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RESUMO 

Ao longo dos últimos anos, a indústria da construção tem contribuído de forma negativa nos 

impactos ambientais que o planeta tem sofrido através da elevada utilização de recursos 

naturais, do elevado consumo de energia e da consequente emissão de gases de efeito de estufa. 

Desta forma, a sustentabilidade é uma preocupação constante na atualidade, a níveis 

económico, social e ambiental. 

O recurso a soluções construtivas mais sustentáveis, nomeadamente através da reutilização e 

incorporação de materiais em elementos de construção pode contribuir para minimizar o 

impacto nefasto. Surge assim a possibilidade de reutilizar resíduos ou subprodutos, agrícolas 

ou silvícolas, incorporando-os em argamassas ou elementos de construção leve. A casca de 

pinheiro é um resíduo, de origem natural, bastante abundante na floresta portuguesa, geralmente 

aplicado em jardins, para decoração e para a produção de calor. Tendo em conta a leveza e as 

propriedades que a caracterizam, pretende-se com este trabalho de investigação analisar o 

potencial de aplicação em elementos de construção leve. 

De modo a estudar o potencial de incorporação da casca de pinheiro em elementos de 

construção, foi analisada inicialmente a granulometria da mesma, recorrendo a dois processos 

distintos. Verificou-se uma granulometria bastante heterogénea que favorecia a diminuição do 

volume de vazios, através da existência de partículas finas. 

Foram estudadas e otimizadas diferentes composições com a incorporação do resíduo em 

estudo em calda de cimento, produzindo os provetes necessários à realização dos ensaios para 

examinar as suas propriedades físicas e mecânicas. 

Os provetes apresentaram resultados promissores no comportamento ao corte, reação ao fogo, 

aderência a placas cerâmicas e colagem entre si. Relativamente à furação, os resultados foram 

satisfatórios. No ensaio do teor de absorção de água por capilaridade o resultado obtido não foi 

o mais desejado, apresentando um coeficiente de absorção de água bastante elevado. No

entanto, tal observação não se considerou negativa uma vez que a utilização dos elementos em 

estudo passa por espaços interiores, não expostos a condições climatéricas adversas. 

Relativamente à resistência à compressão, os provetes apresentaram valores próximos de 1MPa. 

Observaram-se ainda modos de rotura semelhantes a um betão corrente. No que diz respeito ao 

comportamento térmico, os provetes ensaiados alcançaram resultados bastantes positivos, 
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obtendo-se um valor de 0,09 W/mºC para o coeficiente de condutibilidade térmica, números 

bastantes próximos de isolantes térmicos correntes como a lã de vidro, lã de rocha ou XPS. 

Palavras-chave: casca de pinheiro, sustentabilidade, resíduo natural, elementos de construção 

leve, material alternativo. 
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ABSTRACT 

For long time that the building industry has been contributing negatively for the environmental 

impacts. The expressive amount of natural resources usage and energy consumption are the 

main causes. In addition, the emission of pollutant gases to atmosphere of this industry does 

not also helps the solution of this problem. Therefore, all sustainable actions are appreciated. 

Reusing or incorporating are two possible measures that can have a sustainable side. In 

particular, when we are dealing with waste or by-product. In this context, the possibility of 

using agricultural or forestry waste products in the manufacturing of mortar or lightweight 

concrete looks like promising. Pine bark is one example of these products. It has the 

particularity of being a waste product, natural, local and abundant in the Portuguese reality. As 

far as we realized there is no tradition of using this material. According to our literature review, 

pine bark has been using mainly in garden work, decorative purposes or biomass. Taking into 

account its physical properties the main goal of this research work is to study the potential of 

application of this by-product in the process of lightweight materials. 

At the first stage, the granulometry of the pine bark was a concerning. It was concluded that a 

heterogenic granulometry which includes a certain amount of thin particles is appropriate in 

order to reduce the level of empty spaces. 

Different mixtures of pine bark, cement and water were studied, and several samples were 

prepared in order to assess the physical and mechanical properties of the proposed material. 

The tested samples presented very good performance in terms of sawing, fire resistance, and 

adhesion. In terms of drilling the performance was good. In contrast, in terms of water 

absorption the material has shown some limitation taking into account that it tends to absorb 

water. It presented an approximate compressive strength of 1MPa and the respective failure 

modes are similar to concrete. At the same time, in terms of thermal insulation performance the 

tested samples had good achievement because a 0,09 W/mºC thermal conductivity coefficient 

was obtained which is quite similar to the common engineered thermal insulation products such 

as glass wool, rock wool or XPS. 

Key-words: pine bark, sustainability, natural waste, alternative light weigh concrete artefact. 
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1. Introdução

1.1 Enquadramento 

Ao longo dos últimos anos, a indústria da construção tem contribuído de forma negativa nos 

impactos ambientais que o planeta tem sofrido através da elevada utilização de resíduos 

naturais, do elevado consumo de energia e da consequente emissão de gases de efeito de estufa. 

Desta forma, a sustentabilidade é uma preocupação constante na atualidade, a níveis 

económico, social e ambiental, tendo surgido, assim, o termo de construção sustentável. 

Segundo Charles Kibert (1994), este é definido como a “criação e gestão responsável de um 

ambiente construído saudável, tendo em consideração os princípios ecológicos e a utilização 

eficiente dos recursos.” O mesmo autor estabelece ainda cinco princípios básicos: reduzir o 

consumo de recursos, reutilizar os recursos, reciclar materiais e usar recursos recicláveis, 

proteger os sistemas naturais e eliminar materiais tóxicos. 

Desta forma, o setor da construção procura desenvolver soluções construtivas com o objetivo 

de reduzir o impacto ambiental e reduzir o custo, não deixando de parte os aspetos funcionais. 

Surge assim a possibilidade de reutilizar resíduos ou subprodutos, agrícolas ou silvícolas, 

incorporando-os em argamassas ou elementos de betão leve, como substituto do agregado. 

Vários estudos foram desenvolvidos sobre o aproveitamento de resíduos ou subprodutos em 

materiais de construção foram desenvolvidos como: agregados de girassol, casca de amendoim, 

cinza de bagaço de cana-de-açúcar, cinza de casca de arroz, cortiça, caroço da espiga de milho, 

serrim e casca de coco.  

A casca de pinheiro é um resíduo, de origem natural, bastante abundante na floresta portuguesa, 

geralmente aplicado em jardins, para decoração e para a produção de calor. Tendo em conta a 

leveza e as propriedades que a caracterizam, pretende-se com este trabalho de investigação 

analisar o potencial de aplicação em elementos de construção leve. 

A utilização de casca de pinheiro-bravo considera-se justificável pela grande ocupação deste 

tipo de árvore na área florestal do nosso país, 23%, correspondentes a cerca de 714 000 hectares 

(ICNF, 2013). 

No sentido de estudar o seu potencial de aplicação, será avaliada a possibilidade da sua 

reutilização como alternativa ao uso de inertes em elementos leves, com possível aplicação em 
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blocos para paredes de compartimentação e placas de revestimento interior. O material será 

caracterizado e serão produzidos provetes à base de calda de cimento para caracterização de 

propriedades físicas e mecânicas. 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação é analisar a possibilidade de reutilização de subprodutos 

ou resíduos naturais incorporados em materiais de construção, mais concretamente estudar e 

verificar o potencial de aplicação da casca de pinheiro-bravo em misturas com calda de cimento. 

Para tal, será necessário desenvolver um estudo assente num trabalho experimental, 

contemplando etapas do processo de granulação/trituração da casca de pinheiro, análise 

granulométrica e aferição das respetivas propriedades materiais. Pretende-se também fabricar 

provetes à base de calda de cimento e introduzir a casca de pinheiro, até encontrar uma massa 

homogénea e consistente, submetendo-os, posteriormente, a diversos ensaios físicos e 

mecânicos. Serão realizados ensaios de corte e de furação, ensaio de reação ao fogo, ensaio de 

absorção de água por capilaridade, ensaios de aderência, ensaio de compressão e ensaio de 

comportamento térmico. 

1.3 Metodologia 

A presente dissertação iniciou-se com uma revisão bibliográfica sobre investigações anteriores, 

onde foram estudados subprodutos ou resíduos agrícolas e silvícolas como sendo alternativas 

aos agregados finos e ao cimento. 

Posteriormente, também se procedeu à realização de uma breve revisão bibliográfica sobre a 

casca de pinheiro, de forma a adquirir o máximo conhecimento possível e necessário para o 

estudo do seu potencial na construção leve. 

Foram realizadas, em laboratório, misturas à base de calda de cimento incorporando a casca de 

pinheiro e analisado o comportamento dos provetes ao longo do tempo e as suas propriedades 

físicas. 

Após escolha da mistura, recorreu-se a ensaios físicos e mecânicos, de acordo com os 

procedimentos definidos em normas nacionais e internacionais, para analisar o seu potencial. 

Finalmente, foram analisados e discutidos os resultados obtidos para os diferentes ensaios 

realizados. 
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1.4 Organização 

O presente trabalho de investigação encontra-se estruturado em sete capítulos. 

No primeiro capítulo, é realizada uma abordagem sobre o tema da presente dissertação de 

mestrado, são apresentados os objetivos principais deste trabalho e é efetuado um resumo dos 

principais conteúdos de cada capítulo do presente estudo. 

No segundo capítulo, é realizada uma revisão bibliográfica sobre a incorporação de resíduos, 

agrícolas e silvícolas, em argamassas e betões, e são apresentados os resultados de alguns 

trabalhos de investigação realizados neste domínio. 

No terceiro capítulo, efetua-se uma breve revisão acerca da espécie florestal Pinus Pinaster 

Ait., apresentando e caracterizando matérias extraídas da mesma. Posteriormente, realizou-se 

um enquadramento da casca de pinheiro, apresentando a informação disponível, neste caso, 

escassa, sobre trabalhos de investigação anteriores envolvendo a casca de pinheiro. 

No quarto capítulo, são descritos os processos de granulação adotados e caracterizadas as curvas 

granulométricas resultantes da análise granulométrica do resíduo em estudo. 

No quinto capítulo, é definido o tipo de molde a utilizar para produzir os provetes pretendidos. 

Foram estudadas várias composições, variando as relações água/cimento e casca/cimento, 

produzindo os provetes desejados, analisando a sua variação da massa ao longo dos 28 dias de 

cura. Por fim, foi definida a composição ideal para submeter os provetes aos ensaios. 

No sexto capítulo, são estudadas as propriedades físicas e mecânicas. Descrevem-se os ensaios 

realizados e são apresentados os resultados obtidos. Depois de realizada a análise dos mesmos, 

os resultados são comparados a soluções construtivas correntes. 

No sétimo e último capítulo, são apresentadas as principais conclusões do presente trabalho de 

investigação e ainda propostos possíveis trabalhos futuros a desenvolver neste âmbito. 
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Incorporação de resíduos agrícolas e silvícolas, em 

argamassas e betões 
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2. Incorporação de resíduos agrícolas e silvícolas, em argamassas e betões

2.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Efetuar uma breve revisão sobre a incorporação de resíduos agrícolas e silvícolas, em

argamassas e betões;

 Apresentar os resultados obtidos em trabalhos de investigação anteriores acerca desta

temática.

2.2 Introdução 

A crescente e fulcral preocupação com o desenvolvimento sustentável na maioria dos países 

desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento é uma realidade que engloba questões 

económicas, sociais e ambientais. Aproveitar os resíduos que são gerados pelas atividades 

humanas revela um grande interesse a nível global. Na indústria da construção civil, inúmeros 

estudos sobre o aproveitamento de resíduos em materiais de construção foram desenvolvidos 

como a incorporação de diversos resíduos agrícolas em argamassas ou em betão leve, 

melhorando assim as propriedades do betão fresco e endurecido. 

Estes elementos são constituídos, geralmente, por uma mistura de agregados, cimento e água. 

A incorporação de resíduos em novas formulações de argamassas permite a redução do 

consumo dos agregados e ligantes correntes. A produção deste último envolve ainda um elevado 

consumo de energia e produção de CO2. A extração do agregado, de origem natural, provoca 

muitas vezes consequências negativas a nível ambiental. Nesta medida, torna-se importante 

estudar o aproveitamento de resíduos na construção, nomeadamente a nível da produção de 

argamassas, obtendo, consequentemente, benefícios a nível económico, ambiental e técnico. 

Desta forma, pode assegurar-se o cumprimento do Regulamento nº305/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de Março de 2011 que visa utilizar de forma sustentável os recursos 

naturais. 

Desta forma, o capítulo 2 apresenta uma pesquisa acerca da introdução de resíduos, agrícolas e 

silvícolas, em materiais de construção. O presente estudo permite enriquecer os conhecimentos 

dos diferentes resíduos aplicados em elementos de construção civil. 
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2.3 Resíduos agrícolas e silvícolas 

2.3.1. Agregados de girassol (caule)  

Na investigação desenvolvida por Helepciuc et al. (2017), os agregados finos foram 

substituídos em 50% por agregados de girassol, nomeadamente o caule, embora tivesse sido 

realizado de três formas diferentes: agregados de girassol não tratados (ANT), agregados de 

girassol tratados com redução em 50% da capacidade de absorção de água (AT50) e agregados 

de girassol tratados com redução em 75% da capacidade de absorção de água (AT75), 

apresentados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Aspeto dos agregados utilizados no estudo: a) ANT; b) AT50 (Helepciuc et al., 2017). 

A relação água/cimento para o betão de referência foi fixado em 0,5, no entanto com a adição 

de adjuvantes, foi reduzida para 0,43. Sendo assim, foi necessária a adição de água nas 

composições com agregados de girassol para atingir a mesma relação água/cimento do betão 

de referência.  

Relativamente à densidade verificou-se, ao fim de 28 dias de cura, um decréscimo de 10% em 

ANT e AT50, enquanto AT75 registou uma diminuição de 5,5%, próximo dos 3,7% do betão 

de referência. Estes resultados devem-se ao facto de o provete com redução de absorção de água 

em 75% possuir menor quantidade de água absorvida. Verificou-se que as três composições 

contendo agregados de girassol possuíam densidade inferior a 2000kg/m3 enquadrando-se 

a) 

b) 
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assim então na categoria de betão leve, segundo a norma NP EN 206-1, 2000. Deste modo, o 

betão mais leve foi aquele que continha agregados de girassol não tratados. 

Em termos de resistência à compressão, a substituição de agregados leves em 50% por 

agregados de girassol provocou um decréscimo acentuado neste parâmetro em relação ao betão 

de referência. Por outro lado, a incorporação de agregados de girassol tratados com uma redução 

de 75% da capacidade de absorção de água melhorou significativamente a resistência à 

compressão relativamente à dos agregados não tratados. 

Salienta-se, contudo, que a redução em 50% provocou uma ligeira diminuição relativamente 

aos agregados não tratados, podendo ser explicado pela maior quantidade de água adicionada à 

mistura.   

2.3.2. Casca de amendoim 

Botanicamente, o amendoim pertence ao género Araches hypo Gaea Linn da família das 

leguminosas. A sua casca pode ser encontrada em grandes quantidades como resíduo agrícola 

na Nigéria, produzindo até 2700 milhões de toneladas por ano (Sada et al., 2013). Segundo Tata 

et al. (2015), a casca de amendoim surgiu na América do Sul, principalmente no Brasil, sendo 

posteriormente plantada em outras partes da América, Ásia e África. 

Durante muitos anos, a casca de amendoim, camada externa do amendoim, era tratada como 

sendo um resíduo sólido. No entanto, a sua utilização na indústria da construção poderia 

resolver problemas de poluição e aumentar a base económica dos agricultores, incentivando-os 

a aumentar a sua produção (Sada et al., 2013). 

Estudos desenvolvidos anteriormente demonstraram que a casca de amendoim pode ter algum 

potencial na construção: revestimentos em coberturas (Akindapo et al., 2015), blocos de areia 

(Mahmoud et al., 2012), substituto parcial de cimento (Olutoge et al., 2013; Buari et al., 2013; 

Kanagalakshmi et al., 2015) e de agregados finos (Sada et al., 2013; Tata et al., 2015). 

A investigação desenvolvida por Sada et al. (2013) incidiu na utilização da casca de amendoim 

como substituição parcial de agregados finos (0, 5, 15, 25, 50 e 75%) na composição de provetes 

de betão cúbicos (150mm x 150mm x 150mm). Sendo um trabalho desenvolvido na Nigéria, 

os materiais utilizados foram obtidos localmente (cimento, agregados finos e grossos e a casca 

de amendoim). Os agregados finos possuíam uma dimensão inferior a 4,75mm e os grossos 



Capítulo 2 – Incorporação de resíduos agrícolas e silvícolas, em argamassas e betões 

__________________________________________________________________________________ 

12 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

tinham uma dimensão máxima de 25mm. A casca de amendoim foi seca ao sol e triturada para 

ser reduzida a dimensões de acordo com a norma. Relativamente às propriedades físicas do 

material verificou-se que a casca de amendoim apresentava uma densidade aparente de 

254,55kg/m3 e absorção de água de 1,61%, encontrando-se no intervalo correspondente à areia 

(0,74-2,9%). Na figura 2 apresenta-se o resíduo utilizado nesta investigação. 

Figura 2: Casca de amendoim e respetivo granulado (Sada et al., 2013). 

A trabalhabilidade do material foi determinada recorrendo ao Slump Test. Os resultados 

mostraram que o valor médio de abaixamento da mistura de referência encontrava-se entre 

50mm e 100mm. À medida que se adicionava a casca de amendoim, verificou-se que o 

abaixamento era menor, devendo-se possivelmente à elevada capacidade de absorção causada 

pelo aumento da percentagem de casca de amendoim. 

Sada et al. (2013) sugeriu, ainda, que betão com baixa trabalhabilidade poderia ser utilizado na 

construção de estradas e de betão leve. Por fim, foi avaliada a variação da resistência à 

compressão com a percentagem de casca de amendoim. Verificou-se que com o aumento da 

percentagem do resíduo agrícola, a resistência à compressão diminuía, com exceção à 

substituição do agregado fino por casca de amendoim de 5%, no qual que se constatou um 

acréscimo da capacidade resistente à compressão. Segundo o autor da investigação, este 

resultado pode ser explicado pelo facto dessa percentagem ter conduzido ao aumento do peso, 

derivado da absorção de água e consequentemente diminuir a relação água/cimento, tornando, 

desta forma, a mistura mais densa. 

Nesta medida, conclui-se que a casca de amendoim não pode ser utilizada em elementos para 

fins estruturais, no entanto revela potencial em paredes divisórias, painéis de piso ou barreiras 

acústicas. 



Capítulo 2 – Incorporação de resíduos agrícolas e silvícolas, em argamassas e betões 

__________________________________________________________________________________ 

13 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

2.3.3. Cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

Segundo Modani e Vyawahare (2013) a cana-de-açúcar apresenta uma produção anual de cerca 

de 1500 milhões de toneladas distribuída por 110 países, sendo que, na Índia, a produção é 

superior a 300 milhões de toneladas, originando cerca de 10 milhões de toneladas de cinza de 

bagaço de cana-de-açúcar tratados como resíduos não aproveitados.  

De acordo com Loh et al. (2013), após a extração de toda a cana-de-açúcar, obtém-se cerca de 

40-45% de resíduo fibroso, denominado de bagaço, que é reutilizado como combustível na 

mesma indústria para geração de calor, deixando 8-10% de cinzas como resíduo, conhecido 

como cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA). Este resíduo é composto por 

aproximadamente 50% de celulose, 25% de hemicelulose e 25% de lignina (Modani e 

Vyawahare, 2013). Embora as cinzas obtidas diretamente do moinho não sejam reativas, pois 

são queimadas sob temperaturas muito altas, a CBCA contém grandes quantidades de matéria 

não queimada, silício, alumínio e óxidos de cálcio, tornando-se um resíduo industrial e 

apresentando problemas de descarte (Figura 3). 

Figura 3: Transformação da cana de açúcar na respetiva cinza do bagaço (Modani e Vyawahare, 2013). 

Desta forma, a investigação de Modani e Vyawahare (2013) incide na substituição parcial de 

agregados finos em betão, mitigando não só o problema de descarte, mas também a utilização 

de agregados naturais (areia). Relativamente à densidade aparente e absorção de água, a 

investigação desenvolvida por Sales e Lima (2010), obteve valores de 2040kg/m3 e 0,88%, 

respetivamente. 

Modani e Vyawahare (2013) relataram que o valor de abaixamento do betão à base de cinza de 

bagaço de cana-de-açúcar diminuiu quando a percentagem da cinza de bagaço aumentou, e 

tornou-se inaceitável quando a substituição foi de 40%. Em relação à resistência à compressão, 

o mesmo estudo constatou que uma substituição a 10% de CBCA conduzia a valores de

resistência à compressão maiores. No entanto, percentagens superiores 10% resultava em 
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diminuição da capacidade resistente à compressão e ainda queda significativa nas propriedades 

do betão fresco. 

A investigação de Shafana e Venkatasubramani (2014) corroborou o mesmo resultado. No 

entanto, verificou que a resistência à compressão melhorou com o aumento do tempo de cura. 

Por sua vez, Almeida et al. (2015) verificaram que o uso de cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

como agregado fino não afetou a resistência à compressão da argamassa. 

Relativamente à resistência à tração, Modani e Vyawahare (2013) observaram a sua diminuição 

com a adição de cinza de bagaço de cana-de-açúcar. No entanto, Shafana e Venkatasubramani 

(2014) verificaram que com uma substituição de 10%, a resistência à tração sofria um aumento. 

Na investigação desenvolvida por Modani e Vyawahare (2013) verificou-se ainda que com a 

adição de CBCA, o coeficiente de absorção por capilaridade também aumentou. 

2.3.4 Cinza de casca de arroz 

O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo e é o segundo cereal mais cultivado. O 

seu surgimento está associado à India, mas foi na China que se desenvolveu a sua produção. 

Segundo CGIAR (2015), o arroz é cultivado em 80 países e é consumido por milhões de pessoas 

diariamente, sendo a Ásia o líder de produção. 

Em Portugal são produzidos aproximadamente 150 milhões de quilos anualmente provenientes 

essencialmente do Vale do Mondego, Tejo, Sado e represas a sul. Como resultado da sua 

colheita, surgem dois resíduos principais: a palha e a casca do arroz (Figura 4).  

 

Figura 4: Planta do arroz e respetiva cinza de casca de arroz (Prusty et al., 2016). 

Relativamente à palha, esta pode ser queimada (o que geralmente acontece) e/ou misturada no 

solo ou então vendida em explorações agropecuárias. Segundo Murakami et al. (2012), a palha 

de arroz trata-se de um material orgânico, similar a um caule, apresentando uma forma 
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cilíndrica, com um diâmetro entre 3 a 5mm e um comprimento de 60 a 85cm e na sua 

constituição encontram-se celulose (32%), hemicelulose (29,9%), lignina (18,8%) e outros em 

menores quantidades.  

Rama (2014) refere-se à capa do grão de arroz com dimensão aproximada de 4mm, 

apresentando uma baixa densidade e um baixo peso específico. Além disso, apresenta uma 

biodegradação muito lenta e trata-se de um material pouco inflamável. O seu tecido lenhoso é 

formado essencialmente por celulose (50%), lignina (30%) e sílica (20%) e possui um poder 

calorífico de 3410kcal/kg (Murakami et al., 2012). 

Na investigação desenvolvida por Monteiro (2015), foi estudada a possibilidade de incorporar 

palha e casca de arroz em argamassas visando obter benefícios a nível técnico e ambiental, 

utilizando, para tal, várias composições à base de casca de arroz, palha de arroz fina e palha de 

arroz grossa. Em relação à densidade verificou-se que a substituição parcial de agregado fino 

numa argamassa por casca ou palha de arroz, pode torná-la mais leve uma vez que a densidade 

dos resíduos é consideravelmente mais baixa do que a de areia. 

Constatou-se que a incorporação de palha, fina ou grossa, na argamassa, alterou ligeiramente 

os valores de consistência ao espalhamento, garantindo, no entanto, uma boa trabalhabilidade. 

Por outro lado, a utilização da casca de arroz apresentou um valor inferior aos restantes, contudo 

os valores da trabalhabilidade e da consistência revelaram-se adequados. 

Relativamente às resistências à compressão e à flexão, todas as argamassas apresentaram 

valores muito abaixo do betão de referência, não sendo, portanto, aplicável a fins estruturais. 

Esta investigação concluiu também que, em relação à absorção de água por capilaridade, a 

argamassa com casca de arroz é a que apresenta maior coeficiente de capilaridade, ou seja, a 

que absorve água mais rapidamente. O índice de secagem foi outra variável abordada neste 

estudo, podendo se aferir que a presença da palha grossa na argamassa provoca um índice mais 

baixo, sendo, portanto, a argamassa que seca de forma mais rápida. Por fim, foi realizado o 

ensaio à condutibilidade térmica concluindo-se que a argamassa à base de palha de arroz grossa 

apresentava menor condutibilidade térmica. 

Contrariamente, a argamassa com casca de arroz apresentou a maior condutibilidade térmica, 

ou seja, menor resistência térmica. 
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2.3.5. Cortiça 

A cortiça é um recurso renovável, obtido através da separação da casca de sobreiro. Desde 

sempre foi referenciado pela Humanidade como sendo um material com um enorme potencial 

e diversos usos. Segundo Panesar e Shindman (2012) estima-se que a produção mundial anual 

de cortiça é de aproximadamente 340 000 toneladas, a partir de cerca de 20 000km2 de floresta 

de sobreiros, sendo que entre 68 000 e 85 000 toneladas de cortiça apresentam mau 

aproveitamento. De acordo com o mesmo autor, este resíduo (Figura 5) entrou na indústria da 

construção principalmente em argamassas de cimento devido à sua composição e estrutura 

celular, conferindo uma baixa densidade, baixa condutividade térmica e resistência à água. 

Figura 5: a) Cortiça; b) Granulado de cortiça (Panesar e Shindman, 2012). 

Relativamente à dimensão das partículas da cortiça, segundo Brás et al. (2013), a percentagem 

de passados da cortiça era bastante idêntica à da areia. Segundo o mesmo autor, a cortiça 

apresentava baixa densidade aparente, 112,4kg/m3 e baixa absorção de água com um valor de 

0,1% evidenciando, portanto, boa resistência à água. 

Quanto à introdução da cortiça nas argamassas, houve uma substituição de 0% a 20% dos 

agregados finos pela cortiça utilizando uma relação A/C de 0,4, sendo ainda adicionado um 

adjuvante para manter a trabalhabilidade da argamassa à base de cortiça. 

A trabalhabilidade da argamassa fresca foi determinada recorrendo ao ensaio da mesa de 

espalhamento. Neste estudo foi utilizado um valor de referência de 175mm ± 10mm 

correspondentes às quantidades de água e do adjuvante, para cada argamassa. Observou-se que 

a trabalhabilidade diminuiu com o aumento da quantidade de cortiça devendo-se, segundo o 

mesmo autor, à redução do ligante. Concluiu-se também que para dosagens de cortiça inferiores 

a) b) 
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a 20%, as argamassas apresentavam ainda boa trabalhabilidade passados 30 minutos da 

preparação da mistura. 

Na investigação desenvolvida por Brás et al. (2013), testando a resistência à compressão da 

argamassa à base de cortiça, evidenciou-se que com a adição da cortiça, a resistência à 

compressão da argamassa diminuiu. Este resultado era expectável, devido à maior relação entre 

o ligante e a água e também ao aumento da substituição da areia por cortiça.

Novoa el al. (2004) e Moreira el al. (2014) corroboraram o resultado supracitado concluindo 

que a resistência à compressão aumentava com o aumento da quantidade de cimento e diminuía 

com o aumento da quantidade de cortiça. 

Em relação à resistência à flexão, Novoa et al. (2004) e Brás et al. (2013) concluíram que o 

aumento da quantidade de cortiça diminuía a capacidade à flexão. 

Foram realizados testes de permeabilidade por diversos autores, no entanto os resultados foram 

divergentes. Enquanto Panesar e Shindman (2012) concluíram que a cortiça não exercia 

qualquer efeito nas alterações da permeabilidade, o estudo realizado por Moreira et al. (2014) 

indicou que a adição de cortiça conduzia a uma maior permeabilidade. 

A resistência térmica e a condutividade térmica foram também avaliadas por vários autores. O 

estudo de Panesar e Shindman (2012) relatou que uma argamassa contendo 10% e 20% de 

cortiça conduzia a uma redução da condutividade térmica de 16% e 30% respetivamente. 

Concluiu-se ainda que a condutividade térmica e a densidade aumentam linearmente, resultado 

corroborado também por Brás et al. (2013). 

2.3.6. Caroço da espiga de milho 

O caroço da espiga de milho, sendo um material orgânico e natural, pode-se caracterizar por 

possuir uma elevada heterogeneidade. Segundo Pinto et al. (2015), em termos de 

macroestrutura, o caroço de espiga de milho é constituído por três camada bem distintas entre 

si, como é ilustrado na Figura 6. A camada interior, camada I, é esponjosa e apresenta baixa 

densidade, revelando semelhanças com o poliestireno extrudido (XPS) relativamente à 

microestrutura e à composição química elementar. A camada intermédia, camada II, apresenta 

uma macroestrutura e uma densidade semelhantes à madeira leve e, por fim, a camada exterior, 

camada III, caracteriza-se pela sua heterogeneidade e densidade baixa. 
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Figura 6:  Caroço de espiga de milho: a) vista geral; b) seccionamento longitudinal (Pinto et al., 2015). 

O mesmo estudo, recorrendo ao ensaio EDS, analisou a composição química elementar do 

caroço da espiga de milho, obtendo as seguintes quantidades: 77,53% de oxigénio (O), 10,05 

de silício (Si) e ainda ferro (Fe), magnésio (Mg) e sódio (Na) presentes em menores 

quantidades. Constatou-se que os elementos químicos detetados no caroço da espiga de milho 

são praticamente os mesmos da argila expandida e do XPS. 

Relativamente à densidade, obteve-se um valor de aproximadamente 212,11kg/m3, expectável 

devido à heterogeneidade do material, concluindo-se que a camada intermédia era a principal 

responsável por este valor, pelo facto de ser a mais densa. Constatou-se que a densidade do 

caroço da espiga de milho é bastante maior do que a densidade do XPS e do EPS, 25-40 kg/m3 

e 10-25kg/m3 respetivamente, e mais baixa que a densidade da argila expandida, 275-

430kg/m3). Contudo existe alguma semelhança entre este valor e o da cortiça (100-350kg/m3). 

Este estudo realizou ensaios à absorção de água e ao comportamento ao fogo verificando-se 

que o caroço da espiga de milho apresenta uma resistência à água aceitável e é um material 

inflamável com combustão muito lenta, tendo um comportamento ao fogo melhor que a maioria 

dos isolantes térmicos. Relativamente à condutibilidade térmica, o ensaio efetuado permitiu 

aferir que a temperatura superficial do caroço de espiga de milho é semelhante ao XPS, sendo 

possível concluir que este material poderá ter propriedades térmicas idênticas ao XPS. 

Os resultados dos ensaios ao fogo e da termografia estão ilustrados nas figuras 7 e 8. 
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Figura 7: Estado de combustão: a) caroço de espiga de milho; b) granulado de cortiça, ao fim de 5 minutos (Pinto 

et al., 2015). 

Figura 8: Ensaio de termografia da amostra (Pinto et al., 2015). 

Perante os resultados obtidos neste estudo, o caroço de espiga de milho poderá ser aplicado 

como isolante térmico, paredes divisórias leves, painéis de revestimento de tetos e ainda como 

agregado de betão leve não estrutural. 

2.3.7. Serrim 

Na indústria das madeiras são geradas grandes quantidades de resíduos que apresentam grande 

potencial em várias utilizações, nomeadamente: aquecimento, matérias-primas para 

aglomerados e contraplacados, agrícola, florestal e avícola (INETI, 2000).  

O serrim (Figura 9) é um resíduo obtido no processo de serragem da madeira. Normalmente, é 

constituído por aparas ou lascas de madeira de pequena dimensão e pó ou fibras de madeiras 

(Costa, 2012). Segundo o mesmo autor, este resíduo pode ter aplicações em produtos de matriz 

cimentícia ou na substituição de agregados em betões e argamassas. Desta forma, o 

aproveitamento das propriedades da madeira, como a leveza, baixa condutibilidade térmica e 

acústica, associadas às propriedades do cimento, como resistência a ataques biológicos e a 

resistência ao fogo, é um passo para valorizar este resíduo. No entanto, segundo Pimentel 

(2000), existe uma incompatibilidade entre produtos de matriz cimentícea e as fibras de 

madeira, levando ao aumento do tempo de presa e retardamento do endurecimento do cimento. 
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Em contrapartida, a investigação desenvolvida por Jorge et al. (2004) afirma que o cimento e a 

madeira podem ser compatíveis sendo necessário que o processo de endurecimento do material 

não seja perturbado.  

Figura 9: Amostra de serrim (Prusty et al., 2016). 

Torgal et al. (2009) refere a existência de problemas de durabilidade associados à deterioração 

das fibras quando são imersas na pasta de cimento devido à elevada alcalinidade. A durabilidade 

pode ser melhorada através do revestimento das fibras com produtos hidrófugos como o silicato 

de sódio ou o sulfato de magnésio. Segundo vários autores é possível ainda recorrer à adição 

de aceleradores de presa, com vista a melhorar a compatibilidade entre o cimento e a madeira, 

tais como cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, sulfato de alumínio (Wei et al., 2000a; Wei et 

al., 2000b; Kasim e Simatupang, 1989), mistura de sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio 

ou silicato de sódio e fluoreto de sódio (Kasim e Simatupang, 1989). 

Para combater a deterioração das partículas de madeira devido à alcalinidade da matriz 

cimentícea e melhorar a compatibilidade, pode proceder-se, para além do tratamento das fibras, 

à alteração do ligante, nomeadamente, recorrendo à incorporação de cinzas de casca de arroz, 

cinzas volantes, escórias ou sílica de fumo ou ainda usar cimento de endurecimento rápido 

(Gutiérrez et al., 2005). 

Segundo Costa (2012), verificou-se, através da análise granulométrica, que a dimensão média 

das partículas era de 45mm e que a percentagem de finos rondava os 0,6%. Relativamente à 

densidade aparente foi registado um valor de 174,1kg/m3. 

Mageswari e Vidivelli (2009) e Janarthanan (2017) relataram que a cinza de serrim pode ser 

uma escolha viável como agregado fino no betão ou na argamassa, verificando que este resíduo 

possuía características únicas, tornando-o, assim, competitivo entre outros materiais de 
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construção. Os mesmos autores verificaram que a resistência à compressão do betão à base de 

serrim aumentava, contendo 5%, 10% e 15% de cinza de serrim. No entanto, para percentagens 

de cinza de serrim superiores a 15%, nomeadamente 20% e 30%, o betão apresentou uma 

redução na resistência à compressão. Relativamente à resistência à tração, verificou-se o 

resultado descrito anteriormente, para as mesmas percentagens de cinza de serrim. 

2.3.8 Casca de coco 

Segundo Gunasekaran et al. (2012) o coco está disponível em mais de 90 países, sendo 

originário do sudeste asiático. Com uma produção anual de 13 mil milhões de cocos 

(aproximadamente um quarto da produção anual mundial), a Índia apresenta-se como sendo a 

principal produtora de cocos a nível mundial, seguida da Indonésia e das Filipinas. 

Geralmente a casca de coco é utilizada para decoração, fabrico de objetos de luxo e fonte de 

carvão, no entanto várias investigações foram realizadas incidindo na substituição parcial dos 

agregados leves por casca de coco, no entanto existe ainda uma elevada quantidade deste 

resíduo que é depositada e considerada lixo, como é visível na Figura 10. 

Figura 10: Depósito de casca de coco. 

De acordo com Gunasekaran et al. (2014), a densidade aparente da casca de coco compactada 

variava entre 650 e 1190kg/m3, enquanto que, quando não havia compactação, a densidade 

aparente era aproximadamente 550kg/m3. Estes resultados apontam para a utilização da casca 

de coco em elementos de betão leve. O mesmo estudo concluiu que, comparado a agregados 

correntes, a casca de coco apresentava melhor comportamento contra esmagamento, impacto e 

abrasão. 



Capítulo 2 – Incorporação de resíduos agrícolas e silvícolas, em argamassas e betões 

__________________________________________________________________________________ 

22 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

Relativamente à absorção de água o estudo realizado por Yerramala e Ramachandrudu (2012) 

relata que a casca de coco apresentou um valor de 8%, enquanto que, na investigação realizada 

por Nagalakshmi (2013) apresentou um valor de 25%. 

O estudo de Gunasekaran et al. (2012) relatou que a casca de coco apresenta melhor 

trabalhabilidade que o betão de referência, com uma relação água/cimento de 0,42, 

apresentando um valor de Slump baixo devido à baixa relação água/cimento, e consequente 

elevada quantidade de cimento. Outros estudos como Reddy et al. (2014) e Olanipekun et al. 

(2006) corroboraram o resultado supracitado. 

Em relação à resistência à compressão, os estudos referenciados anteriormente concluíram que 

o valor desta propriedade mecânica aumentava com o tempo de cura, mas diminuía com o

aumento da percentagem de substituição dos agregados por casca de coco, atingindo um valor 

entre 20-25MPa aquando da substituição total. 

A investigação desenvolvida por Yerramala e Ramachandrudu (2012) concluiu que a 

resistência à flexão tinha o mesmo comportamento da resistência à compressão, ou seja, 

diminuía com o aumento da percentagem de casca de coco. 

Olapnipekun et al. (2006) relataram que o aumento da quantidade de casca de coco aumentava 

a percentagem de absorção de água a partir dos 15%. Por outro lado, no estudo desenvolvido 

por Tukiman e Mohd (2009), a percentagem de absorção de água só aumentava com uma 

percentagem de 25% de casca de coco. 
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O pinheiro-bravo e respetiva casca 
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3. O pinheiro-bravo e respetiva casca

3.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Efetuar uma revisão sobre a espécie florestal Pinus Pinaster Ait;

 Identificar e caracterizar as matérias extraídas do pinheiro-bravo;

 Fazer um breve enquadramento da casca de pinheiro;

 Efetuar uma revisão acerca de trabalhos de investigação envolvendo a casca de pinheiro.

3.2 A espécie florestal Pinus Pinaster Ait. 

Pinus pinaster Ait., vulgarmente conhecida como pinheiro-bravo (Figura 11), é constituída por 

vários componentes (a raiz, o caule e a copa), sendo que a casca se insere no caule ou tronco 

desta árvore. 

Fisiologicamente, segundo Coutinho (1999), a casca protege a parte interior da árvore, 

designada de lenho, e tem a função de transportar a seiva das folhas até ao lenho. É formada 

por duas camadas, o ritidoma e o entrecasco, que têm a função de proteger os tecidos mais 

novos do ambiente e dos agentes de degradação e conduzir a seiva, respetivamente. Em algumas 

situações é possível retirar do ritidoma lâminas espessas que apresentam propriedades 

termoacústicas, adequadas em processos de isolamento. 

Figura 11: Exemplos de pinheiro-bravo (Disponível em https://jb.utad.pt/especie/Pinus_pinaster. Acesso em: 28 

out. 2019. Fotografia de Juan Antonio Mosquera Casais). 

O pinheiro-bravo é uma espécie conífera bastante resinosa que, tal como a maioria das restantes 

espécies florestais, é um verdadeiro “consumidor” de carbono, acumulado nas raízes, caules e 

folhas, e consequente produtor de oxigénio. Para além do aspeto ambiental, o pinheiro-bravo 

apresenta também interesse a nível ecológico, constituindo formações vegetais que mantêm a 
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elevada biodiversidade da fauna e flora (por exemplo refúgios ou nichos de espécies endémicas 

– espécie que existe em uma determinada região, não introduzida pelo Homem) ou a nível 

patrimonial, uma vez que alguns exemplares são classificados como de Interesse Público pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, devido à sua forma bizarra, à sua idade 

ou ao perímetro do tronco. 

3.3 Área de pinheiro-bravo e a sua distribuição geográfica em Portugal 

De acordo com o último Inventário Florestal Nacional (IFN6) realizado pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas em 2010, a floresta representa o uso dominante do 

solo em Portugal Continental, ocupando 35,4% do território nacional, equivalentes a 3 154 800 

hectares de floresta, havendo uma diminuição de 4,6% em relação ao estudo anterior (IFN5). 

Segundo a Cartografia de Ocupação do Solo (COS), da Direção Geral do Território em 2015 a 

área de floresta aumentou 3,6% face a 2010, totalizando cerca de 3,5 milhões de hectares. No 

mesmo estudo verificou-se que o pinheiro-bravo era a espécie florestal que ocupava maior área 

em Portugal Continental (1 048 000 ha) equivalentes a cerca de 30% da floresta nacional, 

havendo um aumento de 7% relativamente a 2010. O pinheiro-bravo em Portugal Continental 

encontra-se distribuído evidentemente na faixa litoral entre as bacias do Tejo e do Sado até ao 

rio Minho, estendendo-se, no entanto, para as regiões do Norte e Centro, até altitudes entre os 

700 e 900 m (Oliveira et al., 2000). A Figura 12 apresenta o mapa de Portugal Continental, 

onde é possível observar a distribuição desta espécie florestal. 
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Figura 12: Distribuição geográfica do pinheiro-bravo em Portugal Continental (Gonçalves, 2010). 

3.4 Matérias-primas do pinheiro-bravo e a sua utilização 

O pinheiro-bravo é o principal fornecedor de matéria-prima para a indústria da madeira sendo 

esta utilizada na construção civil (como cofragens), carpintaria, mobiliário, produção de pasta 

para papel e produção de aglomerados e contraplacados. Nas Figuras 13 e 14 ilustram-se dois 

exemplos da utilização da madeira de pinheiro. 

Figura 13: Exemplo de uma cofragem utilizando madeira de pinheiro-bravo (de Brito, J. e Paulo, P., 2001). 
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Figura 14: Exemplo de mobiliário construído em madeira de pinheiro (Disponível em 

https://pt.decoratex.biz/stoly/iz-massiva-sosny/. Acesso em 28 out. 2019). 

A madeira do pinheiro-bravo apresenta um cerne vermelho claro e castanho-avermelhado e um 

alburno esbranquiçado (Figura 15). É bastante resinosa, heterogénea, anisotrópica, resistente, 

fácil de trabalhar, com elevado valor estético e apresenta uma densidade entre 550kg/m3 e 

650kg/m3 (Silveira da Costa, 1998), sendo por isso considerada um dos materiais com o qual o 

Homem tem uma forte relação afetiva. 

Figura 15: Secção transversal da madeira, ilustrando a diferença entre a coloração do cerne e do alburno (Calil et 

al., 2013). 

Do pinheiro-bravo pode, ainda, se extrair resina (Figura 16), sendo esta espécie florestal 

considerada a principal fonte de resina em Portugal (ICNF, 2016). A resina, ou goma, é uma 

substância viscosa e de tonalidade amarelo/dourado/acastanhado que após transformações 

industriais dá origem à aguarrás (para diluir e dissolver tintas e vernizes e para fabrico de óleo 

de pinho) e à pez (utilizado para fabrico de cola de papel, sabão, perfumaria, borrachas e arcos 

de violino). 
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Figura 16: Amostra de resina proveniente do pinheiro-bravo (Disponível em https://pt.dreamstime.com/foto-de-

stock-resina-de-um-pinheiro-image77863116. Acesso em 28 out. 2019). 

Antigamente a resina tinha a utilidade de impermeabilização das embarcações à vela, e 

atualmente, juntamente com as agulhas e a rama de pinheiro, possuem propriedades medicinais. 

Outra matéria-prima obtida do pinheiro-bravo é o fruto, as pinhas pequenas são referidas como 

boas para afugentar as traças. Além disso, as pinhas, juntamente com a rama de pinheiro, 

popularmente designada de caruma, são ideais para acender o lume de lareiras e para decoração. 

As duas matérias-primas estão ilustradas na Figura 17. 

Figura 17: Amostra de caruma e pinha (Disponível em https://jb.utad.pt/especie/Pinus_pinaster. Acesso em 28 

out. 2019. Fotografias de James Gaither e Forest&Kim Starr). 

Na Figura 18 ilustra-se um exemplo de decoração utilizando a caruma e a pinha do pinheiro-

bravo. 
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Figura 18: Decoração utilizando a caruma e pinha do pinheiro-bravo (Disponível em 

https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-decora%C3%A7%C3%A3o-do-natal-com-os-cones-dourados-do-

pinho-no-fundo-branco-image80356844. Acesso em 28 out. 2019). 

A casca de pinheiro, outra matéria-prima desta espécie florestal, tem sido geralmente utilizada 

em jardinagem, muito graças ao seu aspeto decorativo. Apesar disso, este material pode ser 

aplicado no solo como forma de proteger as raízes das plantas contra o frio e o calor excessivo 

conservando a temperatura do solo, retardar o crescimento de vegetação e manter a humidade 

e a frescura do solo, evidenciando, portanto, propriedades térmicas. Atualmente a casca de 

pinheiro-bravo é um produto comercializado para ornamentação dos jardins e vasos e 

embelezamento de espaços exteriores como esplanadas, canteiros ou pavimentos, como pode 

ser observado na Figura 19. 

 

Figura 19: Casca de pinheiro comercializada e aplicada na ornamentação em jardins. 

A partir da casca de pinheiro pode ser extraído uma substância designada de taninos, “qualquer 

composto fenólico, de peso molecular suficientemente elevado, contendo um número suficiente 

de grupos hidroxilo ou outros grupos adequados (ex. carboxilos), de forma a possibilitar a 
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formação de complexos estáveis com proteínas e outras macromoléculas, nas condições 

particulares de ambiente em estudo” (Horvath, 1981 citado em Reed, 1995). Resumidamente, 

os taninos podem ser definidos como constituintes químicos de tecidos vegetais responsáveis, 

por exemplo, pela transformação de pele animal fresca em couro (curtimento), substituindo o 

crómio nos processos industriais, evitando problemas ambientais e tóxicos associados, ou na 

formulação de adesivos de base vegetal. Além destas aplicações, estes extratos da casca de 

pinheiro apresentaram resultados promissores como substâncias antioxidantes e no tratamento 

de águas residuais (Investigação realizada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra, FCTUC). 

Recentemente, a casca de pinheiro tem sido elemento de estudo em trabalhos de investigação 

(Figura 20). Marcos (2015) verificou na sua investigação, destinado ao estudo de materiais 

naturais alternativos de isolamento térmico, que a casca de pinheiro apresentava uma estrutura 

alveolar perfeita e bastante semelhante à do XPS (Figura 21). Torna-se pertinente, na 

construção, estudar uma possível incorporação da casca de pinheiro em elementos de betão leve 

como material de isolamento térmico, mais sustentável e mais leve. 

Figura 20: Casca de pinheiro e o respetivo granulado (Marcos, 2015). 

Figura 21: Microestrutura do granulado de casca de pinheiro (Marcos, 2015). 
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No mesmo estudo concluiu-se que a casca de pinheiro era o material que apresentava maior 

densidade (250kg/m3) bem como maior condutibilidade térmica (λ = 0,069W/m.ºC) de entre os 

materiais naturais em estudo (rama de cebola, palha, lã de ovelha e caroço da espiga de milho). 

O ensaio do comportamento térmico ilustra-se na Figura 22. 

Figura 22: Ensaio do comportamento térmico de uma amostra à base de granulado de casca de pinheiro (Marcos, 

2015). 

Chege et al. (2014) aferiu que para quantidade de casca de pinheiro equivalente a 20% do teor 

de cimento, a resistência à compressão aumentava, nos diversos tempos de cura (3, 7, 28 e 61 

dias). Este estudo verificou ainda que, para uma relação água/cimento de 0,60, a mistura da 

casca de pinheiro aumentava o valor da trabalhabilidade no betão fresco, até uma dosagem de 

15% da quantidade de cimento, atingindo um valor máximo de 3,5 vezes mais do valor do betão 

de referência. A partir desta pesquisa, pode-se recomendar que a quantidade de casca de 

pinheiro na dosagem de 20%, em massa, do teor de cimento possa ser utilizada como alternativa 

a agregados finos. 
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4. O granulado de casca de pinheiro-bravo

4.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Descrever os processos de granulação utilizados;

 Efetuar a análise granulométrica do resíduo em estudo;

 Apresentar e caracterizar as curvas granulométricas obtidas.

4.2 Introdução 

No sentido de iniciar o estudo do potencial da incorporação de casca de pinheiro em elementos 

de construção, foi necessário inicialmente examinar o granulado a utilizar nas misturas. 

Seguidamente irá se descrever o processo mecânico usado para granular a casca de pinheiro. O 

moinho picador, constituído por crivos, possui malhas com aberturas de dimensões entre 

0,25mm e 20mm. Neste trabalho de investigação será utilizado a abertura de malha de 10mm. 

Para obter granulado com maiores dimensões recorreu-se a um outro triturador, presente no 

Laboratório de Engenharia Civil da UTAD. Para o efeito serão determinadas as curvas 

granulométricas, referentes aos dois processos de granulação utilizados. 

4.3 Processo de granulação da casca de pinheiro-bravo 

De forma a se realizar o estudo da casca de pinheiro, foi necessária a sua trituração. É importante 

salientar que a casca de pinheiro utilizada no presente trabalho de investigação é proveniente 

de pinheiros-bravos (pinus pinaster) localizados no município de Vila Real. Refira-se, ainda, 

que foram utilizados dois processos de granulação, de modo a obter duas granulometrias 

diferentes. No primeiro processo a casca foi submetida a um triturador (Figura 23) presente do 

Laboratório de Engenharia Civil da UTAD que permitia obter um granulado com maiores 

dimensões. O produto final ilustra-se na Figura 24. 
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Figura 23: a) Triturador utilizado no primeiro processo de granulação; b) Granulado resultante da trituração. 

 

 

 

 

 

 

No segundo processo, recorreu-se a um processo mecânico utilizando um moinho picador 

existente no departamento de Engenharia Florestal da UTAD. O moinho picador (Figura 25) é 

constituído por uma lâmina, colocada ligeiramente acima de um crivo, que quando acionada 

vai cortando o material em pedaços até que estes consigam passar pelo crivo. 

Nesta investigação, foi utilizado um crivo de 10mm, a maior abertura da malha existente, pois 

sendo a casca um material que quebra facilmente, ao serem utilizados crivos com aberturas 

menores, as partículas adquiririam dimensões muito reduzidas, elevando assim a percentagem 

de finos. O produto final ilustra-se na figura 25. 

Figura 24: a) Amostra inicial da casca de pinheiro; b) Granulado de casca de pinheiro. 

a) b) 

a) b) 
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Figura 25: Constituição do equipamento de granulação e respetivo granulado obtido: a) Vista geral; b) Lâmina 

de corte; c) Crivo de 1cm utilizado; d) Granulado obtido do segundo processo de trituração. 

4.4 Análise granulométrica do granulado de casca de pinheiro-bravo 

A análise granulométrica de um material consiste na separação, por meio de um conjunto de 

peneiros, de uma amostra desse material em classes granulométricas, sendo realizado de acordo 

com a norma NP EN 933-1 2000, referente à análise granulométrica de agregados pelo método 

da peneiração.  

Considerando os processos de granulação aplicados e especificados anteriormente, é essencial 

avaliar as dimensões das partículas resultantes deste processo, perceber se são aceitáveis e se 

não ocorreu qualquer esmagamento indesejado, uma vez que o granulado é para ser utilizado 

como agregado. 

a) b) 

c) d) 
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4.4.1 Procedimento experimental 

Depois de recolhida uma amostra de cada processo de granulação, esta foi inicialmente lavada 

e colocada em estufa a 84ºC até a massa permanecer constante com pesagens sucessivas com 

pelo menos 1h de intervalo. Este procedimento ilustra-se na Figura 26. 

Figura 26: Trabalhos preliminares do processo de granulação: a) lavagem; b) secagem; c) pesagem. 

Após registada a massa do material seco (348,7g e 373,4g) para o primeiro e segundo processos, 

respetivamente), este é despejado na coluna de peneiros ISO3310-1:2000, apresentada na 

Figura 27. 

Figura 27: a) Coluna de peneiros utilizados na análise granulométrica e respetivas aberturas das malhas. 

a) b) c) 
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Esta coluna é constituída por um certo número de peneiros (de acordo com a natureza da 

amostra e a precisão exigida) de abertura normalizada encaixados e dispostos de cima para 

baixo por ordem decrescente da dimensão das aberturas, com o fundo e a tampa. Devido ao 

elevado número de peneiros adotados para o presente ensaio (12), este foi realizado por duas 

vezes com um menor número de peneiros (6), como é apresentado na Figura 28. 

Figura 28: Disposição dos peneiros durante a análise granulométrica. 

Mecanicamente agitou-se a coluna de peneiros durante 5 minutos, retirando posteriormente os 

mesmos um a um, começando pelo de maior abertura e agitou-se manualmente cada peneiro 

para garantir a inexistência de perda de material. 

Após a peneiração, efetuou-se a pesagem de cada peneiro sendo que a massa de cada fração 

granulométrica corresponde à diferença entre a massa do peneiro com o material retido e a 

massa do peneiro vazio medida inicialmente. 

4.4.2 Apresentação e discussão de resultados 

Posteriormente, determinou-se a relação percentual entre a massa das partículas retidas nos 

diversos peneiros e a massa inicial total do material, bem como a percentagem acumulada retida 

em cada peneiro. Os resultados do primeiro e segundo processos de granulação estão 

apresentados nas tabelas 1 e 2, respetivamente. 

Por fim, traçou-se a curva granulométrica do material que permitirá perceber as dimensões das 

partículas obtidas através deste processo e que poderá influenciar posteriormente as 
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propriedades materiais. As curvas granulométricas de cada processo ilustram-se nas figuras 29 

e 30. 

Tabela 1: Parâmetros da análise granulométrica, resultante do primeiro processo de granulação. 

Peneiro 

(mm) 

Massa do 

peneiro (g) 

Massa do 

peneiro + 

casca (g) 

Massa da 

casca 

retida (g) 

% de casca 

retida 

% de casca 

retida 

acumulada 

14 1219,5 1234,5 15,0 4,3 4,3 

12,5 1190,0 1211,7 21,7 6,2 10,5 

10 1205,0 1258,4 53,4 15,3 25,8 

8 1189,5 1247,0 57,5 16,5 42,3 

6,3 1034,9 1083,1 48,2 13,8 56,2 

5 1002,3 1034,7 32,4 9,3 65,4 

4 1023,7 1054,5 30,8 8,8 74,3 

2 1011,0 1061,8 50,8 14,6 88,8 

1 944,5 967,0 22,5 6,5 95,3 

0,5 852,7 862,2 9,5 2,7 98,0 

0,25 790,6 792,9 2,3 0,7 98,7 

0,125 750,1 751,6 1,5 0,4 99,1 

Base 736,5 739,6 3,1 0,9 100,0 

 

 
Figura 29: Curva granulométrica resultante do primeiro processo de granulação. 
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Tabela 2: Parâmetros da análise granulométrica, resultante do segundo processo de granulação. 

Peneiro 

(mm) 

Massa do 

peneiro (g) 

Massa do 

peneiro + 

casca (g) 

Massa da 

casca 

retida (g) 

% de casca 

retida 

% de casca 

retida 

acumulada 

8 1189,5 1189,5 0,0 0% 0% 

6,3 1034,9 1037,9 3,0 0,80% 0,80% 

5 1002,3 1012,0 6,7 1,80% 2,60% 

4 1023,7 1100,9 77,2 20,67% 23,28% 

2 1011,0 1139,2 128,2 34,34% 57,62% 

1 944,5 1030,2 85,7 22,95% 80,57% 

0,5 852,7 888,8 36,1 9,66% 90,23% 

0,25 790,6 807,9 17,3 4,63% 94,86% 

0,125 750,1 764,9 14,8 3,97% 98,83% 

Base 736,5 740,9 4,4 1,17% 100,00% 

Figura 30: Curva granulométrica resultante do segundo processo de granulação.

Através das Figuras 29 e 30 observam-se curvas extensas e contínuas, significando uma maior 

diversidade de dimensões tornando o material muito heterogéneo, favorável na obtenção de 

uma maior compacidade, reduzindo o volume de vazios. No entanto, poderá ocorrer um 

possível esmagamento do agregado de casca de pinheiro durante o processo de granulação, 

devido à pressão e impacto do corte, impostos ao resíduo. Desta forma, poderá provocar danos 

na microestrutura alveolar da casca de pinheiro, característica essa que confere ao material o 

potencial de isolamento térmico. No presente trabalho de investigação esse aspeto técnico não 

foi aferido. 
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4.5 Conclusões 

Neste capítulo foram propostos dois processos de granulação para a casca de pinheiro, de modo 

a obter dimensões de partículas variadas. 

Quanto ao processo de granulação recorrendo ao moinho picador, realça-se que foi utilizado 

um crivo com abertura de malha de 10mm. Por conseguinte, foi estudada a granulometria de 

uma amostra de granulado de casca de pinheiro resultante da aplicação dessa abertura de malha.  

Relativamente ao processo utilizando o triturador, o procedimento foi semelhante ao processo 

anteriormente referido, originando, neste caso, uma dimensão maior das partículas. 

Analisando as respetivas curvas granulométricas verificou-se uma grande extensão e 

continuidade das mesmas, resultando numa maior variabilidade de dimensões, o que poderá ser 

favorável na obtenção de uma maior compacidade do produto final e na redução do volume de 

vazios aquando da definição da composição das misturas. A curva granulométrica referente ao 

processo mecânico utilizando o moinho picador demonstra que as partículas resultantes deste 

sistema são mais reduzidas, havendo, portanto, uma maior percentagem de finos em relação ao 

processo mecânico usando o triturador. 
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5. Definição das misturas para o fabrico dos provetes

5.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Definir o tipo de molde a adotar para produzir os provetes;

 Descrever o processo de fabrico dos provetes;

 Estudar diferentes relações água/cimento e casca/cimento e examinar os provetes obtidos.

 Analisar a variação da massa dos provetes produzidos;

 Definir a composição ideal para o presente trabalho de investigação.

5.2 Introdução 

Após a realização do estudo do granulado da casca de pinheiro, a etapa seguinte passou por 

encontrar a composição ideal para obter um elemento consistente e íntegro de modo a examinar 

as suas propriedades físicas e mecânicas. Foram efetuados 3 procedimentos, testando diferentes 

relações água/cimento:0,4; 0,6 e 0,8. Após estabelecida esta relação, foi variada a razão entre 

as quantidades de casca de pinheiro e cimento até encontrar a composição pretendida.  

5.3 Procedimento experimental 

De modo a produzir os provetes pretendidos, foi necessário decidir qual o tipo de molde a adotar 

e quais as suas dimensões. Posto isto, optou-se por utilizar moldes cúbicos com as dimensões 

100mm x 100mm x 100mm, existente no Laboratório de Engenharia Civil da UTAD, fabricados 

em madeira, com o objetivo de facilitar a descofragem dos provetes, uma vez que este tipo de 

moldes era constituído por quatro tábuas laterais e uma inferior, aparafusadas entre si. No 

entanto, os moldes existentes no laboratório eram insuficientes para a presente investigação. 

Atendendo a esta necessidade, procedeu-se ao fabrico de um maior número de moldes em 

madeira, idênticos ao apresentado na Figura 31. 

Figura 31: Molde cúbico em madeira. 



Capítulo 5 – Definição das misturas para o fabrico dos provetes 

__________________________________________________________________________________ 

46 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

Para fabricar as misturas à base de casca de pinheiro utilizaram-se como constituintes: água, 

granulado de casca de cimento e cimento Portland de calcário Secil CEM II/B-L Classe 32,5 

N, apresentados na Figura 32. A utilização deste tipo de cimento justifica-se pela elevada 

trabalhabilidade em argamassas e betões com baixa relação água/cimento. 

Figura 32: Constituintes utilizados para o fabrico das misturas: a) água; b) cimento; c) casca de pinheiro. 

Inicialmente, criou-se uma calda de cimento, juntando água e cimento. Posteriormente, 

adicionou-se o granulado de casca de pinheiro e misturou-se tudo num recipiente, utilizando 

uma batedeira, até a mistura ficar homogénea. É importante realçar que se encheu metade do 

molde, tendo sido feita a compactação dessa camada, e de seguida foi adicionada a restante 

mistura, de forma a perfazer a totalidade do molde, procedendo-se novamente à sua 

compactação. Este procedimento experimental encontra-se ilustrado na Figura 33. 

Figura 33: Procedimento experimental no fabrico das misturas. 

a) b) c) 
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Após o fabrico dos provetes, estes foram descofrados à idade de 28 dias, medindo a variação 

da sua massa nas idades 0, 7, 14, 21 e 28 dias. Posteriormente, os mesmos foram analisados 

visual e fisicamente com o objetivo de encontrar a mistura pretendida para obter um elemento 

consistente e de preferência leve, para examinar as suas características físicas e mecânicas. 

5.3.1 Procedimento 1 

O procedimento 1 consistiu em utilizar uma relação cimento/água de 0,6 e variar a relação das 

quantidades casca/cimento de modo a tentar encontrar um provete com as características 

desejadas. 

Sendo assim, testaram-se cinco misturas com relação casca/cimento diferentes obtendo-se as 

composições apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3: Composições, em gramas, do primeiro procedimento. 

Casca de pinheiro Cimento Água Relação 
𝐶𝑎

𝐶

Composição A 240 320 190 0,75 

Composição B 300 300 180 1,00 

Composição C 227,5 350 210 0,65 

Composição D 200 400 240 0,50 

Composição E 263,5 310 185 0,85 

Relativamente ao procedimento 1 constatou-se que as composições A, B e E foram as que 

apresentaram uma maior desintegração face ao manuseamento, principalmente nos vértices, 

como se apresenta na Figura 34, o que pode dever-se ao facto destas composições possuírem 

uma pequena quantidade de partículas finas. Verificou-se ainda que estes provetes 

apresentavam uma tonalidade acinzentada praticamente na sua totalidade.  

Figura 34: Provetes obtidos através das composições A, B e E. 
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No que diz respeito às composições C e D, estas apresentaram uma melhor consistência e uma 

ligeira tonalidade acastanhada, devido provavelmente à maior quantidade de partículas finas, 

nomeadamente o pó da casca de pinheiro. No entanto, verificou-se ainda uma pequena 

desintegração nos vértices do provete com a composição C. Os resultados ilustram-se na Figura 

35. 

 

Figura 35: Provetes obtidos através das composições C e D 

Na Tabela 4 pode-se observar a variação da massa ao longo do tempo de cura das composições 

em estudo. 

Tabela 4: Variação da massa (g) das composições em estudo, do procedimento 1, ao longo do tempo (dias) até à 

idade de 28 dias. 

 t=0 t=7 t=14 t=21 t=28 Variação da massa 

Composição A 750,3 698,8 642,9 614,1 585,0 -22,0% 

Composição B 680,5 626,6 580,2 541,6 520,3 -23,5% 

Composição C 787,5 681,3 651,4 630,3 622,9 -20,9% 

Composição D 840,3 762,4 715,1 674,4 650,6 -22,6% 

Composição E 758,9 691,3 645,8 609,1 564,8 -25,6% 

 

Através da Tabela 4, traçou-se um gráfico, exibido na Figura 36, apresentando a variação da 

massa das diferentes composições em estudo, ao longo dos 28 dias de cura. Verificou-se que 

todos os provetes em estudo apresentaram praticamente a mesma evolução ao longo do tempo 

de cura. 
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Figura 36: Gráfico com a variação da massa (g) das composições em estudo, do procedimento 1, ao longo de 28 

dias. 

5.3.2 Procedimento 2 

O procedimento 2 consistiu em utilizar uma relação cimento/água de 0,8 e variar a relação das 

quantidades casca/cimento de modo a tentar encontrar um provete com as características 

desejadas. 

Sendo assim, testaram-se quatro misturas com relação casca/cimento diferentes obtendo-se as 

composições apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5: Composições, em gramas, do segundo procedimento. 

Casca de pinheiro Cimento Água Relação 
𝐶𝑎

𝐶

Composição I 280 510 410 0,55 

Composição J 276,5 425 340 0,65 

Composição K 255 565 450 0,45 

Composição L 210 600 480 0,35 

Relativamente ao procedimento 2 constatou-se que, utilizando uma relação entre a quantidade 

de água e cimento de 0,8, resultaram quatro provetes com sinais de desintegração. Observando 

a Figura 37 verificam-se anomalias principalmente nos vértices e arestas dos provetes I, K e L. 

Em relação ao provete J, era o que apresentava maior consistência, no entanto, na fase de 

descofragem, ficou parcialmente desintegrado na face superior. 
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Figura 37: Anomalias presentes nos provetes: a) I; b) J; c) L; d) K. 

Na Tabela 6 pode-se observar a variação da massa ao longo do tempo de cura das composições 

em estudo. 

Tabela 6: Variação da massa (g) das composições em estudo, do procedimento 2, ao longo do tempo (dias) até à 

idade de 28 dias. 

 t=0 t=7 t=14 t=21 t=28 Variação da massa 

Composição I 1202,5 1047,7 930,3 840,2 778,7 -35,2% 

Composição J 1042,5 943,8 861,5 779,6 713,4 -31,6% 

Composição K 1270,1 1130,5 1017,7 925,2 878,8 -30,8% 

Composição L 1290,5 1127,8 1006,4 917,7 832,5 -35,5% 

 

Através da Tabela 6, traçou-se um gráfico, exibido na Figura 38, apresentando a variação da 

massa das diferentes composições em estudo, ao longo dos 28 dias de cura. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 38: Gráfico da variação da massa (g) das composições em estudo, do procedimento 2, ao longo de 28 

dias. 

5.3.3 Procedimento 3 

O procedimento 3 consistiu em utilizar uma relação cimento/água de 0,4 e variar a relação das 

quantidades casca/cimento de modo a tentar encontrar um provete com as características 

desejadas. 

Sendo assim, testaram-se seis misturas com relação casca/cimento diferentes obtendo-se as 

composições apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7: Composições, em gramas, do terceiro procedimento. 

Casca de pinheiro Cimento Água Relação 
𝐶𝑎

𝐶

Composição M 250 1000 250 0,25 

Composição N 330 550 220 0,60 

Composição O 270 675 270 0,40 

Composição P 250 500 200 0,50 

Composição Q 420 560 225 0,75 

Composição X 250 830 330 0,30 

Em relação ao procedimento 3 observou-se uma maior consistência na generalidade dos 

provetes produzidos, à exceção do provete Q, que se desintegrou consideravelmente, como se 

ilustra na Figura 39.  
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Figura 39: Desintegração do provete Q 

Comparando as restantes amostras constatou-se que os provetes M, N e X eram as que 

apresentavam maior massa, assim como provete O. Para além desde facto, estes provetes 

apresentavam algumas fissuras nas faces laterais e ainda ligeiros sinais de desintegração, como 

se apresenta na Figura 40. 

Figura 40: Anomalias observadas nos provetes: a) M; b) N; c) X. 

Posto isto, o provete P, ilustrado na Figura 41, conciliou o facto de não possuir marcas de 

desintegração nem de fissuração e possuir uma massa inferior aos restantes provetes, tendo sido 

esta composição a adotada para ser submetida aos ensaios físicos e mecânicos de modo a 

estudar o potencial de incorporação da casca de pinheiro em elementos leves de construção. 

a) b) c)
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Figura 41: Provete P 

Na Tabela 8 pode-se observar a variação da massa ao longo do tempo de cura das composições 

em estudo. 

Tabela 8: Variação da massa (g) das composições em estudo, do procedimento 3, ao longo do tempo (dias) até à 

idade de 28 dias. 

t=0 t=7 t=14 t=21 t=28 Variação da massa 

Composição M 1500,2 1415,7 1344,9 1300,5 1287,4 -14,2%

Composição N 1100,1 1045,5 1003,7 984,6 965,4 -12,2%

Composição O 1215,8 1106,4 1040,0 998,4 983,2 -19,1%

Composição P 949,6 905,3 868,3 838,3 819,2 -18,1%

Composição Q 1205,4 1151,9 1102,2 1065,6 1042,9 -13,5%

Composição X 1409,8 1301,4 1240,4 1200,1 1166,3 -17,3%

Através da Tabela 8, traçou-se um gráfico, exibido na Figura 42, apresentando a variação da 

massa das diferentes composições em estudo, ao longo dos 28 dias de cura. Verificou-se que 

todos os provetes em estudo apresentaram praticamente a mesma evolução ao longo do tempo 

de cura. 
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Figura 42: Gráfico da variação da massa (g) das composições em estudo, do procedimento 3, ao longo de 28 

dias. 

5.4 Composição adotada para a presente investigação 

De entre as composições estudadas, e tendo em conta os resultados obtidos, concluiu-se que a 

composição P era a indicada para estudar o potencial de incorporação de casca de pinheiro em 

elementos de construção leve. 

A composição P consistiu em utilizar uma relação água/cimento de 0,40 e casca/cimento de 

0,50. Como foi observado anteriormente, esta composição era a mais vantajosa em termos de 

leveza e consistência, com uma massa de aproximadamente 820g e não evidenciando sinais de 

desintegração. 

Desta forma, produziram-se 24 provetes cúbicos com as dimensões 100mm x 100mm x 100mm 

e 2 placas com as dimensões 250mm x 250mm x 45mm, de modo a obter as amostras 

necessárias para estudar as propriedades físicas e mecânicas do elemento em estudo, recorrendo 

aos respetivos ensaios.  

Na Tabela 9 apresentam-se os valores da massa, ao longo dos 28 dias de cura, dos 24 provetes 

cúbicos e das 2 placas, cuja evolução gráfica se ilustra na Figura 43. 
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Tabela 9: Variação da massa (g) dos provetes da composição adotada para a presente investigação ao longo do 

tempo (dias), até à idade de 28 dias. 

Idade (em dias) Idade (em dias) 

Molde t=0 t=7 t=14 t=21 t=28 Molde t=0 t=7 t=14 t=21 t=28 

A 943,6 900,3 869,6 841,3 814,9 N 962,0 923,4 891,5 860,7 843,3 

B 899,0 854,7 811,9 781,3 755,4 O 940,5 902,1 877,4 848,5 811,3 

C 914,9 874,8 843,6 814,6 778,7 P 918,2 876,3 848,8 820,1 795,2 

D 964,7 928,2 899,5 871,5 838,1 Q 936,3 889,2 863,4 835,6 808,4 

E 888,2 845,3 815,0 783,7 769,1 R 934,8 892,4 864,9 836,1 809,9 

F 944,8 899,4 867,2 836,5 820,3 S 913,7 869,8 843,3 812,4 781,6 

G 968,5 921,5 893,7 863,2 831,1 T 915,7 874,5 844,7 815 788,9 

H 878,1 840,9 817,7 788,1 756,0 U 925,0 879,3 862,9 828,4 802,9 

I 952,8 915,4 887,5 858,4 824,5 V 930,8 889,0 858,7 829,1 799,6 

J 955,2 910,3 872,9 841,6 814,5 X 963,9 933,5 905,3 876,2 843,1 

K 956,5 915,0 879,3 849,9 827,0 Z 958,4 922,1 883,8 855,6 829,6 

L 934,1 882,3 840,0 820,7 809,5 CH1 2793,6 2615,3 2502,2 1399,4 2326,1 

M 912,3 872,4 847,4 816,4 787,5 CH2 2775,5 2601,4 2479,0 2408,5 2357,7 

Figura 43: Variação da massa dos provetes da composição adotada para a presente investigação, ao longo de 28 

dias. 

A partir da análise do gráfico da Figura 43, verifica-se que os provetes em estudo apresentaram 

aproximadamente a mesma evolução no que respeita à variação da respetiva massa, concluindo 

desta forma que, os provetes obtidos são semelhantes entre si. Obteve-se um valor médio para 
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a massa, para a idade de 28 dias, de 805,85g e um desvio-padrão de 25,32g. Relativamente aos 

valores da massa em si, verificou-se que os provetes B, H e E foram aqueles que apresentaram 

números mais distantes da média, o que se deveu ao facto da compactação não ter sido realizada 

corretamente, aumentando o volume de vazios e diminuindo o valor da massa.  

5.5 Conclusões 

No presente capítulo, descreveu-se o tipo de molde a adotar e as suas dimensões. Desta forma, 

tendo em conta a facilidade de descofragem, uma vez que a sua construção era à base de tábuas 

laterais, aparafusadas entre si, e a finalidade dos provetes, concluiu-se que a utilização de 

moldes cúbicos de madeira com as dimensões 100mm x 100mm x 100mm era o pretendido 

para o efeito. Refira-se ainda que, dada necessidade de um número elevado de provetes para os 

ensaios posteriores, procedeu-se à construção de um maior número de moldes em madeira. 

Seguidamente, foram testadas três relações entre as quantidades de água e o cimento (0,4, 0,6 

e 0,8), fazendo variar a relação entre as quantidades do resíduo em estudo e do cimento. 

Relativamente à relação de 0,6 constatou-se que a maioria dos provetes se desintegravam, 

principalmente nos vértices, aquando do manuseamento e da descofragem, sendo apenas o 

provete D aquele que apresentou uma consistência razoável. 

Posteriormente, foi testada a relação água/cimento de 0,8, o que resultou na desintegração dos 

quatro provetes produzidos. As principais anomalias presentes consistiam na desintegração dos 

vértices e arestas, perante o manuseamento. O provete J foi o que apresentou maior 

consistência, no entanto, ficou parcialmente desintegrado na face superior na fase da 

descofragem. 

No que diz respeito à relação água/cimento de 0,4, verificou-se uma maior consistência na 

generalidade dos provetes produzidos. O provete Q foi a única exceção, desintegrando-se 

consideravelmente após a descofragem. Tal acontecimento pode dever-se ao facto deste provete 

ser aquele que possuía uma relação casca/cimento maior, ou seja, tinha uma maior quantidade 

de casca, em relação aos restantes. 

Posto isto, o provete P conciliou o facto de não possuir marcas de desintegração nem de 

fissuração e possuir uma massa inferior aos restantes provetes, tendo sido esta composição a 

adotada para ser submetida aos ensaios físicos e mecânicos de modo a estudar o potencial de 

incorporação da casca de pinheiro em elementos leves de construção.  



57 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

CAPÍTULO 6 

Realização de ensaios para caracterização de 

propriedades físicas e mecânicas 
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6. Realização de ensaios para caracterização de propriedades físicas e

mecânicas 

6.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Estudar propriedades físicas e mecânicas dos provetes, recorrendo aos respetivos ensaios;

 Descrever o procedimento dos ensaios realizados;

 Apresentar e analisar os resultados obtidos;

 Comparar os resultados dos provetes à base de granulado de casca de pinheiro com

elementos construtivos correntes.

6.2 Introdução 

De modo a dar continuidade ao presente trabalho de investigação, e após ter sido encontrada a 

composição adequada e produzidos os provetes necessários para o efeito, foi possível estudar 

algumas propriedades físicas e mecânicas dos elementos em análise, realizando-se para tal, os 

ensaios a seguir mencionados: ensaio de corte e furação, ensaio do teor de absorção de água 

por capilaridade, ensaio de reação ao fogo, ensaios de aderência, ensaio de compressão e ensaio 

de comportamento térmico. 

6.3 Ensaio de Corte e Furação 

6.3.1 Descrição 

De modo a estudar o comportamento dos provetes em questão ao corte e à furação, recorreu-se 

a equipamentos de corte (máquina de corte de disco diamantado) e de furo (máquina de furo 

com uma broca de 6 mm de diâmetro), ilustrados na Figura 44. 
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Figura 44: Equipamentos de corte, a), e de furo, b). 

Os objetivos passam por analisar a reação dos provetes à furação e ao corte, observando se 

existe ou não desintegração por parte destes e examinando o aspeto final das amostras obtidas, 

bem como as características encontradas. 

6.3.2 Procedimento de ensaio 

Nestes ensaios foram utilizados provetes com as dimensões 100mm x 100mm x 100mm e 

100mm x 50mm x 100mm, à idade de 28 dias, submetendo-os aos equipamentos supracitados 

existentes no Laboratório de Engenharia Civil da UTAD. 

Inicialmente, recorrendo ao equipamento de corte, foram efetuados dois cortes transversais no 

provete de modo a dividi-lo em duas partes iguais e quatro partes iguais, examinando o 

comportamento do provete ao longo do corte. 

Posteriormente, decidiu-se averiguar a espessura mínima que era possível obter cortando um 

provete “em fatias”, de modo a que não existisse desintegração do mesmo.  

Seguidamente, recorrendo ao equipamento de furação, realizaram-se furos nos cantos das 

amostras, obtidas no ensaio de corte, e ao longo das arestas de forma a compreender se o 

processo de furação e o seu resultado eram aceitáveis. 

a) b) 
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6.3.3 Apresentação e discussão de resultados 

Na primeira fase do ensaio observou-se a facilidade de corte transversal no provete em duas e 

quatro partes iguais, não existindo qualquer desintegração ou fendilhação por parte deste, como 

pode ser visualizado na Figura 45. 

Figura 45: Resultado do ensaio ao corte transversal, em duas e quatro partes iguais. 

Na realização do corte “em fatias” do provete, observou-se a desintegração parcial do mesmo 

aquando da obtenção de uma espessura de 1 cm. Por outro lado, foi possível obter uma 

espessura de cerca de 2cm com facilidade, sem qualquer tipo de desintegração ou deformação 

do provete. O resultado final apresenta-se na Figura 46. 
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Figura 46: a) e b) Resultado do corte do provete em diferentes espessuras; c) Desintegração verificada para o 

corte de 1cm de espessura. 

Relativamente à furação, observou-se que é possível efetuar dois furos nos cantos superiores 

ou inferiores do provete, ao contrário da furação nos quatro cantos do provete, pois provocou a 

sua fendilhação e desintegração. Verificou-se ainda que a furação a meio do provete provoca a 

sua parcial desintegração. Estes resultados ilustram-se na Figura 47. 

 
 

 
Figura 47: a) Resultados do ensaio à furação; b) Desintegração do provete; c) Fendilhação a meio do provete. 

6.3.4 Conclusões 

Observou-se a facilidade de corte transversal no provete, não existindo qualquer desintegração 

ou fendilhação por parte deste. Neste ensaio foi visível a bastante formação de pó, o que se deve 

à existência de cimento na mistura. Verificou-se ainda que, na realização do corte em diferentes 

espessuras do provete, o mesmo se desintegrou parcialmente aquando da obtenção de uma 

a) b) c) 

a) b) c) 



Capítulo 6 – Realização de ensaios para caracterização de propriedades físicas e mecânicas 

______________________________________________________________________________________ 

63 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

espessura de 1 cm. Por outro lado, foi possível obter uma espessura de cerca de 2cm com 

facilidade, sem qualquer tipo de desintegração ou deformação do provete. 

Relativamente à furação, verificou-se que a mesma era realizada com facilidade e sem grande 

formação de pó. Verificou-se que é possível efetuar dois furos nos cantos superiores ou 

inferiores do provete, ao contrário da furação nos quatro cantos do provete, pois provocou a sua 

fendilhação e desintegração. Concluiu-se ainda que a furação a meio do provete provoca a sua 

parcial desintegração. 

6.4 Ensaio do teor de absorção de água por capilaridade 

6.4.1 Descrição 

Considerando o objetivo principal deste trabalho de investigação, que passa pela análise do 

potencial de incorporação da casca de pinheiro em elementos de construção leves, torna-se 

relevante estudar a absorção de água por capilaridade. Para tal, seguiu-se o preconizado na 

especificação do LNEC E393 (1993). 

Com este ensaio, objetiva-se determinar a capacidade de absorção de água por capilaridade dos 

elementos em estudo. 

6.4.2 Procedimento de ensaio 

Para este ensaio, foram utilizados quatro provetes com as dimensões 50mm x 50mm x 100mm, 

obtidos através do ensaio ao corte, e um provete com a dimensão 100mm x 100mm x 100mm, 

à idade de 28 dias, ilustrados na Figura 48. 

Figura 48: Provetes utilizados no ensaio do teor de absorção de água por capilaridade. 
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Inicialmente, os mesmos foram pesados e foi medida a área da face inferior (que estará em 

contacto com a água). Após este procedimento, os provetes foram colocados em um recipiente, 

enchendo-o, cuidadosamente, com água, de forma a que atingisse 5mm acima da face inferior 

do provete. É relevante referir que, ao longo da realização do ensaio, o nível da água se manteve 

constante, tendo sido evitado molhar as restantes faces do provete. Na Figura 49, ilustra-se a 

realização deste ensaio. 

Figura 49: Recipiente com os provetes, na fase inicial do ensaio. 

Posteriormente, foram realizadas pesagens em vários períodos de tempo (60, 180, 360, 1440, 

2880, 4320 e 10080 minutos). Aquando de cada pesagem, retiravam-se os provetes do 

recipiente, limpavam-se as gotas de água na face inferior com um pano absorvente e procedia-

se à pesagem dos mesmos, como é apresentado na Figura 50, colocando-os novamente no 

recipiente em contacto com a água até à pesagem posterior. 

Figura 50: a) Secagem superficial do provete; b) Pesagem do provete. 

a) b) 
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6.4.3 Apresentação e discussão de resultados 

Tal como mencionado anteriormente, ao longo deste ensaio foram efetuadas várias pesagens 

das amostras. Na Tabela 10 estão apresentados os valores registados da massa dos provetes nos 

instantes de tempo pré-definidos (ti). 

Tabela 10: Variação da massa dos provetes submetidos ao ensaio da absorção de água por capilaridade, ao longo 

de 7 dias. 

Provete 
Tempo - ti (minutos) Variação 

da massa t0 = 0 t1 = 60 t2 = 180 t3 = 360 t4 = 1440 t5 = 2880 t6 = 4320 t7 =10080 

1 202,5 214,9 223,1 229,4 239,1 246,2 253,1 261,6 29,2% 

2 187,5 200,7 207,9 213,1 226,1 233,8 239,8 248,1 25,6% 

3 202,5 210,5 218,6 227,5 239,7 247,4 255,1 262,3 29,5% 

4 196,1 202,3 210,4 219,8 230,3 239,6 245,2 254,1 29,6% 

5 796,0 833,7 856,4 874,3 908,7 934,5 947,7 966,2 21,4% 

Na Figura 51 ilustra-se o resultado final do presente ensaio. 

Figura 51: Produto final do ensaio de absorção de água por capilaridade 

Verificou-se que o provete cúbico 100mm x 100mm x 100mm (provete 5) embora se tenha 

mantido íntegro, apresentou uma altura de ascensão de água superior à sua altura, sendo, 

portanto, excluído do presente ensaio. Os restantes quatro provetes, como pode ser observado 

na Figura 51, mantiveram a sua integridade após a realização do ensaio, mas a altura de 

ascensão da água não atingiu a altura máxima permitida. 

Sabe-se que a absorção de água por capilaridade no betão pode ser descrita pela seguinte 

expressão: 
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𝐴𝑡𝑖
=

𝑀𝑖 − 𝑀0

𝐴
 

Em que: 

Ati – Absorção de água por capilaridade para diferentes tempos de ensaio i, em g/mm2; 

Mi – Massa do provete para diferentes tempos de ensaio i, em g; 

M0 – Massa inicial do provete, seco, em g; 

A – Área da face do provete em contacto com a água, em mm2. 

Desta forma, na Tabela 11 apresentam-se os valores da absorção de água por capilaridade, para 

os diferentes tempos de ensaio definidos. 

Tabela 11: Valores da absorção de água por capilaridade para as diferentes idades de ensaio. 

Provete 
Tempo - ti (minutos) 

t0 = 0 t1 = 60 t2 = 180 t3 = 360 t4 = 1440 t5 = 2880 t6 = 4320 t7 =10080 

1 0 0,0050 0,0082 0,0108 0,0146 0,0194 0,0202 0,0236 

2 0 0,0053 0,0082 0,0102 0,0154 0,0185 0,0209 0,0242 

3 0 0,0032 0,0064 0,0100 0,0149 0,0180 0,0210 0,0239 

4 0 0,0025 0,0057 0,0095 0,0137 0,0174 0,0196 0,0232 

5 0 0,0038 0,0050 0,0070 0,0113 0,0139 0,0152 0,0170 

 

Para melhor analisar e perceber os resultados obtidos, apresenta-se na Figura 52 a evolução da 

absorção de água por capilaridade dos provetes cúbicos, ao longo dos 7 dias de ensaio. 

 
Figura 52: Evolução da absorção de água por capilaridade dos provetes em estudo ao longo do tempo (dias), até 

uma idade de 7 dias. 
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Segundo a especificação do LNEC E393, o coeficiente de absorção de água por capilaridade 

(S) pode ser determinado através do declive da reta de regressão linear ajustada aos pontos

medidos para as primeiras seis horas de ensaio, que corresponde à fase de maior absorção de 

água. Para tal, o coeficiente de correlação da reta (R2) deverá ser superior a 0,90. 

No gráfico em questão, o eixo das ordenadas corresponderá aos valores da absorção de água 

por unidade de superfície (em mg/mm2) e o eixo das abcissas à raiz quadrada do respetivo 

tempo, ti (em minutos). 

Desta forma, apresenta-se na Figura 53, os gráficos relativos aos provetes em estudo, para a 

determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade. 

Figura 53: Coeficientes de absorção de água por capilaridade (S), por provete. 

Por conseguinte, na Tabela 12, apresentam-se as equações da reta e coeficientes de correlação 

linear correspondentes aos provetes em estudo.  

Tabela 12: Equações e coeficientes de correlação linear 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Provete 4 

Equação da reta y=0,572x+0,2604 y=0,5413x+0,4931 y=0,5258x-0,3756 y=0,4992x-0,5843 

R2 0,9949 0,9807 0,9887 0,9704 
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Os valores dos coeficientes de absorção de água por capilaridade (S) dos provetes em estudo 

estão apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13: Coeficientes de absorção de água por capilaridade (S). 

Provete 
Coeficiente de capilaridade 

(mg.mm-2.min-0,5) 

Média do coeficiente de 

capilaridade (mg.mm-2.min-0,5) 

1 0,572 

0,5346 
2 0,5413 

3 0,5258 

4 0,4992 

Face aos resultados obtidos, verifica-se que o elemento de construção à base de granulado de 

casca de pinheiro apresenta um coeficiente de absorção de água por capilaridade bastante 

elevado, 0,53mg.mm-2.min-0,5. Levando em consideração a classificação estabelecida por 

Coutinho (1998), que qualifica os elementos construtivos em função do coeficiente de absorção 

de água (Figura 54), constata-se que os provetes em estudo poderão ser considerados elementos 

de baixa qualidade. 

Figura 54: Qualidade dos elementos construtivos em função do coeficiente de absorção (Coutinho, 1998) 
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6.4.4 Conclusões 

Relativamente ao ensaio do teor de absorção de água por capilaridade verificou-se que, os 

quatro provetes com as dimensões adequadas à realização do ensaio (a altura é o dobro da base), 

mantiveram a sua integridade, sendo que a altura de ascensão da água não atingiu o altura do 

provete, ao contrário do provete cúbico 100mm x 100mm x 100mm (provete 5) que, embora se 

tenha mantido íntegro, apresentou uma altura de ascensão de água superior à sua altura, sendo, 

portanto, excluído do presente ensaio. 

Determinou-se ainda o coeficiente de absorção de água por capilaridade, verificando-se que o 

elemento de construção à base de granulado de casca de pinheiro apresentou um coeficiente de 

absorção de água por capilaridade bastante elevado, 0,53mg.mm-2.min-0,5. Considerando a 

classificação estabelecida por Coutinho (1998), constatou-se que os provetes em estudo 

poderão ser considerados elementos de baixa qualidade. No entanto, salienta-se o facto de os 

provetes manterem a sua integridade após o contacto direto com água. 

6.5 Ensaio de reação ao fogo 

6.5.1 Descrição 

Tornou-se também relevante estudar a reação ao fogo dos elementos em estudo. 

Com este ensaio objetiva-se observar o comportamento dos provetes quando submetidos ao 

fogo, verificando se existe propagação da chama e examinar o diâmetro da zona queimada. 

6.5.2 Procedimento de ensaio 

Para a realização deste ensaio utilizou-se um provete cortado em duas partes iguais, submetendo 

as faces exterior e interior do mesmo a uma chama proveniente de um maçarico a gás, existente 

no Laboratório de Engenharia Civil da UTAD, a uma distância de 5cm, durante 1 minuto. O 

procedimento experimental está ilustrado na Figura 55. 



Capítulo 6 – Realização de ensaios para caracterização de propriedades físicas e mecânicas 

__________________________________________________________________________________ 

 

70 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

 

Figura 55: Procedimento do ensaio de reação ao fogo. 

O ensaio foi efetuado no exterior das instalações do laboratório de forma a garantir a segurança 

na eventualidade da ocorrência de algum acidente. 

6.5.3 Apresentação e discussão de resultados 

Tratando-se de um resíduo florestal, esperava-se que existisse propagação da chama aquando 

do contacto dos provetes com o fogo. No entanto, os resultados deste ensaio consideram-se 

bastante promissores uma vez que não houve propagação da chama e os provetes não arderam 

descontroladamente. Observou-se uma espécie de brasa com um diâmetro da zona queimada 

de aproximadamente 3cm e 5,5cm, nas faces exterior e interior respetivamente. Os resultados 

finais estão apresentados na Figura 56. Constatou-se ainda que não ocorria propagação de fumo 

significativa durante a realização do ensaio. 

 

Figura 56: Zona afetada pela chama do maçarico. 

3 cm 5,5 cm 
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6.5.4 Conclusões 

Relativamente ao ensaio de reação ao fogo, conclui-se que os resultados são bastantes 

satisfatórios, tendo em conta que os provetes não arderam descontroladamente nem ocorreu 

propagação da chama, ao contrário do que se esperava. 

6.6 Ensaio de aderência 

6.6.1 Descrição 

De modo a avaliar a capacidade de aderência dos provetes produzidos, decidiu-se colar placas 

cerâmicas aos mesmos através de uma argamassa. Além disso, foi ainda estudada a aderência 

de duas amostras resultantes do ensaio do corte, de forma a compreender se era possível a 

construção de uma futura parede à base de blocos ou placas deste elemento. 

6.6.2 Procedimento de ensaio 

Inicialmente foi necessário produzir uma argamassa, constituída por areia fina, água e cimento, 

ao traço de 1:1:5, aconselhável para argamassas de reboco. 

Seguidamente, utilizando as amostras obtidas no ensaio do corte, colaram-se as placas 

cerâmicas nas faces interior e exterior das mesmas.  

Posteriormente, decidiu-se tentar colar as duas metades iguais de um provete, obtidas no ensaio 

de corte, com a mesma argamassa, pelas faces interiores e exteriores. 

Figura 57: a) Colagem de placas cerâmicas; b) Colagem do provete pelas faces exteriores; c) Colagem do 

provete pelas faces interiores. 

a) b) c)
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6.6.3 Apresentação e discussão de resultados 

Após sete dias da realização do presente ensaio, verificou-se que as placas cerâmicas aderiram 

melhor às amostras utilizadas pela face interior do que pela face exterior, como ilustra a 

Figura 58, podendo dever-se à irregularidade presente na face exterior do provete. 

Figura 58: Resultado final da colagem de placas cerâmicas pela face interior, a) e pela face exterior, b). 

Relativamente à colagem do provete, observou-se um melhor resultado aquando da colagem 

pela face exterior do mesmo, uma vez que pela face interior surgiu uma pequena fissuração na 

zona de colagem, como se apresenta na Figura 59. 

Figura 59: Resultado final da colagem dos provetes. 

6.6.4 Conclusões 

Relativamente ao ensaio de aderência, os resultados foram promissores, uma vez que a colagem 

foi efetuada com sucesso na generalidade. Desta forma, torna-se possível a construção de 

a) b) 
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paredes à base de blocos produzidos utilizando a casca de pinheiro incorporada em betões ou 

argamassas. 

6.7 Ensaio de compressão 

6.7.1 Descrição 

De modo a determinar a capacidade resistente à compressão dos provetes em estudo, procedeu-

se à realização de ensaios de compressão uniaxial, recorrendo-se a um atuador hidráulico, 

ilustrado na Figura 60, existente no Laboratório de Engenharia Civil da UTAD. A aquisição 

dos dados é processada através do programa Dyna Tester, software criado e cedido pela 

IDMEC. 

Figura 60: Sistema hidráulico do ensaio de compressão. 

O presente ensaio foi realizado segundo a norma NP EN 12390-3 (2003). 

O objetivo deste ensaio passa por determinar a capacidade resistente à compressão dos provetes 

em estudos e comparar o resultado com elementos de referência. 

6.7.2 Procedimento de ensaio 

Para o presente ensaio utilizaram-se cinco provetes cúbicos com as dimensões 100mm x 

100mm x 100mm que foram submetidos a um atuador hidráulico de 100kN de capacidade de 

carga máxima, afixado num pórtico metálico, cuja velocidade de aplicação de carga foi de 1,0 

mm/min. O ensaio consistiu em aplicar uma carga crescente ao provete até este atingir a rotura. 
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Para uma melhor aplicação da carga, colocou-se uma placa na face superior do provete (Figura 

61). 

 

Figura 61: Placa utilizada para uniformizar a aplicação da carga. 

Desta forma, tendo em conta a força máxima suportada pelo provete, calculou-se a tensão de 

rotura à compressão, através da seguinte expressão: 

𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
 

Em que: 

fc: é a resistência à compressão em MPa; 

F: é a força máxima aplicada, em N;  

Ac: é a área da secção transversal do provete, em mm2. 

Após a determinação dos valores da tensão à compressão recorreu-se à seguinte expressão para 

calcular os valores da deformação. 

ε =
𝛥𝑙

𝑙
 

Em que: 

ε: é a deformação ou extensão sofrida pelo provete, em mm/mm; 

Δl: é a variação do comprimento do provete, em mm;  

l: é o comprimento inicial do provete, em mm. 
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Desta forma determinam-se os parâmetros necessários à construção dos diagramas 

força/deslocamento e tensão/deformação. 

6.7.3 Apresentação e discussão de resultados 

Desde a Figura 62 até à Figura 64 apresentam-se os modos de rotura à compressão ocorridos 

nos provetes ensaiados. Verificou-se que, na generalidade, os provetes cúbicos à base de 

granulado de casca de pinheiro apresentaram modos de rotura à compressão semelhantes ao de 

um betão corrente, segundo a informação exibida na Figura 65. 

Figura 62: Modos de rotura à compressão do provete 3. 

Figura 63: Modos de rotura à compressão do provete 4. 

Figura 64: Modos de rotura à compressão do provete 5. 



Capítulo 6 – Realização de ensaios para caracterização de propriedades físicas e mecânicas 

__________________________________________________________________________________ 

76 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

Figura 65: Modos de rotura à compressão em provetes cúbicos de betão (Silva, 2013). 

Na Figura 66 apresentam-se os diagramas de Força/Deslocamento e respetivos diagramas 

Tensão/Deformação, resultantes do ensaio de compressão, referentes aos provetes à base de 

granulado de casca de pinheiro. 

Figura 66: a) Diagrama força/deslocamento; b) Diagrama tensão/deformação, dos provetes à base de granulado 

de casca de pinheiro. 

Paralelamente, na Tabela 14 estão expostos os valores da força máxima e os valores da 

resistência à compressão máximos, bem como os valores do deslocamento e deformação, 

obtidos nos provetes ensaiados. 

Tabela 14: Massa, força máxima, Fmáx, resistência à compressão máxima, fc, máx, deslocamento e deformação dos 

provetes à base de granulado de casca de pinheiro. 

Provete Massa 

(kg) 

Fmáx (N) Fc,máx 

(MPa) 

Deslocamento 

(mm) 

Deformação 

(mm/mm) 

1 0,820 8200 0,820 3,79 0,0379 

2 0,825 7402 0,740 4,61 0,0461 

3 0,815 8601 0,860 4,09 0,0409 

4 0,827 8061 0,806 3,86 0,0386 

5 0,838 9825 0,983 3,66 0,0366 

Média 0,825 8417,8 0,842 4,00 0,04 

Desvio-padrão 0,009 802,54 0,0803 0,335 0,00335 

a) b) 



Capítulo 6 – Realização de ensaios para caracterização de propriedades físicas e mecânicas 

______________________________________________________________________________________ 

77 
Madeira e seus derivados na construção – Caso de estudo de proposta de um material alternativo 

Após análise dos resultados apresentados na Figura 66 e na Tabela 14, verificou-se que a 

totalidade dos provetes ensaiados atingiu um valor de rotura, isto é, não absorveram 

continuamente a carga aplicada. Ao contrário do que era esperado, os valores de resistência à 

compressão obtido foi elevado. Com exceção do provete 5, que obteve um valor de tensão 

máxima de aproximadamente 1MPa, os restantes quatro provetes ensaiados apresentaram 

valores semelhantes, entre 0,74 e 0,86MPa, obtendo-se uma média de 0,84MPa. 

Relativamente aos valores do deslocamento e da deformação obtidos pelos provetes verificou-

se uma proximidade entre os cinco provetes ensaiados, obtendo uma média de 4mm e 

0,04mm/mm, respetivamente. 

6.7.4 Conclusões 

Após a realização do ensaio de compressão, concluiu-se que os resultados foram positivos, em 

relação ao esperado. Constatou-se ainda que, os valores da resistência à compressão atingiram 

valores próximos de 1MPa em um dos provetes ensaiados, e uma média de 0,84MPa. 

Relativamente ao modo de rotura dos provetes, verificou-se semelhanças comparativamente ao 

modo de rotura do betão corrente. 

6.8 Ensaio de comportamento térmico 

6.8.1 Descrição 

Tendo em conta as propriedades térmicas evidenciadas pela casca de pinheiro no âmbito da 

jardinagem, considerou-se pertinente avaliar o comportamento térmico dos provetes à base do 

granulado deste resíduo. 

O procedimento experimental em causa foi executado segundo a norma internacional (ISO 

9869 2014) e tendo em conta a metodologia apresentada em Magalhães (2017), em Paulo 

(2016) e Cunha (2010). 

Com este ensaio objetiva-se determinar os coeficientes de transmissão e condutibilidade 

térmica dos elementos em estudo e comparar com soluções construtivas correntes. 

6.8.2 Procedimento de ensaio 

Para a realização deste ensaio utilizaram-se duas placas (CH1 e CH2) com as dimensões 250mm 

x 250mm x 45mm, colocadas num compartimento de teste existente no Laboratório de 

Engenharia Civil da UTAD, cuja fachada está orientada para Norte. 
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Inicialmente foram recortadas e moldadas placas de XPS de forma a obter os elementos 

necessários à realização do presente ensaio. Posteriormente estas foram colocadas nos vãos das 

janelas e seladas com poliuretano, conforme ilustrado na Figura 67. 

Figura 67: a) Vista interior dos painéis; b) Vista exterior dos painéis. 

Foram utilizados dois sistemas de medição de fluxo de calor, correspondentes às duas placas 

ensaiadas, permitindo a aquisição dos dados de 10 em 10 minutos para a determinação do valor 

experimental do coeficiente de transmissão térmica (U).  

Cada sistema de medição é constituído por dois sensores de fluxo de calor e quatro sensores de 

temperatura superficial, dispostos na superfície interior de cada um dos painéis em estudo 

(Figura 68). 

Figura 68: Equipamento utilizado no ensaio térmico. 

Os termofluxímetros utilizados no presente ensaio apresentam uma forma arredondada e 

espessura fina, possuindo sensores de temperatura distribuídos pela sua superfície originando a 

transmissão de um sinal elétrico pelos seus sensores, estando diretamente relacionados com o 

fluxo de calor que atravessa a placa. Em cada provete foram utilizados dois termofluxímetros, 

designados HF1 e HF2. Relativamente aos sensores de temperatura superficial, no presente 

a) b) 
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ensaio utilizaram-se quatro em cada provete, dois juntos a cada termofluxímetro, designados 

ts1,1 e ts1,2 (junto de HF1) e ts2,1 e ts2,2 (junto de HF2). Estes componentes estão ilustrados na 

Figura 69. 

Figura 69: Termofluxímetros e sensores de temperatura superficial. 

Foram colocados ainda, nos ambientes interior e exterior, termohigrómetros, de modo a registar 

os valores da temperatura e humidade relativa, em intervalos de 10 minutos. O termohigrómetro 

é constituído por três componentes: um datalogger, uma sonda de temperatura e uma sonda de 

humidade (Figura 70). 

Figura 70: a) Sonda de temperatura; b) Sonda de humidade; c) Datalogger (Magalhães, 2017). 

O datalogger é um instrumento portátil com a capacidade de gravar digitalmente e de forma 

autónoma a temperatura num definido intervalo de tempo, cujos dados podem ser adquiridos e 

avaliados posteriormente ao seu registo. A recolha dos dados foi efetuada recorrendo a um 

software especializado, designado LoggerNet, que serve de apoio ao datalogger. 

De forma a manter as condições ambientais necessárias à realização do ensaio foi essencial 

utilizar dois aquecedores no interior do compartimento de teste. 

HF1 HF2 
ts2,1 ts1,1 

ts2,2 ts1,2 

a) b) c)
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O coeficiente de transmissão térmico (U) de um material ou de um elemento construtivo 

representa a quantidade de calor que o atravessa por condução, convecção e radiação 

perpendicularmente, por unidade de tempo e superfície, quando sujeito a um diferencial de 

temperatura entre os ambientes que os separa. 

Este parâmetro pode ser determinado através da seguinte equação: 

𝑈n total =
Σ𝑛=1

n total𝑞(𝑛)

Σ𝑛=1
n total(Ti (n) − Te (n))

Em que: 

q(n): é o fluxo de calor medido no termofluxímetro, no instante n 

Ti(n) e Te(n): são, respetivamente, as temperaturas interior e exterior registadas nos 

termohigrómetros, em cada instante n. 

A partir do valor anteriormente calculado para o coeficiente de transmissão térmica (U), é 

determinada a resistência térmica (R) através da seguinte equação: 

𝑅 =
1

𝑈

Posteriormente ao cálculo da resistência térmica, é necessário calcular a resistência dos painéis 

tendo em conta as resistências superficiais internas e externas, recorrendo à equação seguinte: 

𝑅𝑇 =  Σ𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒

Em que: 

RT: é a resistência calculada anteriormente; 

ΣRi: é o valor da resistência dos painéis; 

RSi: é a resistência superficial interna, cujo valor é 0,13m2ºC/W; 

RSe: é a resistência superficial externa, cujo valor é 0,04m2ºC/W. 

Com base na resistência térmica é possível determinar o coeficiente de condutibilidade térmica 

através da seguinte equação: 
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𝑅 =
𝑒

𝜆

Em que: 

R: é a resistência térmica, em m2ºC/W; 

e: é a espessura do painel, em m; 

λ: é o coeficiente de condutibilidade térmica, em W/mºC. 

De acordo com a norma supracitada, o período de tempo mínimo para o presente ensaio deverá 

ser de três dias de teste, mantendo uma temperatura estável à volta dos termofluxímetros. No 

entanto, o modelo utilizado nas folhas de cálculo Excel apenas apresenta resultados a partir do 

quinto dia, sendo, portanto, necessários no mínimo oito dias para a realização do ensaio. Na 

presente investigação foi estipulado um período de tempo de 11 dias para cada ensaio, de modo 

a contribuir para a credibilidade do resultado final. 

6.8.3 Apresentação e discussão de resultados 

Nesta secção apresentar-se-ão os resultados obtidos das duas placas que foram consideradas 

para estimar o comportamento térmico do elemento construtivo em estudo. 

Irão ser analisadas as condições internas e externas que foram obtidas ao longo do período de 

tempo de ensaio, tal como os valores dos fluxos de calor, das temperaturas superficiais e, por 

fim, dos coeficientes de transmissão térmica. 

6.8.3.1 Temperaturas interior e exterior 

De forma a garantir a credibilidade dos resultados obtidos no presente ensaio, é indispensável 

a estabilização da temperatura interior no compartimento de ensaio, para que o fluxo de calor 

seja feito somente em um sentido ao longo de todo o período experimental. 

Sendo assim, para a determinação dos valores do coeficiente de transmissão térmico, é 

importante, primeiramente, analisar os valores das temperaturas interior e exterior. 

Visto que as duas placas, CH1 e CH2, foram ensaiadas em simultâneo, os valores e, 

consequentemente, os gráficos das temperaturas interior e exterior são iguais para as duas 

amostras, expostos na figura 71. 
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Figura 71: Variação das temperaturas interior e exterior e respetivo diferencial de temperatura, ao longo do 

período de ensaio. 

Através da análise do gráfico apresentado na figura 71, é possível observar que a temperatura 

exterior foi sempre inferior à registada no ambiente interior, o que se esperava, devido ao 

período do ano em que decorreu o ensaio, permitindo que a transferência de calor se efetuasse 

do interior para o exterior, tal como se pretendia. 

Como já foi referido anteriormente, foram utilizados aquecedores de modo a garantir a 

estabilidade da temperatura no compartimento de ensaio, o que permitiu alcançar um diferencial 

médio de temperatura entre o interior e o exterior de 29,4ºC. Verificou-se que os valores mais 

elevados foram registados durante o período noturno, como seria de esperar. 

Na tabela 15 apresentam-se os valores mínimos, médios e máximos das temperaturas interior e 

exterior, em ºC, sendo possível observar a elevada diferença entre as temperaturas médias 

interior e exterior, além da amplitude térmica do ambiente exterior neste período de tempo. 

Registou-se ainda uma variação de 3,6ºC e 12,4ºC, relativamente às temperaturas interior e 

exterior, respetivamente, demonstrando a redução da oscilação de temperatura no interior do 

compartimento de ensaio, devido à existência dos aquecedores. 

Tabela 15: Valores mínimos, médios e máximos registados das temperaturas interior e exterior. 

Temperatura Mínima Média Máxima 

Interior (Ti) 35,7 37,7 39,3 

Exterior (Te) 2,6 8,3 15,0 
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6.8.3.2 Temperaturas superficiais 

Como já foi referido anteriormente, foram utilizados quatro sensores dispostos nos dois 

diferentes painéis, de forma a efetuar as medições das temperaturas superficiais (tsi), cujos 

resultados permitem compreender os valores da condutibilidade térmica dos provetes em estudo 

e de que forma se comportam termicamente.  

Na figura 72 apresentam-se os valores da temperatura superficial e da temperatura interior dos 

dois provetes em estudo. 

Figura 72: Variação das temperaturas superficiais e interior dos dois provetes em estudo, ao longo do período de 

ensaio. 

Através da análise do gráfico exibido na figura 72, verificou-se a oscilação dos valores das 

temperaturas superficiais no interior, devido à diferença da temperatura exterior. Constatou-se 

que os valores das temperaturas superficiais foram praticamente sempre inferiores aos valores 

da temperatura interior. Relativamente ao provete CH1, registou-se um valor médio para a 

temperatura superficial de 33,74ºC, com valores máximo e mínimo de 37,28ºC e 29,93ºC, 

respetivamente. No que diz respeito ao provete CH2, obteve-se um valor médio de 33,65ºC, 

com oscilações entre 31,04ºC e 37,29ºC. Desta forma, é notória a proximidade dos valores das 

temperaturas superficiais nos dois provetes em estudo, demonstrando credibilidade nos 

resultados obtidos. 
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6.8.3.3 Fluxos de calor 

Analisar os valores dos fluxos de calor dos provetes ensaiados torna-se essencial, pois é a partir 

da razão entre estes e as diferenças de temperatura entre o interior e o exterior em cada instante 

de tempo, que se calcula o coeficiente de transmissão térmica. Como já foi referido 

anteriormente, o registo destes valores foi efetuado recorrendo a dois termofluxímetros 

instalados em cada um dos painéis. 

Na figura 73 está representada a variação dos valores dos fluxos de calor dos dois provetes ao 

longo do período de ensaio, bem como a variação das temperaturas interior e exterior. 

 

Figura 73: Variação dos valores dos fluxos de calor dos dois provetes e das temperaturas interior e exterior, ao 

longo do período de ensaio. 

Através da análise do gráfico exibido na figura 73, e à semelhança do observado relativamente 

às temperaturas superficiais, verificou-se que as oscilações dos valores dos fluxos de calor dos 

dois provetes foram semelhantes, demonstrando a fiabilidade dos resultados obtidos. Observou-

se, no entanto, que o provete CH2 apresentou uma oscilação de valores do fluxo q2(n) maior 

que os restantes. Registaram-se oscilações dos valores dos fluxos de calor entre 22,85W/m2 e 

65,05W/m2 para o provete CH1 e 20,92W/m2 e 75,97W/m2 para o provete CH2. 
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6.8.3.4 Coeficiente de transmissão térmica 

Na figura 74 estão expostos os valores do coeficiente de transmissão térmica dos dois provetes, 

obtidos a partir dos valores dos fluxos de calor e do diferencial entre as temperaturas interior e 

exterior, utilizando a metodologia mencionada em 6.8.2. 

Figura 74: Variação dos valores dos coeficientes de transmissão térmica dos dois provetes, ao longo do tempo de 

ensaio. 

Da análise do gráfico da referida figura e da folha de cálculo de Excel utilizada, pode verificar-

se que o provete CH2 apresentou uma oscilação de valores superior ao provete CH1. 

Relativamente ao diferencial entre U1 e U2, obteve-se um valor médio de 0,01W/m2ºC, com U1 

maior que U2, e 0,11W/m2ºC, com U2 maior que U1, para os provetes CH1 e CH2, 

respetivamente. Verificou-se ainda que os provetes CH1 e CH2 apresentaram valores médios 

de U próximos, 1,465W/m2ºC e 1,565W/m2ºC, respetivamente. Desta forma, tendo em conta 

que as duas amostras apresentam a mesma composição e foram ensaiadas em simultâneo, é 

possível apresentar um valor médio aproximado de U para este tipo de elemento construtivo, 

que é de 1,515W/m2ºC. 

Os valores médios dos coeficientes de transmissão térmica, em W/m2ºC, dos dois provetes e do 

elemento construtivo em estudo estão apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16: Valores médios dos coeficientes de transmissão térmica dos dois provetes. 

Provete U1 U2 Umédio/amostra Umédio/elemento

CH1 1,47 1,46 1,465 
1,515 

CH2 1,51 1,62 1,565 
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Após a obtenção dos valores médios dos coeficientes de transmissão térmica das amostras 

ensaiadas, determinaram-se os valores da resistência térmica, em m2ºC/W recorrendo à 

metodologia apresentada em 6.8.2, expostos na Tabela 17. Primeiramente, efetuou-se o inverso 

do valor de U calculado anteriormente e, posteriormente, subtraiu-se a este valor a soma das 

resistências superficiais interna e externa, 0,17m2ºC/W. 

Tabela 17: Valores da resistência térmica dos provetes ensaiados e do elemento construtivo em estudo. 

Provete Umédio/amostra Rmédio/amostra Umédio/elemento Rmédio/elemento 

CH1 1,465 0,51 
1,515 0,49 

CH2 1,565 0,47 

 

Desta forma, após calculado o valor da resistência térmica do elemento construtivo em estudo 

e recorrendo à metodologia apresentada em 6.8.2, é possível determinar o valor do coeficiente 

de condutibilidade térmica. Tendo em conta que as placas ensaiadas tinham uma espessura de 

4,5cm, o valor obtido para o coeficiente de condutibilidade térmica foi de 0,09W/mºC. 

6.8.4 Conclusões 

Após a realização do presente ensaio e análise dos respetivos resultados, concluiu-se que os 

resultados foram bastante positivos. 

A preocupação de obter resultados fiáveis foi ultrapassada, uma vez que os dois provetes 

ensaiados obtiveram resultados aproximados. 

Relativamente às temperaturas interior e exterior, estas apresentaram valores médios de 37,7ºC 

e 8,3ºC, respetivamente. A transferência de calor, conforme esperado, foi realizado do interior 

para o exterior, dado o período do ano em que o ensaio decorreu. De modo a estabilizar a 

temperatura interior, foram utilizados dois aquecedores no compartimento de ensaio. 

Em relação aos fluxos de calor, verificaram-se valores superiores no período noturno, uma vez 

que quanto maior for o diferencial de temperatura, maior é o fluxo de calor.  

Analisando os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos dois provetes ensaiados, 

obtiveram-se valores muito próximos. Salienta-se, no entanto, o valor de U2 referente ao provete 

CH2, ligeiramente mais disperso dos restantes (1,62W/m2ºC), o que poderá dever-se à posição 

do termofluxímetro na superfície da amostra, podendo estar em contacto com uma zona mais 

cimentícea, uma vez que o referido valor é superior aos restantes. 
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Atendendo que os provetes foram ensaiados em simultâneo, obteve-se um valor médio do 

coeficiente de transmissão térmica para este tipo de elemento construtivo de 1,515W/m2ºC. A 

partir deste valor, determinaram-se os valores da resistência térmica e do coeficiente de 

condutibilidade térmica, obtendo-se respetivamente 0,49m2ºC/W e 0,09W/mºC. 

Tendo em conta os valores obtidos para os parâmetros apresentados anteriormente, é possível 

compará-los com soluções construtivas correntes tais como: isolantes térmicos, betões ou 

argamassas. Segundo o ITE 50, destinado aos coeficientes de transmissão térmica de elementos 

da envolvente de edifícios, é possível observar que os isolantes térmicos correntes, lã de vidro, 

lã de rocha, XPS ou EPS, apresentam valores para o coeficiente de condutibilidade térmica 

entre 0,037W/mºC e 0,055W/mºC, ou seja, próximos dos 0,09W/mºC obtidos na presente 

investigação, o que poderá evidenciar que o tipo de elemento de construção em estudo possui 

características térmicas semelhantes aos isolantes térmicos correntes. Paralelamente, é possível 

também observar que os betões correntes e argamassas e rebocos tradicionais apresentam 

coeficientes de condutibilidade térmica superiores ao determinado no presente estudo, entre 

1,3W/mºC e 2W/mºC. 
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7. Conclusões e trabalhos futuros

7.1 Conclusões 

Face à crescente e fulcral preocupação com o desenvolvimento sustentável na maioria dos 

países desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento, que engloba questões 

económicas, sociais e ambientais, aproveitar os resíduos que são gerados pelas atividades 

humanas revela um grande interesse a nível global. Na indústria da construção civil, inúmeros 

estudos sobre o aproveitamento de resíduos em materiais de construção foram desenvolvidos 

como a incorporação de diversos resíduos agrícolas em argamassas ou em betão leve, 

melhorando assim as propriedades do betão fresco e endurecido. Estes elementos são 

constituídos, geralmente, por uma mistura de agregados, cimento e água.  

A incorporação de resíduos em novas formulações de argamassas permite a redução do 

consumo dos agregados e ligantes correntes. A produção deste último envolve ainda um elevado 

consumo de energia e produção de CO2. A extração do agregado, de origem natural, provoca 

muitas vezes consequências negativas a nível ambiental. Nesta medida, torna-se importante 

estudar o aproveitamento de resíduos na construção, nomeadamente a nível da produção de 

argamassas, obtendo, consequentemente, benefícios a nível económico, ambiental e técnico.  

O pinheiro-bravo é o principal fornecedor de matéria-prima para a indústria da madeira, sendo 

esta utilizada na construção civil (como cofragens), carpintaria, mobiliário, produção de pasta 

para papel e produção de aglomerados e contraplacados. Do pinheiro-bravo pode, ainda, se 

extrair resina, sendo esta espécie florestal considerada a principal fonte de resina em Portugal. 

Outra matéria-prima obtida do pinheiro-bravo é o fruto, as pinhas pequenas são referidas como 

boas para afugentar as traças. Além disso, as pinhas, juntamente com a rama de pinheiro, 

popularmente designada de caruma, são ideais para acender o lume de lareiras e para decoração. 

A casca de pinheiro, outra matéria-prima desta espécie florestal, tem sido geralmente utilizada 

em jardinagem, muito graças ao seu aspeto decorativo. Apesar disso, este material pode ser 

aplicado no solo como forma de proteger as raízes das plantas contra o frio e o calor excessivo 

conservando a temperatura do solo, retardar o crescimento de vegetação e manter a humidade 

e a frescura do solo, evidenciando, portanto, propriedades térmicas. Atualmente a casca de 

pinheiro-bravo é um produto comercializado para ornamentação de jardins e vasos e 

embelezamento de espaços exteriores como esplanadas, canteiros ou pavimentos. 
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Recentemente, a casca de pinheiro tem sido elemento de estudo em trabalhos de investigação. 

Desta forma surgiu a possibilidade de incorporar a casca de pinheiro-bravo em elementos de 

construção. 

Para iniciar a presente investigação, foram propostos dois processos de granulação para a casca 

de pinheiro, de modo a obter dimensões de partículas variadas. 

Quanto ao processo de granulação recorrendo ao moinho picador, realça-se que foi utilizado 

um crivo com abertura de malha de 10mm. Por conseguinte, foi estudada a granulometria de 

uma amostra de granulado de casca de pinheiro resultante da aplicação dessa abertura de malha.  

Relativamente ao processo utilizando o triturador, o procedimento foi semelhante ao processo 

anteriormente referido, originando, neste caso, uma dimensão maior das partículas. 

Analisando as respetivas curvas granulométricas verificou-se uma grande extensão e 

continuidade das mesmas, resultando numa maior variabilidade de dimensões. o que poderá ser 

favorável na obtenção de uma maior compacidade do produto final e na redução do volume de 

vazios aquando da definição da composição das misturas. A curva granulométrica referente ao 

processo mecânico utilizando o moinho picador demonstra que as partículas resultantes deste 

sistema são mais reduzidas, havendo, portanto, uma maior percentagem de finos em relação ao 

processo mecânico usando o triturador. 

Decidiu-se sobre qual o tipo de molde a adotar e as suas dimensões. Desta forma, tendo em 

conta a facilidade de descofragem, uma vez que a sua construção era à base de tábuas laterais, 

aparafusadas entre si, e a finalidade dos provetes, concluiu-se que a utilização de moldes 

cúbicos de madeira com as dimensões 100mm x 100mm x 100mm era o pretendido para o 

efeito. Refira-se ainda que, dada necessidade de um número elevado de provetes para os ensaios 

posteriores, procedeu-se à construção de um maior número de moldes em madeira. 

Seguidamente, foram testadas três relações entre as quantidades de água e o cimento (0,4, 0,6 

e 0,8), fazendo variar a relação entre as quantidades do resíduo em estudo e do cimento. 

Relativamente à relação de 0,6 constatou-se que a maioria dos provetes se desintegravam, 

principalmente nos vértices, aquando do manuseamento e da descofragem, sendo apenas o 

provete D aquele que apresentou uma consistência razoável. 
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Posteriormente foi testada a relação água/cimento de 0,8, o que resultou na desintegração dos 

quatro provetes produzidos. As principais anomalias presentes consistiam na desintegração dos 

vértices e arestas, perante o manuseamento. O provete J foi o que apresentou maior 

consistência, no entanto, ficou parcialmente desintegrado na face superior na fase da 

descofragem. 

No que diz respeito à relação água/cimento de 0,4, verificou-se uma maior consistência na 

generalidade dos provetes produzidos. O provete Q foi a única exceção, desintegrando-se 

consideravelmente após a descofragem. Tal acontecimento pode dever-se ao facto deste provete 

ser aquele que possuía uma relação casca/cimento maior, ou seja, tinha uma maior quantidade 

de casca, em relação aos restantes. 

Posto isto, o provete P conciliou o facto de não possuir marcas de desintegração nem de 

fissuração e possuir uma massa inferior aos restantes provetes, tendo sido esta composição a 

adotada para ser submetida aos ensaios físicos e mecânicos de modo a estudar o potencial de 

incorporação da casca de pinheiro em elementos leves de construção. 

De modo a dar continuidade ao presente trabalho de investigação, e após ter sido encontrada a 

composição adequada e produzidos os provetes necessários para o efeito, foi possível estudar 

algumas propriedades físicas e mecânicas dos elementos em análise, realizando-se para tal, os 

ensaios a seguir mencionados: ensaio de corte e furação, ensaio do teor de absorção de água 

por capilaridade, ensaio de reação ao fogo, ensaios de aderência, ensaio de compressão e ensaio 

de comportamento térmico. 

Observou-se a facilidade de corte transversal no provete, não existindo qualquer desintegração 

ou fendilhação por parte deste. Neste ensaio foi visível a bastante formação de pó, o que se deve 

à existência de cimento na mistura. Verificou-se ainda que, na realização do corte “em fatias” 

do provete, o mesmo se desintegrou parcialmente aquando da obtenção de uma espessura de 1 

cm. Por outro lado, foi possível obter uma espessura de cerca de 2cm com facilidade, sem

qualquer tipo de desintegração ou deformação do provete. 

Relativamente à furação verificou-se que a mesma era realizada com facilidade e sem grande 

formação de pó. Verificou-se que é possível efetuar dois furos nos cantos superiores ou 

inferiores do provete, ao contrário da furação nos quatro cantos do provete, pois provocou a sua 

fendilhação e desintegração. Concluiu-se ainda que a furação a meio do provete provoca a sua 

parcial desintegração. 
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Relativamente ao ensaio do teor de absorção de água por capilaridade verificou-se que, os 

quatro provetes com as dimensões adequadas à realização do ensaio (altura o dobro da base), 

mantiveram a sua integridade, sendo que a altura de ascensão da água não atingiu o altura do 

provete, ao contrário do provete cúbico 100mm x 100mm x 100mm (provete 5) que, embora se 

tenha mantido íntegro, apresentou uma altura de ascensão de água superior à sua altura, sendo, 

portanto, excluído do presente ensaio. 

Determinou-se ainda o coeficiente de absorção de água por capilaridade, verificando-se que o 

elemento de construção à base de granulado de casca de pinheiro apresentou um valor bastante 

elevado, 0,53mg.mm-2.min-0,5. Considerando a classificação estabelecida por Coutinho (1998), 

constatou-se que os provetes em estudo poderão ser considerados elementos de baixa qualidade. 

No entanto, o facto dos provetes manterem a sua integridade após o contacto direto com água, 

aumenta o campo de aplicação deste tipo de construção, possibilitando a sua aplicação no 

exterior, exposto diretamente à água da chuva. 

Relativamente ao ensaio de reação ao fogo, conclui-se que os resultados são bastante 

satisfatórios, tendo em conta que os provetes não arderam descontroladamente nem ocorreu 

propagação da chama, ao contrário do que se esperava. 

Verificou-se que as placas cerâmicas aderiram melhor às amostras utilizadas pela face interior 

do que pela face exterior o que se pode dever à irregularidade presente na face exterior do 

provete. Relativamente à colagem do provete, observou-se um melhor resultado pela face 

exterior do mesmo, uma vez que pela face interior surgiu uma pequena fissuração na zona de 

colagem. 

Após a realização do ensaio de compressão, concluiu-se que os resultados foram positivos, em 

relação ao esperado. Constatou-se ainda que, os valores da resistência à compressão atingiram 

valores próximos de 1MPa em um dos provetes ensaiados, e uma média de 0,84MPa. 

Relativamente ao modo de rotura dos provetes, verificou-se semelhanças comparativamente ao 

modo de rotura do betão corrente. 

Após a realização do ensaio de comportamento térmico e análise dos respetivos resultados, 

concluiu-se que os resultados foram bastantes positivos. 

A preocupação de obter resultados fiáveis foi ultrapassada, uma vez que os dois provetes 

ensaiados obtiveram resultados bastante próximos. 
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Relativamente às temperaturas interior e exterior, estas apresentaram valores médios de 37,7ºC 

e 8,3ºC, respetivamente. A transferência de calor, conforme esperado, foi realizado do interior 

para o exterior, dado o período do ano em que o ensaio decorreu. De modo a estabilizar a 

temperatura interior, foram utilizados dois aquecedores no compartimento de ensaio. 

Em relação aos fluxos de calor, verificaram-se valores superiores no período noturno, uma vez 

que quanto maior for o diferencial de temperatura, maior é o fluxo de calor.  

Analisando os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos dois provetes ensaiados, 

obtiveram-se valores muito próximos. Salienta-se, no entanto, o valor de U2 referente ao provete 

CH2, ligeiramente mais disperso dos restantes (1,62W/m2ºC), o que poderá dever-se à posição 

do termofluxímetro na superfície da amostra, podendo estar em contacto com uma zona mais 

cimentícea, uma vez que o referido valor é superior aos restantes. 

Tendo em conta que os provetes foram ensaiados em simultâneo, obteve-se um valor médio do 

coeficiente de transmissão térmica para este tipo de elemento construtivo de 1,515W/m2ºC. A 

partir deste valor, determinaram-se os valores da resistência térmica e da condutibilidade 

térmica, obtendo-se respetivamente 0,49m2ºC/W e 0,09W/mºC. 

Tendo em conta os valores obtidos para os parâmetros apresentados anteriormente, é possível 

compará-los com soluções construtivas correntes tais como: isolantes térmicos, betões ou 

argamassas. Segundo o ITE 50, destinado aos coeficientes de transmissão térmica de elementos 

da envolvente de edifícios, é possível observar que os isolantes térmicos correntes, lã de vidro, 

lã de rocha, XPS ou EPS, apresentam valores para o coeficiente de condutibilidade térmica 

entre 0,037W/mºC e 0,055W/mºC, ou seja, bastante próximos dos 0,09W/mºC obtidos na 

presente investigação, o que poderá evidenciar que o tipo de elemento de construção em estudo 

possui características térmicas semelhantes aos isolantes térmicos correntes. Paralelamente, é 

possível também observar que os betões correntes e argamassas e rebocos tradicionais 

apresentam coeficientes de condutibilidade térmica superiores ao determinado no presente 

estudo, entre 1,3W/mºC e 2W/mºC. 

7.2 Trabalhos futuros 

Face ao apresentado anteriormente, constata-se que existe a necessidade de realização de 

trabalhos de investigação adicionais de forma a prosseguir e aprofundar este estudo. 
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Otimizar as misturas, variando a granulometria e/ou as composições torna-se importante em 

investigações futuras, de forma a poder ampliar o conhecimento acerca deste tipo de elemento 

construtivo, contemplando, cada vez mais, boas práticas de construção sustentável. 

Torna-se também pertinente estudar o potencial do comportamento acústico deste tipo de 

elementos. Da mesma forma, considera-se que analisar o comportamento ao fogo submetendo 

o elemento construtivo ao forno pode ser alvo de estudo em investigações posteriores. 

Objetivando-se obter resultados mais realistas, seria também importante construir paredes e 

blocos à base do resíduo em estudo, de modo a ser possível aferir a respetiva durabilidade ao 

longo do tempo. 

Tendo em conta que foi avaliada a capacidade de colagem de placas cerâmicas no elemento 

construtivo em estudo, considera-se relevante a aplicação de outros revestimentos como verniz 

ou pintura. 

A análise do ciclo de vida de aferição do potencial de sustentabilidade considera-se também 

pertinente em trabalhos futuros.
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