
O QUE É “PEDRA ARTIFICIAL” 
 

A verdadeira “pedra artificial” é uma pedra metafórica feita pelo homem, que se assemelha à 
pedra de cantaria natural. É um produto quase impermeável à humidade, por forma a que os efeitos da 
sua exposição ao tempo melhorem efectivamente a sua aparência. A pedra artificial tem melhor 
desempenho que o betão pré-fabricado e que a pedra calcária, no que respeita a resistência, longevidade 
e aparência. 

 
 Apesar de a pedra artificial poder ser considerada um produto recente, ela provém na 

realidade dos tempos medievais. A sua primeira utilização conhecida teve lugar em França durante o 
século XII sob a forma de fortificações medievais que ainda chegaram aos nossos dias. Foi só a partir de 
1920 que a pedra artificial passou a ser largamente usada nos Estados Unidos da América. Desde essa 
altura, a sua utilização cresceu significativamente, e hoje é considerada superior, em qualidade e 
durabilidade, à pedra de cantaria natural usada na construção. 

 
Pedra artificial por via húmida 

 
 As fábricas Edwards produzem diariamente pedra artificial, quer por via húmida, quer por via 
seca, os dois mais usados métodos de moldagem nos nossos dias. Cada método exige o estudo de uma 
composição meticulosamente proporcionada, a qual consiste em areias naturais misturadas com calcário 
britado, e que é conforme aos requisitos da ASTM-C33. A areia e as combinações de calcários são 
adicionadas com cimento Portland branco (ASTM-C150) e com uma gama de pigmentos coloridos 
(ASTM-C979) para se criar a mistura final, quer seja para via húmida, quer seja para via seca. Ambos os 
métodos de moldagem excedem a especificação normativa industrial (04720). A resistência à 
compressão (ASTM-C1194) excede 6500 psi (457 kg/cm2) e a taxa de absorção (ASTM-C1195) é inferior 
a 6%. 
 
 A pedra artificial por via húmida é usada em pedras de maior dimensão, tais como colunas, 
painéis de tímpanos e outros produtos de pedra artificial que pesem mais do que 1 tonelada, ou que 
tenham ancoragens para suspensão. A via húmida e a via seca podem ser usadas no mesmo projecto e 
podem ser conformes às especificações normativas sobre cores e texturas (ASTM-C1364) para pedra 
artificial arquitectónica. Todos os produtos por via húmida são deixados no molde durante 
aproximadamente 24 horas, e então descofrados. 
 

Pedra artificial por via seca 
 
A pedra artificial por via seca é um betão com abaixamento (slump) zero que é moldado por 

vibração até que fique densamente compactado e pronto para ser logo desmoldado. A moldagem por via 
seca, ou VDT como é vulgarmente chamada, é particularmente conveniente para peças que tenham que 
ser prontamente reproduzidas logo que o molde seja esvaziado, e repetidas muitas vezes durante um 
período de 8 horas de trabalho. 

 
A moldagem por via seca convém habitualmente mais para peças pequenas e repetitivas que 

tenham um lado plano. Um molde típico pode produzir mais que 100 peças por dia de trabalho. Ambos os 
métodos necessitam de um processo de acabamento quimicamente retardado para que seja removida a 
matriz superficial do cimento e para ficar exposta a sua cor natural. A fábrica Edwards também passa à 
lixa todas as peças para criar uma textura superficial fina que suplantará a da maioria das pedras 
naturais. 

 
Quer seja pedra artificial Edwards por via seca quer por via húmida, ela será a sua 

primeira escolha para as suas necessidades de pedra artificial. Consulte-nos para que o 
ajudemos a decidir qual o caminho que o seu projecto deve seguir. 
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