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• Inventariar as quantidades de lamas do processamento da pedra gerada em 

Portugal, bem como os destinos atuais e potenciais desta tipologia de 

resíduos;

• Estudar a viabilidade de valorização das lamas noutros sectores industriais

por forma a minimizar a produção de resíduos e criar estratégias que 

promovam a economia circular;

• Disseminar os resultados obtidos, nomeadamente com as potenciais 

estratégias de valorização das lamas, incluindo a viabilidade noutros setores 

industriais pelas empresas dos subsectores abrangidos.

Objetivos do projeto
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• Potenciar a valorização de resíduos cujo destino final atual é a deposição em 

aterro, promovendo estratégias de eco-inovação e de economia circular;

• Redução de impactes ambientais associados à armazenagem e eliminação destes 

materiais;

• Potenciar o uso mais eficiente e racional dos recursos naturais (argila, areia);

• Promoção de simbioses industriais, onde os desperdícios, subprodutos ou 

resíduos de indústrias da pedra, são valorizados como recursos (matérias-primas) 

em empresas cerâmicas.

Importância do estudo
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• Estudo do estado da arte;

• Estudos de viabilidade técnica e económica de reposição de cotas na recuperação 

paisagística de pedreiras;

• Ensaios de incorporação de lamas do processamento da pedra em composições 

industriais (ex.: cerâmica);

• Desenvolvimento de metodologias para a “desclassificação” de resíduos ou “fim 

do estatuto de resíduos”;

• Divulgação geral dos resultados do projeto e elaboração de relatório final.

Ações a desenvolver
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Estudo do estado da arte

• Consulta e pesquisa bibliográfica

• Levantamento das empresas de processamento de pedra:

– Localização geográfica;

– Processo e produtos fabricados;

– Tipo de lamas geradas;

– Quantidade de lamas geradas;

– Destino das lamas geradas – utilizados e potenciais.

Ações a desenvolver
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Ensaios de incorporação

• Formulação de composições cerâmicas com incorporação de diferentes 

percentagens de lamas;

• Ensaios de aptidão tecnológica;

• Análise comparativa das propriedades dos produtos com e sem adição de lamas.

Ações a desenvolver
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• Guia ou estudo de mercado de potenciais destinos para as lamas de 

processamento da pedra, incluindo simbioses industriais;

• Conhecimento dos resultados dos ensaios de incorporação de lamas em materiais 

cerâmicos de construção;

• Divulgação dos resultados em artigos ou comunicações em eventos ou revistas da 

especialidade.

Resultados expectáveis
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ECONOMIA CIRCULAR

Estratégias

Economia Circular consiste

numa “resposta ao desejo de

um crescimento sustentável

no contexto da pressão

crescente que a produção e o

consumo exercem sobre o

ambiente e os recursos

mundiais”.
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ECONOMIA CIRCULAR

Estratégias

Existem diversas estratégias que podem ser aplicadas para melhorar a

eficiência dos recursos:

Desmaterialização
dos produtos e 

serviços
Ecodesign

Pensamento de 
ciclo de vida

Prevenção da 
produção de 

resíduos

Extensão do ciclo
de vida do 
produto

Simbioses
industriais
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A colaboração das empresas é imprescindível para o 

bom curso deste PROJECTO

MUITO OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO !

Contactos: marisa@ctcv.pt


