométricos

Estrutura do 
edifício aparente

Adopção de uma 
estética modular

Manipulação intencional 
das marcas de cofragem 
perceptíveis na fachada 
do edificio

Utilização austera 
de um material 

Chandigarh Secretariat, Punjab, India 
1950s, Le Corbusier

Edificios 1950 - 1959

Edificios 1960 - 1969

Unité d’Habitation, Marselha, França, 
1952, Le Corbusier

Pavilhão do Brasil, Paris, França 
1958, Le Corbusier

Sky House, Japão 1958, 
Kiyonori Kikutake

Notre-Dame de Royan, França 1958, 
Guillaume Gillet

Temple Street Parking Garage, 
Connecticut, EUA 1961, Paul Rudolph

Katsushika Ward Office, Tóquio, 
Japão 1963, Takeo Sato & Associates

Oita Prefectural Library, Oita, Japão, 
1962-1966, Arata Isozaki

Habitat 67, Montreal, Quebec, 
Canadá 1967, Moshe Safdie

Lee High School, Connecticut, EUA 
1969, Kevin Roche and Associates

Armstrong Rubber Company, 
Conneticut, EUA, 1970, Marcel Breuer

Casar de Cáceres Bus Station, 
Espanha 2003, Juan Díaz Bernardo

Residência Sénior, Munique, 
Alemanha 1971, Peter Seifert

Fundação Iberê Camargo, Porto 
Alegre, Brasil 2008, Siza Vieira

Government Service Center, Boston, 
EUA 1972, Paul Rudolph

Pierresvives, l’Herault, Montpellier, 
França 2012, Zaha Hadid

Biblioteca Central, Birmingham, Reino 
Unido 1974, John Madin

Centro Roberto Garza Sada, Mexico, 
2012, Tadao Ando

The Alexandra and Ainsworth Estate, 
Londres, R. U.1979, Neave Brown

Centro de Inovação UC, Santiago, 
Chile 2014, Alejandro Aravena

Edificios 1970 - 1979

Edificios 2000 - >

fig. 207 Gráfico da análise 
comparativa de edifícios
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Relativamente à década de 1950 a 1959, os resultados gerais obtidos, 

foram de encontro àquilo que seria expectável, já que terá sido neste 

período que o Brutalismo começou a ganhar visibilidade um pouco por 

todo o mundo. A utilização austera de um material e estrutura do edifício 

aparente tornam-se evidentes, uma vez que terá sido após a 2ª Guerra 

Mundial, durante o boom da construção de habitações (van Zuijlen, L.; 

Stenvert, R., 2018), que o betão armado ganhou destaque como material 

de eleição para este fim, levando arquitetos à adoção da estética que se 

verifica nomeadamente nos edifícios apresentados das figuras 151 à 160.

É igualmente claro, que todos os edifícios presentes no estudo, são 

totalmente isentos de ornamentos históricos (100/100), característica 

que marca a arquitetura modernista (onde se insere a arquitetura/estética 

brutalista), caraterizada por uma tipologia de edifícios racionalistas, 

isentos de ornamentos, e destinados a cumprir apenas a sua função, 

ao invés de tentar imitar a natureza (van Zuijlen, L.; Stenvert, R. 2018) 

conforme se verifica por exemplo no estilo Neoclássico. 

Considerando a tipologia de edifícios em análise, selecionada a partir 

de uma amostra de edifícios construídos durante as décadas em 

estudo, os resultados obtidos vão novamente de encontro àquilo que se 

suspeitava, com excepção para o resultado (consideravelmente baixo), 

relativo ao relação ao ponto “adoção de uma estética modular”, nos 

edifícios compreendidos entre os anos 1960 e 1969, uma vez que se 

verifica também, grande adesão a esta tipologia de desenho nos edifícios 

compreendidos entre 1950 e 1959, e entre 1970 e 1979, sendo que 

seria expectável que durante a década intermédia se verificasse o mesmo 

(apesar dos esforços realizados, no sentido de encontrar uma resposta 

para este facto, não se verificou qualquer justificação, podendo deduzir-

se que o mais provável, é este resultado estar relacionado apenas com a 

amostra de edifícios selecionada para este estudo). 

Por arquitetura modular, entende-se a subdivisão de um sistema em 

partes menores, denominadas de módulos, capazes de serem produzidas 

de forma independente e posteriormente assembladas como um todo 

(Tsenga, M. et al. 2018). Um dos benefícios desta tipologia de desenho, é 

a sua flexibilidade e redução de custos, verificando-se no entanto que os 

edifícios em analise não seriam modulares ao nível da construção (obtido 

o todo através da união das partes ou módulos pré-fabricados), mas 

tirariam partido de uma estética modular que se considera ser a repetição 

de determinado desenho no alçado (normalmente aplicado a janelas, 

nichos ou outros elementos estruturais), eventualmente como forma de 

redução dos custos totais da obra pelo facto de entre outros fatores, 

permitir a rentabilização das cofragens.
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Nos edifícios analisados, referentes aos anos 2000 (fig. 181 à 191), 

é clara a diferença morfológica face aos anteriores, onde ao invés de 

uma estética modular e utilização de volumetrias paralelepipédicas, se 

verifica a adoção de uma estética que remete maioritariamente para o 

orgânico e/ou escultural. Considera-se que, muito provavelmente, este 

caraterística deve-se ao facto de a Arquitetura Contemporânea (corrente 

predominante nos anos 2000), ser caraterizada, entre outros aspectos, 

por edifícios onde a forma, prevalece à função (Sagdiç, Z. 2016).

“Having abandoned the discourse of style, the architecture of modern times 

is characterized by its capacity to take advantage of the specific achievements 

of that same modernity: the innovations offered it by present-day science and 

technology. The relationship between new technology and new architecture 

even comprises a fundamental datum of what are referred to as avant-garde 

architectures, so fundamental as to constitute a dominant albeit diffuse motif 

in the figuration of new architectures.”TL8 Ignasi de Sola Morales

Outro fator, que se considera não menos relevante, é o aparecimento e 

implementação “em massa”, de software de modelação bidimensional 

e tridimensional (CAD94), nos gabinetes de arquitetura em meados dos 

anos 90, permitindo que arquitetos e designers, explorassem o desenho 

do edifício em tempo real, inicialmente de forma bidimensional passando 

posteriormente para a modelação tridimensional, tirando partido das 

ferramentas pré-definidas no software, para de forma muito imediata, 

aplicar/executar alterações ao desenho (Digital School, s.d.), tendo a 

garantia que os métodos construtivos (materiais, e processos de construção), 

acompanhariam a evolução tecnológica, tornando possível a execução do 

projeto através da produção de cofragens complexas capazes de reproduzir 

toso os detalhes no edifício, com elevado rigor dimensional. 

TL8 “Ao ter abandonado o discurso do estilo, a arquitetura dos tempos modernos caracteriza-
se pela sua capacidade de aproveitar as conquistas específicas dessa mesma modernidade: as 
inovações oferecidas pela ciência e tecnologia atuais. A relação entre a nova tecnologia e a nova 
arquitetura compreende até mesmo um dado fundamental do que é chamado de arquitetura de 
vanguarda, tão fundamental que constitui um motivo dominante, embora difuso, na figuração 
de novas arquiteturas.”
94 Computer-aided design (desenho assistido por computador) representa o uso de computadores 
e software especifico no auxilio ao desenho (criação, análise, optimização).
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Os novos processos produtivos, incluem moldes se silicone, ou cofragens, 

produzidas através de fresagem95 CNC96, em materiais como espuma 

de poliuretano, alumínio, derivados de madeira ou diferentes tipologias 

de plástico, abrindo assim portas à customização em massa, já que o 

custo de produção de 1000 objetos diferentes, ou 1000 objetos iguais 

recorrendo a ferramentas CNC, representa um custo idêntico (Kolarevic, 

B. 2001).

Como exemplo desta prática, considera-se o edifício projetado por Zaha 

Hadid, Pierres Vives (2012), onde se considera ser possível identificar 

o contributo de softwares de modelação tridimensional durante a 

fase de projeto do edifício, permitido assim realizar estudos prévios 

das variações formais/funcionais, ao longo do seu desenvolvimento, 

simulando a sua morfologia, exposição solar, e relação entre inúmeras 

combinações de materiais, tanto para construção do edifício como para 

o seu acabamento, por forma a prever a relação entre eles, permitindo 

visualizar com elevado rigor o seu aspeto final e relação com a área 

envolvente (fig. 208).

95 fresagem é um processo mecânico para subtração de material. Pode ser utilizado na produção 
final de artefactos ou em prototipagem. 
96 Computer numerical control (equipamento de controlo numérico) é a tecnologia que permite 
que ferramentas automáticas, processem/leiam desenhos CAD para produção.

Considera-se que o edifício Pierres Vives, de forma arrojada e futurista, 

conta com detalhes que se aproximam morfologicamente, a outros 

pormenores de ordem estética e funcional, presentes noutra tipologia 

de artefactos, nomeadamente em automóveis (fig. 209 e 210), indústria 

onde o software CAD já desempenha um papel determinante, desde 

os anos 80, fornecendo inúmeras possibilidades de desenvolvimento 

integrado de produtos (Hirz, M. et al. 2017). 

fig. 208 Projeção tridimensional do 
edifício Pierres Vives de Zaha Hadid
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O surgimento em edifícios, desta tipologia de detalhes executados com 

elevado rigor formal, vem acentuar a importância que a implementação 

de avançados softwares de projeto e o desenvolvimento tecnológico 

na produção de cofragens, tiveram na arquitetura a partir dos anos 90, 

possibilitando por um lado a visualização com rigor do projeto ao longo 

das diferentes fases do projeto, como pela garantia da produção rigorosa, 

de diferentes cofragens, imprescindíveis para a obtenção de formas 

complexas. 

Durante o mesmo período, verificam-se no igualmente, manifestações 

de oposição relativamente ao elevado rigor, garantido por sistemas de 

cofragem tecnologicamente avançados, como se verifica (de forma 

evidente) na obra de Juan Díaz Bernardo, Casar de Cáceres, construída 

em 2003, onde é rejeitada a tecnologia já existente para a produção de 

cofragens necessárias à construção do edifício, que atendendo à sua 

forma orgânica poderia ter sido construído com recurso a cofragens 

produzidas em materiais compósitos, como a fibra de vidro e/ou obtidas 

através de fresagem de diferentes materiais por CNC, sendo capazes 

de garantir não só o rigor geométrico, como fachadas praticamente 

isentas de marcas de cofragem. Por se acreditar não ser esse o objetivo, 

as marcas de construção, são perfeitamente assumidas ao longo de 

todo o edifício, provocadas pela forma rude/descomprometida como 

é construída a cofragem, apontando o resultado final para uma 

estética puramente brutalista que remete para o conceito inicial do 

total evidenciamento das marcas deixadas pela cofragem (fig. 211), 

da honestidade do material e do processo construtivo, tal como já se 

verificava por exemplo na Unité d’Habitacion (1952), de Le Corbusier (fig. 

212).

fig. 209 Detalhe construtivo no 
edifício Pierres Vives de Zaha Hadid

fig. 210 Detalhe aerodinâmico 
do BMW Z8, da autoria de Henrik 
Fisker
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fig. 211 Pormenor do edifício 
Casar de Cáceres (2013), onde são 
perfeitamente visíveis as marcas 
construtivas
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Verifica-se que, as premissas definidas inicialmente (inexistência de 

ornamentos históricos; adoção de uma estética modular; manipulação 

intencional da cofragem; assimetria, e enormes volumes geométricos), 

se encontram presentes na maioria dos edifícios analisados, dos anos 50, 

60 e 70, correspondentes à época inicial do Brutalismo, que interessava 

estudar, com o objetivo de apurar indícios capazes de orientar o 

desenvolvimento de artefactos Geodesign, cujo objetivo claro é o da 

valorização dos materiais, e das marcas decorrentes dos processos de 

produção de baixa tecnologia, através da forma dos artefactos. 

Da comparação dos edifícios, dos anos 50, 60, e 70, com os edifícios 

dos anos 2000, conclui-se que, o surgimento de novos materiais, 

softwares de modelação 2D e 3D, mais rápidos e intuitivos, e ferramentas 

de construção inovadoras, vieram potenciar uma nova tipologia de 

arquitetura e construção, permitindo rapidez na obtenção de um elevado 

grau de detalhe na construção dos edifícios, isentando-os na maioria dos 

casos, de marcas construtivas que revelem as caraterísticas do material 

(betão) utilizado na sua construção, tornando-o assim secundário. 

fig. 212 Detalhes construtivos da 
Unité d’Habitation (1952)
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4.3.4  Brutalismo no design de produtos - breve observação

O estudo realizado à estética Brutalista, incidiu inicialmente, no 

resultado que esta produziu no domínio da Arquitetura, uma vez que 

terá sido neste área, que se fizeram sentir as primeiras manifestações 

(muito provavelmente, devido ao facto de estar intimamente ligada, ao 

aparecimento e utilização em grande escala, do betão como material 

de construção), sendo no entanto do interesse da investigação em 

curso, perceber de que forma a estética brutalista poderá (ou não), ter 

contribuído/influenciado o design de artefactos durante o período do seu 

apogeu (entre os anos de 1950 e 1979).

Por não ter sido encontrada, qualquer literatura especializada, na relação 

entre o movimento arquitetónico Brutalista e o design de produtos 

praticado à época, considerou-se pertinente realizar uma observação 

a artefactos da época em análise. Foram selecionados, a Standin Lamp 

de Serge Mouille (fig. 213), a Egg chair de Arne Jacobsen (fig. 214), 

o Superbox de Ettore Sotsass (fig. 215), a cadeira EA208 de Charles e 

Ray Eames (fig. 216), os módulos Bobby de Joe Colombo (fig. 217)  e 

a máquina Braun Sixtant 8008 de Dieter Rams, Florian Seiffert e Robert 

Oberheim (fig. 218), com o objetivo de averiguar se na sua morfologia 

seria possível encontrar indícios da estética Brutalista, e em caso positivo, 

de que forma estes se manifestaram.

fig. 213 Standing Lamp de Serge 
Mouille, 1952

fig. 214 Egg Chair de Arne 
Jacobsen,1958
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fig. 215 Superbox de Ettore 
Sottsass, 1966

fig. 216 EA208 de Charles e Ray 
Eames,1969

fig. 217 Módulos Bobby de Joe 
Colombo, 1970

fig. 218 Máquina Sixtant 8008 de
Dieter Rams, Florian Seiffert, Robert 
Oberheim para a Braun, 1973

A análise aos objetos, onde se consideraram os princípios estabelecidos 

por Banham, para definir a arquitetura Brutalista (a clara exibição da sua 

estrutura, a valorização dos materiais as found e a sua memorabilidade 

ou impacto enquanto imagem), revelou um resultado imprevisto, ainda 

que oposto ao do estudo da arquitetura Brutalista. Relativamente à clara 

exibição da estrutura, verifica-se, que todos os artefactos selecionados, 

a evidenciam. Na Standin Lamp, é perfeitamente evidente o pé do 

candeeiro, que lhe garante sustentação; na Egg chair, o pé, é igualmente 

visível, ainda que a estrutura do assento (concha), esteja oculta, revestida 

por espuma e tecido; no Superbox, a estrutura do armário, é obtida 

através da ligação entre diferentes painéis de madeira, encontrando-se 

igualmente evidente; na EA208, pé, estrutura de assento, e braços, são 

evidentes; nos módulos Bobby, a estrutura dos diferentes componentes é 

garantida pelo material em que são produzidos, plástico (através de um 

processo de injeção); e, na máquina Braun Sixtant 8008, que tratando-se 

de um dispositivo eletrónico, se considera que a estrutura é obtida pela 

conjugação dos diferentes componentes, estando por isso semi-aparente. 

Quanto ao ponto valorização dos materiais as found, verifica-se que, na 

Standin Lamp, não se aplica, já que o aço do pé, se encontra protegido 

por pintura (o equivalente a recobrimento das fachadas dos edifícios, 

por forma a eliminar a cor/textura naturais dos materiais); na Egg chair, 
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não se verifica, uma vez que o pé (produzido em alumínio através de 

fundição, podendo apresentar marcas decorrentes do processo de 

produção), terá sido sujeito a lixagem e polimento, por forma a garantir a 

isenção de imperfeições,e um acabamento polido no alumínio, sendo que 

no assento, o tecido apresenta a sua textura “natural”, ainda que esta 

seja manipulada industrialmente, com vista a garantir o resultado pré-

definido; no Superbox, a madeira (ou derivado), encontra-se totalmente 

coberta através de pintura, não deixando qualquer vestígio do seu aspeto 

natural; na EA208, pé, suporte de assento, e braços, terão sido sujeitos 

a um processo de acabamento (lixagem e polimento), após produção 

em alumínio, por fundição; nos módulos Bobby,, os componentes de 

plástico, aparentam acabamento após a sua produção por injeção, 

onde são retirados restos de plástico (vulgo rebarbas), normalmente 

depositados nos pontos de união do molde, e bico de injeção, e ainda, 

frequentemente sujeitos a polimento (geralmente de baixa rotação); e, na 

máquina Braun Sixtant 8008, verifica-se que o plástico se encontra com 

a textura pré-definida na fase projetual, que lhe é atribuída pelo molde, 

sendo apenas sujeito a um processo de limpeza, que consiste na remoção 

de rebarbas, resultantes do processo de fabrico por injeção, sendo que 

nos componentes metálicos, produzidos em aço inoxidável e zamac, 

será aplicado um processo de acabamento que consiste em polimento 

e banho eletrolítico, respetivamente. Quando ao ponto memorabilidade 

ou impacto enquanto imagem, considera-se presente em todos os 

artefactos, uma vez que todos eles, são reconhecidos universalmente, 

como clássicos do design da época Modernista, figurando em inúmeras 

publicações da especialidade.

Ainda que considerando a curta amostra de objetos modernistas aqui 

apresentada, considera-se ser possível verificar que, tanto arquitetos 

como designers modernistas, não fizeram refletir, no desenho dos seus 

artefactos, qualquer caraterística que indiciasse influencia da arquitetura 

Brutalista, com referencia ao seu acabamento, proporções, e relação 

entre os diferentes materiais. Os avanços tecnológicos disponíveis à data, 

associados a novos materiais, vieram permitir novos processos produtivos, 

capazes de conferir aos produtos, acabamentos de qualidade superior. 

A massificação da indústria, em associação a conceitos como o da linha 

de montagem, desenvolvido por Henry Ford em 1913, contribuíram para 

que os componentes industriais se tornassem sinônimo de referencia 

estética, e a mecanização significativa de alta produtividade, ao permitir 

eliminar desperdício de tempo e esforço (Wilson, J. 2014). 
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TL9 forma segue a função
97 slogan é uma frase curta que resume as caraterísticas principais de um produto, serviço ou até 
pessoas, muito utilizada para fins comerciais.

Ao promover formas que se definem por linhas limpas e fluidas, 

removendo todo e qualquer tipo de ornamento, o Modernismo 

estabeleceu um compromisso no sentido de tirar o máximo partido da 

tecnologia, materiais, indústria e praticidade dos objetos, contribuindo 

para cunhar a frase “form follows function”TL9 da autoria de Louis 

Sullivan, tornando-se seu slogan97.

O surgimento do Modernismo no inicio do século XX, é potenciado pela 

vontade de mudança e rejeição completa com o passado. Ao se acreditar 

que uma nova abordagem à arte e ao design, poderia atenuar na 

humanidade, os males provocados pela industrialização, leva arquitetos e 

designers, a repensarem os objetos mais elementares, estimulados pelos 

avanços na ciência e tecnologia, visualizando um cenário, onde a casa se 

transformaria na máquina de viver, e a arte desempenharia o papel de 

organizar a vida ao invés de a adornar. Le Corbusier 

Do estudo realizado, aos artefactos acima representados, desenvolvidos 

durante as décadas de 50, 60 e 70 do século XX, tendo por base 

as premissas de Reyner Banham, conclui-se que, contrariamente ao 

que se verificou nos edifícios Brutalistas, os artefactos são sujeitos a 

recobrimento (ou acabamento), não deixando aparentes os materiais em 

que são produzidos, no seu estado natural, assim como não evidenciam 

quaisquer marcas de produção, criando assim superfícies limpas, isentas 

de erros ou vestígios de produção. O facto de os artefactos se destinarem 

a uma utilização, que obriga (normalmente) o contacto direto com o 

utilizador, terá obrigado a que o rigor com que são produzidos (com 

especial enfoque para os detalhes de acabamento), não os aproximasse 

das características da arquitetura brutalista, sendo evidente que a 

sua estética assenta fundamentalmente nos princípios da arquitetura 

modernista (isenção de adornos, acabamento cuidado, linhas limpas e 

fluidas). 

Artemide, Cassina, Vitra, Knoll, Herman Miller, B&B Italia e Fritz 

Hansen, são algumas das organizações que, em parceria com designers 

e arquitetos contemporâneos de três, das quatro épocas em estudo 

(anos 50, 60 e 70), se dedicaram ao desenvolvimento, produção, e 

comercialização, de artefactos destinados à habitação e escritório, 

criando uma forte reputação para as marcas, decorrente da qualidade dos 
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seus produtos e inovação a eles associada, permitindo a manipulação, 

com mestria, de materiais como ligas plásticas, fibra de vidro, couro, ligas 

metálicas, vidro, madeira, entre outros, excedendo a qualidade esperada, 

para os seus produtos. 

Conclui-se por isso, que as empresas enunciadas anteriormente (entre 

outras), desenvolviam a sua atividade, com base numa estética (e 

princípios), opostos aos da arquitetura Brutalista, ao promoverem 

uma estética do sublime, como resposta a um mercado altamente 

concorrido, cada vez mais exigente e sedento de novos produtos, 

fazendo com que, ações de acabamento de produtos, se tornassem 

cada vez mais frequentes, e o controlo de qualidade nas linhas de 

produção mais apertado, levando a um incremento na produção de 

resíduos sob a forma de poeiras e/ou lamas) resultantes dos processos de 

acabamento (lixagem, polimento e pintura), bem como ao aumento do 

descarte de produtos (em diferentes fases do processo produtivo), “não 

concordantes”, com as exigências pré-definidas em sistemas de controlo 

de qualidade como o Statistical Process Control (SPC), implementado 

nos anos 30 do século XX, que evoluiu mais tarde (anos 50 do mesmo 

século), para o Total quality control (TQC) (Ching-Chow, Y., 2012), 

cujos objetivos, são os de assegurar a entrega de um produto de boa 

qualidade, ao consumidor (Cartwright, M.; Oakland, J., 2000. apud 

Ching-Chow, Y., 2012).
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5
Desenvolvimento de produto
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5  Desenvolvimento de produto

5.1  Produção de formulações
5.1.1  Seleção de resíduos 

A seleção de resíduos, a utilizar ao longo da presente investigação, foi 

realizada com o apoio do Centro de Valorização de Resíduos (CVR) e da 

Waste to Value (W2V), que através da consultoria prestada a empresas 

de diferentes áreas de negócio, localizadas no Norte de Portugal, são 

responsáveis pela recolha e tratamento dos resíduos por elas produzidos, 

idealmente através da sua reintegração em novos produtos, ou não 

sendo possível, depositando-os em aterros licenciados pela Agencia 

Portuguesa do Ambiente.

Os resíduos fornecidos pela W2V, apresentam-se sob a forma de pó ou 

lamas (verificando-se em alguns casos, que já se encontram num estado 

sólido/húmido), dos quais se destacam, lama de corte e polimento de 

pedra LER 010413 (fig. 220) , resíduo cerâmico LER  100908, efluente 

rico em NaOH LER 110199, resíduo cerâmico LER 101008, escória de 

fusão do aço LER 100903, resíduo rico em hidróxido de alumínio LER 

190814 (fig. 221), resíduo rico em hidróxido de ferro LER 190814 (fig. 

222), escória de fusão de ferro fundido LER 100903, resíduo de cera 

industrial LER 120105 (fig. 223), resíduo rico em quartzo LER 101008, 

resíduo de pó de tinta de lacagem LER 080112 (fig. 224). Segundo a 

legislação em vigor, estes resíduos são considerados não perigosos, 

podendo ser manipulados em ambiente não controlado, permitindo a sua 

reintegração em novos materiais, como geopolímeros e/ou argamassas. 

A sua escolha, para integrar esta investigação, recai sobretudo pela 

presença de cal livre na sua constituição (variando a percentagem 

consoante o resíduo), que irá desempenhar a função de ligante, assim 

substituindo o cimento.

fig. 219 (pg. esq.). Diferentes 
formulações de geoplímero 
no Laboratório de Engenharia 
Mecânica da Universidade do 
Minho
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fig. 224 Resíduo de pó de tinta de 
lacagem

fig. 222 Resíduo rico em hidróxido 
de ferro

fig. 223 Resíduo de cera industrial

fig. 220 Resíduo de corte e 
polimento de pedra

fig. 221 Resíduo rico em hidróxido 
de alumínio
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5.1.2  Apresentação das formulações

Com recurso ao laboratório de Engenharia Mecânica da Universidade 

do Minho, foram realizados testes de diferentes formulações, capazes 

de integrar os resíduos fornecidos pela W2V, com vista a apurar a 

sua aplicabilidade, à produção de artefactos de exterior, destinados 

à arquitetura e urbanismo. No decorrer da presente investigação, e 

consequente do trabalho de equipa, desenvolvido nos Laboratórios de 

Metalurgia da Universidade do Minho, coordenado pelo Professor Doutor 

Fernando Castro, foram desenvolvidas diferentes formulações (fig. 227 e 

228), testando quantitativamente, a dosagem indicada para a produção 

de formulações, capazes de integrar com sucesso os resíduos disponíveis 

à data. 

fig. 227 Provetes de diferentes 
formulações, desenvolvidas no 
laboratório de Metalurgia da 
Universidade do Minho 
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Com o objetivo de se realizarem ensaios de envelhecimento artificial, 

foram selecionadas duas formulações para a primeira fase (uma de 

geopolímero e outra correspondente a uma argamassa integradoras 

de resíduos), e doze formulações para a segunda fase (sete das quais 

correspondentes a diferentes argamassas constituídas por resíduos 

industriais e as restantes cinco, compostas por cera reciclada proveniente 

da indústria de moldes, juntamente com resíduos de, pó de tinta, resíduo 

rico em hidróxido de ferro, resíduo rico em hidróxido de alumínio e 

resíduo rico em quartzo). 

O aspeto natural dos diferentes materiais, e o seu fator diferenciador dos 

demais, foram pontos relevantes na escolha das formulações, a utilizar na 

aplicação a artefactos destinados à Arquitetura e Urbanismo. Nas tabelas 

4 e 5, encontra-se descrita a constituição das diferentes formulações.

fig. 228 Provetes de diferentes 
formulações, desenvolvidas no 
laboratório de Metalurgia da 
Universidade do Minho 



191Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

Provete 157
Lama de corte e polimento de pedra
Resíduo cerâmico
Efluente rico em NaOH

Provete 165
Cimento
Cinza volante

Resíduo cerâmico

Provete 177
Escória de fusão do aço

Resíduo cerâmico

Provete 179
Resíduo rico em hidróxido de alumínio
Escória da fusão do aço
Resíduo rico em hidróxido de ferro
Escória de fusão de ferro fundido
Resíduo cerâmico

Provete 215
Escória da fusão do aço
Resíduo rico em hidróxido de ferro
Escória de fusão de ferro fundido
Resíduo cerâmico

2ª sessão de ensaio de envelhecimento artificial acelerado 
e ensaio de resistência à compressão

Provete R1, 3 e 4
Geopolímero de base de cinzas volantes
Solução de silicato de sódio e soda cáustica
Areia feldspática
(formulação 126)

Provete R2, 5 e 6
Escória de tratamento de aço em forno de fundição
Lama derivada da precipitação físico-química de efluente de 
tratamento de superfície de aço
Refratário proveniente da fundição de ligas ferrosas
(formulação 154)

1ª sessão de ensaio de envelhecimento artificial acelerado

tab. 4 Formulações da fase 1 de 
ensaios

tab. 5 Formulações da fase 2 de 
ensaios
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Provete 217
Escória da fusão do aço
Resíduo rico em hidróxido de ferro
Escória de fusão de ferro fundido
Resíduo cerâmico

Provete rosa

Resíduo de cera industrial

Provete 216
Escória da fusão do aço
Resíduo rico em hidróxido de ferro
Escória de fusão de ferro fundido
Resíduo cerâmico

Provete LAA
Resíduo de cera industrial
Resíduo rico em hidróxido de alumínio

Provete Bollinghaus
Resíduo de cera industrial
Resíduo rico em hidróxido de ferro

Provete Pó de Tinta
Resíduo de cera industrial
Resíduo de pó de tinta

Provete AMR
Resíduo de cera industrial
Resíduo rico em quartzo

cont. tab. 5 Formulações da fase 2 
de ensaios
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5.1.3  Métodos de ensaio

5.1.3.1  Amostras em estudo

Os ensaios de envelhecimento artificial acelerado, e resistência à 

compressão realizaram-se a vários provetes de diferentes dimensões.

Para a primeira sessão de envelhecimento artificial acelerado, foram 

utilizados um total de oito provetes, conforme descrito na tabela 6. 

Do total de provetes utilizados, seis deles apresentavam a dimensão de 

4cm x 4cm x 16cm, divididos em, três por formulação (fig. 229), tendo, 

dois deles (um por formulação, r1 e r2), sido mantidos à temperatura 

ambiente, em laboratório, por forma a serem referência comparativa, 

durante os diferentes registos fotográficos, realizados ao final de cada 

ciclo (fig. 230 e 231). os outros dois provetes utilizados, designados 

por “boomerang” (7 e 8), foram úteis, já que apresentavam dimensão 

superior, permitindo averiguar que efeitos os ensaios teriam nestas 

condições (figura 232 e 233).

fig. 229 Provetes utilizados na 1a 
sessão de envelhecimento artificial

tab. 6 Tabela representativa da 
morfologia dos provetes

r1, 3 e 4

“boomerang” 7

4cm x 4cm x 16cm

270cm x 240cm x 30cm

r2, 5 e 6

“boomerang” 8

Provete Dimensão Morfologia

4cm x 4cm x 16cm

270cm x 240cm x 30cm
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fig. 230 Provete de referência R1

fig. 231 Provete de referência R2

fig. 233 Provete “boomerang” 8 
da formulação 2

fig. 232 Provete “boomerang” 7 
da formulação 1
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tab. 7 Tabela representativa da 
morfologia dos provetes

157 4cm x 4cm x 16cm

165 5cm x 5cm x 5cm

177 4cm x 4cm x 16cm

179 4cm x 4cm x 16cm

215 4cm x 4cm x 16cm

216 4cm x 4cm x 16cm

217 4cm x 4cm x 16cm

rosa

30% pó de tinta

30% Bollinghaus

30% LAA

30% AMR

10cm x 6cm x 10cm

4cm x 4cm x 8cm

4cm x 4cm x 8cm

4cm x 4cm x 8cm

4cm x 4cm x 8cm

Provete Dimensão Morfologia

Na tabela 7, descrevem-se os provetes utilizados na segunda fase de 

envelhecimento artificial, assim como nos ensaios de resistência à 

compressão. No total, foram utilizados doze provetes, seis dos quais 

com a dimensão de 4cm x 4cm x 16cm (formulação 157, 177, 179, 

215, 216 e 217, representadas nas figuras 234, 236, 237, 238, 239 

e 240 respetivamente), um provete com a dimensão de 5cm x 5cm x 

5cm (formulação 222, representada na figura 235), um provete com a 

dimensão de 10cm x 6cm x 10cm (formulação cera rosa, representada 

na figura 241), e quatro provetes com a dimensão de 4cm x 4cm x 8cm 

(formulação cera + 30% AMR, cera + 30% LAA, cera + 30% Bolinghaus 

e cera + 30% pó de tinta, representadas nas figuras 242, 243, 244 e 245 

respetivamente)
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fig. 234 Provete da formulação 157

fig. 235 Provete da formulação 165

fig. 236 Provete da formulação 177

fig. 237 Provete da formulação 179

fig. 238 Provete da formulação 215

fig. 239 Provete da formulação 216
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fig. 240 Provete da formulação 217

fig. 241 Provete de cera industrial

fig. 242 Provete da formulação de 
cera + 30% AMR

fig. 243 Provete da formulação de 
cera + 30% LAA

fig. 244 Provete da formulação de 
cera + 30% Bollinghaus

fig. 245 Provete da formulação de 
cera + 30% pó de tinta
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Os ensaios realizados tiveram como objetivo, avaliar o comportamento 

destes materiais, quando sujeitos a exposição ambiental. Para tal, os 

provetes foram sujeitos a oscilações de temperatura/humidade, ao 

longo do total de 20 ciclos (alternados entre verão/inverno), conforme 

se pode verificar nas tabelas 8 e 9, simulando as diferentes estações 

meteorológicas, por forma a registar o seu comportamento ao nível 

da alteração da cor, degradação da superfície, bem como, verificar o 

aparecimento de fissuras e/ou fragmentação dos provetes. 

5.1.3.2  Ensaio de envelhecimento artificial acelerado

Durante as duas sessões de ensaios envelhecimento artificial acelerado, 

os testes efetuados às formulações, descritas anteriormente, foram 

realizados com recurso à câmara de ensaio climático, da marca ESPEC, 

modelo ARL-680 (fig. 246), disponível no laboratório do departamento 

de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. Foram estudados os 

diferentes provetes, das formulações de geopolímero e argamassas 

constituídas por resíduos industriais, que teriam sido desenvolvidos até 

à data, no laboratório de Engenharia Metalúrgica da Universidade do 

Minho sob supervisão do Professor Fernando Castro. 

fig. 246 Câmara de ensaio 
climático ESPEC ARL-680
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tab. 8 Ciclos de envelhecimento 
artificial acelerado (verão)
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Para a realização dos testes, definiu-se inicialmente, que a análise aos 

resultados, iria ser realizada através da visualização dos provetes (com 

vista a identificar, indícios da sua degradação), acompanhando-a de 

registo fotográfico e escrito, e pesagem individual de todos os provetes, 

após o final de cada ciclo, para efeito de comparação de massas.

tab. 9 Ciclos de envelhecimento 
artificial acelerado (inverno)
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5.1.3.3  Ensaio de resistência à compressão

Os ensaios de resistência à compressão, indicativos do comportamento 

mecânico dos materiais, são realizados com o objetivo de prever o 

comportamento dos materiais quando sujeitos a forças compressivas. 

O estudo desta caraterística é fundamental, uma vez que este ensaio 

permite avaliar fatores (como o tipo de constituintes, quantidades, entre 

outros), que terão influência na vida útil do material após a sua aplicação, 

e posterior exposição a fatores deteriorantes, assim prevendo, o tempo 

de vida útil dos artefactos, produzidos a partir das formulações em 

estudo.

Para esse efeito, foram realizados ensaios aos 7 e 28 dias de cura das 

diferentes formulações, mantidas à temperatura ambiente e produzidas 

no laboratório de Engenharia Metalúrgica da Universidade do Minho, 

sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Castro, dando origem a provetes 

prismáticos nas dimensões 4cm x 4cm x 16cm (fig. 247 e 248), na 

quantidade de três (fig. 249), para cada uma das formulações 157, 

165, 177, 179, 215, 216, 217, cera + 30% pó de tinta, cera + 30% 

Bolinghaus, cera + 30% LAA, cera + 30% AMR, e cera de fundição, 

recorrendo para tal, ao equipamento da marca Lloyd LR50K+ (fig. 

250). Para a realização dos ensaios, foi aplicada uma carga máxima 

50kN, associada à velocidade de 50N por segundo, adaptando a norma 

EN1015-1199.

fig. 247 Dimensão dos provetes de 
secção quadrada

fig. 248 Comprimento dos 
provetes

99 Norma NP EN 1015-11 - Método de ensaio para argamassa destinadas a alvenaria, parte 11 - 
Determinação da resistência à flexão e à compressão de argamassa endurecida



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado202

5.1.4  Apresentação e discussão de resultados

5.1.4.1  Ensaio de envelhecimento artificial acelerado 
(1ª sessão)

A 1ª sessão, de envelhecimento artificial acelerado, teve inicio no ciclo 

de inverno, de modo a coincidir com a estação do ano a decorrer 

à data. Como referido anteriormente, foram sujeitos a ensaios, o 

total de seis provetes, que terão sido dispostos de forma aleatória na 

câmara de ensaios (fig. 251), já que se considerou que esse facto não 

representava influencia nos resultados a obter. Foram preservados 

dois provetes de referencia, R1 e R2 (cada um correspondente a uma 

das duas formulações em ensaio), por forma a serem utilizados como 

comparação durante o registo fotográfico, realizado no final de cada 

ciclo, evidenciando o comportamento dos provetes.

fig. 249 Provetes da formulação 
177 em preparação para ensaios à 
compressão

fig. 250 Equipamento Lloyd 
LR50K+ utilizado nos ensaios

Fig. 251 Provetes na camara 
climática antes do inicio do 1º ciclo
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No final do primeiro ciclo (Inverno), terminado a 5 de dezembro, 

verificou-se uma degradação dos provetes 3, 4 e 7, comprometendo 

a sua superfície (face  a partir da qual foi realizado o vazamento do 

material para o molde), acompanhada de uma ligeira descoloração nas 

restantes faces (fig. 252, 253, 254 e 255), verificando-se ainda, a perda 

de aproximadamente 4% da sua massa, comparativamente aos valores 

obtidos na pesagem inicial (fig. 256). 

Nos provetes 5, 6 e 8 não se verificaram alterações visuais significativas, 

ficando registada uma perda de massa de aproximadamente 7%.

Até ao ciclo 9, verificou-se nos provetes 3, 4 e 7, uma perda gradual de 

cor e a formação de sais à superfície, com variações de massa inferiores a 

1 grama entre ciclos. 

fig. 252 Alteração visível à 
superficie do provete 7

fig. 253 Alteração visível à 
superficie do provete 3

fig. 256 Pesagem dos provetes

fig. 254 Comparação da 
descoloração dos provetes 3 e 4 
comparativamente ao provete de 
referencia R1

fig. 255 Descoloração visível na 
base do provete 7
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Visualmente, não se registaram alterações relevantes nos provetes 5, 6 

e 8 (fig. 257), assinalando perdas de massa, igualmente inferiores a 1 

grama entre os ciclos. 

Ao final do ciclo 10, observou-se uma severa fissuração no provete 8 (fig. 

258), resultando em total fraturação, aquando do seu manuseamento 

(fig. 259), bem como o aparecimento de múltiplas fissuras na superfície 

dos provetes 5 e 6 (fig. 260 e 261), justificando o término dos ensaios 

para esta formulação, por se concluir que nesta fase de desenvolvimento, 

não se reunia ainda as caraterísticas expectáveis, para a sua aplicação 

a artefactos destinados à arquitetura e urbanismo, e consequente 

exposição aos elementos da natureza, por longos períodos de tempo.

fig. 257 Comparação da 
descoloração dos provetes 5 e 6 
face ao provete de referencia R2

fig. 258 Fissuração visível no 
provete 8

fig. 259 Fraturação total do 
provete 8

fig. 260 Aparecimento de fissuras 
no provete 5

fig. 261 Aparecimento de fissuras 
no provete 6
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Verificou-se também que o provete de referencia (R2), que se encontrava 

mantido em condições laboratoriais, no laboratório do departamento 

de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, durante o período dos 

testes (de dezembro a janeiro), desenvolveu fissuras, visualmente mais 

acentuadas, do que as encontradas nos provetes sujeitos a ensaios de 

envelhecimento artificial (fig. 262 e 263), reforçando as conclusões, 

enunciadas anteriormente. 

Com apenas uma formulação em ensaio, interessava apurar se esta se 

manteria estável durante os restantes 10 ciclos.

Verificou-se que os provetes relativos da formulação 1, começavam a acu-

sar alguma degradação da superfície, como se pode verificar no provete 

7, representado na figura 264. Esta alteração da face, era já previsível, 

tendo em conta a “escamação” inicial, ocorrida já no final do ciclo 1, e 

que ao final do ciclo 7 (fig. 265), teria já dado origem, ao desaparecimen-

to de toda a película “vitrificada”, criada naturalmente pela secagem do 

material no molde, dando lugar a uma superfície rugosa, com fragmen-

tos, e aspeto poroso e inacabado.

 

Mantendo as oscilações de peso, em aproximadamente 1 grama entre 

ciclos, foi possível perceber que a degradação da superfície se manteve, 

agravando-se até ao final dos testes, sendo no entanto, apenas 

perceptível ao toque. 

Paralelamente a este facto, verificou-se também que a descoloração 

progressiva do material, e o inicio da formação de sais à superfície se 

manteve, conforme se pode verificar na figura 266.

fig. 262 Fissuras visíveis no provete 
de referência R2

fig. 263 Fissuras visíveis no provete 
de referência R2

fig. 264 Erosão no provete 7 no 
final do ciclo 10

fig. 265 Fissuras visíveis no provete 
de referência R2
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Concluídos os 20 ciclos previstos inicialmente, não se verificou qualquer 

fissuração nesta formulação, apesar da constante degradação da 

superfície e esbatimento da cor, dos provetes da formulação 1.

Neste sentido conclui-se que a formulação 1 (à semelhança da 

formulação 2), não se encontra ainda apta a ser aplicada, na produção 

de artefactos de mobiliário de exterior, e/ou a outros produtos que sejam 

sujeitos a algum tipo desgaste (como módulos para pavimento), devido 

à forte degradação da superfície, como se verificou ocorrer no final dos 

testes, sendo totalmente evidente, a partir da comparação do provete 7, 

antes do inicio do ciclo 1, e depois de terminado o ciclo 20 (fig. 267). 

fig. 266 Aspeto geral do provete 7 
no final dos 20 ciclos

fig. 267 Comparação do provete 7 
antes do ciclo 1 (esquerda), e após 
o ciclo 20 (direita)
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Considera-se no entanto que em ambos os casos, as formulações 

ensaiadas revelaram enorme potencial para serem aplicadas na produção 

de artefactos destinados à arquitetura e urbanismo, desde que sujeitas 

a um desenvolvimento mais profundo. Na tabela 10, encontra-se 

explanado de forma resumida, o comportamento dos diferentes provetes, 

ao longo dos 20 ciclos, da 1a sessão de ensaio de envelhecimento 

artificial acelerado. 

tab. 10 Tabela-resumo da 1ª fase 
de ensaios de envelhecimento 
artificial acelerado

Os dados, referentes às pesagens dos provetes, que se realizaram no 

inicio do ensaio e no final de cada ciclo, estão apresentados na tabela 11, 

onde é também possível verificar, a diferença percentual de massa, entre 

a pesagem inicial e a pesagem final.

0 1 2 13 14 15 16 17 18 19 203 6 94 7 10 115 8 12

3

Provete

7
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5

b. 7

6

b. 8

8

Ciclo
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tab. 11 Registo das variações de 
massa dos provetes

± -4.6% ± -4.3% ± -8% ± -9% ± -3.6% ± -3.5%

boom. 7 boom. 83 64 5

00

Ciclo

10

01

11

02

12

03

13

04

14

05

15

06

16

07

17

08

18

09

19

20

539.76g

517.84g

515.74g

515.52g

514.51g

514.84g

514.57g

515.70g

515.38g

515.23g

515.19g

514.90g

515.75g

515.42g

515.12g

515.24g

515.78g

515.07g

515.77g

515.23g

515.26g

533.71g

511.75g

509.88g

509.73g

508.80g

509.05g

508.84g

509.90g

509.56g

509.51g

509.91g

509.09g

510.15g

509.62g

509.26g

509.39g

509.83g

509.23g

509.98g

509.43g

509.39g

348.89g

323.26g

323.26g

323.97g

322.70g

323.07g

322.43g

322.53g

321.42g

320.75g

320.20g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.22g

321.69g

321.59g

322.33g

320.93g

321.37g

320.71g

320.82g

319.69g

319.07g

318.37g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1745.48g

1692.31g

1686.51g

1683.74g

1679.44g

1680.55g

1680.11g

1683.20g

1682.06g

1682.06g

1684.27g

1681.39g

1684.02g

1683.02g

1681.81g

1682.59g

1683.72g

1682.03g

1683.72g

1682.61g

1682.09g

1055.09g

1029.75g

1025.71g

1026.87g

1023.38g

1024.38g

1023.11g

1023.92g

1020.59g

1020.95g

1019.95g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=

No final dos ensaios verificaram-se perdas de massa substanciais dos 

provetes, que se considera estarem relacionadas com as fissurações 

ocorridas nos provetes, consequência da retração dos materiais. O modo 

como os diferentes materiais reagem às oscilações de temperatura/

humidade, está relacionado com as suas características e propriedades, 

como rigidez, porosidade ou compactação.
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5.1.4.2  Ensaio de envelhecimento artificial acelerado 
(2ª sessão)

À semelhança da sessão de ensaios realizada anteriormente, a 

segunda sessão permitiu igualmente, induzir as formulações a ciclos de 

envelhecimento artificial acelerado, sob a influência da variação de alguns 

elementos naturais, tais como, humidade relativa e temperatura. Para a 

realização do presente ensaio, foram utilizados os provetes previamente 

preparados, referentes às doze formulações de geopolímeros, sujeitando-

os ao total de 20 ciclos, sob as condições descritas nas tabelas 7 e 8 

apresentadas no capítulo. 5.2.1.

As diferentes fases, do ensaio de envelhecimento artificial acelerado, 

foram definidas com o objetivo de simular o envelhecimento dos 

formulações, em condições reais de degradação.

No final de cada ciclo, foi efetuado o registo fotográfico dos provetes, 

bem como registo do valor da sua massa, com o objetivo de permitir a 

análise das alterações físicas dos provetes

No final do primeiro ciclo (inverno), verificou-se a total deformação do 

provete de cera reciclada (fig. 268 e 269), concluindo de imediato, que 

esta formulação, não se coaduna com finalidade prevista inicialmente 

para sua aplicação (mobiliário de exterior), afastando-a de imediato, dos 

ensaios a decorrer. Sem oscilações relevantes até ao ciclo 8, no final do 

ciclo 9, tornou-se evidente o aparecimento de fissuras à superfície do 

provete 157 (fig. 270 e 271). Ainda que este facto comprometa a sua 

aplicação à produção de produtos de exterior, considerou-se pertinente, 

manter esta formulação nos ensaios de envelhecimento artificial, 

por forma a perceber-se, de que forma esta fissuração aumentava, 

propagando-se ao longo de todo o provete, dando eventualmente, 

origem à sua desintegração total.

fig. 268 Total deformação no 
provete de cera reciclada (rosa)

fig. 269 Fissuração no provete de 
cera reciclada (rosa)
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Nos restantes provetes de argamassas e compósitos de cera, não se 

verificaram quaisquer alterações de ordem estética/física, registando-

se apenas oscilação da sua massa, de acordo com o expectável 

(aproximadamente 4%), validando assim a sua continuidade nos ciclos 

seguintes.

Seguindo os ciclos intercalados, entre inverno e verão, os ensaios tiveram 

continuidade de forma regular, não se registando qualquer alteração 

relevante, fazendo-se apenas evidente, o agravamento da fissuração do 

provete 157, conforme se teria verificado e registado anteriormente nas 

figuras 270 e 271 (no final do ciclo 9), agora, representada na figura 272. 

fig. 272 Agravamento da 
fissuração visível à superfície do 
provete 157

fig. 270 Fissuração visível à 
superfície do provete 157

fig. 271 Fissuração visível à 
superfície do provete 157
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Também no final deste ciclo (10), constou-se uma ligeira deformação 

do provete “cera + 30% pó de tinta”, registando-se a sua temperatura, 

uma hora após a sua conclusão, recorrendo a uma câmara termográfica, 

da marca Testo, modelo 875-2. Deste registo, foi possível concluir, que 

à temperatura de 47.7ºC (fig. 273), a sua plasticidade era elevada, 

suscitando dúvidas relativamente à sua aplicabilidade na produção de 

mobiliário de exterior, conforme tinha sido igualmente previsto.

fig. 273 Registo da temperatura do 
provete “cera + 30% pó de tinta”

Já no final do ciclo 11 (inverno), verificaram-se alterações de ordem 

morfológica (fig. 274), e aparecimento de fissuras nos provetes “30% 

pó de tinta” (fig. 275) e “30% AMR” (fig. 276 e 277), resultantes das 

variações de temperatura e humidade relativa, a que foram sujeitos, 

durante os 11 ciclos de testes decorridos até à data do registo, 

comprometendo sua continuidade nos testes, por se considerar 

totalmente inviável, a sua aplicação a artefactos de mobiliário de exterior. 

fig. 274 Deformação do provete 
“cera + 30% pó de tinta”

fig. 275 Fissuração no provete 
“cera + 30% pó de tinta”
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fig. 276 Deformação com 
fissuração visível do provete “cera 
+ 30% pó de tinta”

fig. 277 Fissuração no provete 
“cera + 30% AMR”

Também elativamente ao provete 157, verificou-se um agravamento 

acentuado da fissuração da superfície (fig. 278), bem como a sua 

desintegração (fig. 279 e 280), pelo que também neste caso se 

considerou pertinente a sua retirada do ciclo de testes.

fig. 278 Fissuração no provete 157

fig. 279 Desintegração do provete 
157

fig. 280 Desintegração do provete 
157
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Como se pode verificar das figuras 281 à 286, decorridos 15 ciclos 

do ensaio de envelhecimento artificial acelerado, não se verificaram 

alterações significativas nos provetes que se mantinham em estudo 

(provete 165, 177, 179, 215, 216 e 217), pelo que, mantendo o objetivo 

definido inicialmente, de concretizar os 20 ciclos intercalados entre 

inverno e verão, é dado início ao ciclo 16 (verão). Novamente sem 

registo de alterações significativas, é concluída a 2º sessão de ensaio de 

envelhecimento artificial acelerado, verificando-se que as formulações 

165, 177, 179, 215, 216 e 217, mantinham as suas caraterísticas, muito 

aproximadas às registadas inicialmente, não se observando sinais de 

desgaste, fissuras, perda de massa, ou descoloração significativa, levando 

a concluir que, no que toca à sua resistência aos elementos naturais, 

estas formulações superaram com sucesso os ensaios realizados.

fig. 281 Provete 165

fig. 282 Provete 177

fig. 283 Provete 179

fig. 284 Provete 215

fig. 285 Provete 216

fig. 286 Provete 217
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Na tabela 12, encontram-se compilados os resultados da 2ª sessão de 

ensaios de envelhecimento artificial, complementada pela tabela 13 e 

14, onde são relatados os resultados da medição de massa dos provetes, 

realizada no final de cada ciclo. 

Nas formulações com base de cera, verificaram-se oscilações muito baixas 

(inferior a 1%), relativamente à sua massa inicial e final, que se considera 

estar relacionada com as caraterísticas de estanquicidade do material. 

Quanto às formulações de base alcalina, as oscilações (perda de massa) 

foram igualmente muito reduzidas, devendo-se muito provavelmente às 

fissurações ocorridas, resultando em perda física de material.

tab. 12 Tabela-resumo dos 
resultados da 2ª fase de ensaios de 
envelhecimento artificial acelerado
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Boll. AMR 157pó tinta LAA cera

00

Ciclo

10

01

11

02

03

04

05

06

07

08

09

295.52g

297.44g

297.29g

296.96g

296.89g

296.74g

296.44g

296.52g

296.27g

296.05g

295.90g

275.44g

276.95g

276.76g

276.42g

276.34g

276.05g

275.97g

276.02g

275.86g

275.71g

275.64g

230.24g

231.33g

231.26g

230.92g

230.89g

230.81g

230.56g

230.61g

230.49g

230.31g

230.27g

285.80g

287.33g

287.38g

287.40g

287.46g

287.41g

287.44g

287.42g

287.47g

287.46g

287.49g

728.80g

724.68g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

382.22g

382.21g

381.48g

380.01g

380.73g

380.55g

379.96g

379.12g

379.16g

378.67g

378.44g

295.89g 275.63g 230.30g 287.49g - 386.13g

= ± +0.12% ± +0.07% - ± +0.6% ± +0.55% ± +1%

tab. 13 Registo da variação de 
massa dos provetes durante a 2ª 
fase de ensaios
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159.80g

155.89g

154.20g

153.94g

153.61g

153.73g

153.52g

153.51g

153.35g

153.37g

153.43g

416.12g

411.42g

411.21g

411.01g

411.32g

411.56g

411.81g

411.76g

411.94g

412.01g

412.44g

413.14g

406.65g

406.23g

405.73g

405.63g

406.52g

405.54g

405.48g

405.26g

405.22g

405.48g

455.97g

451.11g

449.91g

449.39g

448.74g

448.78g

447.78g

447.82g

446.92g

446.76g

446.36g

436.38g 422.30g

433.73g 417.84g

430.55g 416.72g

430.10g 416.26g

429.52g 415.61g

429.60g 415.70g

428.74g 414.71g

428.79g 414.79g

428.05g 414.00g

427.89g 413.87g

427.60g 413.51g

155.92g

153.41g

154.20g

158.72g

154.00g

153.78g

154.28g

153.94g

154.15g

154.53g

416.52g

412.66g

413.90g

421.32g

413.70g

413.42g

414.48g

413.71g

414.20g

414.92g

405.72g

405.55g

407.20g

408.18g

407.63g

406.35g

407.53g

406.70g

407.23g

408.09g

451.91g

445.70g

446.90g

454.76g

446.60g

445.41g

445.73g

445.60g

445.28g

445.56g

432.70g 417.82g

427.04g 412.88g

428.40g 414.10g

436.30g 421.65g

427.80g 413.70g

426.85g 412.64g

427.28g 413.11g

427.16g 412.81g

426.86g 412.70g

427.13g 413.00g

00

Ciclo
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12
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13
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14

05

15
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07

17

08

18

09

19

20

= ± -3.3% ± -0.03% ± -1.2% ± -2.2% ± -2.1% ± -2.1%
tab. 14 Registo da variação de 
massa dos provetes durante a 2ª 
fase de ensaios
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5.1.4.3  Ensaio de resistência à compressão

Conforme supracitado no capitulo 5.2.3, os ensaios de resistência 

à compressão, realizados aos 7 e 28 dias, recorreram a 24 provetes 

(12+12), por forma a obter os dados relativos a cada uma das 

formulações em estudo. Para tal, cada um dos provetes foi colocado no 

equipamento de ensaios, conforme se demonstra na figura 287. 

fig. 287 Provete no equipamento 
de ensaios
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Conforme se pode verificar, aos 7 dias de cura, 8 dos 12 provetes sujeitos 

a ensaio à compressão (157, 165, 177, 217, cera fundição, Bollinghaus, 

LAA e AMR), apresentam uma resistência abaixo dos 5MPa, tendo os 

restantes (179, 215, 216 e pó de tinta) não ultrapassado os 7MPa. Aos 

28 dias de cura verifica-se um significativo incremento da resistência 

à compressão, sobretudo nos provetes 177, 215, 216 e 217, não se 

verificando o mesmo cenário, relativamente aos restantes (157, 165, 

179, cera fundição, pó de tinta, Bollinghaus, e LAA), onde a melhoria dos 

resultados ficou muito aquém do esperado.

A Norma Portuguesa EN 1338 relativa a Blocos pré-fabricados de 

betão para pavimento - Requisitos e métodos de ensaio a resistência à 

compressão, determina que o indicador para artefactos de pavimento 

não deverá ser inferior a 3.6 MPa, o que atendendo aos resultados 

obtidos, vem enquadrar as formulações 165, 177, 179, 215, 216, 217, 

cera fundição, pó de tinta, Bollinghaus, e LAA, dentro dos parâmetros 

mínimos exigidos. 

Na tabela 15 apresentam-se os resultados obtidos aos ensaios de 

resistência à compressão:

tab. 15 Resultados dos ensaios de 
resistência à compressão
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Nesse sentido, com base nos resultados obtidos anteriormente, ao 

longo dos ensaios de envelhecimento artificial acelerado, descritos no 

capítulo 5.1.4.2, consideram-se as formulações 165, 177, 179, 215, 216 

e 217, enquadradas quanto à sua aplicação na produção de artefactos, 

destinados ao urbanismo e arquitetura, ainda que estes resultados, sejam 

inferiores, aos valores de referência para a resistencia de betão, quando 

aplicado à construção de edificios, conforme se pode verificar na tabela 

16 referente à norma NP EN 206-1(2).

De acordo com os valores de referencia da tabela 15, para resistência de 

betão de peso normal e betão pesado, são apresentas diferentes classes, 

referenciando a norma NP EN 206-1100. Apesar destes indicadores, terem 

sido considerados nos ensaios realizados às diferentes formulações, 

verifica-se que as empresas produtoras de artefactos de mobiliário 

urbano, não os têm como referência, já que adotam como dado mais 

relevante, o da resistência dos materiais à exposição aos elementos 

naturais. Por este motivo, e acreditando que a pertinência destes ensaios, 

reside na urgência, em encontrar materiais inclusores de resíduos 

industriais (capazes de representar alternativa ao betão), com o objetivo 

de serem aplicados à produção de artefactos, destinados à arquitetura 

e urbanismo, conclui-se que, a submissão dos provetes relativos às 

formulações geopoliméricas, desenvolvidos na Universidade do Minho, e 

na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, revelaram desempenho 

insatisfatório, quando submetidas a processos de envelhecimento 

artificial e ensaios de resistência à compressão. A falta de disponibilidade 

financeira e temporal, para a progressão de novas investigações químicas, 

implicou que a continuidade e conclusão deste projeto, optasse pela 

alternativa das argamassas ligadas por cimento Portland.

Classe

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

8

12

16

20

25

30

35

40

10

15

20

25

30

37

45

50

Resistência
em cilindros

Resistência
em cubos

Betão peso normal

Classe

C45/55

C50/60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105

C100/115

45

50

55

60

70

80

90

100

55

60

67

75

85

95

105

115

Resistência
em cilindros

Resistência
em cubos

Betão pesado

tab. 16 Tabela de referencia de 
classes de betão segundo norma 
NP EN 206-1

100 Norma NP EN 206-1- Versão Portuguesa das normas 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005, com 
o objetivo de estipular especificação, desempenho, produção e conformidade do betão 
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5.2  Desenvolvimento de produto
5.2.1  Definição e caraterização das tipologias de artefactos 
de mobiliário urbano em estudo

Embora se reconheça o problema e a oportunidade associada à absorção 

e reciclagem de resíduos industriais, estima-se que sua viabilidade, esteja 

inevitavelmente fundamentada na mudança social da ideia de beleza, 

que pressupõe a necessidade de afirmação de uma nova estética e, neste 

sentido, incluindo o consumidor na compreensão e apropriação de uma 

nova geração de produtos, concebida para resolver um problema (que é 

de todos), e não para o seu agravamento. 

A garantia de um impacto relevante para o presente projeto, dependerá 

do envolvimento comunicacional e emocional dos prescritores, e 

consumidores finais, cuja eficiência pode ser reforçada pela sua 

participação criativa, não só, na escolha de cores e modelos de artefactos 

produzidos em geopolímeros ou argamassas inclusoras de resíduos 

industriais, mas também na criação de padrões, ambientes, e acima de 

tudo, de novos argumentos de consumo, com alto impacto turístico, 

pela criação de zonas turísticas, planeadas para atrair visitantes/turistas 

(Judd, D. 1999). Essa estratégia, busca frequentemente atrair visitantes 

com uma série de atrações estereotipadas, como museus emblemáticos, 

bares, restaurantes, etc. (Constanti, P.; Gronau, W. 2008) . A aplicação 

de estratégias, para usar o potencial de outras áreas urbanas próximas, 

para ampliar o leque de atividades turísticas, culturais ou arquitetónicas, 

aumentando a duração da estadia, poderá justificar a instalação de 

artefatos produzidos maioritariamente em geopolímero, já que se 

considera, que a relação entre a indústria do turismo e o geopolímero, 

representado através de uma estética brutalista, justifica o retorno do 

brutalismo como uma tendência, que se pretende definir como Neo-

Brutalista, devido ao efeito reincidente. 

“Aprender sobre os impactos do turismo, levou muitas pessoas a buscar férias 

mais responsáveis” UNESCO

Outro exemplo, do potencial de aplicação de artefactos produzidos 

em geopolímeros, reside no desenvolvimento rural para fins turísticos. 

O turismo rural, poderá contribuir para a resolução de uma série de 

questões nas áreas rurais, como o êxodo dos habitantes para as grandes 

cidades e/ou litoral, e consequente envelhecimento da população devido 

à baixas taxas de natalidade. São inúmeros os benefícios que o turismo fig. 288 Caderno de esquiços de 
Francisco Providência
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proporciona às comunidades rurais, já que permitirá, nomeadamente, 

rentabilizar as infraestruturas já existentes, ao invés de obrigar à 

construção de novos edifícios, tornando a atividade turística, não 

dependente do apoio financeiro externo à comunidade (Wilson, et al., 

2001), assegurando a injeção gradual de capital nas comunidades em 

dificuldades, garantindo o seu desenvolvido de forma economicamente 

sustentável (Fien, J.; Calder, M. White, C. 1995).

Paralelamente ao turismo, verifica-se em alguns países, a criação de 

planos de incentivo, sob a forma de subsídios monetários, destinados 

a promover a compra de habitações, e restauro de propriedades em 

pequenas cidades e vilas, com o objetivo de revitalizar áreas rurais. 

Exemplo dessa prática é a Irlanda, onde a partir do Plano de Ação 

do Governo para Rural Desenvolvimento, desbloqueiam o potencial 

das comunidades rurais, através do apoio à criação de comunidades 

sustentáveis, empresas e empregos, fomentando assim a cultura e a 

criatividade, melhorando as infraestruturas existentes e a conectividade 

entre os cidadãos (Kenny, E. 2017). 

Considera-se que a estética brutalista do geopolímero, coincide com 

o cenário rústico encontrado nas áreas rurais, desejada por turistas, 

juntamente com um modo de vida tranquilo e sossegado.

A natureza material, de artefatos como módulos de revestimento de piso, 

jardins verticais, limitadores visuais e barreiras urbanas, em conjunto com 

a exploração plástica de texturas fortes e tons pardos, que se assemelham 

ao artesanato cerâmico tradicional, conduzem a uma expressão 

naturalista, ecológica e primitiva, muito oportuna em projetos turísticos 

de arquitetura e ecoturismo. O projeto Geodesign, propõe integrar uma 

parte, das centenas de milhares de toneladas de resíduos industriais 

produzidos anualmente, integrando-os em geopolímeros e argamassas, 

com o objetivo de os aplicar na produção de artefactos de mobiliário 

urbano, destinados à arquitetura e urbanismo, com vista à valorização 

turística do território, que se apresentarão com um design mais natural, 

ecológico, mas acima de tudo, ideologicamente mais oportuno, 

exemplificando uma ética social ativa, envolvente, participativa e criativa, 

que gerará uma nova tendência de gosto e consumo.

Por mobiliário urbano (Di Bucchianico, G.; Kercher, P. 2017), 

entendem ser um sistema, que contribui para a organização das cidades 

e outras zonas habitacionais, oferecendo apoio e orientação aos 

cidadãos. Incluído neste sistema, estão todos os elementos colocados 

na via publica, constituindo uma vasta gama de objetos, como bancos, 
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caixotes, iluminação de ruas, paragens de autocarro, quiosques, cabines 

telefónicas, bebedouros, sinalização, entre outros. Estes objetos, 

têm como principal função, a sua utilização pelos cidadãos, devendo 

estar integrados na paisagem urbana, e perfeitamente perceptíveis 

quanto à sua função (Creus, M. 2000). Considerou-se então, que 

artefactos destinados a criar zonas de assento (bancos), floreiras, lajetas 

de pavimento e módulos de jardim vertical, seriam as tipologias a 

desenvolver ao longo do projeto, justificando assim a sua caraterização.

5.2.1.1  Bancos

Bancos (no contexto de mobiliário urbano), são equipamentos que 

permitem que uma ou mais pessoas se sentem. Os bancos são 

normalmente produzidos em madeira, metal, betão, pedra ou outros 

materiais sintéticos, podendo ter braços, costas ou nenhum dos dois 

(Evans, H. 2006). Desempenham uma função fundamental nas cidades, 

pelo facto de não descriminarem, e convidarem a sentar e observar, 

sendo símbolos da inclusão urbana, onde o background financeiro 

é desvalorizado (Bynon, R.; Rishbeth, C. 2015). Por forma a garantir 

que estes objetos possam ser utilizados pela maioria da população, o 

desenho deverá ter em conta referencias de antropometria e ergonomia. 

A antropometria, é a ciência que se dedica ao estudo das dimensões 

do corpo humano, e das suas partes individualmente (fig. 289), 

dedicando-se a ergonomia ao estudo da relação entre o Homem e a 

máquina, por forma a garantir, o desenho de objetos que respondam aos 

requerimentos dos seus utilizadores (Gupta, D. 2014).

A realização de um estudo antropométrico, implica o levantamento 

de dados, de uma amostra significativa da população, sendo, 

posteriormente, os dados recolhidos, utilizados pela entidade que os 

solicitou, ou publicados em documentos como o Ergonomics and Design 

- A Reference Guide de (Openshaw, S.; Taylor, E., 2006), onde podem 

ser consultados, como apoio ao desenvolvimento de produtos que 

impliquem a relação direta com o utilizador.
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5.2.1.2  Floreiras

Por floreira, entende-se um contentor de dimensão variável, cujo 

objetivo, é o de criar plantas em ambiente interior ou exterior. Verifica-se 

que os materiais utilizados na sua produção variam, encontrando-se no 

mercado exemplares fabricados em madeira, plastico, aço, betão, entre 

outros. Atendendo às múltiplas funções associadas às floreiras, estas 

podem adotar morfologias diferenciadas, bem como incorporar sistemas 

de rega automática, e monitorização de humidade, permitindo manter, 

vegetação natural, em locais onde outrora não seria possível, bem como 

reposicioná-la. A origem das floreiras remonta ao século XVIII, pelas mão 

dos Egípcios, que utilizavam pequenos contentores (potes), para mover 

plantas de uma localização para outra (Wyss, B. 2004).

fig. 289 Exemplo de estudo de 
antropometria realizado pela NASA
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5.2.1.3  Blocos modulares para pavimento

Porque o pavimento – base e elemento de ligação de todo o tecido 

urbano – é um dos factores essenciais do equipamento dos seus espaços. 

Do traçado, dos materiais utilizados, da textura, da cor, do desenho, 

depende a sua eficácia, estética e psicológica. 

Francisco Pires Keil Amaral e José Santa-Bárbara

(Pimenta, J. 2008) define pavimento como sendo, o conjunto 

de 3 camadas, das quais, duas invisíveis e uma visível. As duas 

camadas invisíveis,tem como objetivo, garantir o funcionamento da 

camada visível, denominada por superior, sendo a única visível pelo 

utilizador, e que desempenha a função de camada de desgaste. 

Ao nível estrutural, Pimenta considera a primeira camada (do solo) 

como a mais importante. Esta é a camada que vai garantir a boa 

funcionalidade de tudo que se encontra acima dela, podendo a 

sua forma topográfica, condicionar o tipo de uso desejado. Nela 

estão incorporadas grande parte das infraestruturas necessárias à 

vida urbana, como redes de esgotos, gás, eletricidade. A camada 

de fundação (camada intermédia), representa a camada que se 

sobrepõe ao solo, constituída normalmente por brita, com o objetivo 

de acomodar a ultima, a camada de desgaste. Esta, é constituída por 

diferentes soluções de cobertura disponíveis no mercado. 

Neste projeto, as soluções desenvolvidas para camadas superiores 

de solo, serão denominadas de Blocos Modulares para Pavimento, 

que se definem como sendo, peças de dimensão variável, sem uma 

morfologia padronizada. 

Com foco no desenvolvimento de blocos modulares, considerou-se

pertinente, a consulta da norma que define os princípios desta 

tipologia. Os resultados dessa consulta encontram-se apresentados 

no ponto 5.2.1.5.
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5.2.1.4  Módulos de jardim vertical e contenção de taludes

De acordo com (Jain, R.; Janakiram, T., 2016), o conceito de jardim 

vertical, remonta ao ano 600 a.C, com os jardins suspensos da Babilónia 

(fig. 290). Desde então, seguiu-se uma sucessão de adaptações e 

aplicação deste conceito (fig. 291), como as vinhas suspensas em treliça, 

utilizadas pelos Romanos. Mais recentemente, por volta de 1920, 

verificou-se, especialmente no Reino Unido e EUA, especial interesse 

para integrar tipologias de jardim, como pérgolas e estruturas de treliça, 

nos projetos dos edifícios. No inicio dos anos 90, sistemas de rede e 

cabos de aço, e sistemas modulares de treliça, tornaram-se comuns nas 

novas construções, sendo exemplo dessa pática, os painéis modulares 

de treliça instalados no Universal City Walk na Califórnia, da autoria de 

Patrick Blank, um dos mais conceituados designers, de jardins verticais. 

fig. 291 Conceitos estruturais de 
jardim vertical de Thomson e Sorvig

fig. 290 Ilustração de Ferninand 
Knab,representativa dos Hanging 
Gardens of Babylon
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A instalação de sistemas de jardim vertical, prevê várias funções, como 

a estética, permitindo por exemplo, criar contraste entre vegetação 

natural e áreas urbanas densas, a melhoria da qualidade do ar do 

interior dos edifícios, uma vez que as plantas têm a capacidade de filtra 

o ar, anulando assim, partículas responsáveis por provocar alergias e 

dificuldades respiratórias, traduzindo-se em melhorias acentuadas para 

a saúde e bem estar das pessoas. Atualmente, verifica-se a existência 

de diferentes sistemas de jardim vertical disponíveis no mercado, que 

segundo (Karaca, E.; Timur O. 2013), se podem definir como fachadas 

verdes, paredes vivas ou landscape walls. Por fachadas verdes entendem 

sistemas, onde são aplicadas plantas trepadeiras ou vegetação em 

cascata, com sistemas que podem ser ancorados às paredes já existentes, 

através da construção de estruturas auto-portantes, como colunas ou 

cercas.

Exemplo dos sistemas das Fachadas Verdes, são os painéis modulares 

de treliças, que consistem em painéis tridimensionais de arame, que 

permitem que, plantas lá colocadas cresçam ao longo da estrutura, sem 

obrigar ao contacto direto com o edifício (fig. 292). 

Estes painéis, permitem ser empilhados e unidos entre si, por forma a 

cobrir grandes áreas bem como criar formas distintas. 

Outra variação desta categoria é o sistema de grelha ou cabo de aço, 

consistindo num sistema, onde são usadas grelhas ou redes de cabo de 

aço, adotando diferentes morfologias. Este sistema, é habitualmente 

utilizado para suportar vegetação densa (fig. 293). 

fig. 292 Instalação de fachada verde 
com painéis modulares de treliça em 
Ellington, Califórnia, realizado pela 
Greenscreen
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As Paredes Vivas, ou paredes-bio, consistem em sistemas modulares pré-

vegetados, fabricados em materiais como poliestireno, tecidos sintéticos, 

metal, ou betão, contendo já terra e sementes para que as plantas 

possam germinar. Habitualmente estes sistemas tem um sistema de rega 

automática incorporado (fig. 294). 

fig. 294 Parede Viva instalada num 
edificio de escritórios em Atranta, 
EUA, pela GSky

fig. 293 Instalação de vegetação em 
sistema de grelha
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Landscape walls ou paredes paisagem, definem-se como sendo 

uma representação da arquitetura viva, uma vez que se encontram 

normalmente em talude, em vez de na vertical, permitindo a absorção de 

ruido e contenção de taludes ou estabilização dos solos. Estas paredes, 

são constituídas por blocos modulares, normalmente produzidos em 

plástico ou betão, onde posteriormente é criada vegetação (fig. 295).

Atendendo às similitudes de materiais utilizados na produção dos 

componentes que integram algumas soluções de paredes vivas e 

landscape walls, considerou-se que seriam estas as tipologias de jardins 

verticais, do interesse desta investigação, conforme se descreve no ponto 

5.2.3.

5.2.1.5  Normas

“O conceito de normas, surge da necessidade de estabelecer disposições, 

para a utilização comum e repetida, tendo em vista a obtenção do grau 

ótimo de ordem, num determinado contexto.” (NP EN 45020:2009 

Normalização e atividades correlacionadas.). 

Com vista a fazer cumprir, os eventuais requisitos estalecidos em 

normas, referentes às diferentes tipologias de artefactos que viriam a ser 

desenvolvidos, considerou-se pertinente, a pesquisa e consulta de normas 

a eles relacionados. A pesquisa, realizada numa primeira fase, através 

do website do IPQ - Instituto Português da Qualidade (www.ipq.pt), 

deu origem a quatro normas (NP EN 1338:2009 - Blocos prefabricados 

de betão para pavimentos. Requisitos e métodos de ensaio; NP EN 

1340:2009 - Lancis prefabricados de betão. Requisitos e métodos de 

fig. 295 Talude revestido com 
blocos modulares criando uma 
Landscape Wall
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ensaio; NP EN 13748-2:2013 - Mosaico hidráulico para utilização em 

exteriores; NP EN 15285:2010 - Pedra aglomerada. Ladrilhos modulares 

para pavimentos e degraus (interiores e exteriores). Verificou-se, que 

apenas a norma NP EN 1338:2009, iria diretamente de encontro a uma 

das tipologias a desenvolver, blocos modulares para pavimento, não 

anulando o interesse na consulta das restantes normas obtidas, que se 

considerou ser desta investigação. Esta informação terá sido confirmada 

com a W2V, que confirmou os resultados obtidos.

5.2.2  Manifesto Neo-Brutalista

Como o manifesto Brutalista publicado pelos arquitetos Alison e Peter 

Smithson na revista Architecture and Design de Janeiro de 1955, 

expressão da emergência moderna da reconstrução Europeia do pós-

guerra, apoiada pelo Plano Marshal (1948- 1951), a Arquitetura é 

interpretada como uma representação social. O brutalismo de Alison e 

Peter Smithson, significa construção em betão aparente não revestido 

nem ornamentado (Le Corbusier); significa respeito pelos materiais na 

sua expressão natural (Japão); significa também, um novo estilo de 

vida “Nouveau Regime” de hábitos rústicos, ainda que urbanos e não 

artesanais, e na articulação entre estrutura e superfície (Mies van der 

Rohe), mas o gigantismo da construção de habitação social, também 

adquiria um protagonismo politico, expressão do novo poder emergente 

do proletariado, base das sociedades democráticas. “A inovação no Novo 

Brutalismo... formas de habitação rustica... resultado direto de um estilo 

de vida.”

Se para Alisson e Peter Smithson era expressão social, ela seria também 

mobilizadora social de uma nova ordem política, fundada na classe 

dos trabalhadores. À forma da arquitetura moderna Brutalista, é-lhe 

reconhecida uma dimensão simbólica e metafórica.

Se o plano de vida humana que invocava, se fundava na funcionalização 

social, hoje criticada como uma expressão de autoritarismo do estado, 

antecedendo a insurreição do pós modernismo (e suas expressões de 

anti-design que emergiram nos anos 80 do século passado), também 

multiplicariam o consumo de bens, dando origem a uma gradual 

insustentabilidade pelos resíduos daí decorrentes. 

A dimensão de emergência que toma o brutalismo em meados do 

século XX na Europa, é agora novamente reclamada não tanto para 

enfatização pelo acesso à abundancia, mas pela urgência de recuperar a 

sobrevivência da biosfera. 
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Manifesto Neo-Brutalista.

O Neo-Brutalismo, desvinculando-se do Brutalismo modernista, vem 

na segunda década do século XXI, apelar para uma nova intenção 

morfológica com vista a assegurar uma maior sustentabilidade através 

uma nova estética, declinada sobre novas morfologias. Brutalismo, sob 

o duplo significado de feio, ou não elaborado, e por isso cru, virgem 

ou natural, é também a expressão de força, traduzida em geometrias 

mais complexas, e não ortogonais desvinculando-se de uma tendência 

racionalista (moderna), para outra organicista (pós-moderna). Ao 

desenharmos sob uma expressão Neo Brutalista, não podemos deixar 

de observar uma empatia estilística com a Casa da Música de Rem 

Koolhaas, com o avião F-117 Nighthawk da Lockheed (1983), o navio 

USS Zumwalt da Bath Iron Works, o U.S.S. Independendent, a cafeteira 

Odissiana de Mario Trimarchi, a cadeira Magis Chair One de Konstantin 

Gric, o banco Arpa de Concrete Rudolph, entre outros artefactos são 

exemplos de uma intenção morfológica, que para o melhor desempenho 

prático e simbólico, questionam o simplismo da geometria moderna, 

não abdicando da condição plana das suas faces. O resultado desta 

intenção morfológica traduz-se num facetismo de baixa resolução que 

parece inspirado na representação de malha de elementos finitos em 

baixa resolução, ainda que os artefactos mencionados não tenham na 

origem do seu desenho uma justificação técnica comum; na verdade 

eles surgem na nossa paisagem visual, entre o ultimo decénio do 

século XX e o primeiro do século XXI, protagonizando uma estática 

digital (tecnologicamente contaminada pelo sistema de representação 

tridimensional, opondo à regularidade quadrangular moderna, a 

irregularidade triangular do neo modernismo.

A assunção de uma estética da irregularidade superficial, da neutralidade 

e inconsistência cromática, da solidez e robustez octaédrica, obtidos por 

cofragem, resultantes da integração de diferentes tipologias de resíduos 

industriais, na constituição de pastas solidificáveis por alcalinização. 

Estas três condições, abrem oportunidade a uma nova tipologia de 

objetos ecológicos, agentes de uma nova estética mais sustentável: Neo-

Brutalismo.

O Neo-Brutalismo, constituirá também, o anúncio de uma nova 

mentalidade social, fazendo da economia circular, uma metáfora 

aplicável a outras dimensões (sanitárias, sociais e culturais), reconciliando 

novamente o resíduo industrial, com o produto que lhe deu origem. 



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado232

5.2.3  Design de produtos

5.2.3.1  Desenvolvimento de formas modulares

A sucessão de artefactos a serem desenvolvidos, no decorrer desta 

investigação, privilegiou a facilidade e o baixo custo associado à produção 

de moldes/cofragens, necessários para a obtenção de protótipos. 

Previsto nos objetivos do início do projeto, estava o desenvolvimento de 

diferentes tipologias de artefactos de mobiliário destinados à arquitetura 

e urbanismo, entre os quais se encontram, bancos, floreiras, soluções 

de jardim vertical e blocos modulares para pavimento. Atendendo 

ao facto, de não estar ainda concluída, a unidade industrial da W2V, 

imprescindível para a prototipagem e produção de artefactos de grande 

escala (bancos e floreiras), definiu-se que numa primeira fase, seria 

dada prioridade ao desenvolvimento de artefactos de menor dimensão, 

tendo este sido iniciado pelos blocos modulares para pavimento. Nesse 

sentido, optou-se por um método de desenvolvimento, que combinasse 

de forma muito próxima, o desenho e a maquetização rápida, permitindo 

uma exploração mais imediata do desenho/forma, recorrendo a técnicas 

rudimentares, apoiada por cofragens/moldes, produzidos com recurso 

a MDF101, na dimensão 30cm x 30cm (fig. 296), tirando partido de 

materiais tradicionais como o barro, e gesso comum (EN 13.279-1), para 

a obtenção de maquetas.

O Neo-Brutalismo poderá adquirir, noutros âmbitos de consumo como 

por exemplo o alimentar, onde o recurso a farinhas integrais constitui 

hoje um acréscimo de qualificação para a saúde. Esta condição deverá 

ser entendida como metáfora de um mundo mais preocupado com a 

acessibilidade de todos, do que com a hiper-especialização de alguns, 

ainda que, arriscando índices inferiores de produtividade, com vista a 

garantir a sustentabilidade da biosfera.

101 MDF, ou Medium Density Fiber, consiste num painel de fibras de média densidade, formado 
pela aglutinação das fibras de madeira, com resinas sintéticas.
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Este procedimento, realizado em ambiente laboratório criativo, na 

empresa Providência Design (fig. 297), recorreu ao auxílio de ferramentas, 

como espátulas metálicas, misturador para berbequim e gamela (fig. 298, 

299 e 200), adequadas ao manuseamento e manipulação desta tipologia 

de materiais.

fig. 296 Moldes realizados em 
MDF

fig. 297 Laboratório de 
prototipagem e maquetização
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Dadas as características, das formulações de geopolímeros e argamassas 

integradoras de resíduos, desenvolvidas no laboratório de Engenharia 

Metalúrgica da Universidade do Minho, e dos conceitos da arquitetura 

Brutalista, entendeu-se que se justificava explorar materiais naturais, 

como o bambu, pedras, casca de árvore, madeira, entre outros, no 

sentido de apurar, quais as texturas que estes materiais poderiam 

imprimir no molde, com vista ao desenvolvimento de um, ou mais 

padrões, capazes, de dar origem no futuro, à concepção de blocos 

modulares de pavimento, dotados de caraterísticas táteis.

A produção dos moldes, utilizados ao longo da realização deste estudo, 

teve em consideração a necessidade de este se dividir em duas partes: a 

base e o aro. A base, com profundidade de 2cm, permitia ser preenchida 

com barro, com vista a  modelar o negativo da figura pretendida, para 

posteriormente, através da adição de um aro, permitir que fosse vertido 

gesso para o seu interior, dando origem ao positivo do que teria sido 

previamente impresso no barro, conforme se demonstra na figura 301, 

302 e 303.

fig. 298 Espátula metálica

fig. 299 Misturador para 
berbequim

fig. 300 Gamela

fig. 301 Negativo de textura, 
realizada com recurso a canas de 
Bambu

fig. 302 Molde com aro superior 
preenchido com gesso
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A análise realizada às primeiras maquetas, obtidas segundo a 

metodologia enunciados anteriormente, veio demonstrar não ir de 

encontro áquilo que se teria idealizado anteriormente, tendo-se verificado 

que o resultado deste ensaio, se revelou desinteressante do ponto de 

vista estético, dado o aspecto artificial que exibia, de imitação do natural, 

com semelhanças muito próximas de um estilo kitsch102, que em nada 

representava, a genuinidade dos materiais, que estariam na sua origem, 

tendo-se por isso, abandonado de imediato este processo de exploração 

formal.

 

Paralelamente a este processo, pesquisavam-se diferentes tipologias de 

formação rochosa, com o objetivo de identificar, possíveis padrões e 

texturas naturais (fig. 304), capazes de fornecer indícios formais, úteis no 

desenvolvimento de blocos modulares de pavimento, com caraterísticas 

táteis. Novamente, mesmo considerando a extensa pesquisa realizada, 

o seu resultado não terá sido considerado, já que se verificou, de forma 

muito imediata, que qualquer exercício, de tentativa de impressão/

criação de textura, ou mimetização do natural, seria sempre fruto de 

um ato deliberado, e nunca algo ocorrido naturalmente, decorrente de 

um processo de maquetização/produção de artefactos, conforme era 

perspectivado.

fig. 303 Positivo em gesso, da 
figura previamente modelada em 
barro

102 Kitsch, consiste num termo Alemão, utilizado para caraterizar objeto vulgares e baratos, cuja 
estética emita formas da cultura erudita, sem qualquer critério 
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fig. 304 Resultado da pesquisa de  
texturas naturais
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Concluído o estudo, e reflexão sobre a relação da forma (dos blocos 

modulares de pavimento) e sua textura, o estudo prosseguiu, 

considerando os conceitos da arquitetura Brutalista descritos no sub-

capítulo 4.3, acreditou-se ser pertinente, realizar nova abordagem onde 

se iria explorar a estética proporcionada por um padrão, resultante 

de uma composição de múltiplos artefactos semelhantes, ao invés do 

artefacto individualmente, uno, valorizando uma perspectiva macro, do 

plural.

Nesse sentido, numa segunda fase de exploração de morfologias 

para blocos modulares para pavimento, deu-se prioridade a formas 

geométricas (aspeto que se verificou vantajoso para a construção de 

moldes e sua produção em ambiente de baixa tecnologia), como base 

para o desenvolvimento de novos módulos, desenhando-se modelos, dos 

quais se selecionaram cinco, representados na figura 305.

fig. 305 Esquiços de estudo dos 
blocos modulares para pavimento
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Considerando-se haver aqui potencial para desenvolvimento das formas 

ensaiadas através de desenho, seguiu-se a sua modelação tridimensional 

(ou 3D), recorrendo ao software Solidworks (fig. 306), apurando-se a 

sua forma, ao lhes atribuir dimensões rigorosas, estabelecendo relações 

de proporcionalidade entre o seu comprimento/largura e altura. Estas 

modelações terão sido particularmente úteis, já que permitiram obter os 

desenhos CAD de cada um dos modelos, que viriam a ser úteis, ao seu 

desenvolvimento futuro.

À semelhança do procedimento adotado para o estudo anterior, 

considerou-se pertinente a realização de cofragens/moldes para cada um 

dos modelos, adotando a  escala 1:1, por forma a permitir, a obtenção 

de maquetas dos blocos modulares para pavimento, de forma muito 

rápida e a baixo custo. Para a produção das cofragens, foram utilizados 

desperdícios de contraplacado e MDF (fig. 307 e 308), gentilmente 

cedidos pela empresa MG Maquetes, assim como disponibilizadas as suas 

instalações e ferramentas, essenciais para a fabricação das cofragens.

fig. 306 Modelação tridimensional 
do bloco modular “Boomerang”

fig. 307 Cofragens em 
contraplacado

fig. 308 Cofragem em MDF
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A existência de uma fresadora CNC, nas instalações da MG Maquetes, 

despertou a vontade de tirar partido daquela tecnologia na produção 

de moldes, contribuindo para agilizar a sua produção, já que permitia 

replicá-los, de forma rápida e eficiente a partir dos desenhos CAD 

gerados anteriormente (obtidos a partir das modelações tridimensionais 

dos modelos), necessários para a fresagem das geometrias. Várias 

hipóteses se colocavam, quanto aos materiais a utilizar para produção 

dos moldes, entre elas o MDF, poliestireno (vulgo esferovite), 

contraplacado, HPL103 ou XPS104 (vulgo roofmate). De todos, o que se 

considerou ser o mais adequado a servir este propósito, foi XPS, dada a 

sua leveza (relevante por questões de manuseamento e transporte), baixo 

custo, baixa densidade (menor tempo de maquinagem e desgaste das 

ferramentas), assim como maior facilidade de desmoldagem dada a sua 

considerável flexibilidade.

Obtidos os moldes, recorreu-se a gesso rápido (excelente alternativa 

ao gesso comum, já que conta com um tempo de presa entre 7 a 10 

minutos, garantindo boa resistência mecânica para a desmoldagem dos 

modelos), com o objetivo de criar uma pequena linha de produção, capaz 

de originar algumas unidades de protótipos (fig. 309 à 314).

fig. 309 Moldes de contraplacado 
para blocos modulares de 
pavimento do modelo 2 e 1

fig. 310 Molde de MDF para 
blocos modulares de pavimento do 
modelo boomerang

fig. 311 Molde de XPS para blocos 
modulares de pavimento do 
modelo boomerang

fig. 312 Molde de XPS para blocos 
modulares de pavimento do 
modelo 2

103 HPL (high pressure laminates) são painéis formados por lâminas de papel Kraft impregnadas 
em resinas fenólicas.
104 XPS, trata-se de poliestireno extrudido, sob a forma de painel.
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À desmoldagem das peças (realizada entre 7 a 10 minutos, após ser 

vertido o gesso no molde), seguiu-se a sua secagem “ao ar”, por forma a 

eliminar a água, ainda contida no interior das peças (fig. 315).

fig. 315 Secagem dos protipos ao 
ar livre

Com o total de aproximadamente 40 protótipos produzidos, dos 

diferentes modelos, estes foram então utilizados na realização de 

composições, com o objetivo de apurar de que forma se relacionavam 

entre si, as suas proporções, pontos de encaixe e sequência da 

construção tridimensional, permitindo assim obter um vislumbre, 

daquilo que seria uma solução de pavimento construída a partir destes 

modelos (fig. 316 à 318), que atendendo à reduzida escala das peças, 

fig. 316 Composição de blocos 
modulares do modelo Boomerang 
(esq.), Composição de blocos 
modulares do modelo 1 (dir.)

fig. 313 Molde de XPS para blocos 
modulares de pavimento do 
modelo 1

fig. 314 Molde de XPS para blocos 
modulares de pavimento do 
modelo 3
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pretendia valorizar as composições numa perspectiva macro, dotando-

as de irregularidade cromática e textural, decorrente da produção 

individual dos blocos modulares de pavimento. A produção de protótipos 

anteriormente descrita, realizada a partir dos moldes produzidos em XPS, 

revelou ter sido o meio adequado, muito embora se tenha verificado, 

que no geral, todo o processo revelou ser moroso, já que, o término de 

cada ciclo de produção, obrigava à limpeza dos moldes, para remoção de 

restos de gesso, que inevitavelmente ficariam neles contidos, bem como, 

dos utensílios utilizados na a preparação do gesso, como a gamela, e 

espátulas. Nesse sentido, por forma a tornar mais ágil, o processo de 

visualização das composições obtidas a partir dos modelos desenvolvidos, 

realizaram-se simulações, partindo de desenhos vetoriais de cada um 

dos modelos, com vista a permitir ter uma perspectiva mais imediata, do 

resultado obtido, numa grande superfície coberta com os modelos em 

questão (fig. 319 à 323).

fig. 319 Simulação bidimensional 
de pavimento modelo boomerang

fig. 317 Composição de blocos 
modulares do modelo 2

fig. 318 Composição de blocos 
modulares do modelo 3



243Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

fig. 320 Simulação bidimensional 
de pavimento modelo 1

fig. 321 Simulação bidimensional 
de pavimento modelo 2

fig. 322 Simulação bidimensional 
de pavimento modelo 5



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado244

No seguimento do processo contínuo de desenvolvimento de um 

conjunto diversificado de geometrias para blocos modulares de 

pavimento (com o objetivo de evidenciarem as caraterísticas da estética 

Brutalista, como meio de valorização das caraterísticas nativas dos 

resíduos, como as cores de tons pardos, heterogeneidade cromática e 

textural), considerou-se pertinente, a realização de uma nova abordagem, 

no sentido de obter um conjunto de formas que, em composição com 

outras semelhantes, apelassem à naturalidade da sua construção. A 

aproximação destes objetivos, com o resultado estético evidenciado nas 

ruínas de Sacsayhuaman (fig. 324), e outras construções Incas (fig. 325), 

justificando assim o seu aprofundamento da sua origem. 

fig. 323 Simulação bidimensional 
de pavimento modelo 3

fig. 324 Muro Inca em Cusco, Peru
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A construção das ruínas de Sacsayhuaman em Cusco, Peru, remonta a 

1104, pela civilização Inca105, como meio de representação simbólica 

associada ao culto da religião (Mar, R.; Beltrán-Caballero, J., 2015). 

O mesmo processo construtivo, verifica-se também noutras obras 

arquitetónicas espalhadas pela cidade,  consistindo na sobreposição de 

grandes blocos de pedra, encaixados de forma “perfeita” entre si, fruto de 

um trabalho de entalhamento manual, conferindo-lhes uma estética natural 

e grosseira, evidenciando e valorizando, a textura natural das pedra.

Da observação desta tipologia de construção, resultam são 3 formas 

geométricas, tendo por base retângulo, como representação do bloco 

de pedra (fig. 326), com o objetivo de, a partir deste ponto, serem 

desenvolvidas lajetas de pavimento ao invés de blocos. Estas duas 

tipologias distinguem-se pela sua dimensão, sendo as lajetas de dimensão 

superior aos blocos de pavimento, refletindo-se igualmente no peso 

individual de cada módulo (habitualmente os blocos de pavimento têm 

uma dimensão que permite manobrá-los com recurso a uma mão apenas, 

durante o seu assentamento). Ao estudo individual das formas, seguiu-se 

o ensaio da sua combinação, representado na figura 327.

fig. 325 Fachada de edifício na 
Cuesta del Almirante, Cusco, Peru

105 A Civilização Inca, foi o conjunto de tribos da América, composta sobretudo pela tribos 
Quéchuas, Aymará, Yunka, entre outras, tendo habitado a região atualmente ocupada pelo 
Equador, Peru, norte do Chile, Oeste da Bolívia e noroeste da Argentina, durante o século XV e 
XVI.
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fig. 326 Esquiços do estudo de 
formas com o modelo 6, 7 e 8 
(esq. dir.)

fig. 327 Montagem das formas em 
conjuntos
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À semelhança do procedimento adotado anteriormente, para a obtenção 

de protótipos de forma rápida e a baixo custo, também para esta 

tipologia de artefacto foram produzidos moldes, por fresagem de placas 

de XPS em equipamento CNC, dando origem a uma pequena série de 

exemplares por forma a verificar de que forma se realizaria o seu encaixe, 

e, fundamentalmente, o resultado estético estética resultante das 

diferentes combinações, conforme se apresenta nas figuras 328, 329 e 

330.

fig. 328 Prótotipos  do modelo 6 e 
7 em processo de secagem

fig. 329 Protótipos do modelo 8
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Neste ponto tornava-se evidente o desafio, ser possível que a partir da 

combinação de inúmeras peças semelhantes, do mesmo modelo, obter 

uma composição que aparentasse ser composto por peças distintas. 

Apesar de se reconhecer nos modelos 6, 7 e 8, potencial para a obtenção 

do resultado desejado, considerou-se que as combinações obtidas, 

resultavam em soluções demasiado “rígidas”, ou seja, sem margem para 

erro, eventualmente devido à ortogonalidade das peças, justificando 

assim, novo estudo.

Nesta fase interessava consultar um ou mais exemplos onde a 

manipulação do desenho geométrico, tivesse dado origem a soluções 

mais orgânicas e/ou naturais. No desenvolvimento de novas morfologias, 

destinadas a soluções para pavimento, considerou-se ser uma mais 

valia, que as suas formas, tivessem como ponto de partida, um desenho 

geométrico relativamente simples (por oposição a geometrias orgânicas), 

pelo facto desta caraterística facilitar a sua passagem para produção, já 

que os métodos produtivos, seriam maioritariamente rudimentares.

Nesse sentido, considerou-se pertinente, analisar os pictogramas106 

concebidos por Otl Aicher, para os Jogos Olímpicos de Munique de 1972, 

dada a sua evolução ao longo dos anos.

Otl Aicher (1922-1991) foi um designer gráfico Alemão, especializado em 

corporate branding. Entre os seus trabalhos, encontra-se a contribuição 

para a concepção da marca Braun, a imagem corporativa da Lufthansa, 

os pictogramas do aeroporto de Frankfurt, ou os pictogramas para os 

Jogos Olimpicos de Munique. É nesta ultima obra que recai o interesse 

deste estudo, onde se verifica, que o objetivo dos pictogramas, seria 

representar, de forma clara e simplificada, cada uma das modalidades de 

fig. 330 Protótipos do modelo 7
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desportos, presentes nos Jogos Olímpicos de Munique. Para tal, Aicher 

começa por conceber, uma grelha ortogonal onde viria a desenhar cada 

um dos pictogramas (fig. 331 e 332), onde se verifica que a o desenho de 

cada um, respeita escrupulosamente a grelha orientadora (fig. 333 e 334).

fig. 333 Levantamento da grelha 
do pictograma football

fig. 334 Levantamento da grelha 
do pictograma ciclismo

fig. 331 Pictograma football para 
os Jogos Olímpicos de Munique, da 
autoria de Otl Aicher

fig. 332 Pictograma ciclismo para 
os Jogos Olímpicos de Munique, da 
autoria de Otl Aicher

A adoção desta metodologia por Aicher, permitiu-lhe garantir 

uniformização e relação de proporcionalidade, entre os diferentes 

pictogramas, dotando-os de uma ordem Apolínea, traduzindo-se numa 

leitura harmoniosa e universal dos mesmos.

O conjunto de pictogramas de Aicher (fig. 335), revela uma 

representação dos atletas, nas posições que melhor definem o desporto 

que representam, onde a figura é desenhada através da conjugação de 

círculos, e linhas retas com inclinações de 45º e 90º, que, muito embora 

torne a informação de compreensão imediata, conferem-lhe uma forma 

estática, isenta do movimento natural dos desportos que representam. (A 

metodologia de Aicher, foi posteriormente utilizada por Sosuke Sugiura 

em 2012, a propósito dos Jogos Olimpicos e Paralimpicos de 2012 no 

Japão, e publicado num suplemento do jornal The Times, para cobertura 

do evento. As alterações realizadas foram pouco expressivas, focando-se 

Sugiura, no desenho de novos ícones, de desportos inexistentes em 72. 

(fig. 336). 

106 Pictograma deriva do latin pictu = pintado, consistindo num símbolo representativo de um 
objeto ou conceito, através de desenhos figurativos
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fig. 335 Conjunto de pictogramas 
de Otl Aicher

fig. 336 Redesenho dos 
pictogramas de Otl Aicher por 
Sosuke Sugiura (2012)

Mais tarde, em 1980, o designer gráfico Russo, Nikolai Belkov, 

desenvolve um conjunto de pictogramas a propósito dos Jogos Olímpicos 

de Moscovo. Para o efeito, Belkov, terá recorrido igualmente a uma 

grelha, no entanto, desta vez, composta por intersecções de linhas, 

formando ângulos maioritariamente de 30º e 60º, associadas a diferentes 

dimensões de círculos, por forma a construir, aquela que seria a base para 

o desenvolvimento das diferentes figuras (fig. 337 e 338). 
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fig. 337 Processo construtivo dos 
pictogramas de Nikolai Belkov

fig. 338 Levantamento da grelha 
construtiva dos pictogramas de 
Nikolai Belkov

Pelo facto de estas não responderem a uma grelha ortogonal (à 

semelhança da utilizada por Aicher), a representação das acções do 

desportistas, representados igualmente através de uma silhueta, ganham 

movimento, tornando-se, mais dinâmicos e contemporâneos, retratando 

assim, mais fielmente os desportos reproduzidos (fig. 339).

fig. 339 Conjunto de pictogramas 
de Nikolai Belkov

O estudo dos processos, adotados por Aicher e Belkov, para o 

desenvolvimento dos pictogramas, revelou-se de extrema relevância, 

no desenvolvimento de uma nova base construtiva, para blocos de 

pavimento. Nesse sentido, ensaiaram-se novas formas geométricas, 

tendo por base uma grelha isométrica, à qual se associaram variações 

angulares entre os 50º e os 65º com o objetivo de, à semelhança do 

resultado nos pictogramas de Belkov, tornar os desenhos anteriormente 

obtidos, mais dinâmicos (fig. 340, 341 e 342).
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As formas representadas nas figuras anteriores apresentavam já, mais 

dinamismo, face, por exemplo, a um hexágono regular, verificando-se 

no entanto, que eventualmente devido ao numero excessivo de lados, os 

resultados não iam ainda de encontro ao pretendido. O desenvolvimento 

de novas formas, terá sido sempre realizado, tendo em conta os 

constrangimentos de produção existentes, já que apenas se teriam 

disponíveis, meios rudimentares de produção (moldes simples de aço, 

produzidos manualmente, através do corte e soldadura de partes). 

Esta realidade, implicava a simplificação ao máximo dos modelos, na 

qual se incluía, a redução do numero de lados, com vista à redução do 

número de processos necessários com vista à produção do molde.

Nesse sentido, por forma a alcançar o objetivo, de obter formas simples 

e dinâmicas, para a criação de composições, que se aproximassem 

à estética brutalista, capazes de potenciar as características dos 

geopolímeros e argamassas integradoras de resíduos, recorreu-se 

à adoção de uma grelha quadrangular, onde foram definidos dois 

princípios-guia (isenção de ortogonalidade e de lados iguais), de forma 

a acompanharem o desenvolvimento de novos artefactos, inicialmente 

em formato bidimensional, e posteriormente em formato tridimensional. 

Deste estudo resultaram uma série de variações de uma formas 

geométricas (fig. 343), a partir das quais se realizaram esquiços (fig. 344 

e 345), revelando potencial, com vista a alcançar o resultado idealizado.

fig. 340 Estudo de forma 
geométrica sob grelha de 60º/60º

fig. 341 Estudo de forma 
geométrica sob grelha de 50º/65º

fig. 342 Estudo de forma 
geométrica sob grelha de 50º/60º
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Ao longo desta investigação, privilegiou-se a proximidade entre a 

realização de esquiços e maquetização/prototipagem imediata das ideias 

e conceitos, por forma, não só a visualizar tridimensionalmente o que 

teria idealizado, mas como meio para explorar e validar o conceito, 

morfologicamente (Kim, D., 2019). Nesse sentido, partindo dos desenhos 

anteriormente exibidos, e com recurso a MDF de 12mm, foram realizadas 

maquetes da proposta de blocos modulares para pavimento, que mais 

tarde se viriam a intitular Cusco, validando-as morfologicamente (fig. 346).

fig. 343 Sobreposição de 
formas geométricas em grelha 
quadrangular

fig. 344 Esquiço de estudo de 
padrão
 
fig. 345 Esquiço de estudo de 
padrão
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Considera-se que esta proposta, se aproxima da resposta às funções 

pretendidas, devido à forma como os módulos se relacionam entre si, 

considerando arestas abauladas, no sentido de garantir proteção dos 

vértices, pretendendo-se que tirem partido das heterogeneidade natural 

dos geopolímeros e argamassas integradoras de resíduos, dando origem 

a uma composição que, apesar de composto por peças idênticas (podem 

ocorrer pequenas variações ao longo do processo produtivo), sugere uma 

composição irregular no seu todo (fig. 347).

fig. 346 Maquetes à escala real de 
blocos modulares para pavimento 
do modelo Cusco

fig. 347 Render de pavimento 
composto por blocos modulares 
Cusco
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Nesta fase, era manifestado pela W2V, o interesse em adicionar à 

sua oferta, soluções de jardim vertical, pelo que se iniciou o seu 

desenvolvimento. Segundo estudos da Bayer Advanced (2017), a 

presença de plantas em espaços (de interior ou exterior), frequentemente 

ocupados por pessoas (como por exemplo salas de reunião, salas de aula 

ou espaços públicos fechados), vieram demonstrar serem benéficas para 

a saúde, ao promoverem melhor respiração, devido facto de, durante 

o processo de fotossíntese das plantas, estas absorverem dióxido de 

carbono e libertarem oxigénio, contribuindo para o aumento dos níveis, 

no espaço/área onde se encontram as plantas (eventualmente instaladas 

em soluções de jardim vertical), auxiliando igualmente na purificação do 

ar, ao absorverem as toxinas nele contidas.

O desenvolvimento de jardins verticais, incidiu em soluções constituídas 

por módulos, que quando sobrepostos entre si, formam uma composição 

capaz de desempenhar a função de jardim vertical, onde se privilegia 

a estética do conjunto, tirando partido de diferenças de profundidade 

presentes nas peças, que em conjunto com diferenças cromáticas dos 

geopolímeros e argamassas integradoras de resíduos, originando uma 

aparência mesclada, assim aproximando-as da estética Brutalista. Os 

primeiros esquiços (fig. 348), revelam um conjunto de hipóteses de 

modelos, onde se privilegia a sua facilidade de produção.

fig. 348 Esquiços de estudo para 
soluções de jardim vertical (de 
cima para baixo - Pê, Puzz, Bucket, 
Pirâmide)
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Com base nos esquiços realizados, foi realizada a modelação 

tridimensional dos modelos, dotando-os de caraterísticas que tornassem 

viável a sua produção. Transversal a todas as propostas apresentadas, 

foi a intenção de desenvolver soluções, que garantissem a sua 

adaptabilidade a diferentes espaços de interior ou exterior, prevendo, 

sempre que possível, a integração de sistemas que facilitem a sua 

instalação e utilização e manutenção.

Com o modelo Pê (fig. 349 e 350), propõe-se uma solução que permita 

a produção por meio de compactação/moldagem (sistema produtivo 

disponível na W2V). Através de um canal previsto no desenho da peça, 

o modelo Pê, permite a inclusão de um sistema de rega, permitindo que 

esta se realize a todas as plantas em simultâneo. A montagem desta 

solução de jardim vertical, implica que o assentamento dos módulos, seja 

realizado com recurso a cola química ou cimento, ligando-as entre si, 

com vista a garantir a estabilidade na composição.

fig. 349 Modelação 3D dos 
módulos de jardim vertical Pê com 
sistema de rega integrado
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O modelo Puzz, parte do conceito do puzzle/lego, tendo como objetivo 

adotar a morfologia de um tijolo comum, onde através da criação de 

um rasgo ao centro da peça, permite que seja fixado um vaso (fig. 

351), capaz de conter plantas de pequeno porte, do tipo suculentas. 

As vantagem deste modelo, é o facto de ser possível ser produzido, 

com recurso a um equipamento de produção de tijolos, cujo custo, é 

extremamente baixo, e os moldes de simples fabricação. Este método 

apresenta no entanto ,baixa capacidade produtiva, nos equipamentos 

mais rudimentares (fig. 352). Nesta proposta em especial, considerou-se 

que, devido à dimensão adquirida por cada módulo (aproximadamente 

40cm x 20cm), necessário para acomodar as soluções de encaixe para o 

vaso, esse fator poderia, eventualmente impedir a sua instalação numa 

vertente de DIY107, que se considera ser potenciadora, da implementação 

desta tipologia de soluções em espaços públicos, ou privados, garantindo 

assim o sucesso desta tipologia de oferta. 

fig. 350 Proposta de jardim vertical 
modelo Pê

107 DIY (Do It Youserlf), ou faça você mesmo, é um método de construção, fabricação ou 
reparação, realizado sem o auxilio de profissionais.
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O modelo Bucket (fig. 353), prevê dois tipologias distintas de módulos, 

que quando conjugadas entre si, permitem criar uma solução de jardim 

vertical, menos densa, já que apenas uma das peças, tem a função 

de vaso. Soluções de jardim vertical menos densas, requerem menos 

manutenção, podendo ser igualmente uteis para a instalação de 

pequenas hortas em habitações.

 

fig. 351 Representação de sistema 
de encaixe do vaso no modelo Puzz

fig. 352 Equipamento de produção 
de tijolos por compactação
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A proposta Piramide (fig. 354) partilha o mesmo sistema de produção 

do modelo Puzz, por compactação (disponível na W2V). A fixação 

dos módulos entre si, está prevista como sendo realizada com 

recurso a um ligante como cola química ou cimento. O desenho 

deste modelo, prevê a colocação de plantas/vegetação, através da 

colocação de potes de lã, pré carregados com substrato e sementes 

(fig. 355), nos orifícios circulares presentes nas peças para esse efeito  

(fig. 356 e 357).

fig. 353 Simulação de jardim 
vertical modelo Puzz

fig. 354 Módulos de jardim vertical 
modelo Piramide
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fig. 356 Prótotipos de módulos de 
jardim vertical Piramide

fig. 355 Pote de lã pré-carregado 
com substrato e sementes, da Life 
in a bag

fig. 357 Proposta de jardim vertical 
modelo Piramide
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A possibilidade da W2V adquirir novo equipamento para a sua unidade 

industrial, destinado à produção por extrusão, justificou o design de uma 

solução de módulos de jardim vertical, especificamente para este efeito. 

O método de produção por extrusão permite que, através da compressão 

de um material (polímeros, betão, argamassas, entre outros), através de 

uma fieira (matriz com a forma negativa do desenho pretendido), este 

seja forçado a passar, adquirindo assim, o desenho da pré-definido da 

matriz (fig 358). 

Nesse sentido, considerou-se uma tipologia de módulo, que permitisse 

o encaixe vertical das peças, à semelhança das anteriormente 

desenvolvidas, fazendo no entanto com que a solução desenvolvida, 

admitisse tirar partido das suas duas faces, como forma de possibilitar 

infinitas configurações para a solução de jardim vertical. 

Atendendo à tipologia de produção prevista, por extrusão, o desenho 

deveria incidir no seu perfil, dado que o comprimento da peça poderia 

ser variável, já que a extrusão é contínua.

Com base em breves esquiços iniciais (fig. 359), o seu desenvolvimento 

foi realizado, contando com o apoio direto da modelação tridimensional, 

por forma a definir o desenho do módulo, atribuindo-lhe dimensões 

rigorosas, por forma a prever tolerâncias para produção e montagem, 

necessárias ao seu bom funcionamento (fig. 360).

fig. 358 Ferramenta de extrusão 
com várias matrizes para plasticina
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fig. 359 Esquiços para o 
desenvolvimento do módulo 
Double

fig. 360 Modelação tridimendional 
do módulo Double
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Seguindo os procedimentos adotada anteriormente relativa aos métodos 

adotados para a prototipagem ou maquetização dos artefactos em 

desenvolvimento, recorreu-se novamente a moldes de XPS fresados em 

equipamento CNC (fig. 361), para, com recurso a gesso, dar origem a 

exemplares deste modelo, que se designou por Double (fig. 362). 

Atendendo à limitação de espessuras das chapas de XPS disponíveis 

no mercado, foi apenas possível produzir os perfis com 4cm de altura 

(fig. 363), permitindo no entanto, ser possível testar o encaixe entre os 

mesmos. A inclusão de ocos no interior da peça, por forma a reduzir o 

seu peso e facilitar o transporte, terá sido equacionada, tendo ficado 

pendente de aprovação, uma vez que se verificou apenas ser possível, 

quando em contexto de pré-produção.

fig. 361 Matriz em XPS para o 
módulo de jardim vertical Double

fig. 362 Protótipos dos módulos 
Double produzidos em gesso

fig. 363 Protótipos do módulo 
Double
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Esta fase, coincidiu com a conclusão da produção de protótipos das 

soluções modulares para pavimento, que a partir de moldes fornecidos 

pelo investigador, permitiu produzir, no laboratório de Engenharia 

Mecânica da Universidade do Minho (sob a orientação do Prof. Dr. 

Fernando Castro), uma pequena série, possibilitando serem testados em 

conjunto (fig. 364, 365 e 366).

fig. 364 Módulos de pavimento 
modelo 5 produzidos em 
geopolimero

fig. 365 Módulos de pavimento 
modelo 5 produzidos em 
geopolimero

fig. 366 Módulos de pavimento 
modelo Cusco produzidos em 
geopolimero
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A amostra de módulos para pavimento, veio demonstrar que as opções 

de design, adotadas ao longo do seu desenvolvimento, contribuem 

claramente para a valorização das caraterísticas nativas  do geopolímero 

e argamassas integradoras de resíduos, com destaque para os tons 

pardos e heterogéneos, irregularidade textural e falhas ao longo da 

sua superfície, decorrentes dos processos rudimentares de fabrico, 

fortalecendo assim a semântica dos artefactos, pelo facto de a sua 

estética transmitir uma mensagem, da opção pela irregularidade, sem 

prejuízo da função, criando assim uma nova ideologia de consumo. 

(Krippendorff, K.; Butter, R. 1984) afirmam que o Designer, é alguém 

que tem na sua posse um sem número de formas que lhe permitem 

criar arranjos capazes de passar uma mensagem compreensível pelos 

utilizadores, reforçando assim a pertinência de módulos que simulem a 

irregularidade, no sentido de valorizar o material naturalmente irregular. 

Dando continuidade, ao design de artefactos Geodesign, verificou-

se oportuno, o desenvolvimento de soluções de bancos, destinados a 

zonas urbanas e rurais. Conforme descrito no capítulo XXX, bancos, 

são equipamentos que permitem, que uma ou mais pessoas se sentem, 

desempenhando uma função fundamental nas cidades, pelo facto de 

não descriminarem utilizadores. Os bancos, representados em zonas de 

descanso dos espaços urbanos, são indispensáveis, no auxilio à circulação 

de utilizadores de diferentes faixas etárias, de onde se destacam os 

idosos, a quem permitem criar pontos de referencia, úteis para tornar 

ruas extensas, em ruas mais facilmente caminhadas, por anularem o 

efeito psicológico da distancia a percorrer (aproximadamente 10 minutos 

sem descanso, para um idoso) (Burton, E., Mitchell, L. 2006). Dados do 

Eurostat, revelam que, em 2016, 19.2% da população Europeia, teria 

idade igual, ou superior a 65 anos, tendo este indicador, tendência para 

aumentar ao longo dos anos, tornando imperativo, que novos produtos a 

serem desenhados tenham em conta estes dados.

Considerando que esta tipologia de mobiliário, servirá um segmento 

significativo da sociedade, acredita-se que os produtos e ambientes por 

eles criados, não deverão excluir de forma significativa os diferentes 

estratos sociais (nomeadamente idosos, jovens e crianças). Por forma 

a garantir a redução dos custos de produção (fator de extremo relevo, 

no contexto em que o projeto se encontrava), e assegurar um tempo 

médio de vida mais longo (atualmente é entre 10 e 15 anos, segundo 

dados publicados pelo estado de Ku-ring-gai, na Austrália, 2011), para 

esta tipologia de produtos, evitando assim o seu descarte precoce, e 

consequente desmantelamento, os objetos desenvolvidos partiram, de 
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formas modulares, isentos de qualquer tipo de customização, apoiados 

no principio da não-ortogonalidade, declarado no manifesto Neo-

Brutalista (aplicado no desenvolvimento de soluções modulares para 

pavimento), capacitando assim os bancos, de originarem diferentes 

composições, de zonas de assento.

 

Tendo como ponto de partida, a geometria apurada para o modelo de 

módulos de pavimento, Cusco, concebeu-se uma proposta de banco 

individual para mobiliário urbano. A possibilidade de, a partir de um 

modelo, ser possível construir diferentes zonas de assento, suscitou 

interesse ao Prof. Dr. Fernando Castro da W2V, já que constituiria, 

uma mais valia comercial para o produto, aprovando assim um 

desenvolvimento mais profundo.

Estabelecia-se assim que o novo artefacto a ser desenvolvido, deveria  

evidenciar um desenho não ortogonal, potenciando um estética Neo-

Brutalista, e ser capaz de criar composições de múltiplos assentos, não 

comprometendo a sua colocação em diferentes solos.

Por se considerar relevante, o potencial que o desenho anteriormente 

desenvolvido para módulos de pavimento Cusco, partiu-se deste, como 

meio para originar o design de banco individual, que quando relacionado 

com outros do mesmo modelo, permitisse realizar múltiplas possibilidades 

de conjuntos, onde a estética do todo, se definia pela sua irregularidade, 

valorizando assim, a heterogeneidade cromática e de textura dos 

materiais. 

Com base no conceito idealizado,foram realizados os primeiros esquiços, 

ajustando o desenho de pavimento Cusco, por forma a obter a base 

daquilo que viria a ser um banco. Os primeiros esquiços rapidamente 

demonstraram, que a não ortogonalidade do desenho do assento, 

teria também, de se fazer refletir na relação entre assento e planos 

laterais do banco, já que caso contrário, resultaria num “bloco”, que iria 

comprometer a sua funcionalidade (fig. 367). 

fig. 367 Esquiço inicial de 
desenvolvimento do banco Cusco
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A aplicação do principio da não ortogonalidade a todas as faces, 

resulta numa morfologia “em cunha”, que se considerou ser o 

indicado, ja que , o afastamento da face da base, em relação à face 

de topo (para o interior, e a partir do seu centro), permitia que, 

quando em utilização, o utilizador pudesse recuar a posição do 

calcanhar, relativamente ao alinhamento com o joelho, garantindo 

assim menor dificuldade, nas ações de sentar/levantar (especialmente 

relevante para idosos), verificando-se igualmente útil, pelo facto de 

permitir criar saídas para o molde, essenciais para a sua produção 

(fig. 368 e 369).

fig. 368 Esquiço de estudo para 
banco Cusco

fig. 369 Relação da figura humana 
com o banco Cusco
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Com base nos esquiços realizados previamente, recorrendo novamente 

a software de modelação tridimensional (Solidworks), foi realizada a 

modelação do banco Cusco (fig. 370, 371 e 372).

fig. 370 Representação 
tridimensional do banco Cusco

fig. 371 Representação 
tridimensional do banco Cusco 
(vista de frente)

fig. 372 Representação 
tridimensional do banco Cusco 
(vista de topo)
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Durante o desenvolvimento do banco individual Cusco, considerou-

se pertinente, a eliminação total de arestas na peça, já que esta 

caraterística não garantia segurança utilizadores, dado apresentarem-se 

excessivamente contundentes, substituindo-as por arestas abauladas. 

Pelo facto de aumentar substancialmente a área entre as interseções dos 

planos, esta medida vai também garantir a menor ocorrência de danos, 

decorrentes do transporte e/ou manuseamento.

A morfologia obtida para o banco individual cusco, resultou 

particularmente interessante, dada a sua capacidade para se 

adaptar a diferentes composições, criando o que se designou poe 

desencontro organizado, entre os diferentes bancos, indo de encontro 

à heterogeneidade das caraterísticas nativas dos materiais, potenciando 

uma estética Neo-Brutalista (fig. 373 e 374), representando assim, 

alternativa à atual oferta de artefactos disponível no mercado.

fig. 374 Vista de topo onde se 
verifica a forma orgânica como as 
peças se relacionam

fig. 373 Simulação de composição 
com bancos modelo Cusco



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado270

Dada a complexidade, que a concepção de um molde para produção 

de uma maquete representava nesta fase (mesmo que construído à 

escala), recorreu-se a XPS para a realização da mesma, modelando-o 

manualmente por forma a atingir a geometria da peça (fig. 375).

Como complemento à oferta criada pela disponibilização do banco 

individual Cusco, considerou-se pertinente o desenvolvimento de um 

banco múltiplo, de dimensões superiores, capaz de ser utilizado por 

mais pessoas ao mesmo tempo, fazendo conviver o seu desenho com 

o do banco individual, assim como, garantindo que este estaria apto, a 

desempenhar a função de barreira antiterrorismo, para colocação em 

centros urbanos. Tal preocupação surge, motivada pela multiplicação de 

atentados terroristas nos centros das cidades, que entre outros métodos, 

com recurso a viaturas pesadas, invadem zonas pedonais, com o único 

objetivo de, através do atropelamento, provocar o maior número de 

vitimas mortais. Entre 2016 e 2017, verificaram-se 8 atentados sob a 

fig. 375 Maqueta do banco Cusco 
à escala 1.5
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forma de atropelamento, em diferentes localizações da Europa. 

O primeiro, ocorrido em Nice no dia 14 de julho 2016, vitimou 85 

pessoas, seguido de Berlim a 19 dezembro 2016 fazendo 12 vitimas 

mortais, Estocolmo a 7 de abril 2017 fazendo 4 vitimas mortais, Londres 

a 22 de março 2017, 3 de junho e 19 de junho, fazendo 4, 7 e 1 vitimas 

mortais respetivamente, e Barcelona a 17 de agosto 2017, fazendo 13 

vitimas mortais108. A concretização destes atos, deveu-se, entre outros 

fatores, ao facto de à data, não haver qualquer tipo de prevenção, sob 

a forma de barreiras, capazes de impedir a invasão de veículos, a zonas 

pedonais.

Como reflexo destas ocorrências, a colocação de barreiras com vista a 

impedir o trespasse de viaturas, como meio de proteção dos pedestres, 

tornou-se numa prioridade em várias cidade da Europa, onde ocorrem 

frequentemente, grandes movimentações turísticas. Exemplos da 

implementação dessa medida preventiva, são, a cidade Málaga (fig. 

376), Frankfurt (fig. 377), Milão (fig. 378), Londres (fig. 379), ou mesmo 

Lisboa (fig. 380), onde por indicação da Câmara Municipal109, terão sido 

reforçadas as medidas de segurança, em zonas da cidade previamente 

identificadas como tendo maior concentração de pessoas/turistas, através 

da instalação de cubos ou jerseys110 de betão. 

108 Disponível em https://eco.pt/2017/08/17/um-ano-oito-atentados-por-atropelamento-
centenas-de-mortos. Consultado a 14/09/17

109 https://observador.pt/2017/08/20/lisboa-reforca-medidas-para-proteger-via-publica-na-baixa-
e-junto-aos-jeronimos/ Consultado a 14/10/17

110 Jerseys consistem em módulos pré-fabricados em betão, utilizados normalmente para a 
separação das vias em auto-estradas.

fig. 378 Jerseys nas galerias Vitorio 
Emanuelle em Milão, Itália

fig. 379 Jerseys na London Bridge 
em Londres, Reino Unido

fig. 376 Colocação de jerseys 
em zonas pedonais em Málaga, 
Espanha

fig. 377 Blocos de betão instalados 
junto a uma estação em Frankfurt, 
Alemanha
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fig. 380 Colocação de blocos 
de betão junto ao Mosteiro dos 
Jerónimos, Lisboa

Estas soluções ordinárias (mas de caráter urgente), são vitais para garantir, 

o bloqueio da passagem de veículos para zonas restritas (até então 

realizada através da colocação de sinalização vertical), sendo no entanto, 

muito pouco interessantes do ponto de vista estético, não acrescentando 

qualquer outra função, podendo inclusive, contribuir para enfatizar o seu 

valor semântico, criando desconforto aos pedestres, por reconhecerem 

estar numa zona, de elevado risco de evasão de viaturas, no desenrolar 

de um ataque terrorista. Num artigo publicado no The Independent 

em setembro de 2018, intitulado de Cities are using design to thwart 

terror attacks - from benches to planters102, (Shaver, K. 2018) defende 

que apesar de ser vital a proteção das zonas publicas, é igualmente 

fundamental que estas mantenham um aspeto aberto, acolhedor e 

atrativo, ao invés de criarem um efeito de muralha, normalmente obtido 

pela colocação de grandes barreiras de betão.

Considera-se por isso que a delimitação de espaços públicos, representa 

uma das funções mais significativas, a atribuir à variação longa do banco 

Cusco, pelo facto de vir colmatar, a falta de artefactos desta tipologia no 

mercado. Nesse sentido, e partindo do desenho anteriormente definido 

para o banco individual, realizou-se um estudo, traduzido em esquiços, 

por forma a apurar a geometria que o banco múltiplo poderia adotar (fig. 

381).

102 Disponível em https://www.independent.co.uk/life-style/design/anti-terror-city-architecture-
planning-benches-public-spaces-a8524071.html. Consultado a 5/10/18
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fig. 382 Vista de topo da 
modelação tridimensional do banco 
longo Cusco

fig. 381 Esquiços de estudo para o 
banco longo Cusco

Seguindo o processo de desenvolvimento adotado anteriormente, com 

base nos esquiços prévios realizados, o modelo terá sido modelado 

tridimensionalmente, com recurso ao software Solidworks (fig. 382, 383 

e 384) .
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fig. 383 Vista frontal da modelação 
tridimensional do banco longo 
Cusco

fig. 384 Banco longo Cusco

fig. 386 Conjunto de banco Cusco 
individual e longo

fig. 385 Vista de topo do conjunto 
formado pelo banco Cusco 
individual e longo

Dada a intenção de capacitar o banco, da possibilidade de se relacionar 

com o banco individual, criando diferentes composições com o banco, 

realizou-se a simulação de uma das composições possíveis, por forma 

a confirmar a coerência estética, reforçando assim os princípios Neo-

Brutalistas que estariam na sua génese (fig. 385 e 386).
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fig. 387 Maquetas dos bancos 
Cusco

A maquete realizada a partir cartão, permitiu conjugar o banco Cusco 

longo com o modelo individual, resultando numa solução que se 

considerou interessante tanto do ponto de vista funcional, como estético 

(fig. 387), indo de encontro aos objetivos iniciais - a forma como agente 

potenciador de uma nova estética brutalista, que se designou por 

Neo-Brutaista, aqui proporcionada, pela capacidade de instalação dos 

artefactos em conjunto, não solicitando rigor excessivo nesse processo, 

assegurando que esse facto não transmita descuido ou desconhecimento 

no manuseamento dos artefactos (recomendando-se no entanto, que a 

instalação dos artefactos seja acompanhada de um projeto, previamente 

realizado por um profissional de design/arquitetura).

Nesta fase de desenvolvimento do projeto, é solicitado à Providência 

Design, a concepção de uma proposta de barreira acústica e de resíduos 

para o Porto de Leixões. O Porto de Leixões, é o maior porto artificial 

de Portugal, e um dos maiores e mais importantes, contando com 

aproximadamente 5km de cais. Situado entre a cidade de Matosinhos (a 

sul), e Leça da Palmeira (a norte), o Porto de Leixões dispõe de diferentes 

tipos de terminais e cais, entre os quais se encontram, o terminal de 

petroleiros, terminal de contentores e o cais de movimento de granéis 

sólidos. É sobre este ultimo que recai o interesse da proposta, já que foi 

identificada a necessidade da criação de uma barreira (no lado sul), com 

o objetivo de impedir a passagem de som para as habitações próximas 

(decorrente das movimentações no cais), bem como evitar a passagem 

de poeiras, provenientes da descarga de materiais no cais, como sucatas, 

areia, estilha, pedra, açúcar, vidro em pó, entre outros.
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Para o efeito era solicitada, proposta para barreira, com as dimensões de 

500m de comprimento por 12m de altura, a ser instalada no lado norte 

do Porto (fig. 388), garantido a ligação da sua aparência, com o Parque 

Público da Quinta da Conceição (zona verde).

A proposta conceptual da barreira, consiste num sistema, construído a 

partir da sobreposição de módulos pré-fabricados, a partir de argamassas 

integradoras de resíduos industriais. A barreira, tira partido da morfologia 

dos módulos (fig. 389) , desenhados de forma a permitir diferentes 

profundidades (fig. 390), criando assim nichos, com vista à deposição 

natural de sementes e crescimento de plastas de pequeno porte, dando 

origem a uma solução de jardim vertical, com o objetivo de estabelecer 

ligação com o Parque Público da Quinta da Conceição. 

fig. 388 Sinalizado a amarelo, 
o local onde seria instalada a 
barreira, no Porto de Leixões

fig. 389 Módulos desenvolvidos 
para solução de barreira do Porto 
de Leixões
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Não obstante o enorme interesse, gerado pela proposta apresentada 

(fig. 391), esta ficou condicionada, pelo constrangimento decorrente 

da necessidade de produzir um elevado número de módulos, uma vez 

que a unidade industrial da W2V, não se encontrava ainda preparada, 

para garantir a produção e transporte, dos componentes necessários à 

construção da barreira.

fig. 390 Esquema explicativo do 
sistema deslizante proporcionado 
pelos módulos

fig. 391 Proposta de sistema de 
barreira com jardim vertical para o 
Porto de Leixões
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5.2.3.2  Fabricação de série de maquetas por meios analógicos

Tendo em vista a sessão de avaliação de modelos Geodesign, considerou-

se oportuno, a disponibilização de uma amostra considerável dos 

diferentes modelos Geodesign, à escala 1/10. Prevista no calendário do 

projeto, a sessão teve lugar no pavilhão da Paisagem em Guimarães, 

para a qual foi produzida uma pequena série de maquetes dos bancos 

Cusco (individual e longo), por forma a serem disponibilizadas aos 

convidados, instigando-os à construção de diferentes composições com 

as mesmas. Para o efeito, considerou-se que o método mais adequado 

para a obtenção dos modelos à escala, seria através do recurso a moldes 

de silicone. O silicone para moldes, permite criar um molde a partir do 

positivo (o modelo pretendido, previamente fabricado), possibilitando 

efetuar a tiragem de um número considerável de exemplares, a serem 

produzidos no material, considerar mais adequado para o resultado final 

(betão, gesso, resina, entre outros), garantindo o rigor morfológico das 

peças. Atendendo ao número de exemplares necessários, considerou-

se que o material mais indicado a utilizar na produção, seria o gesso 

rápido(apoiado na experiencia bem sucedida , durante a produção de 

protótipos de blocos modulares de pavimento e lajetas), atendendo ao 

seu baixo custo (aproximadamente 0.11€/kg), proximidade estética ao 

geopolímero (ao nível da textura, massa e temperatura do material), e 

facilidade de transformação.

A produção do molde implicava a obtenção de modelos positivos, 

pelo que se recorreu a madeira de faia, disponível sob a forma de 

desperdícios de produção, na MG Maquetes (ao longo de todo o projeto 

de investigação, foi dada prioridade, à utilização de desperdícios de 

produção, sempre que estes se encontravam disponíveis).

Com o desenho do topo das peças, escalonado para 1/10, transferiu-se 

para o bloco de madeira de faia com 60mm de espessura, por forma 

a definir o contorno, por onde se realizaria o corte. O corte, efetuado 

com recurso a uma serra de fita mecânica, deu origem a blocos de 

madeira paralelepipédicos, de aspeto grosseiro, onde topo e base, se 

apresentavam ainda perpendiculares aos planos laterias. De seguida, por 

forma a obter a inclinação prevista para as laterais das peças (4 graus), 

recorre-se a uma lixadora de banda, por forma a subtrair às peças, o 

material necessário para lhes conferir a sua morfologia inicialmente 

prevista.
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Com as formas gerais dos modelos devidamente definidas, seguiu-se 

o processo de acabamento manual, que incluiu bolear as arestas com 

recurso a lixa de granulometria 80 seguido de passagem com lixa 120, 

de modo a aproximar as peças da morfologia definida durante a fase 

de design e desenvolvimento. Após este ponto os modelos terão sido 

novamente lixados integralmente, com recurso a lixa de madeira de 

granulometria 160 (grão fino), seguido-se o enceramento, utilizando cera 

genérica para móveis de madeira, finalizando com polimento. A aplicação 

de cera, prendeu-se com o facto de esta não só permitir selar a madeira, 

como contribuir para a desmoldagem do modelo, essencial para a fase de 

produção de moldes em silicone. (fig. 392).

Para a produção das cofragens dos moldes de silicone, recorreu-se 

novamente a desperdícios de produção da MG Maquetes (fig. 393), 

selecionando-se excedentes de corte de chapa de acrílico e contraplacado 

de madeira para através da sua união, com recurso a cola quente, 

permitir que rapidamente se obtivesse a “caixa”, onde seriam fixos os 

modelos de madeira, para então se iniciar a produção dos moldes. 

A fixação dos modelos à caixa, através de fita de dupla face, permitiu que 

estes permanecessem na posição pretendida, por forma a ser possível 

verter o silicone, que daria origem ao molde. A preparação da mistura 

do silicone, foi realizada na proporção de 95% de silicone e 5% de 

catalizador (fig. 394), que após garantida a sua mistura homogênea, 

terá sido vertida nas cofragens (fig. 395), sujeitando-os de seguida a 

pequenas vibrações por forma a permitir a libertação de eventuais bolhas 

de ar, contidas no seu interior. 

fig. 392 Modelos de madeira 
utilizados para dar origem aos 
moldes
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fig. 393 Desperdício de acrílico 
utilizado no fabrico dos moldes

fig. 394 Silicone e catalisador 
utilizados no fabrico dos moldes

fig. 395 Produção dos moldes em 
silicone

Atendendo à geometria das peças, e ao tempo úmido que se fazia sentir, 

foram reservadas 12 horas para a cura do silicone, por forma a garantir a 

desmoldagem sem causar danos no molde. 

Desmoldados os modelos madeira, deu-se inicio à reprodução dos 

mesmos, utilizando gesso rápido (fig. 396), aproximando assim as 

maquetas, das caraterísticas tácteis do geopolímero (fig. 397). 

fig. 396 Gesso rápido utilizado na 
produção dos modelos

fig. 397 Modelos de gesso em 
produção nos moldes de silicone 
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A pasta de gesso, é obtida após a mistura do preparado de pó de gesso, 

com água numa proporção de dois para um (duas medidas de gesso, 

para uma medida de água, que após misturada com recurso a uma 

espátula durante não mais do que 3-4 minutos, permite ser vertida para 

os moldes, sujeitando-os a pequenas vibrações, por forma a libertar 

bolhas de ar existentes na mistura, decorrentes da preparação do gesso. 

Aproximadamente 7 minutos após ter sido vertido no molde, o gesso 

começa a ganhar presa sendo necessário aguardar aproximadamente 10 

minutos para garantir a sua desmoldagem sem criar danos nos modelos, 

que se realiza com recurso a compressor de ar, forçando ar para o interior 

do molde. Nesta fase do processo, os modelos, ainda se encontram com 

uma grande quantidade de água no seu interior, perceptível ao toque, 

e através da sua cor, cinza escuro (fig. 398). A produção dos modelos, 

realiza-se de forma intercalada com a respetiva limpeza dos moldes (de 

duas em duas peças) por forma a retirar resíduos de material, libertados 

pelas peças anteriores (fig. 399 e 400). 

fig. 398 Modelos em fase de 
secagem

fig. 399 Resíduos de gesso 
resultante da produção dos 
modelos

fig. 400 Limpeza dos moldes com 
recurso a pincel e água
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Considerou-se relevante executar esta operação, já que os excessos de 

material presentes nos modelos, representavam uma expressão capaz de 

alterar a morfologia dos modelos. 

Atendendo às condições climatéricas à data, com forte concentração de 

humidade, torna-se clara a incapacidade do material libertar toda a água 

contida, pelo que, por forma a acelerar o processo de secagem total das 

peças, estas foram colocadas de forma faseada, em forno doméstico à 

temperatura de 100 graus ventilado, durante duas horas. O aquecimento 

gradual e ventilado dos modelos, seguido do seu arrefecimento gradual 

ao ar, permitiu que grande parte da água fosse libertada, secando quase 

na totalidade os modelos, verificando-se após este processo, que se 

encontravam aptos a serem manuseadas. 

Após a secagem total das peças, realizada ao ar, durante 

aproximadamente 36 horas (fig. 401), estas são sujeitas à remoção de 

excessos de material visíveis na face superior, decorrentes da produção 

(fig. 402), utilizando-se para o efeito, espátulas de aço, raspador de 

gesso Stanley Surfoam e lixa comum de granulometria 160 (fig. 403). 

fig. 401 Modelos em fase de 
secagem

fig. 402 Excessos de material 
presente nos modelos

fig. 403 Processo de acabamento 
dos modelos após secagem
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Foram produzidas o total de 13 maquetas à escala 1/10, para cada 

um dos modelos, por forma a permitir a construção de diferentes 

composições de mobiliário urbano durante a sessão de avaliação de 

modelos Geodesign (fig. 404). 

O registo fotografico, em ambiente à escala, permitiu prever a sua 

montagem e relação com a escala humana, tendo para o efeito sido 

desenhados modelos à escala 1/10, posteriormente produzidos, através 

do corte a laser em chapa de acrílico de 3mm (fig. 405, 406, 407 e 408).

fig. 404 Conjunto de modelos de 
gesso produzidos

fig. 405 Modelos relacionados com 
figuras à escala
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Atendendo à tipologia de artefactos desenvolvidos, considerou-se 

pertinente a produção de uma maquete funcional à escala real do banco 

Cusco individual, por forma a permitir perceber a sua morfologia, e 

criar interação com os convidados na sessão de avaliação Geodesign. 

Dada a escala da peça, e na impossibilidade de à data ser produzido um 

protótipo em geopolímero nas instalações da W2V, ou noutro material 

com características aproximadas (gesso), optou-se pela utilização de XPS 

de 40mm para a sua reprodução. Para tal, os planos foram desenhados 

em placas de XPS, que posteriormente terão sido cortados com recurso 

a um x-acto. Obtidas as formas gerais dos planos, verificou-se a 

necessidade de os cortar em esquadria, por forma a garantir o encaixe 

entre si, sendo que depois de devidamente marcados, e com recurso a 

uma serra para metal e lixa de granulometria 80, foi realizado o desbaste 

gradual do material em excesso, por forma a atingir o angulo necessário 

(variável entre os planos), para o encaixe das diferentes partes entre si 

(fig. 409). 

fig. 406 Bancos dispersos de forma 
natural

fig. 407 Criação de muro a partir 
dos bancos Cusco longos

fig. 408 Modelos de faia dos 
bancos Cusco relacionados com 
modelos à escala
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A colagem dos planos foi realizada com recurso a cola rápida de 

poliuretano, sendo posteriormente reforçadas as ligações entre planos, 

com parafusos para madeira. Após 12 horas, as faces encontravam-

se devidamente coladas entre si, mostrando-se no entanto muito 

flexíveis nas uniões devido às características da cola. Por este motivo foi 

reforçada a estrutura, enchendo o seu interior com espuma expansiva de 

poliuretano, que curou durante aproximadamente 8 horas (fig. 410). 

fig. 409 Parte do processo de 
fabrico da maquete à escala real

fig. 410 Enchimento da peça com 
espuma de poliuretano
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Garantida a união dos painéis do modelo, foi dado início ao processo de 

modelação manual das arestas, por forma a criar os boleados definidos 

na fase de design, começando por se retirar o material em excesso 

com recurso a um x-acto, seguido de lixagem, com folha de lixa de 

granulometria 120, e posterior emassamento com massa comum de 

juntas, que após secagem de 12horas, foi novamente lixada e efetuado 

novo emassamento, repetindo-se (fig. 411).

Nesta fase, o modelo já se apresentava muito próximo da sua morfologia, 

no entanto, por forma a garantir que o banco poderia ser utilizado, 

suportando o peso de um adulto (entre os 70 e os 80kg), considerou-

se conveniente, preencher o interior do protótipo, tornando-o maciço, 

tendo-se optado espuma de poliuretano para esse efeito, pelo facto de 

ser leve e de fácil aplicação. No sentido de garantir a fixação dos planos 

laterais, ao enchimento de poliuretano, foram colocados agarras de 

madeira nas laterias, por forma a promover travamento com a espuma, 

depois de devidamente curada (fig. 412). 

Devido às características dos materiais utilizados na fabricação do 

protótipo (XPS e espuma expansiva de poliuretano), verificou-se que 

este iria resultar demasiadamente leve, face ao seu volume e propósito 

representativo, tendo-se optado pela criação de um oco no seu interior 

junto à base, recorrendo para tal, a uma caixa plástica, à qual se 

acopulou um tubo para enchimento, permitindo assim, a colocação de 

lastro após a cura total, da espuma expansiva de poliuretano (fig. 413). 

fig. 411 Modelação das arestas do 
banco Cusco com recurso a massa 
de juntas
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No total, foram pulverizados aproximadamente 1300ml de espuma 

expansiva de poliuretano, para o interior da peça, a partir da base, 

selando-se de imediato por forma a impedir que a espuma expandisse 

para além dos limites do modelo, garantindo também, maior densidade 

da espuma quando totalmente curada, por forma a assegurar maior 

resistência do banco, aquando da sua utilização (fig. 414). Após este 

processo, que teve uma duração de aproximadamente 12 horas, o 

compartimento criado no interior, foi carregado com areia e godos, 

por forma a acrescentar massa ao protótipo. Concluído este processo, 

realizou-se o acabamento do modelo, que consistiu em lixagem integral 

de todas as superfícies, e posterior pintura, com recurso um rolo 

convencional de espuma, e esmalte acrílico na cor cinza, tendo sido 

aplicadas duas demãos, separadas por 8 horas de secagem entre elas (fig. 

415). 

Deste processo resultou um protótipo do banco Cusco, apresentando 

uma morfologia muito próxima do modelo desenhado, permitindo assim 

a sua exposição e ensaio, durante a sessão de validação de modelos 

Geodesign (fig. 416).

fig. 412 Grampos de madeira 
fixados no interior do modelo

fig. 413 Interior do banco com 
caixa para colocação de lastro

fig. 414 Espuma de poliuretano 
expandido em fase final de cura

fig. 415 Protótipo do banco Cusco 
em processo de pintura
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5.2.  Validação dos resultados por painel de especialistas 
5.2.4.1  Sessão de apresentação e validação de modelos

A sessão de apresentação, e avaliação dos modelos Geodesign 

desenvolvidos no decorrer desta investigação, prevista no ponto 

7 do Gantt sob a designação Testes e validação de produtos e de 

protótipos, teve lugar no Pavilhão da Paisagem em Guimarães, contando 

com a participação de especialistas da área da arquitetura, design, 

engenharia e construção, tendo como objectivo, a apresentação 

geral do projeto Geodesign, e a mostra de alguns dos artefactos e 

protótipos desenvolvidos. Os presentes na sessão, terão sido convidados 

previamente, por membros das cinco entidades pertencentes ao 

consórcio, tendo-se registado a presença de:

Prof. Dr. Bernardo Providência - Escola de Arquitetura da Universidade do Minho
Prof. Cândida Vilarinho - Universidade do Minho
Dr. Carlos Ribeiro - Laboratório da Paisagem
Eng.ª Carolina Duque - W2V
Prof.ª Dr.ª Cláudia Albino - Universidade de Aveiro
Diogo Frias - Providência design / Universidade de Aveiro
Prof. Dr. Eduardo Noronha - Universidade de Aveiro
Prof. Dr. Fernando Castro - W2V
Arq. Filipe Vilas Boas 
Prof. Dr. Francisco Providencia - Providência Design
Prof. Dr. Fonseca de Almeida - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Drª Isabel Fernandes - Paço dos Duques de Bragança
Leonor Lapa - Universidade do Minho 
Profª. Drª Ligia Lopes - Universidade do Minho
João Pedro Fontes - Centro de estudos
João Pedro Sílica - Centro de estudos

fig. 416 Protótipo funcional do 
banco Cusco individual
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Eng.º Jorge Araújo - CVR
Eng.º Jorge Cristino - Câmara Municipal de Guimarães
Arq. José Soares
Drª Luísa Azevedo - W2V
Arq. Maria Manuel - Escola de Arquitetura da Universidade do Minho
Marisa Fernandes - Centro de estudos
Arq. Marta Mota Prego - Camara Municipal de Guimarães
Eng.º Nuno Silva - Laboratório da Paisagem
Arq. Paulo Providência - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
Eng. Pedro Martins Pereira - Larus
Ruben Silva - Universidade de Aveiro
Prof. Dr. Rui Costa - Universidade de Aveiro
Arq. Seara de Sá - Câmara Municipal de Guimarães
Eng. Tiago Teixeira - W2V

A abertura da sessão, a cargo do Prof. Dr. Fernando Castro, iniciou 

com um breve enquadramento relativamente aos objetivos gerais do 

projeto, apresentando o consórcio, entidades financiadoras, e respetivo 

financiamento obtido, terminando com detalhes relativos à investigação 

realizada em Geopolímeros (fig. 417). Seguiu-se a apresentação da 

investigação em design realizada ao longo do projeto, iniciada pelo 

Professor Francisco Providência (fig. 418), introduzindo os presentes, 

aos objetivos da investigação em design em curso, bem como a 

sua pertinência, no atual contexto ambiental, e socioeconómico. A 

apresentação, terá sido encerrada com a apresentação do designer e 

investigador Diogo Frias (fig. 419), descrevendo a investigação em design 

realizada, da qual resultou o desenvolvimento de diferentes produtos 

Geodesign, desde blocos modulares de pavimento, lajetas de pavimento, 

soluções de jardim vertical e mobiliário urbano sob a forma de bancos e 

dissuasores, fundamentando a pesquisa realizada, produção de maquetes 

e protótipos, e esclarecimento sobre os princípios teóricos, e referências 

visuais que estiveram na gênese do desenvolvimento dos diferentes 

artefactos desenvolvidos (fig. 420 e 421). 

fig. 417 Enquadramento do 
projeto Geodesign pelo Prof. Dr. 
Fernando Castro

fig. 418 Introdução à investigação 
em Design pelo Prof. Dr. Francisco 
Providência
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No final da apresentação geral do projeto, os presentes na sessão, foram 

convidados a verificar alguns dos protótipos dos artefactos Geodesign 

desenvolvidos, onde se incluíam os modelos de lajetas para pavimento 

Cusco (fig. 422, 423), proposta de solução para jardim vertical Double 

(fig. 424), passando à interação com as maquetas de mobiliário urbano à 

escala 1/10 que se encontravam em exposição (fig. 425). 

fig. 419 Apresentação da 
investigação Geodesign pelo 
designer investigador Diogo Frias

fig. 420 Narrativa dos módulos de 
pavimento desenvolvidos

fig. 421 Relação entre questões de 
ergonomia e utilizadores

fig. 422 Protótipos dos modulos 
para pavimento Cusco e 
Boomerang

fig. 423 Apresentação dos modelos 
pelo Prof. Fernando Castro
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Na segunda parte da sessão, os convidados tiveram oportunidade, de 

testar as múltiplas combinações possíveis para estes modelos, permitindo-

lhes criar diferentes composições de, zonas de descanso, construção de 

muros para contenção de taludes, barreiras antiterrorismo para veículos, 

barreiras de contenção sonora, entre outras variações. A mostra dos 

artefactos incluiu uma breve apresentação do seu propósito (fig. 426 

e 427), promovendo assim um debate com os convidados, no sentido 

de obter, não só o seu feedback, como sugestões que considerassem 

pertinentes, a aplicar aos artefactos já desenvolvidos, ou a outros, a 

desenvolver no futuro. 

Próximo do final da sessão, foi entregue um breve questionário composto 

por sete questões, cinco das quais de resposta rápida, e duas, onde se 

solicitava que fossem deixadas sugestões relativamente aos produtos 

apresentados, sob a forma de desenho e/ou texto, com o objectivo 

de registar o feedback dos convidados, relativamente à pertinência do 

projeto e dos artefactos apresentados, tratando-se os dados recolhidos, 

posteriormente. As questões do questionário apresentaram-se da 

seguinte forma:

fig. 424 Demonstração do sistema 
de jardim vertical Double

fig. 425 Maquetes à escala 1/10 

dos bancos Cusco

fig. 426 Momento de intereção 
dos convidados com algumas das 
maquetes disponíveis

fig. 427 Demonstração das 
potencialidades dos modelos Cusco
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1 - Considera relevante a qualidade plástica e estética dos materiais 

reciclados como fator de valorização cultural para a sustentabilidade?

2 - As características estéticas da matéria (textura, cor, temperatura) 

potenciam a morfologia do produto?

3 - Prescreve produtos de cariz sustentável, que contribuam para 

a economia circular, ainda que por um valor de compra superior a 

outros semelhantes de cariz não sustentável?

4 - Considera relevante que projectos como o Geodesign contribuam 

para a economia circular?

5 - Considera que os artefactos apresentados, se adequam à 

aplicabilidade proposta do mobiliário urbano?

6 - Que outras aplicações poderiam ser atribuídas a esta tipologia de 

artefactos (descreva sucintamente pf)?

7 - Que outras possibilidades morfológicas, volumétricas cromáticas 

ou texturais gostaria de ver produzidas em geopolímero?

-
-

- +
-

+ +
+

-
-

- +
-

+ +
+

-
-

- +
-

+ +
+

-
-

- +
-

+ +
+

-
-

- +
-

+ +
+
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5.2.4.2  Análise dos resultados

Os questionários, entregues individualmente aos convidados presentes 

na sessão de apresentação e validação dos modelos Geodesign, foram 

posteriormente recolhidos, com o objetivo de se proceder ao tratamento 

da informação, e realizar a análise dos resultados obtidos.

As respostas obtidas às perguntas de escolha múltipla foram dispostas na 

tabela 17, por forma a facilitar a sua leitura, tendo as respostas escritas, 

sido transcritas, encontrando-se apresentadas na tabela 18. Analisando 

os resultados, é possível concluir haver grande interesse no projeto e 

produtos apresentados por parte dos convidados, verificando-se pelas 

sugestões fornecidas, que estas revelaram grande proximidade com 

grande parte dos objetivos definidos para os artefactos Geodesign na 

fase de Investigação e Desenvolvimento. 

6 - Que outras aplicações poderiam ser atribuídas a esta tipologia de artefactos (descreva 
sucintamente por favor)?

“Mais aplicações em zonas públicas da cidade de Guimarães”

“Revestimento de construção, estruturas e expositores”

“Aplicações para fins de isolamento térmico (fachadas, muros, etc).”

“- Sistemas de revestimento em coberturas e fachadas, com melhoria de comportamento 
térmico. - Permeabilidade das lajetas/porosidade”
“Tentar talvez olhar para estes materiais inseridos em tecnologias de fabrico aditivo”

“Considero que poderiam ser exploradas possibilidades de aplicação do material (cumprindo os 
pressupostos do trabalho já desenvolvido) em estudos para fachadas ventiladas”

“Pequenas instalações arquitetónicas”

“Revestimento de fachadas ventiladas ,pavimentos e superficies ... com zonas verdes”

100% ++

60% + 40% ++

20% +- 60% ++

60% + 40% ++

60% + 40% ++

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5 tab. 17 Gráfico dos resultados às 
perguntas de escolha mutipla
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“Acumuladores de agua (tipo vaso) que absorvam água em excesso em terrenos, libertando-a 
em periodos mais secos. O transporte e levantamento das peças deverá ser acautelado”

7 - Que outras possibilidades morfológicas, volumétricas, cromáticas ou texturais gostaria de ver 
produzidas em geopolímero?

“Aplicação na construção civil”

“Julgo que a morfologia dos diferentes requisitos dos programas que entretanto surjam, 
aproveitando as caracteristicas fisicas dos materiais.”

“Explorar mais a irregularidade do material-texturas”

“Bunker de protecção contra fogos em localizações desprotegidas”

“Embora me agrade a falta de uniformização do material, a sua textura e a sua “falta” de 
acabamento, creio que poderá ser exploradas  as texturas (desenho de padrão, eventualmente) 
ainda que esse seja um risco: poderá a textura natural do material conviver com a textura 
“manipulada”?”

“Talvez explorar soluções que levem a um acabamento nas peças que permita a sua aplicação 
em casa (interior)”

“Combinação com outros materiais que permitam tirar partido das várias matérias”

Os resultados obtidos nas respostas às perguntas de escolha múltipla, 

revelaram a validação das soluções apresentadas pela investigação 

em design, ao solicitado pelo projeto, onde aproximadamente 95% 

das respostas, incidiram no Bom e Muito Bom. As sugestões escritas, 

apresentadas pelos convidados para alteração e/ou melhoramento dos 

artefactos apresentados, focaram-se maioritariamente nos bancos Cusco, 

onde se sugeria ,a inclusão de furos nas laterais dos bancos, por forma 

auxiliar no transporte e movimentação das mesma,s com recurso a uma 

grua/guindaste, ou a criação de uma cavidade na base das peças, por 

forma a permitir a criação de uma zona de vaso (floreira), quando rodado 

o banco 180o segundo um eixo horizontal de. A atribuição desta função 

aos bancos Cusco, iria por um lado, dotá-los de uma mais valia perante 

a restante oferta disponível no mercado, como contribuir, para a criação 

de zonas verdes que coabitem com as zonas de descanso nos centros 

urbanos.

A realização da sessão de apresentação, e avaliação dos modelos 

Geodesign, revelou ser de extrema importância para o desenvolvimento 

do Projeto, já que permitiu reunir num espaço, profissionais de diferentes 

áreas, como arquitetura, design, engenharia, ensino, politica, e 

empresarial, numa altura em que se preparavam os artefactos Geodesign 

para a sua produção em escala semi-industrial. 

tab. 18 Tabela de respostas às 
perguntas 6 e 7
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A sessão de apresentação, e avaliação dos modelos Geodesign, e 

respetivo processo de validação, terão sido essenciais no processo de 

design de artefactos (Exnera, K. et al. 2014), podendo-se concluir, 

ter contribuído de forma significativa, para o melhoramento das 

caraterísticas dos artefactos Geodesign apresentados, bem como para a 

preparação da sua apresentação ao mercado.

5.2.4.3  Redesenho dos artefactos apresentados

Com base nas sugestões fornecidas, que se consideraram de enorme 

pertinência, deu-se prioridade ao ajuste das dimensões gerais do 

banco individual Cusco, consistindo no incremento de 12cm no seu 

lado maior, conferindo-lhe a dimensão de 69cm (fig. 428). Esta ação 

foi determinante, para permitir a criação da cavidade na base, já que 

aumentou substancialmente o volume da mesma (face á mesma solução, 

no banco Cusco com as dimensões iniciais), possibilitando assim o 

crescimento de plantas, e árvores de pequeno porte. O incremento do 

volume total da peça, permitiu também um ganho substancial de peso 

(aproximadamente 40kg), garantindo assim a sua imobilidade quando 

instalada, reforçando a sua expressão Neo-Brutalista, que se considera 

muito pertinente para esta tipologia de artefactos, devido à sua habitual 

colocação em espaços amplos. A altura do assento manteve (42.5cm), 

conforme informação consultada, disponível no Smithsonian Institution 

Accessibility Guidelines. 

fig. 428 Representação do 
redimensionamento do banco 
Cusco individual
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A partir das novas modelações tridimensionais do banco Cusco individual, 

é possível confirmar as alterações introduzidas, como o furos, úteis para 

transporte/movimentação das peças, posicionados segundo o seu centro 

de massa, por forma a permitir que a peça seja rodada quando içada 

através de guindaste ou empilhador, mas também imprescindíveis, para a 

drenagem da água em excesso na floreira (fig. 429).

No banco Cusco longo, as alterações realizadas, partem dos ajustes 

efetuados na sua versão individual, já que se pretendia, que ambas 

variações do modelo Cusco, permitam a sua colocação em conjunto. 

Nesse sentido a altura de assento, prevista para 42.5cm na versão longa, 

manteve-se, bem como o seu comprimento máximo, fixado em 200cm, 

por questões de transporte (tendo por base nas dimensões adotadas nos 

jerseys). A sua morfologia terá sido redesenhada, por forma a aceitar, 

o dimensionamento do seu 3º lado maior, fazendo-o coincidir, com a 

dimensão do lado maior da versão individual do banco Cusco (fig. 430), 

tornando possível, diferentes composições de zonas de assento/floreira. 

fig. 429 Modelação tridimensional 
do banco Cusco individual onde 
é visível o furo transversal para 
transporte, e a concavidade 
destinada à floreira

fig. 430 Relação dimensional dos 
bancos Cusco, individual e múltiplo
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À semelhança do que se verificou, na versão individual do banco Cusco, 

também na versão longa, as alterações originaram maior área na base, 

onde se viria a ser criada uma concavidade, destinada a floreira, que terá 

sido desenhada tirando partido da morfologia não ortogonal da peça, e 

sua consequente distribuição irregular de peso (quando considerado um 

eixo centro), por forma a garantir maior robustez à mesma, atendendo à 

função de barreira anti-terrorismo, que terá sido prevista (fig. 431 e 432).  

Segundo dados do Prof. Fernando Castro, estima-se que, após as 

alterações morfológicas efetuadas, o banco individual tenha um peso 

associado de aproximadamente 200kg, prevendo-se que o peso do banco 

longo, esteja próximo dos 800kg, quando fabricados em argamassas ou 

geopolímero. O incremento substancial do peso, torna-se uma mais valia, 

especialmente para esta tipologia de artefactos, já que é indispensável 

para garantir a sua fixação ao solo, dissuadindo ações de vandalismo, que 

se poderiam traduzir na remoção ou arrastamento das peças. 

fig. 432 Desenho da zona de 
floreira do banco Cusco longo

fig. 431 Banco Cusco longo, na 
configuração de floreira
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Relativamente ao transporte do banco logo, e à semelhança da solução 

adotada no banco individual, optou-se igualmente por prever a inclusão 

de orifícios transversais com diâmetro de 30mm, nesta tipologia, 

permitindo auxiliar o transporte e movimentação da peça, através da 

inserção temporária de varões de aço, que quando combinados com 

cintas de transporte, permitem içar as peças com o auxilio de uma grua 

ou guindaste. 

Considera-se que as caraterísticas estéticas e funcionais dos bancos 

da linha Cusco, tornam evidentes a sua origem na estética no 

Brutalismo, agora representando um Neo-Brutalismo, que instiga a 

uma nova mentalidade de consumo, onde se propõe a valorização da 

heterogeneidade dos materiais, os erros (marcas) naturais da produção, 

ou a não-ortogonalidade das formas, aqui enfatizado pelo “desencontro 

controlado”, patente nas combinações entre dois bancos Cusco, de igual 

ou diferente tipologia, como se verifica na figura 433 e 434.   

fig. 433 Conjunto criado por dois 
bancos Cusco longos, onde um 
desempenha a função de floreira

fig. 434 Conjunto criado por dois 
bancos Cusco (individual e longo), 
onde o individual desempenha a 
função de floreira
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5.2.5  Desenvolvimento de protótipos industriais

Concluída a fase de redesenho dos bancos da série Cusco, teve início 

a produção, à escala semi-industrial, dos bancos Cusco na unidade 

industrial da W2V sob orientação do Prof. Fernando Castro.

Com vista à produção de uma pequena série de bancos individuais 

Cusco, foi fabricada uma cofragem artesanal, na unidade industrial da 

W2V,  com recurso a chapa de 5mm, reforçada com tubo de secção 

quadrada (fig. 435), por forma a possibilitar a produção dos primeiros 

protótipos industriais à escala real (fig. 436). 

fig. 435 Cofragem utilizada para 
fabricação de protótipos industriais 
do banco Cusco individual
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Da primeira fase de produção de protótipos industriais, resultou uma 

pequena série de artefactos, que apesar de não evidenciarem todos 

os detalhes de design patentes nos modelo desenvolvido ao longo 

da investigação, permitiram, pela primeira vez, atestar a sua função e 

estética, quando produzidos a partir de formulações integradoras de 

resíduos (fig. 437, 438 e 439).

fig. 436 Banco Cusco individual em 
processo de desmoldagem 
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fig. 437 Protótipos industriais do 
banco Cusco individual

fig. 438 Composição criada por 
multiplos bancos Cusco individuais
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À semelhança do procedimento, adotado anteriormente para a 

fabricação da série de bancos Cusco individuais, o mesmo foi aplicado 

na produção de alguns protótipos industriais da versão longa do banco 

Cusco (fig. 440, 441 e 442).

fig. 439 Composição criada por 
multiplos bancos Cusco individuais
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fig. 440 Protótipo industrial do 
banco Cusco longo em versão 
floreira

fig. 441 Protótipo industrial do 
banco Cusco longo
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A opção de evidenciar arestas, nos modelos produzidos, por parte da 

W2V, deveu-se ao custo (mais elevado), que as cofragens para produção 

dos modelos tal como teriam desenvolvidos na fase de projeto, teriam. 

Do ponto do design (e designer), considera-se que, ainda que do ponto 

de vista estético, os bancos prototipados pela W2V, possam apresentar 

semelhanças aos modelos desenvolvidos, já ao nível funcional, a ausência 

das arestas abauladas, representará riscos de utilização, nomeadamente 

para crianças e idosos, atendendo às arestas contundentes que possuem. 

Nesse sentido, o autor, efetuou esforços, no sentido de reforçar a 

pertinência da conversão das mesmas, em superfícies abauladas, 

justificada por questões relacionadas com a segurança de usabilidade 

do artefacto e não por fatores puramente estéticas. Outro ponto, 

influenciado pela existência de arestas, será o risco destas quebrarem/

lascarem, durante o manuseamento e/ou utilização dos bancos, ao 

longo do seu ciclo de vida, atendendo à reduzida concentração de 

material naquelas zonas (e inexistência de reforços), tornando-as 

superfícies frágeis, promovendo assim a sua degradação e/ou descarte 

precocemente. Exemplares do banco Cusco (entretanto reparados 

manualmente), foram colocados em exposição no IDEGUI - Instituto de 

Design de Guimarães, por convite do mesmo, como meio de apresentar o 

projeto Geodesign e a investigação realizada a estudantes de design (fig. 

443). 

fig. 442 Conjunto de bancos Cusco 
longo
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Com o objetivo de complementar a oferta Geodesign, reforçando 

o Neo-Brutalismo, enquanto sinónimo de uma nova mentalidade 

de consumo, no que concerne a bancos, destinados à Arquitetura e 

Urbanismos, considerou-se o desenvolvimento de um novo modelo, cujo 

desenvolvimento se descreve seguidamente.

fig. 443 Exposição dos bancos 
Cusco no IDEGUI
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5.2.6  Oficina de formas

Oficina de Formas, designou a segunda fase de desenvolvimento de 

artefactos de mobiliário urbano, que teve como objetivo, completar 

especificamente, a oferta de bancos destinados ao Urbanismo, oferecidos 

pela marca Geodesign. Verificou-se que além de capacitar os novos 

artefactos, das funções já associadas aos produtos da linha Cusco 

(entenda-se banco para zonas urbanas e dissuasores), estes deveriam 

permitir a criação de barreiras de proteção para arvores (por sugestão da 

W2V), às quais se associariam zonas de assento. Refletindo sobre este 

tema, considerou-se que o hexágono, poderia representar um meio para 

alcançar a formas pretendidas, atendendo à sua geometria modular pelo 

que são realizados os primeiros estudos a partir daqui (fig. 444).

fig. 444 Esquiços de estudo 
do hexágono
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As geometrias obtidas, revelavam ir de encontro ao pretendido, pela 

simplicidade de produção, e pela possibilidade de (eventualmente) 

permitirem a construção de diferentes combinações modulares. 

Verificou-se no entanto que o quadrilátero apresentava 2 lados 

iguais, que segundo os princípios definidos anteriormente para o 

desenvolvimento do banco cusco, não iria cumprir na sua totalidade. 

Atendendo à pertinência da forma, e o propósito de desenvolvimento  

de novo artefacto Geodesign, justificava que a opção de desenho que 

estaria a ser tomada se mantivesse, assim testando a regra, ao invés de a 

cumprir escrupulosamente, conforme (Holton, R. 2010) defende.

De imediato, foram produzidas maquetes do quadrilátero obtido, 

recorrendo novamente, a chapa acrílica de 3mm, disponível na MG 

Maquetes, que terá sido cortada a laser com vista a obter-se uma 

pequena série de exemplares (fig. 445), que viriam a ser utilizadas para a 

realização de diferentes simulações de conjuntos (fig. 446 à 451).

fig. 445 Peças em chapa acrílica 
recortada a laser, para estudo de 
composição

fig. 446 Estudo (1) de composições

fig. 447 Estudo (2) de composições
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fig. 448 Estudo (3) de composições

fig. 449 Estudo (4) de composições

fig. 450 Estudo (5) de composições

fig. 451 Estudo (6) de composições

As inúmeras possibilidades de composições, proporcionadas pelo 

quadrilátero (resultante da decomposição do hexágono), conduziram à 

intenção de idealizar um workshop, onde diferentes pessoas, poderiam 

realizar múltiplas combinações a partir do quadrilátero. Num artigo 

intitulado A City for All Citizens: Integrating Children and Youth from

Marginalized Populations into City Planning, (Victoria, D. et al. 2013), 

defende que as zonas urbanas, deveriam não só receber crianças e 

adolescentes, nos seus espaços, como permitir-lhes que façam parte 

do processo de planeamento, integrando assim as suas perspectivas na 

malha urbana. Considerando esta perspectiva, e por forma a permitir a  

composição de diferentes conjuntos de zonas de assento, com recurso a 

este modelo, que se intitulou de Pipa, considerou-se ser a oportunidade 

para realizar um exercício informal (workshop) com crianças, permitindo-

lhes compor conjuntos, a partir de um modelo, tornando-os parte de um 

processo de desenvolvimento de soluções para a implementação de um 

artefacto Geodesign. 

Contactada a Dr.ª Alexandra, professora do 1º ciclo básico, da Escola 

Básica de Campolinho (Valadares), no sentido de realizar o exercício com 

os alunos, onde estes teriam total liberdade, para compor conjuntos 

a partir da forma Pipa. Para o efeito, o quadrilátero Pipa terá sido 

recortado a laser, em cartolina de diferentes cores (fig. 452), sendo 

distribuído a todos os alunos. Rapidamente se verificou que os alunos 

estariam perfeitamente familiarizadas com esta tipologia de exercício, 
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fig. 452 Formas Pipa recortadas a 
laser em cartolina colorida

de manipulação de formas geométricas, e realização de composições 

com diferentes cores, de forma totalmente descontextualizado, o 

que representou uma mais valia, já que se pretendia a exploração de 

composições, isenta de qualquer influencia, quanto ao seu propósito.

Juntamente com as figuras de cartolina colorida, distribuída aos alunos, 

encontrava-se um documento de tamanho A4, onde se solicitava, 

que fossem realizadas, uma ou mais composições, a partir das formas 

de cartolina. O exercício contou com a supervisão da professora, Dr.ª 

Alexandra e do designer investigador Diogo Frias, tendo a duração de 

aproximadamente 40 minutos (fig. 453 à 457) .

fig. 453 Realização do exercício de 
exploração de composições
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fig. 454 Realização do exercício de 
exploração de composições

fig. 455 Realização do exercício de 
exploração de composições

fig. 456 Realização do exercício de 
exploração de composições

fig. 457 Realização do exercício de 
exploração de composições

Finalisado o workshop, as folhas de exercício foram recolhidas, com 

o objetivo de verificar os resultados. As composições resultantes do 

exercício realizado, terão sido digitalizadas individualmente, encontrando-

se representadas na figura 458.
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fig. 458 Composições resultantes 
do exercício realizado
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Os resultados obtidos no estudo de composições, anteriormente  

realizado com alunos do 1º ano da Escola Básica de Campolinho, veio 

demonstrar o enorme potencial da morfologia ensaiada, tendo-se 

realizado a sua modelação tridimensional (fig. 459 e 460), partindo dos 

princípios anteriormente aplicados ao desenvolvimento do modelo Cusco, 

como a sua morfologia em cunha, útili para o processo de desmolde do 

banco, e fundamental no auxilio à utilização especialmente por parte de 

pessoas idosas.

fig. 459 Banco Pipa

fig. 460 Vista de topo do banco 
Pipa
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Verificou-se, que as arestas abauladas (presentes nos bancos Cusco), 

terão sido uma carateristica que contribuiu para incrementar o custo da 

produção de moldes (aproximadamente 300€, relativamente à produção 

do molde em chapa e aproximadamente 1250€ para a obtenção do 

molde em silicone), uma vez que molde em chapa não seria compatível 

com esta carateristica, obrigando à produção prévia de um protótipo 

através de fresagem CNC, ou outro processo, permitindo obter o molde 

em silicone. Para o banco Pipa, considerou-se que tratando-se as arestas 

abauladas de uma opção funcional, com vista a garantir a segurança dos 

utilizadores (e não uma imposição de caráter simplesmente estético), 

o custo acrescido na produção do molde se justificava, já que estamos 

perante, artefactos destinados à produção e comercialização em média/

larga escala, diluindo de forma eficiente o custo do molde/cofragem.

5.2.7  Definição dos processos de fabrico

Atendendo às tipologias de artefactos Geodesign, previstos para serem 

produzidos e comercializados pela W2V, foi realizada a seleção de 

processos produtivos mais indicados, a serem aplicados à produção dos 

artefactos, tendo em conta as caraterísticas industriais da W2V, assim 

elegendo dois processos distintos. Considerou-se que o procedimento 

indicado à produção dos blocos modulares de pavimento, deveria ser 

através da utilização de prensa automática, sendo que para a produção 

dos blocos modulares de jardim vertical e bancos, o processo elegido terá 

sido o de cofragem ou molde. 

A produção de blocos modulares, é habitualmente realizada, com 

recurso a um equipamento desenvolvido especificamente para o efeito 

(habitualmente utilizado no fabrico de tijolo maciço), que a partir de uma 

matriz (molde ou forma), garante o fabrico de peças idênticas, conforme 

demonstrado a figura 461, que ilustra o processo de produção.
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Funil de carga

Porta de carga

Caixa de alimentação

Raspador ajustável

Molde ou matriz

fig. 461 Esquema de produção 
de blocos de pavimento da KVM 
Industrimaskiner

O processo de produção, tem início com enchimento do funil de 

carga com o material elegido (betão, argamassas, geopolímero), que 

posteriormente passa para a caixa de alimentação, através da porta de 

carga. Neste momento o equipamento está apto a realizar o enchimento 

dos moldes ou matrizes, dando inicio à moldagem de blocos modulares 

de pavimento. Com a sobreposição gradual do “grupo de carga”, sobre 

o molde ou matriz, o material previamente depositado na caixa de 

alimentação, vai enchendo o molde, sendo retirado o excesso através do 

raspador (fig. 462).

Funil de carga

Caixa de alimentação

Molde ou matriz

Cavidades do molde a 
serem preenchidas

Raspador ajustável

Porta de carga
(posição fechada)

fig. 462 Processo de produção 
de blocos de pavimento da KVM 
Industrimaskiner
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Com o molde preenchido de matéria-prima, os blocos modulares são 

retirados manualmente ou através de tapete rolante (fig. 463), sendo 

posteriormente colocados a secar, geralmente ao ar livre (fig. 464). 

fig. 463 Retirada dos blocos 
através de tapete.

fig. 464 Secagem dos blocos ao 
ar livre

A quantidade de blocos para pavimento produzidos, varia 

substancialmente consoante a sua morfologia, e o tipo de equipamento, 

podendo no entanto chegar aos 3.000m2 por cada ciclo de 8hrs. em 

equipamentos topo de gama, como alguns modelos da marca Top Werk 

(fig. 465), instalados em indústrias com forte capacidade produtiva.

No que respeita à produção de blocos modulares de jardim vertical 

e bancos/floreiras, considerou-se um processo totalmente distinto, 

consistindo na produção através de molde, ou cofragem. Este processo, 

consiste na criação de uma estrutura, que irá conter a morfologia 

negativa da peça que se pretende produzir. O tipo de molde a fabricar, 

é desde logo condicionado pelo tipo de peça que irá ser produzida, bem 

como o material a utilizar na sua produção (geopolímero, argamassas, 

fig. 465 Equipamento para 
produção de blocos Multimat RH 
2000-3 da Top Werk
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betão, resinas, entre outros), podendo a sua fabricação, ser realizada 

com recurso a diferentes meios e materiais. Um dos possíveis meios 

identificados, será, partindo do protótipo do objeto que se pretende 

produzir em série (que terá sido previamente fabricado através de 

processos manuais ou com recurso a fresagem CNC, utilizando materiais 

como MDF, poliuretano ou outros), ser criada uma caixa, onde este é 

posicionado. Em seguida, a caixa é totalmente preenchida com silicone 

ou fibra de vidro, cobrindo o protótipo na totalidade, assim dando 

origem ao seu negativo (fig. 466), sendo posteriormente ser utilizado, na 

fabricação de séries de peças iguais (ou muito semelhantes). 

fig. 466 Negativo em fase de 
desmoldagem, revelando o molde

Outra metodologia possível para a obtenção do molde, será através da 

sua fabricação manual, a partir de desenhos técnicos, ou através de 

fresagem em equipamento CNC, com recurso a diferentes materiais 

como aço, aluminio ou outros materiais compósitos (fig. 467). 
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fig. 468 Esquema exemplificativo 
do processo de produção por 
molde

Obtido o molde, o material é vertido para o seu interior, de forma 

gradual, por forma a permitir a libertação bolsas de ar contidas no 

interior (recorrendo-se habitualmente a câmaras de vácuo para a 

realização deste procedimento), e atingido o tempo necessário para 

material curar totalmente, a peça é desmoldada através da abertura do 

molde que terá sido previamente preparado para o efeito (fig. 468). 

Atendendo à tipologia de artefactos que se pretendia produzir, sugere-

se a fabricação dos moldes, recorrendo a chapa de aço ou MDF, para 

a realização da cofragem, que terá no seu interior, uma “camisa” de 

silicone, com a morfologia do objeto a produzir, obtida a partir de um 

modelo previamente produzido, a partir de fresagem (fig. 469 e 470). 

fig. 467 Cofragem em aço 
utilizada na produção de jerseys
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fig. 469 Ensaio de cofragem de 
MDF com camisa em silicone para 
o banco Cusco individual

fig. 470 Protótipo do banco Cusco 
individual, produzido por fresagem 
de espuma de poliuretano

Considera-se que os processos de produção industrial de baixa tecnologia 

(e baixo custo de implementação), anteriormente apresentados, se 

adequam à realidade industrial da W2V, já que permite o fabrico de 

artefactos Geodesign, com o rigor industrial necessário, a concorrer com 

os restantes produtos disponíveis no mercado.
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5.2.8  Desenhos técnicos dos produtos Geodesign

Desenhos técnicos, consistem numa representação gráfica de um 

projeto, onde se inclui as formas, e dimensões associadas aos objetos 

nele contidos, permitindo a sua rápida interpretação pelas diferentes 

pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento, fabricação, e 

comercialização. Nesse sentido, foram produzidos desenhos técnicos 

dos artefactos desenvolvidos, e previstos para produção, fazendo-os 

acompanhar do ficheiro CAD correspondente, essencial para a sua 

produção.
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m

8 
cm

Bloco pavimento modelo 1
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Bloco pavimento modelo 5
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Bloco pavimento modelo 7

Bloco pavimento modelo 8
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Bloco pavimento Cusco
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Bloco jardim vertical Pirâmide
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Bloco jardim vertical Pê

Bloco jardim vertical Double
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Banco individual Cusco

Banco longo Cusco
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Floreira individual Cusco

Floreira longa Cusco
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Banco individual Pipa

67 cm

42
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 c
m
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5.2.9  Coleção de produtos Geodesign

Não obstante a produção dos protótipos industriais, e dada a 

impossibilidade de repetir o processo, para todos os modelos 

desenvolvidos, considerou-se relevante para o resultado a investigação, 

a realização de representações tridimensionais (renderings), dos modelos 

desenvolvidos ao longo deste investigação (com especial enfoque para as 

propostas de jardim vertical e mobiliário urbano), por forma a comunicar 

de forma exata a oferta Geodesign, metáfora de uma estética Neo-

Brutalista, inaugurando assim uma nova mentalidade de consumo, onde 

são valorizadas as caraterísticas originais dos resíduos (como a rudeza 

textural, as cores heterogéneas de tons pardos), quando integrados na 

produção de novos artefactos, contribuindo assim para a circularidade 

da economia. Apurados os valores P.V.P. para o banco/floreira individual 

Cusco e para o banco/floreira longo Cusco (95€ para os modelos 

individuais e 270€ para os modelos ), verifica-se que estes se revelam 

altamente competitivos, quando comparados com artefactos de outras 

empresas, já disponíveis no mercado. Como por exemplo, toma-se o 

cubo do modelo Clean da Larus, ou o paralelepipedo da mesma linha, 
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para os quais os valores praticados são substancialmente mais elevados 

(481.37€ para o cubo e 999.96€ para o paralelepípedo). Apesar da 

evidente vantagem dos artefactos Geodesign sobre os seus concorrentes, 

considera-se fundamental que a sua comunicação se realize em parceria 

com instituições (Fundação Caloust Gulbenkian, Fundação de Serralves, 

entre outras), onde se verifica que o seu publico é maioritariamente 

mais evoluído intelectualmente, permitindo ser veículo de comunicação 

de novos hábitos de consumo Neo-Brutalistas. Considera-se ainda, que 

o potencial dos artefactos Geodesign, poderá ser otimizado através da 

integração vertical do Design na W2V (enquanto organização responsável 

pela produção, promoção e comercialização dos produtos Geodesign), 

através da implementação de processos e métodos nos vários níveis 

da estrutura da empresa (desde a produção industrial, à comunicação 

estratégica da marca até à gestão da inovação e proposta de novos 

cenários de consumo), com vista a garantindo a coerência da marca 

Geodesign (Noronha, E. 2017).



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado330



331Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado332



333Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado334



335Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado336



337Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado338



339Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

6
Conclusões
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6  Conclusões

A presente investigação, partiu do interesse e envolvimento de 5 

entidades distintas (Universidade do Minho, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, CVR, W2V e Providência Design), em encontrar 

um meio viável para a integração de resíduos industriais em novos 

bens transacionáveis. O consórcio, que recebeu posteriormente o 

apoio da Universidade de Aveiro, foi financiado pelo Norte 2020, com 

prazo estabelecido para cumprimento do projeto, de Novembro 2016 

a Novembro 2019, assim validando o seu interesse, contribuindo a 

oportuna e produtiva investigação, entre a academia e a indústria, 

na perspectiva da promoção da circularidade da economia. O projeto 

Geodesign: valorização de resíduos pelo design de produtos de valor 

acrescentado, previa a contratação de um designer de produto, em 

regime de tempo integral, financiando o desenvolvimento da investigação 

cientifica do autor. Os resultados esperados com esta contratação, 

centravam-se na concepção e desenvolvimento de coleção de produtos, 

exequíveis em baixa tecnologia, que incorporando resíduos industriais, 

se destinassem à integração arquitetónica, urbanística e paisagística, 

contribuindo para a indústria do turismo. 

Partindo do levantamento do estado da arte, e da revisão da literatura, 

focada na reciclagem de resíduos industriais (geopolímeros, ou 

argamassas de betão integradores de resíduos), destinados à produção de 

novos artefactos, com vista a constituírem o ensaio de uma nova gestão 

territorial, que permita trocar o crescente volume de aterros, por novos 

produtos comerciais. À contribuição criativa do design, colocava-se então 

3 ordens de questões: 

. A compreensão das limitações construtivas e morfológicas do novo 

material (geopolimerização alcalina de resíduos industriais);

. A enunciação de um conjunto de produtos (exequíveis com meios 

artesanais, a prescrever por arquitetos, urbanistas e paisagistas);

. Que forma atribuir aos artefactos, de modo a garantir a veiculação 

de novas ideias, dotando-as do desempenho metafórico de uma nova 

cultura de consumo, e existência mais ecológica.

fig. 483 Protótipos dos bancos 
Cusco, na unidade industrial da 
W2V
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Validação tecnológica:

Apesar dos provetes relativos às formulações geopoliméricas, investigadas 

e desenvolvidos nos laboratórios universitários (UM, UTAD), apresentarem 

interessantes resultados cromáticos, texturais e de grande variação de 

densidade, quando submetidos a envelhecimento artificial e ensaios 

de resistência mecânica, demonstraram-se inadequados aos padrões 

mínimos estabelecidos para a sua aplicação (ensaios realizados no 

laboratório d de Engenharia Cívil da Universidade de Aveiro, sob 

supervisão cientifica da Dr.ª Ana Velosa). O respeito pelo cronograma 

estabelecido pelo projeto, implicou a alternativa de recurso ao cimento 

Portland (70%) como ligante dos resíduos (30%), assim dando origem 

a um catálogo de produtos, mais próximo dos hábitos de consumo do 

mercado, cuja produção também levantará menos dificuldades para a 

W2V.

Validação do programa:

O conjunto de artefactos desenvolvidos, na sequencia desta investigação, 

foi sujeito a validação por especialistas, fabricantes, autarcas, prescritores 

e consumidores, em sessão publica, no Laboratório da Paisagem, 

em Guimarães, no dia 31 de janeiro 2018. Nessa sessão, depois da 

apresentação genérica do projeto Geodesign, e seus desenvolvimentos 

(prototipados e maquetados), os presentes foram convidados ao 

preenchimento de uma ficha-questionário, validando, ou sugerindo 

alterações ao produtos apresentados. 90% dos resultados, validaram 

o projeto, como bom ou muito bom, consolidando assim o seu 

desenvolvimento.  

Validação da forma:

A investigação sobre a forma dos artefactos constitui, talvez, o mais 

específico contributo crítico de âmbito disciplinar, tendo partido o estudo 

do movimento arquitetónico Brutalista (manifesto publicado em 1951, 

e edificação entre os anos 50 anos 70), e sua revisão, agora sustentada 

no imperativo da sustentabilidade, origem de novo movimento Neo-

Brutalista, cujo manifesto se apresenta:

O Neo-Brutalismo, desvinculando-se do Brutalismo modernista, vem 

na segunda década do século XXI, apelar para uma nova intenção 

morfológica, com vista a assegurar uma maior sustentabilidade através 

de uma nova estética, declinada sobre novas morfologias. Brutalismo, 

sob o duplo significado de feio, ou não elaborado, e por isso cru, virgem 

ou natural, é também a expressão de força, traduzida em geometrias 

mais complexas, e não ortogonais, desvinculando-se de uma tendencia 

racionalista (Moderna), para outra organicista (pós-moderna). 
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A assunção de uma estética da irregularidade superficial, da neutralidade 

e inconsistência cromática, da solidez e robustez octaédrica, obtidos por 

cofragem, integrando diferentes tipologias de resíduos industriais, na 

constituição de pastas solidificáveis por alcalinização. Estas 3 condições, 

abrem oportunidade a uma nova tipologia de objetos ecológicos, agentes 

de uma nova estética mais sustentável.

O Neo-Brutalismo, constituirá também, o anuncio de uma nova 

mentalidade social, fazendo da economia circular, uma metáfora 

aplicável a outras dimensões (sanitárias, sociais e culturais), reconciliando 

novamente o resíduo industrial, com o produto que lhe deu origem. 

Esta corrente ideológica poderá adquirir, noutros âmbitos de consumo, 

como por exemplo o alimentar (onde o recurso a farinhas integrais 

constitui hoje um acréscimo de qualificação para a saúde), a expressão 

de uma nova atitude - alimento de aspeto mais grosseiro e texturado, 

mas que implicam uma absorção mais lenta e salutar. Traduzindo este 

fenómeno para a dimensão social, também se considera o beneficio 

de uma sociedade menos normalizada, trocando a exclusão da 

especialização, pela inclusão da diversidade, com vista a garantir a 

sustentabilidade da biosfera. 

Ainda que se considere a forma validada, tacitamente pelo sucesso 

de validação do programa, esperamos confirmar a sua validação 

pública, ao longo da atividade comercial, que se prevê desenvolver em 

fase posterior à da defesa desta tese. Com vista à operacionalização 

comercial da W2V, foram desenvolvidos, no âmbito deste projeto, meios 

promocionais de representação e comunicação (desenvolvimento de 

marca própria, website do projeto, catálogo de produtos, cartazes e 

anúncios de imprensa, bem como stand comercial para circular nas feiras 

da especialidade).

Identificando como objetivo desta tese, a construção de um domínio 

de conhecimento, pautado pela concepção de um novo argumento 

de consumo, mais ecológico (centrado na “tolerância ao erro”), a que 

designamos, pela sua expressão bruta, Neo-Brutalismo. O Neo-Brutalismo 

surge aqui representado pela exemplificação de um conjunto de produtos 

desenvolvidos, e pelo manifesto que os enunciam.
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Como desenvolvimentos futuros, parece-nos imprescindível que a W2V 

estabeleça parcerias com organizações dedicadas à comercialização e 

distribuição de design urbano, que reconheçam a verticalização da gestão 

do design, como condição essencial ao seu desenvolvimento. Nessa 

medida, recomenda-se a instalação de um gabinete criativo, dedicado 

ao desenvolvimento e comunicação de novos artefactos, bem como na 

criação de instrumentos comerciais de apoio à sua distribuição.

A parceria com empresas com experiencia consolidada na liderança do 

mercado, contribuirá, também, para vencer a resistência dos gabinetes de 

arquitetura e paisagismo, a receberem novas propostas comerciais.

Considerando a diferenciação epistemológica do contributo do designer 

quando comparado ao do artesão e do engenheiro, reconhecemos 

que o artesão evita conservadoramente inovar, repetindo modelos 

anteriormente adquiridos; o engenheiro, declinando conhecimento 

científico para uma prática empírica, promove otimização entre o 

programa e a tecnologia; mas, ao designer é reconhecida a tarefa 

de mediação cultural do artefacto, implicando atenção à dimensão 

comunicativa da forma (retórica), particularmente, enquanto 

condicionamento da recepção, resolução de problemas e criação de 

novas necessidades simbólicas, ou seja, produção de significados.
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Glossário

AEA - Agência Europeia do Ambiente

APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Brutalismo - Estilo arquitetónico que surge na Europa em meados do 

século XX, adquirindo maior popularidade durante os anos 1950 e 

1960. Cararaterizada pela utlização austera e aparente do material 

(betão), deixando evidencias construtivas (cofragem) e explorando 

expressivamente a escala monumental dos edificios como afirmação do 

social. 

Cimento Portland - Tipo de cimento mais utilizado na construção civil. 

Cunhado com este nome por Joseph  Aspdin (1824)

Clinkers - Nódulos de material resultantes do aquecimento da argila, 

calcário e aluminosilicatos a altas temperaturas, usados no fabrico do 

cimento.

Código LER - Códigos atribuídos ás diferentes tipologias de resíduos 

presentes na Lista Europeia de Resíduos

Cofragem - Estrutura temporária utilizada nomeadamente na construção 

civil

Cradle to Cradle - “do berço ao túmulo”. Sistema que presupõe a 

reutilização dos desperdicios de produtosna manufatura de novos 

produtos (cradle = berço)

Cradle to Grave - Sistema que define o descarte dos produtos sem que 

haja o sei reaproveitamento (

CVR - Centro de Valorização de Resíduos. Organização Portuguesa, 

sediada em Guimarães, dedicada à classificação, recolha e tratamento de 

resíduos industriais (parceiro do projeto Geodesign).

Design - Desenho de artefactos, dispositivos e serviços para mediação 

cultural

Desperdício - Restos ou residuos que resultam da manipulação ou 
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fabricação de produtos

DGA - Direcção Geral do Ambiente 

EAP - Environmental Action Programme

Eco - Prefixo de origem lat. que significa “casa” habitualmente associado 

à gestão ambiental, ecologia, ou à gestão dos recursos, economia.

Ecológico - Algo que protege ou não prejudica o ambiente

Economia Circular - Conceito desenvolvido por Walter Stahel (1976) 

que carateriza o sistema económico focado na redução de resíduos 

produzidos, através da sua reutilização pela incorporação em novos 

produtos vendáveis. 

Eurostat - Departamento de estatística da União Europeia

Geo - Prefixo de origem lat. que define a Terra

Geodesign - Designação do projeto de desenho de novos bens 

transácionáveis para a arquitetura, ambientalismo e urbanismo, 

integradores de resíduos industriais, que resulta do consórcios entre 

CVR, Design, UM, UTAD e W2V, com consultoria externda da UA, e 

financiamento Norte 2020, iniciado em Novembro de 2016 e com 

conclusão em Novembro 2019, identificado pelo número X). O projeto 

foi idealizado sob a hipótese da geopolimerização alcalina dos resíduos 

industriais, tendo o seu  

Mock-up - Modelo de estudo à escala real de um produto ou objeto, o 

mesmo que maqueta.

Neo-Brutalismo - Designação de um novo movimento estético 

desenvolvido no ambito do projeto Geodesign, que establece  correlações 

ao brutalismo do século XX, agora exprimindo não tanto a mergencia 

politica do proletariado, mas o imperativo da sustentabilidade ambiental 

pela reintegração do residual no essencial (economia circular). 

Reciclagem - Processo cujo objetivo é o de transformar materiais usados 

em novos produtos



347Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado

Resíduos - Designação genérica para a caraterização de sobras ou 

restos de algo. A produção de resíduos é inerente à existencia humana, 

podendo abranger as mais diversas àreas de atividade (doméstica, 

hospitalar, industrial, etc.). O imperativo da sustentabilidade ambiental 

veio requisitar uma atenção particular na sua identificação e classificação, 

com vista à eventual valorização por reciclagem, reutilização ou selagem 

em aterro. A sofisticação desta atividade tem vindo a justificar um 

complexo processo de certificação internacional. 

Resíduos industriais - Segundo a legislação em vigor, os resíduos 

industriais com origem na transformação e fabrico de bens 

transacionáveis, tem origem mais frequente em depósitos de fundição 

(escória) ceras de fundição, lamas de efluentes (decorrentes de corte, 

polimento e pintura), cinzas volantes (pó de filtragem), fragmentação de 

produtos cerámicos e de vidro rejeitados. 

Sustentabilidade - Gestão da coexistencia da biosfera com a sobrevivência 

humana implicando a sua regeneração contínua. Conceito divulgado e 

desenvolvido por Gro Brundtland (1987), devendo constituir resposta 

integrada à dimensões social, economica e ambiental, mais tarde 

revista por Fritjof Capra (2007), sob o agenciamento datecnologia, da 

cultura e da politica). O Projeo Geodesign indiretamente financiado 

pela comunidade europeia, constitui exemplo desta nova mentalidade, 

propondo-se contribuir para a circularidade da economia.

UA - Universidade de Aveiro

UE - União Europeia

UM - Universidade do Minho

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

W2V - Waste to Value. Organização Portuguesa sediada em Guimarães 

dedicada à criação de bens transacionáveis produzidos por transformação 

ou incorporação de resíduos industriais (parceiro do projeto Geodesign).

WWW - World Wide Web

www.geodesignproject.com - Sitio na web para a divulgação do projeto 

Geodesign.
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fig. 37 Catálogo de produtos Geodesign p. 62
fig. 38 Miolo do catálogo de produtos Geodesign p. 63
fig. 39 Monte de cinzas volantes, nas instalações da Hindalco, em Sambalpur, 
Odisha, India p. 67
fig. 40 Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, antes de ser devastado pela 
lama das barragens p. 79
fig. 41 Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, depois de ser devastado 
pela lama das barragens p. 79
fig. 42 Representação esquemática do ciclo natural dos nutrientes p. 84
fig. 43 Esquema representativo da economia circular p. 86
fig. 44 Esquema do processo  Cradle to Cradle Passport da Maersk p. 87
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fig. 45 Cartaz da campanha Don’t buy this jacket p. 88
fig. 46 Camisa da Patagonia onde é visível a reparação realizada num dos 
eventos Worn Wear p. 88
fig. 47 Painel modular utilizado na construção do CGI p. 91
fig. 48 Aspeto dos paineis já colocados no edificio finalizado p. 91
fig. 49 Aeroporto de Brisbane West Wellcamp em pleno funcionamento p. 
92
fig. 50 Construção do Aeroporto de Brisbane West Wellcamp p. 92
fig.51 Colecção Paper Bricks do Estúdio Woojai p. 93
fig. 52 Pormenor do banco Paper Bricks p. 93
fig. 53 Desperdícios de pele utilizados por Penardes para a produção da 
colecção Structural Skin p. 94
fig. 54 Desperdícios de peles durante o processo de preparação para 
obtenção de um novo material p. 94
fig. 55 Compactação das peles pré-impregenadas numa goma natural p. 94
fig. 56 Mesa Structural Skin de Jorge Penardes p. 95
fig. 57 Pormenor da mesa Structural Skin onde é possivel identificar a mescla 
obtida pela utilização de diferentes peles p. 95
fig. 58 Desperdício textil durante o processo de transformação em novo 
material p. 96
fig. 59 Painéis decorativos Démode p. 96
fig. 60 Cadeiras Démode p. 96
fig. 61 Vigas pré-fabricadas na fábrica da Vertec Composites p. 97
fig. 62 Montagem da ponte sobre o Rio Tweed em Peebleshire, Escócia p. 97
fig. 63 Ponte em fase de conclusão, onde é percétivel a sua elevada 
resistência p. 98
fig. 64 Construção realizada a partir de tijolos RePlast, desenvolvidos pela By 
Fusion p. 99
fig. 65 Le Plan Voisin. Maquete representativa da propostas de design para a 
cidade de Paris, autoria de de Le Corbusier, 1925 p. 103
fig. 66 Banco Évora d’A Cimenteira do Louro p. 104
fig. 67 Banco Funchal d’A Cimenteira do Louro p. 104
fig. 68 Bancos e mesa linha Ar Puro, do Grupo Amop p. 104
fig. 69 Banco com costas para Floreira FT1 da Concretex p. 105
fig. 70 Banco B19 da CRP p. 106
fig. 71 Banco B202A da CRP p. 106
fig. 72 Composição de bancos Gota da Farcimar p. 107
fig. 73 Banco Farci da Farcimar p. 107
fig. 74 Banco Clip B1 da Ieta Design p. 107
fig. 75 Bancos Boomerang da Larus p. 108
fig. 76 Banco Form da Sit Design p. 109
fig. 77 Banco Wave da Sit Design p. 109
fig. 78 Banco Grupo Verdasca p. 110
fig. 79 Redondo para árvores Grupo Verdasca p. 110
fig. 80 Banco Zohar da Arica p. 110
fig. 81 Banco Blossom da Arica p. 110
fig. 82 Bancos Demetra C e Demetra Y da Bellitalia p. 111
fig. 83 Banco Origame da Breinco p. 111
fig. 84 Sistema Arpa da Concrete Rudolph p. 112
fig. 85 Banco Coxa da Francioli p. 112
fig. 86 Banco Heka da Francioli p. 112
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fig. 87 Banco Ela da Killeshal p. 113
fig. 88 Banco Emme da Lab23 p. 114
fig. 89 Cadeira Obrac da Mobilum p. 114
fig. 90 Banco Heka da Mobilum p. 114
fig. 91 Banco Cityscape da Urbastyle p. 115
fig. 92 Oferta cromática e de acabamentos para revestimento exterior de 
paredes p. 118
fig. 93 Oferta cromática e de acabamentos para revestimento exterior de 
paredes p. 118
fig. 94 Proposta de jardim vertical produzido em espuma e feltro p. 118
fig. 95 Revestimento exterior de paredes produzido em betão p. 119
fig. 96 Formas tridimensionais para revestimento de fachadas p. 119
fig. 97 Mostruário de algumas das texturas para cofragem produzidas pela 
Reckli p. 119
fig. 98 Pormenor de compósito de base cimentício com resíduos de vidro p. 
120
fig. 99 Lavatório produzido a partir de pedra natural p. 120
fig. 100 Início da exposição no Pinakothek der Modern em Munique p. 124
fig. 101 Núcleo dedicado à industria motorizada p. 124
fig. 102 Cão-robot Aibo da Sony p. 125
fig. 103 Evolução dos computadores portateis da Apple p. 125
fig. 104 (frt-tras.) Armchair 41, Tea Trolley 91 e Armchair 42 de Alvar Aalto p. 
125
fig. 105 Em primeiro plano, conjunto de mesa, banco e cadeira de Warren 
Platner para a Knoll p. 126
fig. 106 Motor 132 desenvolvido pela BMW para avionetes (1933) p. 126
fig. 107  (esq. - dir) candeeiro Bulb de Ingo Maurer (1966), TV Relax Chaise 
Lounge de Luigi Colani (1969), cadeira B5 de Stefan Wewerka (1982) e Hi-Fi 
Vision 2000 de Thilo Oerke (1971) p. 127
fig. 108 House of Wonders de Werner Aisslinger p. 127
fig. 100 Pormenor do expositor rotativo na exposição de Werner Aisslinger p. 
128
fig. 110 Zona oficina na exposição de Werner Aisslinger p. 128
fig. 111 Robot-ortelão p. 128
fig. 112 Horta do robot-ortelão p. 128
fig. 113 Estufa UV p. 128
fig. 114 Alguns dos artefactos exibidos na exposição de Francis Kerré p. 129
fig. 115 Pormenor da textura natural num dos tijolos exibidos p. 130
fig. 116 Estudo dos tijolos produzidos em Burkina Faso p. 130
fig. 117 Peças funcionais produzidas pelos locais de Burkina Faso, 
selecionadas por Francis Kerré p. 130
fig. 118 Instalação The End of the Twentieth Century de Joseph Beuys 
presente na Pinakotek der Modern p. 131
fig. 119 Schlitten de Joseph Beuys (1969) p. 131
fig. 120 Erdtelephon de Joseph Beuys p. 131
fig. 121 Instalação de Nani Marquina na IMM Cologne p. 133
fig.122 Exposição da obra de Todd Bracher p. 134
fig. 123 Alguns dos artefactos artesanais na exposição Das Haus de Todd 
Bracher p. 135
fig. 124 Objetos do quotidiano em exposição p. 135
fig. 125 Candeeiro produzido em betão pigmentado (autor desconhecido) p. 
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136
fig. 126 Seaside bench de Thélonious Goupil p. 137
fig. 127 Pormenor do Seaside bench de Thélonious Goupil, onde é visivel a 
união do molde p. 137
fig. 128 Mostra de maquetas produzidas através de impressão 3D de 
materiais cerâmicos p.138
fig. 129 2º núcleo de exposição maquetas produzidas através de impressão 
3D p.138
fig. 130 Pormenor de um dos artefactos expostos onde é evidente a 
influencia da estética brutalista p.139
fig. 131 Peças de madeira invocando para o natural, inacabado, bruto p.139
fig. 132 Pormenor da Maison du Brésil de Le Corbusier (1957) p.143 
fig. 133 Edifício na rua Charles Michels da autoria de François Coignet p.145
fig. 134 Edifício de habitação na Rue de Franklin da autoria de Auguste 
Perret p.146
fig. 135 Edifício comercial na Rue de Ponthieu da autoria de Auguste Perret 
p.146
fig. 136 Palais Stoclet da autoria de Josepg Hoffmann p.147
fig. 137 Villa Savoye da autoria de Le Corbusier p.147
fig. 138 Capa original da edição de 1966 do livro New Brutalism da autoria 
de Reyner Banham p.149
fig. 139 Edificio da Unité d’Habitacion de Marselha da autoria de Le 
Corbusier p.150
fig. 140 Desenhos originais de Le Corbusier para o desenvolvimento do 
Sistema Modulor p.151
fig. 141 Interior de apartamento da Unité d’Habitation, onde são visíveis os 
módulos que dão origem à cozinha p.152
fig. 142 Capa da revista Architectural Design, janeiro 1955 p.154
fig. 143 Manifesto Brutalista de Alisson e Peter Smithson, na Architectural 
Design, janeiro 1955 p.155
fig. 144 Casar de Cáceres de Juan Díaz Bernardo (2003) p.156
fig. 145 Casa da Música de Rem Koolhas (2005) p.156
fig. 146 Fundação Iberê Camargo de Siza Vieira (2008) p.156
fig. 147 Pierresvives de Zaha Hadid (2012) p.156
fig. 148 Centro Roberto Garza Sada de Tadao Ando (2012) p.156
fig. 149 Centro de Inovação UC de Alejandro Aravena (2014) p.156
fig. 150 Cimento Portland p.157
fig. 151 Cimento branco p.157
fig. 152 Cofragem tradicional realizada com recurso a ripas de madeira p.158
fig. 153 Marcas de cofragem visiveis na fachada da Maison du Brésil de Le 
Corbusier (1959) p.158
fig. 154 Placas de contraplacado para cofragem p.158
fig. 155 Cofragem modular de aço p.158
fig. 156 Cofragem modular de fibra de vidro p.159
fig. 157 Cofragem modular de plástico p.159
fig. 158 Escoras metálicas de suporte às cofragens p.159
fig. 159 Vigas de madeira Doka p.159
fig. 160 Pormenor da fachada da Casa da Música de Rem Koolhaas (2005) 
p.159
fig. 161 Chandigarh Secretariat, Punjab, Índia, 1950s, Le Corbusier p.162
fig. 162 Chandigarh Secretariat, Punjab, Índia, 1950s, Le Corbusier p.162
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fig. 163 Unité d’Habitation, Marselha, França 1952, Le Corbusier p.162
fig. 164 Unité d’Habitation, Marselha, França 1952, Le Corbusier p.162
fig. 165 Notre-Dame de Royan, Royan, França 1958, Guillaume Gillet p.162
fig. 166 Notre-Dame de Royan, Royan, França 1958, Guillaume Gillet p.162
fig. 167 Pavilhão do Brasil, Paris, França 1958, Le Corbusier p.163
fig. 168 Pavilhão do Brasil, Paris, França 1958, Le Corbusier p.163
fig. 169 Sky House, Japão 1958, Kiyonori Kikutake p.163
fig. 170 Sky House, Japão 1958, Kiyonori Kikutake p.163
fig. 171 Temple Street Parking Garage, New Heaven, Connecticut, EUA 1961, 
Paul Rudolph p.164
fig. 172 Temple Street Parking Garage, New Heaven, Connecticut, EUA 1961, 
Paul Rudolph p.164
fig. 173 Katsushika Ward Office, Tóquio, Japão 1963, Takeo Sato & 
Associates p.164
fig. 174 Katsushika Ward Office, Tóquio, Japão 1963, Takeo Sato & 
Associates p.164
fig. 175 Oita Prefectural Library, Oita, Japão, 1962-1966, Arata Isozaki p.164
fig. 176 Oita Prefectural Library, Oita, Japão, 1962-1966, Arata Isozaki p.164
fig. 177 Habitat 67, Montreal, Quebec, Canadá 1967, Moshe Safdie p.165
fig. 178 Habitat 67, Montreal, Quebec, Canadá 1967, Moshe Safdie p.165
fig. 179 Lee High School, New Haven, Connecticut, EUA 1969, Kevin Roche, 
John Dinkeloo and Associates p.165
fig. 180 Lee High School, New Haven, Connecticut, EUA 1969, Kevin Roche, 
John Dinkeloo and Associates p.165
fig. 181 Armstrong Rubber Company, West Haven, Conneticut, EUA 1970, 
Marcel Breuer and Robert F. Gatje p.166
fig. 182 Armstrong Rubber Company, West Haven, Conneticut, EUA 1970, 
Marcel Breuer and Robert F. Gatje p.166
fig. 183 Residência Sénior, Munique, Alemanha 1971, Peter Seifert p.166
fig. 184 Residência Sénior, Munique, Alemanha 1971, Peter Seifert p.166
fig. 185 Government Service Center, Boston, Massachusetts, EUA 1972, Paul 
Rudolph p.166
fig. 186 Government Service Center, Boston, Massachusetts, EUA 1972, Paul 
Rudolph p.166
fig. 187 Biblioteca Central, Birmingham, West Midlands, Reino Unido 1974, 
John Madin p.167
fig. 188 Biblioteca Central, Birmingham, West Midlands, Reino Unido 1974, 
John Madin p.167
fig. 189 The Alexandra and Ainsworth Estate, Camden, Londres, Reino 
Unido, 1979, Neave Brown p.167
fig. 190 The Alexandra and Ainsworth Estate, Camden, Londres, Reino 
Unido, 1979, Neave Brown p.167
fig. 191 Casar de Cáceres Bus Station, Cáceres, Spain 2003, Juan Díaz 
Bernardo p.168
fig. 192 Casar de Cáceres Bus Station, Cáceres, Spain 2003, Juan Díaz 
Bernardo p.168
fig. 193 Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil 2008, Siza Vieira 
p.168
fig. 194 Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil 2008, Siza Vieira 
p.168
fig. 195 Pierresvives, l’Herault, Montpellier, França 2012, Zaha Hadid p.168
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fig. 196 Pierresvives, l’Herault, Montpellier, França 2012, Zaha Hadid p.168
fig. 197 Centro Roberto Garza Sada, Monterrey University, Monterrey, 
Mexico 2012, Tadao Ando p.169
fig. 198 Centro Roberto Garza Sada, Monterrey University, Monterrey, 
Mexico 2012, Tadao Ando p.169
fig. 199 Centro de Inovação UC, Santiago, Chile 2014, Alejandro Aravena | 
ELEMENTAL p.169
fig. 200 Centro de Inovação UC, Santiago, Chile 2014, Alejandro Aravena | 
ELEMENTAL p.169
fig. 201 Gráfico circular de registo da análise dos edifícios Brutalistas p.170
fig. 202 Sessão de registo da análise individual dos edifícios Brutalistas p.170
fig. 203 Compilação dos resultados obtidos a partir da análise aos edifícios 
compreendidos entre 1950 e 1959 p.171
fig. 204 Compilação dos resultados obtidos a partir da análise aos edifícios 
compreendidos entre 1960 e 1969 p.171
fig. 205 Compilação dos resultados obtidos a partir da análise aos edificios 
compreendidos entre 1970 e 1979 p.172
fig. 206 Compilação dos resultados obtidos a partir da análise aos edificios a 
partir do ano 2000 p.172
fig. 207 Gráfico da análise comparativa de edifícios p.173
fig. 208 Projeção tridimensional do edifício Pierres Vives de Zaha Hadid p.176
fig. 209 Detalhe construtivo no edifício Pierres Vives de Zaha Hadid p.177
fig. 210 Detalhe aerodinâmico do BMW Z8, da autoria de Henrik Fisker p.177
fig. 211 Pormenor do edifício Casar de Cáceres (2013), onde são 
perfeitamente visíveis as marcas construtivas p.178
fig. 212 Detalhes construtivos da Unité d’Habitation (1952) p.179
fig. 213 Standing Lamp de Serge Mouille, 1952 p.180
fig. 214 Egg Chair de Arne Jacobsen,1958 p.180
fig. 215 Superbox de Ettore Sottsass, 1966 p.181
fig. 216 EA208 de Charles e Ray Eames,1969 p.181
fig. 217 Módulos Bobby de Joe Colombo, 1970 p.181
fig. 218 Máquina Sixtant 8008 de Dieter Rams, Florian Seiffert, Robert 
Oberheim para a Braun, 1973 p.181
fig. 219 (pg. esq.). Diferentes formulações de geoplímero no Laboratório de 
Engenharia Mecânica da Universidade do Minho p.188
fig. 220 Resíduo de corte e polimento de pedra p.189
fig. 221 Resíduo rico em hidróxido de alumínio p.189
fig. 222 Resíduo rico em hidróxido de ferro p.190
fig. 223 Resíduo de cera industrial p.190
fig. 224 Resíduo de pó de tinta de lacagem p.190
fig. 227 Provetes de diferentes formulações, desenvolvidas no laboratório de 
Metalurgia da Universidade do Minho p.191
fig. 228 Provetes de diferentes formulações, desenvolvidas no laboratório de 
Metalurgia da Universidade do Minho p.192 
fig. 229 Provetes utilizados na 1a sessão de envelhecimento artificial p.195
fig. 230 Provete de referência R1 p.196
fig. 231 Provete de referência R2 p.196
fig. 232 Provete “boomerang” 7 da formulação 1 p.196
fig. 233 Provete “boomerang” 8 da formulação 2 p.196
fig. 234 Provete da formulação 157 p.198
fig. 235 Provete da formulação 165 p.198
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fig. 236 Provete da formulação 177 p.198
fig. 237 Provete da formulação 179 p.198
fig. 238 Provete da formulação 215 p.198
fig. 239 Provete da formulação 216 p.198
fig. 240 Provete da formulação 217 p.199
fig. 241 Provete de cera industrial p.199
fig. 242 Provete da formulação de cera + 30% AMR p.199
fig. 243 Provete da formulação de cera + 30% LAA p.199
fig. 244 Provete da formulação de cera + 30% Bollinghaus p.199
fig. 245 Provete da formulação de cera + 30% pó de tinta p.199
fig. 246 Câmara de ensaio climático ESPEC ARL-680 p.200
fig. 247 Dimensão dos provetes de secção quadrada p.203
fig. 248 Comprimento dos provetes p.203
fig. 249 Provetes da formulação 177 em preparação para ensaios à 
compressão p.204
fig. 250 Equipamento Lloyd LR50K+ utilizado nos ensaios p.204
Fig. 251 Provetes na camara climática antes do inicio do 1º ciclo p.204
fig. 252 Alteração visível à superficie do provete 7 p.205
fig. 253 Alteração visível à superficie do provete 3 p.205
fig. 254 Comparação da descoloração dos provetes 3 e 4 comparativamente 
ao provete de referencia R1 p.205
fig. 255 Descoloração visível na base do provete 7 p.205
fig. 256 Pesagem dos provetes p.205
fig. 257 Comparação da descoloração dos provetes 5 e 6 face ao provete de 
referencia R2 p.206
fig. 258 Fissuração visível no provete 8 p.206
fig. 259 Fraturação total do provete 8 p.206
fig. 260 Aparecimento de fissuras no provete 5 p.206
fig. 261 Aparecimento de fissuras no provete 6 p.206
fig. 262 Fissuras visíveis no provete de referência R2 p.207
fig. 263 Fissuras visíveis no provete de referência R2 p.207
fig. 264 Erosão no provete 7 no final do ciclo 10 p.207
fig. 265 Fissuras visíveis no provete de referência R2 p.207
fig. 266 Aspeto geral do provete 7 no final dos 20 ciclos p.208
fig. 267 Comparação do provete 7 antes do ciclo 1 (esquerda), e após o ciclo 
20 (direita) p.208
fig. 268 Total deformação no provete de cera reciclada (rosa) p.211
fig. 269 Fissuração no provete de cera reciclada (rosa) p.211
fig. 270 Fissuração visível à superfície do provete 157 p.212
fig. 271 Fissuração visível à superfície do provete 157 p.121
fig. 272 Agravamento da fissuração visível à superfície do provete 157 p.212
fig. 273 Registo da temperatura do provete “cera + 30% pó de tinta” p.213
fig. 274 Deformação do provete “cera + 30% pó de tinta” p.213
fig. 275 Fissuração no provete “cera + 30% pó de tinta” p.213
fig. 276 Deformação com fissuração visível do provete “cera + 30% pó de 
tinta” p.214
fig. 277 Fissuração no provete “cera + 30% AMR” p.214
fig. 278 Fissuração no provete 157 p.214
fig. 279 Desintegração do provete 157 p.214
fig. 280 Desintegração do provete 157 p.214
fig. 281 Provete 165 p.215
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fig. 282 Provete 177 p.215
fig. 283 Provete 179 p.215
fig. 284 Provete 215 p.215
fig. 285 Provete 216 p.215
fig. 286 Provete 217 p.215
fig. 287 Provete no equipamento de ensaios p.219
fig. 288 Caderno de esquiços de Francisco Providência p.222
fig. 289 Exemplo de estudo de antropometria realizado pela NASA p.226
fig. 290 Ilustração de Ferninand Knab, representativa dos Hanging Gardens 
of Babylon p.228
fig. 291 Conceitos estruturais de jardim vertical de Thomson e Sorvig p.228
fig. 292 Instalação de fachada verde com painéis modulares de treliça em 
Ellington, Califórnia, realizado pela Greenscreen p.229
fig. 293 Instalação de vegetação em sistema de grelha p.230
fig. 294 Parede Viva instalada num edifício de escritórios em Atranta, EUA, 
pela GSky p.230
fig. 295 Talude revestido com blocos modulares criando uma Landscape Wall 
p.231
fig. 296 Moldes realizados em MDF p.235
fig. 297 Laboratório de prototipagem e maquetização p.235
fig. 298 Espátula metálica p.236
fig. 299 Misturador para berbequim p.236
fig. 300 Gamela p.236
fig. 301 Negativo de textura, realizada com recurso a canas de Bambu p.236
fig. 302 Molde com aro superior preenchido com gesso p.236
fig. 303 Positivo em gesso, da figura previamente modelada em barro p.237
fig. 304 Compilação de texturas naturais pesquisadas p.238, 239
fig. 305 Esquiços de estudo dos blocos modulares para pavimento p.240
fig. 306 Modelação tridimensional do bloco modular “Boomerang” p.241
fig. 307 Cofragens em contraplacado p.241
fig. 308 Cofragem em MDF p.241
fig. 309 Moldes de contraplacado para blocos modulares de pavimento do 
modelo 2 e 1 p. 242
fig. 310 Molde de MDF para blocos modulares de pavimento do modelo 
boomerang p. 242
fig. 311 Molde de XPS para blocos modulares de pavimento do modelo 
boomerang p. 242
fig. 312 Molde de XPS para blocos modulares de pavimento do modelo 2 p. 
242
fig. 313 Molde de XPS para blocos modulares de pavimento do modelo 1 p. 
243
fig. 314 Molde de XPS para blocos modulares de pavimento do modelo 3 p. 
243
fig. 315 Secagem dos protipos ao ar livre p. 243
fig. 316 Composição de blocos modulares do modelo Boomerang (esq.), 
Composição de blocos modulares do modelo 1 (dir.) p. 243
fig. 317 Composição de blocos modulares do modelo 2 p.244
fig. 318 Composição de blocos modulares do modelo 3 p.244
fig. 319 Simulação bidimensional de pavimento modelo boomerang p.244
fig. 320 Simulação bidimensional de pavimento modelo 1 p.245
fig. 321 Simulação bidimensional de pavimento modelo 2 p.245



Geodesign - valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado368

fig. 322 Simulação bidimensional de pavimento modelo 5 p.245
fig. 323 Simulação bidimensional de pavimento modelo 3 p.246
fig. 324 Muro Inca em Cusco, Peru p.246
fig. 325 Fachada de edifício na Cuesta del Almirante, Cusco, Peru p.247
fig. 326 Esquiços do estudo de formas com o modelo 6, 7 e 8 (esq. dir.) 
p.248
fig. 327 Montagem das formas em conjuntos p.248
fig. 328 Prótotipos do modelo 6 e 7 em processo de secagem p.249
fig. 329 Protótipos do modelo 8 p.249
fig. 330 Protótipos do modelo 7 p.250
fig. 331 Pictograma football para os Jogos Olímpicos de Munique, da autoria 
de Otl Aicher p.251
fig. 332 Pictograma ciclismo para os Jogos Olímpicos de Munique, da autoria 
de Otl Aicher p.251
fig. 333 Levantamento da grelha do pictograma football p.251
fig. 334 Levantamento da grelha do pictograma ciclismo p.251
fig. 335 Conjunto de pictogramas de Otl Aicher p.252
fig. 336 Redesenho dos pictogramas de Otl Aicher por Sosuke Sugiura (2012) 
p.252
fig. 337 Processo construtivo dos pictogramas de Nikolai Belkov p.253
fig. 338 Levantamento da grelha construtiva dos pictogramas de Nikolai 
Belkov p.253
fig. 339 Conjunto de pictogramas de Nikolai Belkov p.253
fig. 340 Estudo de forma geométrica sob grelha de 60º/60º p.254
fig. 341 Estudo de forma geométrica sob grelha de 50º/65º p.254
fig. 342 Estudo de forma geométrica sob grelha de 50º/60º p.254
fig. 343 Sobreposição de formas geométricas em grelha quadrangular p.255
fig. 344 Esquiço de estudo de padrão p.255
fig. 345 Esquiço de estudo de padrão p.255
fig. 346 Maquetes à escala real de blocos modulares para pavimento do 
modelo Cusco p.256
fig. 347 Render de pavimento composto por blocos modulares Cusco p.256
fig. 348 Esquiços de estudo para soluções de jardim vertical (de cima para 
baixo - Pê, Puzz, Bucket, Pirâmide) p.257
fig. 349 Modelação 3D dos módulos de jardim vertical Pê com sistema de 
rega integrado p.258
fig. 350 Proposta de jardim vertical modelo Pê p.259
fig. 351 Representação de sistema de encaixe do vaso no modelo Puzz p.260
fig. 352 Equipamento de produção de tijolos por compactação p.260
fig. 353 Simulação de jardim vertical modelo Puzz p.261
fig. 354 Módulos de jardim vertical modelo Piramide p.261
fig. 355 Pote de lã pré-carregado com substrato e sementes, da Life in a bag 
p.262
fig. 356 Prótotipos de módulos de jardim vertical Piramide p.262
fig. 357 Proposta de jardim vertical modelo Piramide p.262
fig. 358 Ferramenta de extrusão com várias matrizes para plasticina p.263
fig. 359 Esquiços para o desenvolvimento do módulo Double p.264
fig. 360 Modelação tridimendional do módulo Double p.264
fig. 361 Matriz em XPS para o módulo de jardim vertical Double p.265
fig. 362 Protótipos dos módulos Double produzidos em gesso p.265
fig. 363 Protótipos do módulo Double p.265
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