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Resumo 

O consumo mundial de energia tem vindo a aumentar e este facto contribui para a 

depleção dos recursos naturais, o aumento dos níveis de poluição, a degradação ambiental e 

emissões de gases com efeito de estufa. O sector da construção é responsável por impactes 

significativos no ambiente, uma vez que consome uma grande quantidade de recursos e 

igualmente produz uma grande quantidade de resíduos. A construção sustentável pretende 

reduzir os impactes ambientais, a fim de conservar e utilizar os recursos de forma mais 

eficiente. Este tipo de construção utiliza materiais naturais e dá prioridade à recuperação dos 

resíduos.  

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar os impactes ambientais 

resultantes da utilização do caroço de espiga de milho, resíduo agrícola, como potencial 

material de isolamento térmico em placas após ter-lhe sido adicionado dois aglutinantes: 

Acetato de Polivinila (PVA) ou Fabricol AG222. Também se pretende avaliar os impactes 

ambientais de uma tecnologia construtiva tradicional, o Tabique. O caroço de espiga de milho 

foi encontrado em paredes exteriores de tabique, técnica construtiva muito antiga utilizada em 

Portugal que a UTAD tem vindo a estudar e a tentar preservar, uma vez que apresenta uma 

grande durabilidade e conforto na habitação. 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que pode ser utilizada em 

análises de sustentabilidade e é desenvolvida de acordo com as Normas ISO 14040 e ISO 

14044. Para este estudo, a unidade funcional utilizada é definida como a massa (kg) da 

solução construtiva necessária para proporcionar uma resistência térmica (R) de 1 (m
2
°C/W) 

numa área de 1 m
2
. O cálculo dos impactes foi realizado com recurso ao software GaBi e a 

um conjunto de categorias de impacto definida na CML 2001, metodologia de caracterização 

das categorias de impacte ambiental, que são utilizadas para desenhar o perfil ambiental das 

placas de granulado do caroço de espiga de milho com um aglutinante e do Tabique.  

A avaliação do comportamento térmico demonstrou que as placas de caroço da espiga 

de milho têm potencial para ser utilizadas como material de construção sustentável para o 

isolamento térmico de paredes exteriores. Ao nível da análise de sustentabilidade concluiu-se 

que a placa de granulado do caroço da espiga de milho com PVA, ao longo de todo o seu 



 

 

iv 
Análise de Sustentabilidade de Materiais e Tecnologias Construtivas Verdes 

ciclo de vida, é a solução construtiva mais sustentável. O Tabique apresenta um maior 

impacte ambiental na fase de extração de matérias-primas. Os resultados provenientes deste 

estudo permitem comparar diferentes materiais e tecnologias com base na mesma função, 

isolamento térmico, e desta forma avaliar qual deles é o mais sustentável. 

Palavras-chave: Materiais de construção sustentáveis; Análise do Ciclo de Vida; 

Isolamento térmico; Caroço da espiga de milho; Tabique. 
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Abstract 

The world energy consumption continues to increase and this fact contributes to 

depletion of natural resources, rise of pollution levels, environmental degradation and the 

global greenhouse emissions. The building sector is responsible for significant impacts on the 

environment as it consumes a lot of resources and also produces a lot of waste. The green 

construction intends to reduce the environmental impacts in order to conserve and use 

resources more efficiently. This type of construction uses natural materials and gives priority 

to waste recovery.   

In this context, the aim of this paper is to evaluate the environmental impacts resulting 

from the use of corn cob, agricultural waste, as a potential thermal insulation material after the 

aplication of Polyvinly Acetate (PVA) or Fabricol AG222. Also intends to evaluate the 

environmental impacts of a traditional constrution technology, Tabique. The corn cob was 

found in exterior walls of Tabique, a very old constrution technique used in Portugal that 

UTAD has been studying and trying to preserve, as it features a great durability and comfort 

in the building. 

 The Life Cycle Assessment (LCA) is a tool used in the sustainability analysis and is 

developed according to ISO 14040/44. The functional unit for this construction materials is 

performed as the mass of a potential insulation material needed to provides a thermal 

resistance R of 1 (m
2℃/W) with an area of 1 m

2
. The calculation of the impacts is done with 

GaBi software. A set of CML 2001, characterization methodology of environmental 

categories, impact categories is used to draw the environmental profile of corn cor 

particleboards manufactured binder and Tabique. 

The evaluation of the thermal insulation shows that the corn cob particleboards have 

potential to be used as a sustainable building material for the thermal insulation of exterior 

walls. In terms of sustainability analysis it was concluded that the corn cob particleboard with 

PVA throughout its life cycle is the more sustainable technology. Tabique has a greater 

environmental impacto on raw material extraction phase. The results of the impact assessment 

allow comparing different materials used for the same thermal behaviour and in this way 

evaluate which of them is the most sustainable. 

Keywords: Sustainability building materials; Life cycle assessment; Thermal insulation; 

Corn cob; Tabique. 
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1.1. Enquadramento 

As tecnologias construtivas verdes despontaram com as preocupações ambientais e 

surgiram como estratégias para o desenvolvimento sustentável, para economizar recursos e 

energia e proteger o meio ambiente (Liu et al., 2014). Traduzem-se na realização de 

construções com impactes ambientais mínimos (Mateus, 2004) de forma a conservar e usar os 

recursos de modo mais eficiente. Utilizam materiais de origem natural e privilegiam a 

valorização de resíduos (Hwang e Ng., 2013), tendo em conta todo o seu ciclo de vida. 

Acarretam benefícios tais como: diminuição do consumo energético, redução no consumo de 

recursos, redução da produção de resíduos e melhoria da qualidade ambiental (Müller et al., 

2014). 

O setor da construção é responsável por, aproximadamente, 40% do consumo de 

energia em todo o mundo, por 40% da exaustão de matérias-primas, por 25 % do uso de água 

e por 33% de emissões dos gases com efeito de estufa segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). Os consumos de energia na indústria da construção 

estão diretamente relacionados com o tipo e qualidade dos seus materiais. Posto isto, é 

essencial reduzir o consumo de energia tanto em edifícios novos como em edifícios já 

existentes, de forma a reduzir e estabilizar os níveis de CO2 para o nível exigido pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Levine et al.,2007). O uso de materiais de 

isolamento térmico em paredes exteriores é uma solução construtiva que pode ser utilizada 

para melhorar a eficiência energética e assim diminuir o consumo de energia. 

A sustentabilidade é, assim, uma prioridade num mundo em que a indústria da 

construção tem impactes significativos sobre o meio ambiente, uma vez que consome uma 

grande quantidade de recursos e, igualmente, produz uma grande quantidade de resíduos 

(Mateus, 2004). Portanto, deve-se recorrer a materiais de construção naturais, que quando 

aplicados na indústria da construção não conduzem a tantos consumos energéticos nem 

produzem tantos resíduos, uma vez que se trata de materiais renováveis e locais. Para avaliar 

quais os materiais mais amigos do ambiente torna-se necessário proceder a estudos de 

sustentabilidade que proporcionem a diminuição dos impactes ambientais e construções mais 

bem adaptadas ao meio ambiente e às exigências dos utilizadores. 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV), conhecida por Life Cycle Assessment (LCA) 

permite avaliar os impactes ambientais associados a todas as etapas de fabrico de um produto, 

processo ou sistema ao longo de todo o seu ciclo de vida, através da identificação e 
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quantificação de inputs de energia e recursos, e outputs de emissões e resíduos. Esta 

ferramenta pode ser aplicada na indústria da construção para apoiar na tomada de decisão; 

para quantificar os impactes ambientais de cada processo, produto ou sistema; e para mitigar 

os impactes ambientais, e assim, melhorar a sustentabilidade do setor. No caso dos materiais 

de isolamento térmico com a aplicação da ACV podemos estimar os impactes ambientais de 

todo o seu ciclo de vida e assim conseguimos ver quais as fases e processos que acarretam 

mais impactes significativos. Muitas vezes esses impactes significativos são desvalorizados 

pelo facto de que os materiais de isolamento térmico proporcionarem a poupança de energia 

na fase de utilização.  

O uso de materiais e tecnologias construtivas verdes pretende encontrar o equilíbrio 

entre a construção civil e o meio ambiente, pois com o aumento dos níveis de exigência na 

área da construção, as matérias-primas extraídas da natureza deixaram de ser aplicadas 

diretamente e passaram a estar sujeitas a processos complexos de transformação até se 

tornarem materiais de construção (Mateus, 2004). Estes processos implicam maiores 

consumos energéticos e apresentam maior dificuldade em regressarem ao meio ambiente após 

o seu fim de vida útil. Por isso é necessário caminhar-se para um desenvolvimento sustentável 

com recurso a medidas verdes. 

Tem sido preocupação da UTAD desenvolver trabalhos que contemplem a utilização 

de resíduos e de materiais naturais na indústria da construção civil, nomeadamente a 

utilização do caroço da espiga de milho, como já foi referido e a utilização de resíduos da 

indústria têxtil. Tem sido também preocupação a utilização de tecnologias de construção 

tradicionais tais como a construção em terra e em tabique. O caroço de espiga de milho é um 

resíduo proveniente da agricultura que pode ser reaproveitado e incorporado no fabrico de 

materiais de construção nomeadamente, como placas de isolamento térmico. O Tabique é uma 

tecnologia construtiva tradicional que utiliza como base uma estrutura de madeira que lhe 

confere resistência e um enchimento e revestimento à base de terra (Carvalho, 2009). Muitos 

têm sido os estudos realizados na UTAD relacionados com esta tecnologia tradicional, e em 

alguns casos foram encontrados caroços de espiga de milho no material de enchimento do 

Tabique o que despertou a curiosidade para as suas capacidades de isolamento térmico. 

Neste contexto sentiu-se a necessidade de se avaliar a sustentabilidade da utilização 

destes materiais e tecnologias, pelo que este trabalho é uma contribuição no sentido de avaliar 

o desempenho ambiental de alguns destes materiais e tecnologias utilizando a ACV. Este 
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trabalho compreendeu a análise de sustentabilidade de duas placas de granulado do caroço de 

espiga de milho com diferentes aglutinantes (PVA ou Fabricol AG222) para serem usadas 

como potenciais materiais de isolamento térmico e de uma técnica construtiva tradicional, o 

Tabique. 

Para tal, com vista à determinação da unidade funcional foi necessário, numa primeira 

fase, avaliar o comportamento térmico da placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com PVA e da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222. Além 

disso, calculou-se o perfil ambiental do Tabique, para a qual não foi necessário realizar 

ensaios do comportamento térmico, uma vez que estes já tinham sido realizados por Soares 

(2012), tendo por base uma parede real de Tabique.  

 

1.2. Objetivos 

Face ao atrás exposto e tendo como objetivo a prossecução da utilização de resíduos e 

materiais naturais na indústria da construção civil, bem como de tecnologias de construção 

tradicionais que utilizam este tipo de materiais, este trabalho acrescenta valor a esta linha de 

investigação ao focar-se na análise da sustentabilidade ambiental destes materiais e 

tecnologias. Assim, este trabalho visou o desenvolvimento dos seguintes aspetos: 

1. Análise de sustentabilidade de dois potenciais materiais de isolamento térmico: 

1.1. Placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA; 

1.2. Placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222. 

2. Análise de sustentabilidade do Tabique. 

Para fazer a análise de sustentabilidade das placas de isolamento térmico foi 

necessário realizar, experimentalmente, o estudo do seu comportamento térmico para 

determinar as quantidades necessárias de materiais que lhe confiram a mesma unidade 

funcional (resistência térmica de 1 m
2
ºC/W). Essa mesma unidade funcional foi utilizada na 

análise de sustentabilidade do Tabique. 
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1.3. Organização da Dissertação 

Este trabalho de investigação encontra-se estruturado em 6 capítulos, sendo que o 

Capítulo 1 diz respeito ao enquadramento, objetivos e organização da presente dissertação. 

No capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica relativa à utilização de 

materiais sustentáveis, que utilizam resíduos e materiais naturais na indústria da construção 

civil, em particular, o caroço da espiga de milho e o Tabique. Assim como uma revisão de 

estudos relacionados com o comportamento térmico do caroço de espiga de milho e do 

Tabique.  

No Capítulo 3, é descrito o procedimento de ensaio adotado no estudo do 

comportamento térmico das placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA, das 

placas de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 e também do 

poliestireno extrudido (XPS) com 3 cm de espessura, de modo a verificar a veracidade dos 

valores obtidos uma vez que, sendo o XPS um material de isolamento térmico correntemente 

usado, os valores correspondentes ao seu comportamento térmico estão tabelados e daí poder-

se facilmente concluir se os ensaios laboratoriais estavam ou não a decorrer em condições 

adequadas. Serão apresentados e analisados os valores do coeficiente de transmissão térmica e 

condutibilidade térmica obtidos para as placas de granulado do caroço de espiga de milho.  

No Capitulo 4 é apresentada uma revisão dos conceitos e etapas da Análise de Ciclo 

de Vida (ACV), assim como uma revisão bibliográfica de estudos da aplicação da ACV na 

indústria da construção. 

No Capitulo 5 procedeu-se à avaliação do ciclo de vida de dois potenciais materiais de 

isolamento térmico: uma placa de granulado de caroço de espiga de milho com PVA e uma 

placa de granulado de caroço de espiga de milho com Fabricol AG222. E à avaliação do ciclo 

de vida de uma parede de Tabique. No fim será comparado o perfil ambiental dos materiais de 

isolamento térmico e o perfil ambiental de uma parede de Tabique com os cenários propostos 

para cada um deles. 

O Capítulo 6 diz respeito às conclusões resultantes deste trabalho de investigação, e à 

indicação de possíveis trabalhos futuros a desenvolver neste contexto. 
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2.1. Introdução 

A comunidade científica tem prestado especial atenção à indústria da construção e tem 

estudado soluções mais sustentáveis e económicas. Os materiais de construção sustentáveis 

devem portanto ser renováveis, locais e abundantes de modo a economizar energia e recursos. 

Na conceção de um produto deve-se ter em conta alguns parâmetros, tais como, a 

acessibilidade, as emissões de CO2 para a atmosfera, o consumo de energia, entre outros 

(Faustino et al., 2012). Vários trabalhos de pesquisa têm sido realizados com o intuito de 

descobrir materiais de construção sustentáveis e métodos alternativos de baixo consumo 

tecnológico para satisfazer as necessidades e o conforto requerido nos dias de hoje, mas, em 

conformidade com o meio ambiente.  

A aplicação de materiais de isolamento térmico em paredes exteriores é uma das 

técnicas que pode ser utilizada para a redução da energia consumida pelos edifícios de modo a 

alcançar a eficiência energética, uma vez que estes materiais visam a redução da transmissão 

de calor. Uma das propriedades mais importantes dos materiais de isolamento térmico é a sua 

condutibilidade térmica (𝜆) que será definida no capítulo 3. Nos mercados Europeus estão 

disponíveis uma grande variedade de materiais de isolamento térmico, 60% é representado 

por materiais de origem mineral/inorgânica, 30% por materiais que provêm do petróleo como 

por exemplo o poliestireno extrudido (XPS) e o poliestireno expandido (EPS), e cerca de 10% 

diz respeito a materiais de origem natural como o aglomerado de cortiça expandida (Ardente 

et al., 2008 citado por Pargana et al., 2014). Os materiais de isolamento térmico são 

geralmente obtidos a partir de produtos petroquímicos ou de fontes naturais processadas com 

elevados consumos de energia com efeitos significativos para o meio ambiente resultantes, 

especialmente, da sua fase de produção e de eliminação. O uso de materiais não 

convencionais, Figura 2.1, tais como, bagaço, cereais, palha, talo do milho, caroço de espiga 

de milho, talos de algodão, casca de arroz, arroz, kenaf casca e caules do girassol, talos de 

bananeira, casca de coco, bambu, casca de durião, entre outros foram propostos por alguns 

autores segundo Paiva et al. (2012), Faustino et al. (2012) e Asdrubali et al. (2015). A fibra 

de Kenaf e madeira são exemplos de materiais de isolamento térmico que já se encontram no 

mercado (Asdrubali et al., 2015).  

Os potenciais materiais de isolamento térmico em estudo são o caroço de espiga de 

milho para as placas de granulado do caroço de espiga de milho, a madeira e a terra para a 

parede de Tabique.  
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Figura 2.1 - Exemplos de materiais não convencionais de isolamento térmico (Asdrubali et al., 2015). 

 

2.2. Caroço de Espiga de Milho 

O caroço da espiga de milho, Figura 2.2, é um material natural e orgânico, 

considerado um resíduo agrícola, classificado com o código 02 01 03 – Resíduos de Tecidos 

Vegetais (LER). Como é um resíduo agrícola não interfere com o stock de alimentos 

(Faustino et al., 2012; Paiva et al., 2012) e a sua utilização pode desempenhar um papel 

importante na indústria da construção como material de construção sustentável.  
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Figura 2.2 - Caroços da espiga de milho (Cruz, 2001). 

Em Portugal, a plantação de milho tem vindo a diminuir de intensidade nos últimos 

anos (ANPROMIS), no entanto esta atividade ainda desempenha um papel importante na 

agricultura portuguesa. O milho é cultivado principalmente nas regiões norte e centro de 

Portugal Continental (Faustino et al., 2012) e já foi encontrado em várias construções de 

Tabique, como material de enchimento talvez como forma de reaproveitar o resíduo agrícola 

(Pinto et al., 2011).  

O caroço da espiga de milho é um material heterogéneo devido à sua origem natural e 

é constituído por três camadas, que diferem entre si na forma, textura, densidade e cor. Várias 

semelhanças foram encontradas entre o caroço da espiga de milho e um material de 

isolamento térmico convencional, o XPS, ao nível da microestrutura e da composição química 

elementar, o que sugere que este pode ser utilizado como matéria-prima para o fabrico de 

materiais de isolamento térmico (Pinto et al., 2012). Segundo Pinto et al. (2011), a 

microestrutura do caroço da espiga de milho e do XPS apresentam o mesmo tipo de estrutura 

celular fechada e os mesmos elementos químicos: oxigénio (O), magnésio (Mg), alumínio 

(Al), silício (Si), cálcio (Ca) e ferro (Fe).  

Uma vez que este material apresenta propriedades muito idênticas às do material 

atualmente mais utilizado na construção para o isolamento térmico (XPS), pode-se afirmar 

que o caroço de espiga de milho é um potencial material de isolamento térmico e também 

pode ser aplicado como material de isolamento acústico, como revestimento em tetos, portas, 

entre outros (Paiva et al., 2012). 
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2.2.1. Comportamento Térmico do Caroço de Espiga de Milho 

Existem vários trabalhos relativos à utilização do caroço de espiga de milho como um 

material de isolamento térmico. Cruz (2011) avaliou experimentalmente o comportamento 

térmico do caroço da espiga de milho, Figura 2.3. As placas de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA foram colocadas no vão de uma janela sem vidro durante pelo menos 5 

dias, em intervalos de tempo de 10 minutos. O valor médio estimado de condutibilidade 

térmica das placas de granulado de caroço da espiga de milho com PVA foi de 0,117 W/m°C. 

Concluiu que este valor é aproximadamente o dobro dos valores de outros materiais correntes 

de isolamento térmico, tais como o XPS, as lãs de rocha/lãs de vidro, o EPS, e a espuma de 

polietileno (PEF).  

 

Figura 2.3 – Ensaio térmico realizado por Cruz (2011). 

Fernandes (2014) avaliou o comportamento térmico do caroço da espiga de milho 

numa caixa-de-ar com parede dupla (ambas as paredes de tijolo), Figura 2.4, com uma 

duração superior a 6 dias, em intervalos de tempo de 10 minutos. A condutibilidade térmica 

(λ) do caroço triturado foi de 0,028 W/°C, nas placas de granulado de caroço da espiga de 

milho com PVA foi de 0,019 W/°C e nas placas de granulado de caroço da espiga de milho 

com Fabricol AG222 foi de 0,014 W/°C. Concluiu que o caroço da espiga de milho em 

diferentes formas apresentara um bom desempenho térmico em comparação com o XPS, EPS, 

espuma de poliuretano e grânulos de argila expandida. No entanto, após uma análise dos 

resultados verificou que terão ocorrido fatores imprevistos na realização dos ensaios que 

inviabilizaram a fiabilidade desses dados. 
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Figura 2.4 – Constituição da parede dupla onde foi realizado o ensaio térmico (Fernandes, 2014). 

 Marcos (2015) avaliou o comportamento térmico do caroço da espiga de milho no 

vão de uma janela com recurso a um molde formado por um caixilho de madeira de pinho e 

por duas placas de vidro de 1 mm cada, espaças entre si (entre faces internas) de 3 cm e o 

caixilho de madeira é construído com tábuas de 2 cm de espessura, Figura 2.5. Obteve uma 

condutibilidade térmica de 0,058 W/°C. Comparou este valor com o obtido por Cruz (2011) 

(0,117 W/°C) e verificou uma discrepância nos valores da condutibilidade térmica (λ) devido 

ao facto de a placa de granulado com cola branca apresentar alguns vazios e também ao facto 

de não ter aplicado um molde de ensaio. 

 

Figura 2.5 – Ensaio térmico de um molde preenchido com granulado do caroço de espiga de milho (Marcos, 

2015). 
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A revisão bibliográfica efetuada mostrou que, não obstante os diferentes valores 

obtidos nos diversos estudos, o caroço da espiga de milho tem potencial para ser utilizado 

como material de construção sustentável para o isolamento térmico de paredes exteriores. 

 

2.3. Tabique 

O Tabique, Figura 2.6, é uma das principais técnicas da construção tradicional 

Portuguesa (Pinto et al., 2011) e é constituído por uma estrutura de madeira formada por 

tábuas verticais e por fasquios, revestida por solo argiloso ou por argamassa terrosa (Soares, 

2012), podendo incluir caroço de espiga de milho como material de enchimento (Pinto et al., 

2011). 

 

Figura 2.6 - Parede exterior em Tabique de uma habitação em Chaves (Carvalho, 2009). 

Este tipo de construção tem maior incidência na região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro na parte nordeste de Portugal mas não é exclusivo desta região (Pinto et al., 2011). A 

maior parte das construções de tabique existente foram construídas nos séculos XVII e XIX 

com materiais naturais e locais e com recurso a técnicas de construção sustentáveis (Pinto et 

al., 2009). 

A presença da terra em vários tipos de construções antigas é bastante notória e 

predomina até aos dias de hoje, apresentando elevada durabilidade. Este material natural, 

ecológico, renovável e económico desempenha um papel muito importante nas construções, 
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uma vez que protege a estrutura de madeira dos ataques dos agentes biológicos e também 

permite interligar os elementos de madeira, tábuas verticais e fasquio (Gonçalves, 2010). 

2.3.1. Comportamento Térmico de uma Parede de Tabique 

Soares (2012) construiu uma parede de Tabique simples, com uma estrutura de 

madeira com as seguintes dimensões: largura das tábuas verticais igual a 16,4 cm; 

espaçamento entre tábuas verticais igual a 0,3 cm; largura do fasquio igual a 2,6 cm; 

espaçamento entre fasquio igual a 2,1 cm; espessura do fasquio igual a 1,8 cm; espessura das 

tábuas verticais igual a 2,5 cm. O material de enchimento aplicado foi argamassa terrosa (terra 

e água) com aproximadamente 1 cm de espessura de cada um dos lados. Esta amostra, Figura 

2.7, foi ensaiada termicamente durante 14 dias consecutivos por razões de prudência e rigor, 

com intervalos de 10 minutos. O valor do coeficiente de transmissão térmica (𝑈) foi igual a 

1,59 W/m
2
ºC e a resistência térmica (𝑅) foi igual a 0,46 m

2
°C/W. O valor da resistência aqui 

apresentado será utilizado no capítulo 5 para a ACV de uma parede de Tabique. 

 

Figura 2.7 – Amostra de parede exterior em Tabique simples (Soares, 2012). 

 



Capítulo 2 – Soluções Construtivas Envolvendo Materiais Naturais 

 

15 
Análise de Sustentabilidade de Materiais e Tecnologias Construtivas Verdes 

2.4. Considerações Finais 

Vários trabalhos de investigação sugerem a aplicação de materiais não 

convencionais na indústria da construção, especialmente ao nível do isolamento térmico, 

como alternativa sustentável a outros materiais de construção, como por exemplo, o 

caroço de espiga de milho. O caroço de espiga de milho é um material natural, 

considerado um resíduo agrícola que apresenta uma microestrutura e composição química 

muito semelhante ao do poliestireno extrudido (XPS) podendo ser um potencial material 

de isolamento térmico e sustentável. 

O Tabique é uma tecnologia construtiva tradicional Portuguesa do século XVII e 

XIX que utiliza materiais naturais e locais. Tem maior incidência na região de Trás-os-

Montes e Alto Douro e é constituído por uma estrutura de madeira que lhe confere 

resistência e um enchimento e revestimento com solo argiloso ou argamassa terrosa que 

lhe confere proteção. 
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3. Capítulo – Estudo Experimental de Placas de Granulado do 

Caroço de Espiga de Milho 
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3.1. Introdução 

Neste capítulo descrever-se-á o processo de avaliação do comportamento térmico de 

placas de granulado do caroço da espiga de milho, ou seja, o processo de avaliação do 

coeficiente de transmissão térmica e da condutibilidade térmica. 

As placas de granulado do caroço de espiga de milho utilizadas no presente trabalho 

foram criadas especificamente para avaliar experimentalmente o seu potencial como material 

de isolamento térmico em edifícios. Foram desenvolvidas de acordo com as condicionantes e 

equipamentos disponíveis no Laboratório de Materiais e Solos da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (Fernandes, 2014). 

O procedimento experimental que a seguir se descreve permitirá avaliar o 

comportamento térmico das placas de granulado de caroço da espiga de milho e baseia-se na 

Norma ISO 9869:1994 e segundo o trabalho desenvolvido por Cunha (2010). 

 

3.2. Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para a realização dos ensaios ao comportamento térmico 

das placas de granulado de caroço da espiga de milho foram os termofluxímetros, os sensores 

de temperatura superficial, os termohigrómetros e a câmara de termografia. 

3.2.1.  Termofluxímetros 

Os termofluxímetros (HF) são transdutores que transmitem um sinal elétrico o qual é 

uma função direta do fluxo de calor por eles transmitido (ISO 9869:1994). Um fluxo de calor 

ocorre na presença de um elevado e uniforme gradiente térmico (Paiva et al., 2012) entre duas 

superfícies de um elemento, ou seja, entre a superfície interior e a superfície exterior.  

Os termofluxímetros, Figura 3.1, são constituídos por um corpo compósito cerâmico 

ou plástico que tem como função manter uma baixa resistência térmica (Cunha, 2010). A área 

de medição do sensor é geralmente mais reduzida do que a área total da superfície de contacto 

como mostra a figura. São caracterizados por placas finas, termicamente resistentes, e 

possuem na sua superfície sensores de temperatura. Esses sensores de temperatura permitem 

estabelecer uma direta entre o sinal elétrico transmitido e o fluxo de calor que atravessa a 
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placa (ISO 9869:1994). Em casos de existência de fluxos laterais é necessário recorrer a 

chapas laterais/anéis de nivelamento de temperatura para proteção. 

 

Figura 3.1 - Termofluxímetro (Cunha, 2010). 

Estes equipamentos apresentam: baixa resistência térmica e sensibilidade satisfatória o 

que permite minimizar perturbações que o próprio HF pode causar e uma elevada 

sensibilidade de transmissão para uma melhor análise, respetivamente (ISO 9869:1994). É 

necessário ter em conta a temperatura do HF e outras grandezas térmicas como é o caso da 

radiação eletromagnética e da pressão, uma vez que o sinal depende da condutibilidade 

térmica do material (ISO 9869:1994). 

O método dos termofluxímetros, para a medição e quantificação das propriedades de 

transmissão térmica de elementos construtivos é descrito pela norma internacional ISO 

9869:1994. 

3.2.2.  Sensores de Temperatura Superficial 

Os sensores de temperatura superficial são transdutores que transmitem um sinal 

elétrico que é uma função uniforme da sua temperatura (ISO 9869:1994). Pretendem testar 

possíveis perturbações nas temperaturas perto dos termofluxímetros e verificar o sentido do 

fluxo de calor através da comparação da temperatura à superfície do material com a 
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temperatura interior (Paiva et al., 2012). São necessários, no mínimo, dois sensores de 

temperatura por cada termofluxímetro, um do lado esquerdo e outro do lado direito (ISO 

9869:1994) como mostra a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Sensores de temperatura superficial colocados junto ao HF, contornados a preto (foto tirada na sala 

térmica do laboratório de engenharia civil, na UTAD em novembro de 2014). 

 

3.2.3.  Termohigrómetros 

Os termohigrómetros, Figura 3.3, utilizados no presente trabalho, designados por HI 

91610, são equipamentos portáteis que permitem o registo e a impressão da temperatura 

ambiente e da humidade relativa através de sondas externas ligadas ao medidor. As sondas 

necessitam de locais ventilados e proteção contra radiações térmicas e solares (Hanna 

Instruments). O HI 91610 tem a vantagem de memorizar até 8000 registos e imprimir as 

medições de temperatura e humidade relativa automaticamente em intervalos de tempo 

programáveis de 1 a 180 minutos. Os dados são armazenados no equipamento e 

posteriormente recolhidos através da sua ligação a um computador por meio de um leitor de 

infravermelhos (Hanna Instruments). 
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I – Sonda de humidade relativa; 

II – Sonda de temperatura ambiente. 

Figura 3.3 - Termohigrómetro (HI 91610) (Marcos, 2015). 

 

3.2.4. Câmara de Termografia 

A câmara de termografia, Figura 3.4, é uma câmara de raios infravermelhos que mede 

a energia térmica emitida por um objeto, ou seja, deteta a radiação convertendo-a num sinal 

elétrico e mostra uma imagem térmica, que se designa por termograma (Cunha, 2010). É 

muito semelhante a uma câmara de vídeo mas utiliza um comprimento de onda diferente.  

Ao nível da térmica de edifícios, a termografia permite detetar defeitos de isolamento, 

perdas de ar e de calor em janelas, humidades, possíveis fugas em canalizações existentes nas 

paredes, permite o exame de sistemas de aquecimento e a manutenção preventiva (Cunha, 

2010). Neste caso, a câmara de termografia é utilizada para perceber a localização mais 

adequada da colocação dos termofluxímetros, no sentido de identificar as zonas homogéneas 

do elemento a analisar.  
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Figura 3.4 - Câmara de termografia (foto tirada na sala térmica do laboratório de engenharia civil, na UTAD em 

novembro de 2014). 

 

3.3.  Preparação e Montagem das Amostras 

As placas de granulado de caroço da espiga de milho foram desenvolvidas no 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de forma 

manual e expedita (Fernandes, 2014). 

Segundo Fernandes (2014), executaram-se dois tipos de placas de caroço da espiga de 

milho, uma utilizando como aglutinante do caroço da espiga de milho a cola branca e outro 

utilizando uma resina designada por Fabricol AG222. As placas de granulado de caroço de 

espiga de milho foram construídas triturando o caroço da espiga de milho através de um 

processo mecânico de granulação (moinho) por forma a obter um granulado homogéneo. A 

malha do moinho utilizado foi de 1cm x 1cm. De seguida procederam à sua análise 

granulométrica para aferir as características do granulado, seguindo a norma Portuguesa NP 

EN 933-1. Para a construção das placas utilizou-se dois aglutinantes: a cola branca à base de 

acetato de polivinila (PVA) e o Fabricol AG222. A cola branca à base de acetato de polivinila 

(PVA) é essencialmente constituída por água e apropriada para materiais porosos. É segura, 

inofensiva, não emite gases tóxicos, não é resistente à água e apresenta um curto tempo de 

secagem (Fernandes, 2014). O Fabricol AG222 é constituído por Diisocianato metilenodifenil 

(MDI) e é uma resina utilizada nos aglomerados de cortiça. As quantidades utilizadas de cada 

um dos constituintes (granulado e aglutinante) foram previamente ensaiadas. Depois 

procedeu-se á mistura do granulado com os aglutinantes de forma a obter uma mistura 
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homogénea. A mistura foi posteriormente colocada em moldes em contraplacado para ser 

compactada, utilizando para esse fim pesos. Para finalizar o processo procedeu-se à sua 

secagem à temperatura ambiente. 

As duas placas utilizadas no presente trabalho, com dimensões de 40 cm x 40 cm e 

com 3 cm de espessura, foram fabricadas de acordo com o processo acima descrito. Os 3 cm 

de espessura das placas deve-se ao facto de esta ser a espessura mais utilizada pelos materiais 

atualmente aplicados como isolamento térmico, como é o caso do XPS, na indústria da 

construção civil Portuguesa (Fernandes, 2014; Paiva et al., 2012). As placas são 

maioritariamente constituídas por granulado como se pode verificar na Tabela 3.1 onde se 

apresenta a composição, em peso das referidas placas. As quantidades de granulado do caroço 

de espiga de milho e de aglutinante foram definidas por Fernandes (2014). 

Tabela 3.1 - Constituintes das placas de granulado do caroço da espiga de milho, em kg (Fernandes, 2014). 

Constituintes 

 
Placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Acetado de Polivinila (PVA) 

Placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 

Dimensões (cm) Granulado (kg) PVA (kg) Granulado (kg) 
Fabricol AG222 

(kg) 

40 x 40x 3 1,229 0,461 1,428 0,252 

A preparação das amostras de granulado de caroço da espiga de milho, Figura 3.5, 

consistiu na sua montagem num suporte de XPS, onde se fez um recorte de 40 cm x 40 cm e 

onde se encaixam as placas de granulado de caroço da espiga de milho. O ensaio das placas 

foi feito num vão de janela de onde foi retirada previamente a janela para se encaixar a placa a 

ensaiar, ficando desta forma um dos lados das placas em contacto com o exterior e o outro 

lado em contacto com o interior. A união entre as placas de granulado e o XPS assim como o 

seu encaixe no vão da janela foi realizado com recurso à espuma de poliuretano. A espuma de 

poliuretano é um material isolante constituído por Poliol e Isocionato e elimina todas as 

pontes térmicas (Ecocasa).  

Adotou-se este procedimento uma vez que as dimensões das placas de granulado de 

caroço da espiga de milho (40 cm x 40 cm) não eram suficientes para abranger toda a 

superfície da janela (76 cm x 64 cm) existente na sala onde se realizou o ensaio e foi 



Capítulo 3 – Estudo Experimental de Placas de Granulado do Caroço de Espiga de Milho  

 

24 
Análise de Sustentabilidade de Materiais e Tecnologias Construtivas Verdes 

necessário recorrer a um suporte de XPS (3 cm). As placas de XPS foram cortadas 

exatamente com as mesmas dimensões da janela. 

 

I – Amostra de uma placa de granulado do caroço de espiga de milho com um ligante; II – Corte na placa de 

XPS e colocação da amostra; III – Fixação da placa ao XPS com recurso à espuma de poliuretano. 

Figura 3.5 - Preparação das amostras (foto tirada no laboratório de engenharia civil, na UTAD em novembro de 

2014). 

A amostra, isto é, a placa de XPS e a placa de granulado do caroço de espiga de milho, 

substitui uma janela, Figura 3.6, da sala confinada, ou seja, tem função de parede externa. E 

depois de colocada, foi necessário recorrer novamente à espuma de poliuretano para fazer a 

ligação entre a amostra e a caixilharia de alumínio da janela, de ambos os lados, de forma a 

evitar pontes térmicas, cabeçalhos não isolados, espaços vazios de isolamento e outras falhas 

que possam comprometer a fiabilidade dos resultados finais (Paiva et al., 2012). 

 

Figura 3.6 - Fixação das amostras à caixilharia da janela (foto tirada na sala térmica do laboratório de 

engenharia civil, na UTAD em novembro de 2014). 
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3.4. Descrição do Procedimento de Ensaio 

O ensaio da condutibilidade térmica (U) foi realizado numa sala, Figura 3.7, do 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com as 

seguintes dimensões 4,00 m x 3,00 m x 2,54 m (comprimento x largura x altura). A sala, 

solução alternativa a uma célula de teste térmica, apresenta cinco janelas orientadas a nordeste 

protegidas da chuva e da exposição direta dos raios solares, mas apenas foram utilizados dois 

desses vãos de janela para os ensaios. Para garantir um elevado gradiente térmico entre o 

interior e o exterior e uma temperatura interior constante utilizou-se um dispositivo de 

aquecimento interno. 

 

a) Vista 1                                                                                  b) Vista 2 

Figura 3.7 - Imagens 3D da sala utilizada no ensaio do estudo do comportamento térmico (Paiva et al., 2012). 

Foram realizados três ensaios para cada uma das placas em estudo, sendo que os dois 

primeiros foram realizados no fim do outono e início do inverno de 2014 e o terceiro ensaio 

foi realizado em Junho de 2015. E um ensaio a uma placa de XPS de 3 cm de espessura para 

comprovar a consistência e fiabilidade dos resultados uma vez que o valor do XPS é 

conhecido. 

Ensaios da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA: 

1º Ensaio – de 19/11/2014 a 26/11/2014 

2º Ensaio – de 03/12/2014 a 10/12/2014 

3º Ensaio – de 05/06/2015 a 12/06/2015 
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Ensaios da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222: 

1º Ensaio – de 26/11/2014 a 03/12/2014 

2º Ensaio – de 03/12/2014 a 10/12/2014 

3º Ensaio – de 05/06/2015 a 12/06/2015 

Ensaio da placa XPS (3 cm): 

1º Ensaio – de 10/12/2014 a 17/12/2014 

De modo a identificar a localização mais adequada da colocação dos termofluxímetros 

foi feita uma análise de termografia prévia. Este ensaio é realizado através de uma câmara de 

termografia, FLIR Thermacam SC2000 que mede a radiação de um objeto como luz visível e 

que é exibida numa imagem idêntica à da Figura 3.8, a qual se designa de termograma.  

 

a) Termograma da placa com PVA                                    b) Termograma  da placa com Fabricol AG222 

Figura 3.8 - Ensaio de termografia (realizado na sala térmica do edifício de engenharia civil, na UTAD em 

junho de 2015). 

Este ensaio foi realizado nas seguintes condições termohigrométricas: temperatura 

interior de 33,8 °C, temperatura de referência de 36 °C e com uma emissividade do serrim de 

0,86, por ser um material semelhante ao granulado do caroço da espiga de milho.  

Assim foi possível verificar que a fixação dos termofluxímetros na parte central da 

amostra de ensaio será a situação mais favorável e através do termograma é possível 

identificar que nessa zona existe uma maior homogeneidade de temperaturas e portanto do 

material em análise. 

De acordo com a ISO 9869:1994 a duração de um ensaio depende da inércia térmica 

do elemento de construção em estudo. Se o elemento apresentar elevada inércia térmica o 

ensaio deve durar no mínimo 14 dias. Se for de baixa inércia térmica a duração mínima de um 
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ensaio é de 72 horas (3 dias) se a temperatura na envolvente do HF for estável. Caso não se 

verifique, poderá ser superior a 168 horas (7 dias). Paiva et al. (2012) considera que a amostra 

de espiga de milho apresenta baixa inércia térmica. Neste trabalho optou-se por um ensaio 

com duração de 7 dias em que os dados foram monitorizados e registados em intervalos de 10 

minutos pelos equipamentos anteriormente referidos. 

Em cada uma das amostras foram usados dois termofluxímetros e quatro sensores de 

temperatura superficial, dois para cada um dos HF, Figura 3.9. Ambos os equipamentos estão 

ligados a um datalogger que recolhe e arquiva os dados referentes ao fluxo de calor e à 

temperatura superficial. Este registo é efetuado de forma contínua em intervalos de 10 

minutos ao longo do período de ensaio, neste caso 7 dias. A recolha dos dados é feita através 

da ligação do datalogger ao computador, recorrendo a um software específico do 

equipamento. 

 

Figura 3.9 - Sistema de medição do fluxo de calor (foto tirada na sala térmica do laboratório de engenharia civil, 

na UTAD em novembro de 2014). 

Os termofluxímetros e os sensores de temperatura superficial foram colocados em 

contacto com o material em estudo. Após várias tentativas optou-se por utilizar fita adesiva 

como material de fixação dos sensores, uma vez que estes descolavam com facilidade. Não 

foi necessário aplicar chapas laterais de proteção. 

No presente trabalho foram utilizados dois termohigrómetros, um para medir a 

temperatura e humidade relativa interior e outro para medir a temperatura exterior. Não foi 

possível medir a humidade relativa exterior porque o tipo de sonda utilizado não podia 

permanecer no exterior. As medições foram efetuadas continuamente em intervalos de tempo 

de 10 minutos. Ao fim de sete dias foram retirados os dados referentes ao mesmo registo de 

valores realizado pelos termofluxímetros. Esta recolha de dados foi realizada com recurso a 
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um computador e a um software específico. O procedimento anteriormente descrito também 

foi aplicado a uma placa de XPS com 3 cm de espessura, apresentando as mesmas dimensões 

da janela (76 cm x 64 cm) e no mesmo período, de forma a validar os seus resultados obtidos, 

uma vez que o desempenho térmico do XPS é conhecido. 

Os procedimentos efetuados foram executados com o máximo de cuidado pois são 

cruciais para o sucesso do presente estudo. Todos os valores obtidos nos ensaios para cada 

uma das amostras foram registados para posterior análise dos mesmos. 

 

3.5.  Análise e Discussão de Resultados 

O coeficiente de transmissão térmica (U) é definido na ISO 7345 como sendo “a 

variação do fluxo de calor em condições de estabilidade dividida pela área e pela diferença de 

temperatura entre os meios circundantes de cada lado de um sistema.” Pode ser determinado 

através da variação do fluxo de calor que atravessa um elemento construtivo se as 

temperaturas forem praticamente estáveis em ambos os lados do elemento em estudo (Cunha, 

2010). A situação ideal de ensaio é aquela em que a diferença entre a temperatura interior e 

exterior é constante, o que conduz a um valor de U constante que dificilmente ocorre devido à 

variação da temperatura exterior. É imperioso considerar as variações de temperatura e as 

variações de fluxo de calor para se proceder a um cálculo rigoroso (Cunha, 2010). Para obter 

uma temperatura interior relativamente constante e uma amplitude térmica elevada entre o 

interior e o exterior recorreu-se a meios de climatização mecânicos. 

A ISO 9869 apresenta dois métodos para a análise dos dados: o método médio e o 

método dinâmico. No presente trabalho optou-se pelo método médio por ser o mais simples. 

O método médio considera que o coeficiente de transmissão térmica (𝑈) pode ser obtido pelo 

quociente entre a média aritmética do fluxo de calor e a média aritmética do gradiente térmico 

entre o interior e o exterior ao longo do período de realização do ensaio (Cunha, 2010). A 

realização do ensaio teve a duração de sete dias (168h) com intervalos de tempo de 10 

minutos. 

Procedeu-se à estimativa do coeficiente de transmissão térmica, 𝑈, através da 

aplicação da Equação 1.1, considerando 𝑛 o número total de leituras registadas ao longo de 

cada ensaio e 𝑗 o índice que indica uma leitura num determinado instante. 
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𝑈 =
∑ 𝑞𝑗

𝑛
𝑗=𝑖

∑ (𝑇𝑖𝑗−𝑇𝑒𝑗)𝑛
𝑗=1

  (W/m
2
ºC)    [1.1] 

Em que: 

𝑞𝑗– Fluxo de calor no instante j; 

𝑇𝑖𝑗– Temperatura interior no instante j; 

𝑇𝑒𝑗 – Temperatura exterior no instante j; 

É assim calculada a média aritmética das grandezas anteriores devendo-se observar 

uma convergência desse valor para um valor assimptótico (Cunha, 2010). 

Durante a realização de um ensaio são medidos os fluxos de calor do sensor 1 e do 

sensor 2 (𝑞1 e 𝑞2), a temperatura interior (𝑇𝑖) e a temperatura exterior (𝑇𝑒), em intervalos de 

tempo de 10 minutos o que perfaz seis medições por hora.  De seguida procede-se ao cálculo 

da média dos valores de cada um dos parâmetros anteriores por hora. 

A temperatura interior medida de 10 em 10 minutos é representada por 𝑇𝑖10(𝑚), então 

a temperatura interior média duma hora (𝑛), 𝑇𝑖ℎ(𝑛) é calculada através da Equação 1.2. 

𝑇𝑖ℎ(𝑛) =
1

6
∑ 𝑇𝑖10

6𝑛
𝑚=6(𝑛−1)+1 (𝑚) (°C)    [1.2] 

A temperatura exterior medida de 10 em 10 minutos é representada por 𝑇𝑒10(𝑚), então 

a temperatura interior média duma hora (𝑛), 𝑇𝑒ℎ(𝑛) é calculada através da Equação 1.3. 

𝑇𝑒ℎ(𝑛) =
1

6
∑ 𝑇𝑒10

6𝑛
𝑚=6(𝑛−1)+1 (𝑚) (°C)    [1.3] 

O fluxo de calor medido de 10 em 10 minutos pelo 𝐻𝐹1é representado por 𝑞1,10(𝑚), 

então o fluxo de calor médio de uma hora, 𝑞1ℎ(𝑛) é calculado através da Equação 1.4. 

𝑞1ℎ(𝑛) =
1

6
∑ 𝑞1,10

6𝑛
𝑚=6(𝑛−1)+1 (𝑚) (W/m

2
)   [1.4] 

O fluxo de calor medido de 10 em 10 minutos pelo 𝐻𝐹2 é representado por 𝑞2,10(𝑚), 

então o fluxo de calor médio de uma hora, 𝑞2ℎ(𝑛) é calculado através da Equação 1.5. 

𝑞2ℎ(𝑛) =
1

6
∑ 𝑞2,10

6𝑛
𝑚=6(𝑛−1)+1 (𝑚) (W/m

2
)   [1.5] 

Ao fim de 24 horas são calculadas as médias aritméticas das temperaturas interiores e 

das temperaturas exteriores recorrendo às médias horárias anteriormente calculadas, 

utilizando a Equação 1.6 e a Equação 1.7, para 𝑛 ≥ 24. 
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𝑇𝑖(𝑛) =
1

24
∑ 𝑇𝑖ℎ

𝑛
𝑚=𝑛−23 (𝑚) (°C)     [1.6] 

𝑇𝑒(𝑛) =
1

24
∑ 𝑇𝑒ℎ

𝑛
𝑚=𝑛−23 (𝑚) (°C)     [1.7] 

Apenas a partir do quinto dia de ensaios, ou seja, ao fim de 120 horas de leituras é que 

se procede ao cálculo dos valores de U pois este é considerado o tempo mínimo necessário 

para que se formem as condições estáveis para a realização de um ensaio (Cunha, 2010). 

Em primeiro lugar procede-se ao somatório dos valores das temperaturas interiores e 

exteriores médias horárias correspondentes aos 5 dias anteriores à leitura n (n ≥ 120), através 

da Equação 1.8 e da Equação 1.9, respetivamente. 

𝑇𝑖120(𝑛) = ∑ 𝑇𝑖ℎ
𝑛
𝑚=𝑛−119 (𝑚)   (ºC)     [1.8] 

𝑇𝑒120(𝑛) = ∑ 𝑇𝑒ℎ
𝑛
𝑚=𝑛−119 (𝑚)  (ºC)     [1.9] 

Em segundo lugar, segue-se o cálculo do somatório do fluxo de calor do sensor 1, 

𝐻𝐹1e do sensor 2, 𝐻𝐹2 ocorridos nos 5 dias anteriores à leitura n, através da Equação 1.10 e 

da Equação 1.11. 

𝑞1,120(𝑛) = ∑ 𝑞1ℎ(𝑚)𝑛
𝑚=𝑛−119  (W/m

2
)   [1.10] 

𝑞2,120(𝑛) = ∑ 𝑞2ℎ(𝑚)𝑛
𝑚=𝑛−119  (W/m

2
)   [1.11] 

Em terceiro lugar calcula-se o valor de 𝑈1(𝑛) e de 𝑈2(𝑛)para as leituras realizadas 

pelo 𝐻𝐹1(𝑞1) e o 𝐻𝐹2(𝑞2)  através da Equação 1.12 e da Equação 1.13, respetivamente. 

𝑈1(𝑛) =
𝑞1,120(𝑛)

𝑇𝑖120(𝑛)−𝑇𝑒120(𝑛)
 (W/m

2
ºC)    [1.12] 

𝑈2(𝑛) =
𝑞2,120(𝑛)

𝑇𝑖120(𝑛)−𝑇𝑒120(𝑛)
 (W/m

2
ºC)    [1.13] 

Os procedimentos de cálculos anteriormente apresentados são realizados numa folha 

de cálculo Excel como se pode ver na Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Exemplo do cálculo efetuado nas 120 horas de duração de um ensaio. 

Hora T i h(n) T e h(n) q 1 h(n) q 2 h(n) T i 120(n) T e 120(n) t i(n) te(n) dTi dTe q 1, 120(n) q 2, 120(n) U1(n) U2(n)

1 26,85 10,83 17,09 16,63

24 27,13 11,02 17,56 17,25 27,70 6,37

48 26,60 8,40 18,00 17,61 26,88 5,87

72 26,58 8,70 18,16 17,86 26,64 8,58

96 26,60 11,53 14,98 14,61 26,48 8,71

120 27,13 9,50 17,69 17,37 3220,07 892,17 26,47 7,64 -1,23 1,27 103,47 101,33 0,04 0,04
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Em seguida calcula-se o valor médio de 𝑈 que corresponde à média aritmética de 

𝑈1(𝑛) e de 𝑈2(𝑛), através da Equação 1.14. 

𝑈𝑚é𝑑𝑖𝑜(𝑛) =
𝑈1(𝑛)+𝑈2(𝑛)

2
 (W/m

2
ºC)    [1.14] 

Todos os cálculos realizados estão de acordo com o procedimento adotado por Cunha 

(2010). 

As Figuras 3.11, 3.13, 3.15 e 3.17 representam graficamente os valores da temperatura 

interior (𝑇𝑖 (𝑛)), da temperatura exterior (𝑇𝑒 (𝑛)), e do fluxo de calor (𝑞1 (𝑛)𝑒 𝑞2 (𝑛)), 

registados durante os ensaios em intervalos de tempo de 10 minutos. De forma a manter a 

temperatura interior quase sempre constante e superior à temperatura exterior recorreu-se a 

um aquecedor elétrico. A temperatura exterior registada e apresentada nos gráficos das figuras 

apresentadas, variou naturalmente, uma vez que esta não pode ser controlada. Os valores de 

𝑞1 (𝑛) e 𝑞2 (𝑛) correspondem ao fluxo de calor ocorrido na leitura 𝑛 efetuada pelo 

termofluxímetro 1 e 2, respetivamente. Os fluxos de calor oscilam em concordância com a 

variação da temperatura interior, exterior e do tipo de material.  

Os valores do coeficiente de transmissão térmica (U) para cada um dos ensaios 

realizados estão representados nas Figuras 3.12, 3.14, 3.16 e 3.18. O valor médio de U é 

calculado ao fim 5 dias (120h) uma vez que este é considerado o tempo mínimo necessário 

para que se formem as condições estáveis para a realização de um ensaio. 

O primeiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA, 

Figura 3.11 e 3.12 e Tabela 3.2, foi realizado no mês de novembro (de 19/11/2014 a 

26/11/2014), durante 7 dias com registos de 10 em 10 minutos. A temperatura interior (𝑇𝑖) 

máxima atingida foi de 31,2°C e a mínima foi de 24,1°C valor médio total igual a 27,9°C. A 

temperatura exterior (𝑇𝑒) máxima atingida foi de 17,2°C e a mínima foi de 6,4°C; valor 

médio total igual a 12,31°C. O fluxo de calor 𝑞1 registou um valor máximo de 38,27 W/m
2
 e 

um valor mínimo de 9,37 W/m
2
; valor médio total igual a 19,04 W/m

2
. O fluxo de calor 𝑞2 

registou um valor máximo de 38 W/m
2
 e um valor mínimo de 8,2 W/m

2
; valor médio total 

igual a 19,12 W/m
2
.  
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Figura 3.11 - Temperaturas e fluxos de calor do primeiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA (2014). 

 

Figura 3.12 - Coeficientes de transmissão térmica do primeiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA (2014). 

O primeiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol 

AG222, Figura 3.13 e 3.14 e Tabela 3.2, foi realizado no mês de novembro (de 26/11/2014 a 

03/12/2014), durante 7 dias com registos de 10 em 10 minutos. A temperatura interior (𝑇𝑖) 

máxima atingida foi de 32,9°C e a mínima foi de 24,6°C; valor médio total igual a 31,75°C. A 
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temperatura exterior (𝑇𝑒) máxima atingida foi de 18,1°C e a mínima foi de 3,7°C; valor 

médio total igual a 10,44°C. O fluxo de calor 𝑞1 registou um valor máximo de 71,2 W/m
2
 e 

um valor mínimo de 11,27 W/m
2
; valor médio total igual a 42,46 W/m

2
. O fluxo de calor 𝑞2 

registou um valor máximo de 69,58 W/m
2
 e um valor mínimo de 11,8 W/m

2
; valor médio 

total igual a 40,95 W/m
2
. 

 

Figura 3.13 - Temperaturas e fluxos de calor do primeiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 (2014). 

 

Figura 3.14 - Coeficientes de Transmissão Térmica do primeiro ensaio da placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com Fabricol (2014). 
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Tabela 3.2 – Temperaturas e fluxos de calor do primeiro ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de 

milho com um aglutinante (PVA ou Fabricol AG222). 

Variável 

Placa de granulado do 

caroço de espiga de 

milho com PVA 

Placa de granulado do 

caroço de espiga de 

milho com Fabricol 

AG222 

Temperatura interior (𝑻𝒊) 

Máxima 31,2 °C 32,9°C 

Mínima 24,1 °C 24,6°C 

Média 27,9 °C 31,75°C 

Temperatura exterior (𝑻𝒆) 

Máxima 17,2 °C 18,1°C 

Mínima 6,4 °C 3,7°C 

Média 12,31 °C 10,44°C 

Fluxo de calor 𝒒𝟏 

Máxima 38,27 𝑊/𝑚2 71,2 𝑊/𝑚2 

Mínima 9,37 𝑊/𝑚2 11,27 𝑊/𝑚2 

Média 19,04 𝑊/𝑚2 42,46 𝑊/𝑚2 

Fluxo de calor 𝒒𝟐 

Máxima 38 𝑊/𝑚2 69,58 𝑊/𝑚2 

Mínima 8,2 𝑊/𝑚2 11,8 𝑊/𝑚2 

Média 19,12 𝑊/𝑚2 40,95 𝑊/𝑚2 

O primeiro ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA e 

das placas de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 foram realizados 

em diferentes datas. Em ambos os ensaios verificou-se um elevado gradiente térmico entre o 

interior e o exterior, em média 15,9°C e 17,9°C para as placas de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA e para as placas de granulado do caroço de espiga de milho com 

Fabricol AG222, respetivamente. A temperatura interior foi quase sempre constante e a 

temperatura exterior variou naturalmente. Em relação ao fluxo de calor, verificou-se mais 

oscilações no ensaio da placa do granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol 
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AG222 em relação ao ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA 

apesar de as temperatura interior e exterior serem muito aproximadas. Essa oscilação nos 

fluxos de calor da placa de granulado do caroço de espiga de milho deve-se ao tipo de 

material, ou seja, ao aglutinante utilizado. A análise dos resultados permite concluir que o 

valor do coeficiente de transmissão térmica do primeiro ensaio das placas de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA é igual a 1,22 W/m
2⁰C e que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica do primeiro ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de milho 

com Fabricol é igual a 2,08 W/m
2⁰C. 

O segundo ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA e o 

segundo ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222, 

Figura 3.15 e 3.16 e Tabela 3.3, foram efetuados no mês de dezembro (de 03/12/2014 a 

10/12/2014), durante 7 dias com registos de 10 em 10 minutos. A temperatura interior (𝑇𝑖) 

máxima atingida foi de 32,3°C e a mínima foi de 28°C; valor médio total igual a 31,05°C. A 

temperatura exterior (𝑇𝑒) máxima atingida foi de 13,2°C e a mínima foi de 1,3°C; valor 

médio total igual a 7,02°C. O segundo ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA, o fluxo de calor 𝑞1 registou um valor máximo de 60,04 W/m
2
 e um valor 

mínimo de 17,43 W/m
2
; valor médio total igual a 34,84 W/m

2
. O fluxo de calor 𝑞2 registou 

um valor máximo de 56,23 W/m
2
 e um valor mínimo de 18,75 W/m

2
; valor médio total igual 

a 34,97 W/m
2
. O segundo ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com 

Fabricol AG222, o fluxo de calor 𝑞1 registou um valor máximo de 72,4 W/m
2
 e um valor 

mínimo de 17,2 W/m
2
; valor médio total igual a 43,63 W/m

2
. O fluxo de calor 𝑞2 registou um 

valor máximo de 67.4 W/m
2
 e um valor mínimo de 19,64 W/m

2
; valor médio total igual a 

43,29 W/m
2
. 
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Figura 3.15 - Temperaturas e fluxos de calor do segundo ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA e da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 (2014). 

 

Figura 3.16 - Coeficientes de transmissão térmica do segundo ensaio da placa de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA e da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 (2014). 
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Tabela 3.3 – Temperaturas e fluxos de calor do segundo ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de 

milho com um aglutinante (PVA ou Fabricol AG222). 

Variável 

Placa de granulado do 

caroço de espiga de 

milho com PVA 

Placa de granulado do 

caroço de espiga de 

milho com Fabricol 

AG222 

Temperatura interior (𝑻𝒊) 

Máxima 32,3 °C 32,3 °C 

Mínima 28 °C 28 °C 

Média 31,05 °C 31,05 °C 

Temperatura exterior (𝑻𝒆) 

Máxima 13,2 °C 13,2 °C 

Mínima 1,3 °C 1,3 °C 

Média 7,02 °C 7,02 °C 

Fluxo de calor 𝒒𝟏 

Máxima 60,04 𝑊/𝑚2 72,4 𝑊/𝑚2 

Mínima 17,43 𝑊/𝑚2 17,2 𝑊/𝑚2 

Média 34,84 𝑊/𝑚2 43,63 𝑊/𝑚2 

Fluxo de calor 𝒒𝟐 

Máxima 56,23 𝑊/𝑚2 67,4 𝑊/𝑚2 

Mínima 18,75 𝑊/𝑚2 19,64 𝑊/𝑚2 

Média 34,97 𝑊/𝑚2 43,29 𝑊/𝑚2 

O segundo ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA e 

das placas de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 foram realizados 

em simultâneo. Em ambos os ensaios verificou-se um elevado gradiente térmico entre o 

interior e o exterior, em média 22,9 °C. A temperatura interior foi quase sempre constante e a 

temperatura exterior variou naturalmente. Em relação ao fluxo de calor, verificou-se 

oscilações em ambos os ensaios. O ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com Fabricol AG222 apresentou um maior fluxo de calor, apesar de as temperaturas serem as 

mesmas, a diferença é o tipo de aglutinante presente nas placas. A análise dos resultados 
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permite concluir que o valor do coeficiente de transmissão térmica do segundo ensaio das 

placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é igual a 1,44 W/m
2⁰C e que o 

valor do coeficiente de transmissão térmica do segundo ensaio das placas de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol é igual a 1,77 W/m
2⁰C. 

O terceiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA e da 

placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222, Figura 3.17 e 3.18 e 

Tabela 3.4, os ensaios foram efetuados no mês de Junho (de 05/06/2015 a 12/06/2015), 

durante 7 dias com registos de 10 em 10 minutos. A temperatura interior (𝑇𝑖) máxima 

atingida foi de 43,6°C e a mínima foi de 37,2°C; valor médio total igual a 40,95°C. A 

temperatura exterior (𝑇𝑒) máxima atingida foi de 33,2°C e a mínima foi de 8,4°C; valor 

médio total igual a 20,59°C. O terceiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA, o fluxo de calor 𝑞1 registou um valor máximo de 36,41 W/m
2
 e um valor 

mínimo de 8,81 W/m
2
; valor médio total igual a 21,78 W/m

2
. O fluxo de calor 𝑞2 registou um 

valor máximo de 36,06 W/m
2
 e um valor mínimo de 9,01 W/m

2
; valor médio total igual a 

22,40 W/m
2
. O terceiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho com 

Fabricol AG222, o fluxo de calor 𝑞1 registou um valor máximo de 45,52 W/m
2
 e um valor 

mínimo de 7,04 W/m
2
; valor médio total igual a 24,84 W/m

2
. O fluxo de calor 𝑞2 registou um 

valor máximo de 45,69 W/m
2
 e um valor mínimo de 8,81 W/m

2
; valor médio total igual a 

26,63 W/m
2
. 
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Figura 3.17 - Temperaturas e fluxos de calor do terceiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA e da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 (2015). 

 

Figura 3.18 - Coeficientes de transmissão térmica do terceiro ensaio da placa de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA e da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 (2015). 
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Tabela 3.4 – Temperaturas e fluxos de calor do terceiro ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de 

milho com um aglutinante (PVA ou Fabricol AG222). 

Variável 

Placa de granulado do 

caroço de espiga de 

milho com PVA 

Placa de granulado do 

caroço de espiga de 

milho com Fabricol 

AG222 

Temperatura interior (𝑻𝒊) 

Máxima 43,6 °C 43,6 °C 

Mínima 37,2 °C 37,2 °C 

Média 40,95 °C 40,95 °C 

Temperatura exterior (𝑻𝒆) 

Máxima 33,2 °C 33,2 °C 

Mínima 8,4 °C 8,4 °C 

Média 20,59 °C 20,59 °C 

Fluxo de calor 𝒒𝟏 

Máxima 36,41 𝑊/𝑚2 45,52 𝑊/𝑚2 

Mínima 8,81 𝑊/𝑚2 7,04 𝑊/𝑚2 

Média 21,78 𝑊/𝑚2 24,84 𝑊/𝑚2 

Fluxo de calor 𝒒𝟐 

Máxima 36,06 𝑊/𝑚2 45,69 𝑊/𝑚2 

Mínima 9,01 𝑊/𝑚2 8,81 𝑊/𝑚2 

Média 22,40 𝑊/𝑚2 26,63 𝑊/𝑚2 

O terceiro ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA e 

das placas de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 foram realizados 

em simultâneo. Em ambos os ensaios verificou-se um elevado gradiente térmico entre o 

interior e o exterior, em média 19,6°C. A temperatura interior foi quase sempre constante e a 

temperatura exterior variou naturalmente. Em relação ao fluxo de calor, verificou-se 

oscilações em ambos os ensaios. O ensaio da placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com Fabricol AG222 apresentou um fluxo de calor ligeiramente mais elevado do que o ensaio 

da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA, que se deve ao tipo de 
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aglutinante utilizado, uma vez que as temperaturas registadas foram as mesmas. A análise dos 

resultados permite concluir que o valor do coeficiente de transmissão térmica do terceiro 

ensaio das placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é igual a 1,05 W/m
2⁰C 

e que o valor do coeficiente de transmissão térmica do terceiro ensaio das placas de granulado 

do caroço de espiga de milho com Fabricol é igual a 1,22 W/m
2⁰C. 

O ensaio à placa de XPS de 3 cm de espessura, Figura 3.19 e 3.20 e Tabela 3.5, foi 

realizado no mês de dezembro, durante 7 dias (de 10/12/2014 a 17/12/2014) com registos de 

10 em 10 minutos. A temperatura interior (𝑇𝑖) máxima atingida foi de 30,8°C e a mínima foi 

de 26°C; valor médio total igual a 27,51°C. A temperatura exterior (𝑇𝑒) máxima atingida foi 

de 14°C e a mínima foi de 2,6°C; valor médio total igual a 8,12°C. O fluxo de calor 𝑞1 

registou um valor máximo de 26,11 W/m
2
 e um valor mínimo de 14,66 W/m

2
; valor médio 

total igual a 20,27 W/m
2
. O fluxo de calor 𝑞2 registou um valor máximo de 25,47 W/m

2
 e um 

valor mínimo de 14,21 W/m
2
; valor médio total igual a 19,85 W/m

2
. 

 

Figura 3.19 - Temperatura e fluxos de calor do ensaio de uma placa de XPS de 3 cm de espessura (2014). 
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Figura 3.20 - Coeficientes de transmissão térmica de uma placa de XPS de 3 cm de espessura (2014). 
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Tabela 3.5 – Temperatura e fluxos de calor do ensaio de uma placa de XPS de 3 cm de espessura. 

Variável Placa de XPS (3 cm) 

Temperatura interior (𝑻𝒊) 

Máxima 30,8 °C 

Mínima 26 °C 

Média 27,51 °C 

Temperatura exterior (𝑻𝒆) 

Máxima 14 °C 

Mínima 2,6 °C 

Média 8,12 °C 

Fluxo de calor 𝒒𝟏 

Máxima 26,11 𝑊/𝑚2 

Mínima 14,66 𝑊/𝑚2 

Média 20,27 𝑊/𝑚2 

Fluxo de calor 𝒒𝟐 

Máxima 25,47 𝑊/𝑚2 

Mínima 14,21 𝑊/𝑚2 

Média 19,85 𝑊/𝑚2 

No ensaio de uma placa de XPS de 3 cm verificou-se um elevado gradiente térmico 

entre o interior e o exterior, em média 20,1°C. A temperatura interior foi quase sempre 

constante e a temperatura exterior variou naturalmente. O fluxo de calor foi quase sempre 

constante ao longo dos sete dias de ensaio. A análise dos resultados permite concluir que o 

valor do coeficiente de transmissão térmica do ensaio a uma placa de XPS de 3 cm de 

espessura é igual a 1,03 W/m
2⁰C. 

Os dados foram analisados com recurso a uma folha de Excel, da qual resulta o valor 

do coeficiente de transmissão térmica (U) para cada um dos ensaios, estando estes 

apresentados na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 - Valores do Coeficiente de Transmissão Térmica (U). 

Ensaios 
Valor do Coeficiente de Transmissão 

Térmica (𝑈) 

Placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA 

1º Ensaio 1,22 𝑊/𝑚2℃ 

2º Ensaio 1,44 𝑊/𝑚2℃ 

3º Ensaio 1,05 𝑊/𝑚2℃ 

 Média 1,24 𝑊/𝑚2℃ 

Placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 

1º Ensaio 2.08 𝑊/𝑚2℃ 

2º Ensaio 1,77 𝑊/𝑚2℃ 

3º Ensaio 1,22 𝑊/𝑚2℃ 

 Média 1,69 𝑊/𝑚2℃ 

Placa de XPS (3 cm) 1,03 𝑊/𝑚2℃ 

Após a determinação do valor de 𝑈, procedeu-se ao cálculo da condutibilidade térmica 

(λ) para cada uma das amostras, através da Equação 1.15. 

𝜆 =
𝑒

1

𝑈
−𝑅𝑠𝑒−𝑅𝑠𝑖

   (W/mºC)      [1.15] 

Em que: 

𝑒 – Espessura; 

𝑈 – Coeficiente de transmissão térmica; 

𝑅𝑠𝑒– Resistência térmica superficial exterior (sentido do fluxo de calor horizontal); 

𝑅𝑠𝑖– Resistência térmica superficial interior (sentido do fluxo de calor horizontal). 

Os dados relativos à condutibilidade térmica (𝜆), assim como os dados da resistência 

térmica (R) das placas de granulado do caroço da espiga de milho com PVA, das placas de 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 e do XPS estão apresentados na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7 - Valores da condutibilidade térmica (𝝀) e Resistência Térmica (𝑹). 

Ensaios Condutibilidade térmica (𝜆) Resistência Térmica (𝑅) 

Placa de granulado do caroço 

de espiga de milho com PVA 

1º Ensaio 0,046 𝑊/𝑚℃ 0,65 𝑚2℃/𝑊 

2º Ensaio 0,057 𝑊/𝑚℃ 0,53 𝑚2℃/𝑊 

3º Ensaio 0,038 𝑊/𝑚℃ 0,94 𝑚2℃/𝑊 

 Média 0,047 𝑊/𝑚℃ 0,71 𝑚2℃/𝑊 

Placa de granulado do caroço 

de espiga de milho com 

Fabricol AG222 

1º Ensaio 0,097 𝑊/𝑚℃ 0,31 𝑚2℃/𝑊 

2º Ensaio 0,076 𝑊/𝑚℃ 0,39 𝑚2℃/𝑊 

3º Ensaio 0,046 𝑊/𝑚℃ 0,65 𝑚2℃/𝑊 

 Média 0,073 𝑊/𝑚℃ 0,45 𝑚2℃/𝑊 

Placa de XPS (3 cm) 0,038 𝑊/𝑚℃ 0,94 𝑚2℃/𝑊 

A condutibilidade térmica (λ) de um material pode ser quantificada através do 

coeficiente de transmissão térmica (𝑈). Foram realizados três ensaios para cada uma das 

placas de granulado do caroço de espiga de milho (PVA e Fabricol AG222) e um ensaio com 

uma amostra de XPS (3 cm), Tabela 3.6 e 3.7. Nos ensaios com a placa de granulado de 

caroço de espiga de milho com PVA obtiveram-se os seguintes valores: 0,046 W/m℃; 0,057 

W/m℃; 0,038 W/m℃. Para a placa de granulado de caroço de espiga de milho com Fabricol 

AG222 os valores obtidos foram: 0,097 W/m℃; 0,076 W/m℃; 0,046 W/m℃. Também foi 

analisado experimentalmente o desempenho do isolamento térmico de uma amostra de XPS 

(3 cm) para averiguar o bom funcionamento dos equipamentos utilizados. O valor obtido no 

ensaio de uma amostra de XPS foi de 0,038 W/m℃ o que é excelente, uma vez que o valor 

tabelado é de 0,037 W/m  

O valor médio de condutibilidade térmica, Tabela 3.8, obtido nos ensaios das placas 

de granulado de caroço da espiga de milho com PVA é superior mas relativamente 

aproximado dos valores de outros materiais correntes de isolamento térmico, tais como o XPS 

e o EPS, 0,037 W/m℃ e 0,045 W/m℃, respetivamente. Por sua vez, o valor médio obtido nos 

ensaios das placas de granulado de caroço da espiga de milho com Fabricol AG222 
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demonstrou um baixo desempenho térmico com um valor substancialmente superior 

comparado com o XPS (0,037 W/m℃) e o EPS (0,045 W/m℃). O aglomerado de caroço de 

espiga de milho com PVA é o material que mostra ter um melhor desempenho térmico.  

Tabela 3.8 – Comparação dos valores médios da condutibilidade térmica (𝝀) estudados com os valores 

tabelados de XPS e o EPS. 

Materiais 

Condutibilidade Térmica (𝝀) 

W/m°C 

Placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA 0,047 

Placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 0,073 

XPS 0,037 

EPS 0,045 

Na análise de sustentabilidade foram utilizados os valores da condutibilidade térmica 

do 1º e 2º ensaio, uma vez que estes foram realizados na mesma época do ano que os ensaios 

do XPS. Foi calculada a média dos dois primeiros ensaios da placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA, sendo λ = 0,0515 W/m℃. De seguida foi calculada a resistência 

térmica, 𝑅 = 0,58 𝑚2℃/𝑊. Para a placa de granulado do caroço de espiga de milho com 

Fabricol AG222 efetuou-se o mesmo procedimento, sendo λ = 0,087 W/m℃ e 𝑅 = 0,34 

𝑚2℃/𝑊. 

 

3.6. Considerações Finais 

O ensaio foi realizado numa sala do Laboratório de Materiais e Solos da UTAD. 

Foram realizados três ensaios para cada uma das placas de granulado do caroço de espiga de 

milho com diferentes aglutinantes (PVA e Fabricol AG222) e um ensaio a uma placa de XPS 

com 3 cm de espessura. Os equipamentos utilizados foram dois termofluxímetros, quatros 

sensores de temperatura superficial, dois termohigrómetros e uma câmara de termografia. Os 

dados foram monitorizados e registados durante sete dias em intervalos de tempo de 10 

minutos. Para garantir um elevado gradiente térmico entre o interior e o exterior utilizou-se 

um aquecedor.  
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Determinou-se o coeficiente de transmissão térmica (U), através do método do ponto 

médio, segundo a Norma ISO 9869 e a metodologia desenvolvida Cunha (2010) e 

posteriormente procedeu-se ao cálculo da condutibilidade térmica (𝜆). O valor médio estimado 

para a condutibilidade térmica (𝜆) das placas de granulado de caroço da espiga de milho com 

PVA é igual a 0,047 W/mºC e para as placas de granulado de caroço da espiga de milho com 

Fabricol AG222 é igual a 0,073 W/mºC. Estimou-se também uma condutibilidade térmica (𝜆) de 

0,038 W/mºC para uma placa de XPS de 3 cm de espessura. As placas de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA apresentam um valor médio para a condutibilidade térmica (0,047 

W/mºC) aproximado ao do XPS (0,037 W/mºC), demonstrado um bom desempenho térmico. Os 

valores obtidos, especialmente para a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA 

permite afirmar que as placas de caroço de espiga de milho possuem capacidade de isolamento 

térmico. 
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4.1.  Introdução 

A indústria da construção utiliza vários materiais, tecnologias e processos que 

interferem com a extração de matérias-primas, transporte, fabrico, utilização e demolição e 

que implicam uma série de impactes significativos sobre o meio ambiente sendo responsável 

pelo elevado consumo de energia, geração de resíduos sólidos e emissões de gases com efeito 

de estufa (Abd Rashid e Yusoff, 2015). É assim crucial proceder a estudos de sustentabilidade 

para diminuir os impactes ambientais e para realizar construções mais bem adaptadas ao meio 

ambiente e às exigências dos utilizadores. Deste modo consegue-se satisfazer as necessidades 

do presente sem comprometer as gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades. Uma forma de se proceder a estudos de sustentabilidade é através de uma 

ferramenta designada de Análise do Ciclo de Vida (ACV). A ACV permite avaliar os 

impactes ambientais associados a todas as etapas de um produto, processo ou atividade ao 

longo de todo o seu ciclo de vida, através da identificação e quantificação de inputs (energia e 

recursos) e outputs (emissões e resíduos produzidos). Esta ferramenta é aceite 

internacionalmente como um meio de melhorar o desempenho ambiental de produtos, 

processos ou sistemas e também para a criação de metas, de modo a minimizar os impactes 

ambientais e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas e do mundo, 

aplicando o princípio da sustentabilidade (Ortiz et al., 2009).  

Neste capítulo descrever-se-á a metodologia da ACV, de acordo com as Normas ISO 

14040:2006 e ISO 14044:2006. E será apresentada uma revisão bibliográfica relativamente à 

aplicação da ACV na indústria da construção. 

 

4.2.  Análise de Ciclo de Vida 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia que permite estimar e avaliar o 

impacto ambiental de processos, produtos (bens e serviços) ou atividades (Chau et al., 2015), 

durante todo o seu ciclo de vida. A avaliação de todo o ciclo de vida engloba a extração e 

processamento de materiais; fabricação, transporte e distribuição; utilização, reutilização, 

manutenção; reciclagem e eliminação final e tem como objetivos a avaliação dos encargos 

ambientais associados a um processo, produto ou atividade, identificar e quantificar os fluxos 

de entrada e saída para o meio ambiente, assim como implementar possíveis medidas de 

melhorias ambientais (Chau et al., 2015). 



Capítulo 4 – Análise de Ciclo de Vida 

51 
Análise de Sustentabilidade de Materiais e Tecnologias Construtivas Verdes 

A Organização Internacional para a Normalização (ISO) concebeu uma série de 

normas no contexto da ACV (ISO 14040; ISO 14041; ISO 14042; ISO 14043) que mais tarde 

foram canceladas e substituídas pelas Normas ISO/TR 14040:2006 (2nd Ed.) Environmental 

Management – Life Cycle Impact Assessment – Principles and Framework e a ISO/TR 

14044:2006 (2nd Ed.) Environmental Management – Life Cycle Impact Assessment – 

Requirements and Guidelines (Teixeira, 2013). 

ACV consiste em quatro fases de análise distintas, Figura 4.1: a definição de objetivo 

e âmbito; inventário de ciclo de vida; avaliação de impacto ambiental e interpretação de 

resultados, como mostra a Figura 4.1 (ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006).  

 

Figura 4.1 - Diagrama conceitual da ACV (ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006). 

A ACV apresenta várias aplicações como por exemplo: a avaliação dos impactes 

ambientais e o aumento do desempenho ambiental de produtos, processos, serviços e 

sistemas; colaborar em decisões ambientalmente favoráveis; quantificar emissões ambientais 

em cada fase do ciclo de vida; e a realização de análises comparativas de impactes entre dois 

ou mais produtos, processos ou serviços (Teixeira, 2013). 

4.2.1.  Benefícios de um estudo de ACV 

A aplicação de um estudo de ACV possibilita aos tomadores de decisão a análise de 

balanços de ganhos e perdas ambientais; a avaliação das consequências ambientais associadas 

a um dado produto; a avaliação dos efeitos humanos e ecológicos provenientes do consumo 
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de materiais e de descargas ambientais; a comparação dos impactes humanos e ecológicos 

entre dois ou maias produtos/processos; a identificação de impactes em uma ou mais áreas 

ambientais; a quantificação de descargas ambientais para o ar, água e solo associado a cada 

etapa do seu ciclo de vida. Além disso, permite o estudo de todo o sistema de produto e não 

de apenas um processo. Por exemplo, na escolha entre dois produtos concorrentes, se apenas 

fosse contabilizado um processo, o “produto 1” poderia ser o mais favorável em termos 

ambientais, mas uma vez que num estudo de ACV são considerados todas as fases do ciclo de 

vida de um produto, os resultados do todo podem indicar que o “produto 2” é o que causa 

menor impacte no ambiente pois poderá apresentar um menor consumo de eletricidade ou 

uma menor necessidade matérias-primas (Ferreira, 2004). 

4.2.2.  Limitações de um Estudo de ACV 

A aplicação de um estudo de ACV apresenta diversas limitações, tais como (Chau et 

al., 2015; Ferreira, 2004): 

 A necessidade de muitos recursos, podendo assim, arrastar-se por muito 

tempo; 

 A disponibilidade e coleta de dados pode afetar significativamente a precisão 

dos resultados finais;  

 A consideração do critério ecológico em detrimento do critério económico e 

social; 

 A inclusão de fatores geográficos específicos do local; 

 A inclusão de diferentes tipos de categorias de impacte não sendo 

comparáveis, uma vez que o número e tipo de categorias utilizadas estão a critério dos 

utilizadores; 

 A indisponibilidade de inventários atualizados com materiais inovadores; 

 A não determinação do produto ou processo mais rentável ou que funciona 

melhor. 

É crucial avaliar a disponibilidade dos dados, o tempo necessário para o estudo e 

contra balançar os benefícios previstos do estudo de ACV com os recursos financeiros 

necessários. 
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4.2.3.  Definição de Objetivo e Âmbito 

A primeira fase, definição de objetivo e âmbito, define o propósito, os objetivos, a 

função, a unidade funcional e a fronteira do sistema (Chau et al., 2015; Abd Rashid e Yusoff, 

2015). A definição do objetivo da ACV deve indicar a aplicação pretendida, os motivos para a 

realização do estudo, a quem se destina e se existe ou não a intenção de utilizar os resultados 

em afirmações comparativas a serem publicamente divulgadas (ISO 14040:2006 e ISO 

14044:2006). A definição do âmbito da ACV deve considerar o sistema de produto a ser 

estudado, as funções do sistema de produto, a unidade funcional, a fronteira do sistema, os 

procedimentos de afetação, as categorias de impacte e metodologias de análise de impacte, os 

requisitos de coleta e qualidade dos dados, os pressupostos, limitações do sistema de produto, 

interpretação a ser utilizada e o tipo e formato de relatório requerido para o estudo (ISO 

14040:2006 e ISO 14044:2006). 

Na ACV, deve-se selecionar as funções do sistema de acordo com o objetivo e âmbito 

do estudo. É muito importante essa definição das funções do sistema segundo a Norma ISO 

14040, uma vez que os sistemas em análise apresentam uma grande variedade de funções ou 

serviços. O fluxo de referência deve ser determinado de modo a satisfazer a função, isto é, a 

quantidade de produtos necessários para desempenhar a função (ISO 14040:2006). O âmbito 

deve ser definido de forma a garantir que a extensão, a profundidade e o detalhe do estudo 

sejam compatíveis com os objetivos definidos e poderá também ser redefinido ao longo do 

estudo uma vez que é de natureza iterativa (ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006). 

A unidade funcional define e quantifica a função de um produto, e constitui a 

referência para a qual as entradas e saídas são relacionadas. Esta referência é necessária para 

assegurar a comparabilidade dos resultados de ACV (ISO 14040:2006). A sua definição deve 

representar o objetivo do sistema e permitir a comparação de sistemas similares, processos ou 

produtos. 

A fronteira do sistema define quais os processos unitários que devem ser incluídos ou 

excluídos na ACV de forma a avaliar o impacte ambiental de um produto ou serviço. Existem 

quatro tipos de fronteira do sistema. Pode ser definida em quatro estágios: “Do berço à 

sepultura” inclui todo o ciclo de vida de um processo ou produto, desde a extração de 

matérias-primas, passando pela produção, transporte, uso, manutenção e fim de vida; “Do 

berço ao portão” inclui a extração e processamento de matérias-primas e a sua produção; “Do 

portão ao portão” apenas contabiliza o processo de produção; “Do portão à sepultura” inclui 
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os processos de uso e de fim de vida (Silvestre et al., 2014; GaBi, 2014). A utilização de um 

fluxograma permite uma melhor visualização e entendimento do que poderá ou não estar 

incluído no sistema. 

Ao definir a fronteira do sistema, devemos ter em atenção alguns aspetos, tais como 

(ISO 14040:2006): 

 Obtenção de matérias-primas; 

 Entradas e saídas do processo; 

 Distribuição e transporte; 

 Produção e respetivo uso de energias (combustível, calor e eletricidade); 

 Utilização e manutenção de produtos; 

 Disposição final de produtos e de resíduos gerados no processo; 

 Reciclagem, reutilização e recuperação de produtos utilizados; 

 Fabrico de materiais auxiliares; 

 Fabrico, manutenção e desmantelamento de equipamentos; 

 Operações adicionais (iluminação, aquecimento, etc.)  

Os limites do sistema em estudo dependem da definição de objetivo e âmbito, da 

aplicação pretendida, do público-alvo, dos pressupostos adotados, das limitações de dados e 

dos critérios “cut-off” (exclusão e inclusão de processos dos limites do sistema). 

Na Norma ISO 14044:2006 são apresentados três critérios “cut-off” de inputs e 

outputs: a relevância mássica, a relevância energética e a relevância ambiental. A relevância 

mássica exige a inclusão de todos os inputs que contribuem cumulativamente com um valor 

superior a uma determinada percentagem do valor de input global de massa do sistema de 

produto em estudo. A relevância energética exige a inclusão de todos os intups que 

contribuem cumulativamente com um valor superior a uma percentagem do valor de input 

global de energia do sistema de produto em estudo. Por fim, a relevância ambiental, inclusão 

de todos os inputs que contribuem cumulativamente com um valor superior a uma 

determinada percentagem do valor estimado de uma determinada categoria ambiental do 

sistema de produto em estudo. É de salientar que os valores típicos dos critérios “cut-off” 

variam entre 1 e 5%. O critério escolhido para definir os limites do sistema deve ser 

identificado e justificado no âmbito do estudo. Se não se verificar alteração significativa das 

conclusões gerais do estudo pode-se excluir processos, intups e outputs desde que sejam 

claramente definidas e explicadas as razões e implicações dessa omissão (ISO 14044:2006). 
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Os requisitos de qualidade dos dados devem ser determinados no início do estudo e 

devidamente documentados, uma vez que a qualidade dos mesmos influência 

significativamente os resultados do estudo de ACV. De forma a garantir essa mesma 

qualidade, devem ser considerados alguns aspetos: a aquisição dos dados, se são dados 

calculados, estimados ou medidos; o tempo de referência, quando foram obtidos e qual a sua 

validade; a origem dos dados, para que país ou região esses dados são relevantes; a precisão, 

se estão de acordo com o sistema em estudo; a completude e a representatividade dos mesmos 

(GaBi). 

4.2.4. Inventário de Ciclo de Vida 

O Inventário de Ciclo de Vida (ICV) é a segunda fase da ACV, e consiste na recolha 

de dados e procedimentos de cálculo necessários para quantificar as entradas e saídas 

relevantes para o ciclo de vida do produto (Ortiz et al., 2009). A ACV considera as entradas 

como sendo tudo o que entra no processo desde a extração dos recursos da natureza, e as 

saídas tudo o que sai do processo até à descarga final no ambiente (Teixeira, 2013). Após a 

recolha de todos os dados relevantes para o processo, uma tabela de ICV é concebida, onde se 

pode ver claramente quais são os fluxos de energia e massa, bem como dados sobre as 

emissões para o ar, água e solo. 

O ICV compreende as seguintes etapas, Figura 4.2: a preparação, recolha e validação 

de dados (energia e matérias; produtos, coprodutos e resíduos; emissões para a água, ar e solo; 

e outros aspetos ambientais relevantes); relacionar dados com os processos unitários e a 

unidade funcional; agregação dos dados (cálculo do inventário ambiental) e, facultativamente, 

a redefinição da fronteira do sistema (ISO 14044:2006; Teixeira, 2013). 
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Figura 4.2 - Etapas do Inventário de Ciclo de Vida (ISO 14044:2006). 

A recolha dos dados (medidos, calculados ou estimados) deverá ser realizada para 

cada um dos processos unitário que se encontra dentro da fronteira do sistema, contabilizando 

as entradas e saídas (ISO 14044:2006). É uma das etapas de ICV mais dispendiosa em termos 

temporais pois é essencial uma boa qualidade dos dados, devendo verificar-se a sua 

consistência, se estão ou não de acordo com o objetivo e âmbito do estudo, apresentar todas as 

bases de dados utilizadas, as fontes, a sua relevância geográfica e temporal, as técnicas de 

ponderação e as estatísticas associadas (Teixeira, 2013). Os dados podem ser adquiridos em 

bases de dados, artigos científicos, relatórios técnicos, dados cedidos por entidades públicas 

ou privadas, laboratórios de investigação, autoridades públicas e através de modelos 

computacionais que modelam diferentes cenários (Teixeira, 2013). 

A validação dos dados deve ser realizada para verificar se os requisitos de qualidade 

de dados foram cumpridos tendo em conta a aplicação a que estes se destinam. Para isso 

poderá ser necessário efetuar balanços de massa e de energia e/ou análises comparativas de 

fatores de emissão/libertação (ISO 14044:2006). Além disso, todos os procedimentos de 

cálculo devem ser explicitamente apresentados e fundamentados. Portanto, é importante 

proceder à documentação de todas as bases de dados utilizadas, bem como a sua fonte, 
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relevância geográfica e temporal, técnicas de ponderação utilizadas e quantificação dos 

valores médios. 

A afetação dos dados com os processos unitário e com a unidade funcional consiste 

em atribuir a cada função do processo a sua quota-parte de responsabilidade pelas cargas 

ambientais (Teixeira, 2013). 

Como já foi referido, a ACV é de natureza iterativa e por isso à medida que a 

informação é recolhida, novos dados ou até mesmo limitações são conhecidas e poderá ser 

necessário redefinir a fronteira inicial do sistema ou até mesmo proceder a alteração do 

objetivo e âmbito do estudo. 

4.2.5. Avaliação de Impacte Ambiental de Ciclo de Vida 

A avaliação de impacte ambiental de ciclo de vida (AIACV) é a terceira fase da ACV 

e tem como objetivo o estudo da significância do impacto ambiental potencial de um processo 

ou produto, com base nos resultados obtidos no ICV que posteriormente são agregados em 

categorias de impacte (ISO 14040:2006). 

O Decreto-lei 151-B/2013, de 31 de outubro, define impacte ambiental como o 

conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas no ambiente, sobre 

determinados fatores, num determinado período de tempo e numa determinada área. Na 

AIACV o impacte representa as consequências na saúde humana, nas plantas e animais ou até 

mesmo na disponibilidade futura de recursos causados pelos fluxos de entrada e de saída. 

A AIACV é constituída por três elementos obrigatórios e três elementos opcionais, 

como se pode ver na Figura 4.3. De acordo com a Norma ISO 14040:2006, os elementos 

obrigatórios da AIACV são:  

1. Seleção das categorias de impacte, indicadores de categoria e modelos de 

caracterização (metodologia); 

2. Resultados do ICV agregados em categorias de impacte ambiental 

(classificação); 

3. Cálculo das categorias de impacte ambiental (caracterização). 

Posteriormente e opcionalmente podem ser utilizados os seguintes elementos: 

avaliação da magnitude das categorias de impacte ambiental (normalização), agrupamento das 

categorias de impacte ambiental (agrupamento) e a ponderação da relevância ambiental 
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(ponderação). Os resultados provenientes do ICV são agregados num resultado indicador, que 

é o resultado final da parte obrigatória de uma AIACV. 

Figura 4.3- Elementos obrigatórios e facultativos da AIACV. 

A Classificação de Impactes é a primeira etapa da AIACV e tem como objetivo a 

seleção de categorias de impacte ambiental. As categorias de impacte ou efeitos ambientais 

têm como principal objetivo avaliar o desempenho ambiental e provêm dos resultados das 

intervenções ambientais (cargas ambientais) que advêm de um processo, produto ou sistema e 

que se podem dar a nível regional e planetário (Teixeira, 2013). Na classificação de impactes, 

existem duas abordagens que podem ser aplicadas para quantificar os impactes ambientais: as 

categorias de impacte ambiental intermédias (midpoint) e as categorias de impacte finais ou 

de danos (endpoint) (Chau et al., 2015). As categorias de impacte ambiental intermédias 

abordam os efeitos primários provenientes de uma intervenção ambiental e informa sobre o 

seu efeito no ambiente (Teixeira, 2013), dando a conhecer uma imagem mais completa e 

abrangente dos impactes, mas que acarreta um bom conhecimento da ACV na interpretação 
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de resultados (Chau et al., 2015). Esses impactes são classificados em temas ambientais, tais 

como o Aquecimento Global, a Depleção do Ozono, a Formação de Oxidantes Fotoquímicos, 

a Acidificação, Eutrofização, Toxicidade Humana e a Depleção de recursos (Teixeira, 2013). 

As categorias de impacte final ou de danos abordam os efeitos finais provocados por 

determinadas intervenções e agrupam-se em questões gerais de interesse para a sociedade, 

como por exemplo: saúde humana, qualidade dos ecossistemas e quantidade de recursos 

(Teixeira, 2013). Esta abordagem tende a ser menos transparente mas de melhor entendimento 

uma vez que se rege por uma única classificação (Chau et al., 2015).  

A sua escolha depende do objetivo e âmbito do estudo e devem abarcar os efeitos 

ambientais do processo, produto ou sistema em estudo. Essa escolha, assim como a escolha 

do método de AIACV deve ser documentado na definição de objetivo e âmbito. Após a 

escolha das categorias de impacte, os resultados provenientes do ICV são atribuídos a uma ou 

mais categorias de impacte. Por exemplo, o CO2 e o CH4 são substâncias que contribuem para 

mais do que uma categoria de impacte. Ambas as substâncias são atribuídas ao potencial de 

aquecimento global. As emissões de NOX contribuem para o potencial de acidificação e para 

o potencial de acidificação e por isso o fluxo total será atribuído a ambas as categorias (GaBi). 

A Caracterização de Impactes quantifica o valor dos indicadores através da utilização 

de fatores de caracterização. No caso de a mesma intervenção ambiental estar associada a 

mais do que uma categoria de impacte terá de ser multiplamente contabilizada. Os fatores de 

caracterização podem ser de exposição, de efeito ou de exposição-efeito. Os de exposição 

estão relacionados com o tempo de exposição a cargas ambientais; os de efeito estão 

relacionados com a toxicidade e os de exposição-efeito incluem informação relativa aos de 

exposição e aos de efeitos, ou seja, categorias de impacte. 

De acordo com Teixeira (2013), as categorias de impacte são calculadas através da 

Equação 1.16 onde (𝐴) é o indicador da categoria de impacte, 𝑚𝑖 representa as intervenções 

ambientais ou fluxos elementares como a massa em 𝑘𝑔𝑠𝑢𝑏𝑠.𝑖 ou  o volume em 𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠.𝑖
3  e o 

fator de caracterização em 𝑘𝑔𝑟𝑒𝑓.𝑒𝑞 . 𝑘𝑔𝑠𝑢𝑏𝑠.𝑖−1 ou 𝑚𝑟𝑒𝑓.𝑒𝑞
3 . 𝑘𝑔

𝑠𝑢𝑏𝑠.𝑖−1, respetivamente. 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒𝐴 = ∑ [𝑚𝑖 × (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝐴𝑖 )] [1.16] 

Por exemplo, para a categoria de impacte ambiental “potencial de aquecimento 

global”, o CO2 é definido como “kg CO2 equivalente-“. Aplicando o fator de caracterização, 

às emissões que contribuem para esta categoria são convertidas em “kg CO2-equivalentes” 
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(GaBi). Os fatores de caracterização estão incluídos nos métodos de avaliação do impacte 

ambiental e dependem do método escolhido. Como já foi referido, a CML-2001 foi o método 

utilizado no presente trabalho e encontra-se descrito em 4.3.1. 

Finalizada a etapa de caracterização de impactes temos uma lista de valores numéricos 

capaz de quantificar os potenciais impactes ambientais do estudo, à qual chamamos de perfil 

ambiental. 

A normalização, o agrupamento e a ponderação são os elementos facultativos da fase 

de AIACV, segundo a Norma ISO 14 044:2006. Os elementos facultativos não serão 

empregados neste trabalho, apesar da apresentação da sua descrição. 

A Normalização dos resultados do perfil ambiental consiste no cálculo da sua 

magnitude relativamente a uma informação de referência, que pode ser por exemplo, o 

impacto ambiental médio de um cidadão europeu em um ano (Teixeira, 2013; Chau et al., 

2015). A equação [1.17] traduz a expressão matemática da normalização: 

𝑁𝑖 =
𝑆𝑖

𝐴𝑖
         [1.17] 

Onde: 

𝑁𝑖 - representa o resultado normalizado do impacte na categoria de impacte 𝑖; 

𝑆𝑖 - representa o resultado do impacte na categoria 𝑖;  

𝐴𝑖 - representa o fator de normalização. 

O fator de normalização representa a dimensão do impacte na categoria de impacte 𝑖, 

numa determinada área e período de tempo (normalmente de um ano), sendo calculado 

através da seguinte expressão matemática 1.18: 

𝐴𝑖 = ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑖 × ∅𝑗       [1.18] 

Onde: 

𝑄𝑖𝑗 - representa o fator de caracterização para a categoria i, devida à carga ambiental 𝑗; 

∅𝑗 - representa o fluxo atual da carga ambiental 𝑗, numa determinada área e período de 

tempo escolhido. 

Os resultados provenientes da normalização, perfil ambiental normalizado, permitem a 

comparação entre diferentes categorias de impacto, uma vez que eles não apresentam 



Capítulo 4 – Análise de Ciclo de Vida 

61 
Análise de Sustentabilidade de Materiais e Tecnologias Construtivas Verdes 

diferentes unidades físicas, podendo assim, ser apresentados num único gráfico (GaBi). 

Apesar de a normalização ajudar na perceção da importância relativa das diferentes categorias 

de impacto, ela também apresenta inseguranças no que diz respeito aos dados de emissão e 

aos fatores de caracterização o que pode levar a dúvidas nos resultados normalizados 

(Sleeswijk et al., 2008). 

O Agrupamento compreende a atribuição das categorias de impacte em um ou mais 

conjuntos e pode envolver a separação e/ou ordenação das categorias de impacte (Chau et al., 

2015). A separação classifica as categorias de impacte numa base nominal, recorrendo para 

isso às suas características, tais como, entradas e saídas ou por escalas espaciais (global, 

regional e local). Por sua vez, a ordenação classifica as categorias de impacte numa hierarquia 

(alta, média e baixa com base em escolhas de valor (Ferreira, 2004). 

A Ponderação atribui pesos ou valores relativos às diferentes categorias de impacte, 

com base na sua importância ou relevância. É um processo complexo que transforma os 

resultados da ACV num único resultado. A utilização do método de ponderação deve ser 

consistente com a definição de objetivo e âmbito do estudo. 

Para métodos de avaliação que necessitam de normalização utiliza-se a Equação 1.19: 

𝐼𝐴 = ∑ 𝑊𝑖𝑖 × 𝑁𝑖       [1.19] 

Para métodos de avaliação que não necessitam de normalização, utiliza-se a Equação 

1.20: 

𝐼𝐴 = ∑ 𝑊𝑖𝑖 × 𝑅𝑖       [1.20] 

Onde:  

IA - representa o índice ambiental; 

𝑊𝑖 - representa o fator de peso que diz respeito à categoria de impacte 𝑖; 

𝑁𝑖 - traduz o resultado do impacte 𝑖 normalizado; 

𝑅𝑖- traduz o resultado do impacte 𝑖. 

4.2.6. Interpretação de Resultados 

A interpretação é a última fase do procedimento de ACV e consiste na identificação, 

qualificação, verificação e análise de resultados por forma a chegar a conclusões, esclarecer 

limitações e sugerir recomendações. Segundo a ISO 14 044:2006, a fase de interpretação 
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compreende três etapas: a identificação dos pontos significativos; a avaliação pela verificação 

da plenitude, sensibilidade e consistência; e as conclusões, recomendações e relatório do 

estudo (Teixeira, 2013). 

As identificações dos pontos significativos baseiam-se nos resultados do ICV e da 

AIACV, tais como energia, emissões, resíduos, etc. A avaliação pela verificação tem como 

objetivo assegurar que que toda a informação relevante e dados necessários para o caso em 

estudo estejam disponíveis e completos. O objetivo da avaliação da sensibilidade é o de 

avaliar a confiança dos resultados e conclusões finais. A avaliação da consistência tem como 

objetivo determinar se os métodos, dados e suposições utilizadas são consistentes com a 

definição de objetivo e âmbito do estudo. Por fim, as conclusões, recomendações e relatório, 

que têm como objetivo descreverem conclusões preliminares, verificar a sua consistência, a 

qualidade dos dados, suposições, os valores pré-definidos, os requisitos do sistema e a 

metodologia utilizada, de acordo com o objetivo e âmbito do estudo (Ferreira, 2004 e 

Teixeira, 2013). No caso de haver incerteza deve-se retomar o estudo, redefinindo o objetivo e 

âmbito do estudo ou intervindo nas fases ICV e AIACV. 

 

4.3. Métodos de Avaliação de Impacte Ambiental 

Os métodos utilizados na realização de uma Avaliação do Impacte Ambiental de Ciclo 

de Vida (AIACV) elegem categorias de impacte ambiental intermédias ou categorias de 

impacte final ou de dano para quantificar o impacte ambiental de um processo, produto ou 

sistema. As metodologias utilizam fatores de caracterização de modo a quantificar as 

intervenções ambientais que advêm da fase de ICV em categorias de impacte ambiental 

intermédias ou categorias de impacte final ou de dano. As categorias de impacte ambiental 

intermédias podem ser avaliadas pelos seguintes métodos: CML (2001), EDIP 97 & EDIP 

2003 e IMPACT 2002 +. Por sua vez, as categorias de impacte finais ou de dano são 

avaliadas através dos métodos Ecoindicator 99 e IMPACTO 2002+ (Ortiz et al., 2009). No 

presente trabalho as categorias de impacte abordadas serão as categorias de impacte ambiental 

intermédias e será utilizada a metodologia CML-2001 para uma avaliação de impacte 

ambiental intermédia. 
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4.3.1. CML-2001 

A CML-2001 é uma metodologia de caracterização das categorias de impacte, 

orientada para as categorias de impacte ambiental intermédias (midpoints) e foi desenvolvida 

pelo Centro de Estudos Ambientais, da Universidade de Leiden, na Holanda, em 2001. Esta 

metodologia é a mais utilizada em trabalhos técnicos e científicos e está de acordo com as 

Normas ISO 14040:2006 uma vez que inclui a classificação, caracterização, o perfil ambiental 

e poderá também incluir os elementos facultativos da AIACV (Teixeira, 2013). A etapa da 

caracterização de impactes atribui fatores de caracterização que permitem quantificar as 

contribuições de todas as intervenções, através da Equação 1.16, sendo o resultado o 

indicador dessa categoria (Teixeira, 2013). O conjunto dos indicadores de todas as categorias 

dá o perfil ambiental do processo, produto ou sistema. 

 

4.4. GaBi 4 

O GaBi 4 é uma ferramenta desenvolvida para construir balanços de ciclo de vida 

através do manuseamento de grande quantidade de dados relativos aos inventários de ciclo de 

vida e é considerado o software de ciclo de vida mais poderoso do mundo. As suas principais 

aplicações são (GaBi, 2014): 

 Acelerar os procedimentos internos e as decisões; 

 Alimentar o desenvolvimento de produtos com informações essenciais sobre o 

desempenho ambiental de produtos, processos ou sistemas; 

 Identificar os pontos fracos, por exemplo, quais as emissões de CO2 e onde 

elas podem ser reduzidas; 

 Suportar a monitorização ambiental e a análise de risco; 

 Ajudar a reduzir os custos relacionados com a evolução estratégica; 

 Oferecer argumentos válidos e abrangentes para a comunicação com 

autoridades e partes interessadas, aumentando a eficácia da comunicação ambiental. 

O GaBi 4 é o software utilizado neste trabalho para apoiar na condução do estudo 

da ACV dos materiais de isolamento térmico e da tecnologia construtiva tradicional, o 

Tabique. 
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4.5. Aplicação da ACV na Indústria da Construção 

Do ponto de vista da ACV, a indústria da construção constitui um objeto de estudo 

muito complexo e específico, uma vez que apresenta vários estágios e longos períodos de 

utilização. Portanto, a ACV na indústria da construção pode apresentar três tipos de 

abordagem: ACV de materiais de construção (BM), ACV da combinação de componentes 

(CC) ou ACV de todo o processo construtivo (WPC) (Pajchrowski et al., 2014). ACV 

associada aos materiais de construção é realizada de forma individual e pode incluir análises 

comparativas entre materiais que tenham a mesma função, por exemplo materiais de 

isolamento térmico. A ACV de combinação de componentes diz respeito a módulos 

específicos que usam uma tecnologia específica como os sistemas de telhado, de isolamento, 

de aquecimento, fachadas, pisos, janelas, etc. A ACV de todo o processo construtivo engloba 

toda a construção de um edifício (Pajchrowski et al., 2014 e Lewandowska et al., 2013). Na 

presente dissertação vai abordar-se a ACV de dois materiais de isolamento térmico e de uma 

técnica tradicional antiga para a função de isolamento térmico. 

Segundo Densley Tingley et al. (2015), os primeiros estudos de ACV a materiais de 

isolamento térmico foram realizados por Schmidt et al. (2004) que comparou os impactes do 

ciclo de vida da lã de rocha, da lã de papel e do linho.  

Em 2011, Intini e Kühtz, avaliaram o perfil ambiental, a poupança de energia e os 

benefícios ambientais do uso de matérias-primas recicladas (politereftalato de etileno ou 

PET), para a fabricação de produtos de isolamento térmico de edifícios. Limitaram a fronteira 

do sistema do “berço ao portão” (extração de matérias primas, processamento e fabricação do 

produto, até estar pronto a ser utilizado) e definiram a unidade funcional como sendo a massa 

de produto necessária para se obter uma resistência térmica (𝑅) de 1 (m
2
K/W). Concluíram 

que a utilização de garrafas PET (pós consumo) como material de isolamento térmico 

apresenta um baixo impacto ambiental e a sua utilização reduz a quantidade de resíduos de 

PET que prossegue para a fase de eliminação. 

Cruz (2011), avaliou o ciclo de vida das placas de granulado de caroço de espiga de 

milho (3 cm de espessura) e comparou o perfil ambiental das placas de granulado de caroço 

da espiga de milho com outros materiais convencionais de isolamento térmico para a 

categoria de impacte ambiental Aquecimento Global através da metodologia CML-2001 que 

se encontra descrita no capítulo 4.  
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Pargana et al. (2014) avaliou os impactes ambientais de 5 materiais de isolamento 

térmico convencionais, fabricados em Portugal: poliestireno extrudido (XPS), poliestireno 

expandido (EPS), poliuretano (PUR), aglomerado de cortiça expandida (ICB) e aglomerado 

leve de argila expandida (LWA). Definiu a fronteira do sistema do “berço ao portão” e a 

unidade funcional como sendo a massa (kg) de uma placa de isolamento que fornece uma 

resistência térmica de 1 m
2
K/W para uma área de 1 m

2
 e utilizou a metodologia da CML 

2001. Concluiu que o poliestireno expandido (EPS) é o material com melhor desempenho 

ambiental em comparação com as alternativas e que o aglomerado leve de argila expandida 

(LWA) é o material que apresenta pior desempenho ambiental devido ao grande consumo de 

combustíveis fósseis na fase de produção.  

Shrestha et al. (2014), sugere um protocolo para avaliar os impactes ambientais que se 

foca na identificação de todos os fatores que contribuem para os impactes ambientais e 

energéticas totais de diferentes produtos de isolamento térmico no setor da construção e, mais 

importante ainda, proporcionar métodos de determinação padronizados que permitam a 

comparação dos diferentes tipos de materiais de isolamento de forma fácil e bem definida, 

utilizando as orientações da ACV existentes. Esta revisão bibliográfica mostra que a 

utilização da ferramenta da ACV na avaliação de impactes ambientais de materiais de 

isolamento térmico tem vindo a intensificar-se ao longo dos últimos anos. 

Fernandes (2014), determinou o desempenho ambiental de todo o ciclo de vida das 

placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA e das placas de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 para diferentes fins de vida: deposição em 

aterro, incineração e reutilização. A unidade funcional utilizada foi de 1 m
2
 de parede para ter 

uma resistência térmica de 0,81 m
2
ºC/W. Concluiu que o impacte ambiental das placas de 

granulado de caroço da espiga de milho com PVA para a categoria Aquecimento Global é 

consideravelmente mais baixo do que o respetivo impacte do poliestireno expandido (EPS) e 

do poliestireno extrudido (XPS), que são materiais industrializados correntemente aplicados 

Também concluiu que a reutilização das placas de granulado de caroço da espiga de milho, 

diminuem a quantidade de caroço necessário para a sua construção.  

Densley et al. (2015) quantificou e comparou o impacto ambiental de três materiais de 

isolamento térmico: o poliestireno expandido (EPS), espuma fenólica e a lã de rocha. Limitou 

a fronteira do sistema do “berço ao portão” e definiu como unidade funcional 1 m
2
 de placa de 

isolamento térmico com uma resistência térmica (𝑅) de 3 m
2
K/W. Para a avaliação do 
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impacto do ciclo de vida utilizou o método “International Reference Life Cycle Data System” 

(ILCD), para quinze categorias de impacte ambiental. Concluiu que o EPS é a melhor opção 

de isolamento, uma vez que, este material apresentou um menor impacto ambiental em 

catorze das quinze categorias de impacte. Irá haver um retorno de todos os impactes 

ambientais resultantes da fase de fabrico, nos três materiais, durante a fase de uso que estima 

que seja aproximadamente de 30 anos. 

 

4.6. Considerações Finais 

A Análise de Ciclo de vida é uma ferramenta que permite avaliar os impactes 

ambientais associados a um produto, processo ou sistema ao longo de todo o seu ciclo de 

vida, desde a extração das matérias-primas e processamento de materiais; fabricação, 

transporte e distribuição; utilização, reutilização, manutenção; reciclagem e eliminação final. 

Identifica e quantifica os fluxos de entrada e os fluxos de saída para o meio ambiente. 

ACV está de acordo com as Normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 e consiste em 

quatro fases de análise distintas. Na primeira fase define-se o objetivo e o âmbito do estudo, 

na segunda fase realiza-se o inventário de ciclo de vida que consiste na recolha de dados e 

procedimentos de cálculo necessários para quantificar todas as entradas e saídas do sistema, a 

terceira fase é a avaliação de impacte ambiental que estuda a significância do impacte 

ambiental com base nos resultados obtidos na fase anterior e por fim a quarta fase que diz 

respeito à interpretação dos resultados. 

A avaliação de impactes ambientais para materiais de isolamento térmico através da 

aplicação da ACV tem vindo a aumentar ao longo dos anos e tem-se verificado uma 

ferramenta muito útil na tomada de decisão. 
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5.1. Introdução 

Neste capítulo será avaliado o perfil ambiental de dois potenciais materiais de 

isolamento térmico, uma placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol 

AG222 e uma placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA, e também será 

avaliado o perfil ambiental de uma tecnologia construtiva tradicional, o Tabique, para a 

função de isolamento térmico. O caroço de espiga de milho é um resíduo proveniente da 

agricultura que pode ser reaproveitado e incorporado no fabrico de materiais de construção. O 

Tabique é uma técnica de construção tradicional que utiliza como base uma estrutura de 

madeira que lhe confere resistência, e um enchimento com argila (Carvalho, 2009). Os 

materiais utilizados no Tabique são recursos disponíveis na natureza de fácil e direta 

utilização.  

Posteriormente ao perfil ambiental dos dois materiais de isolamento térmico e do 

perfil ambiental da parede de Tabique será realizada uma análise a dois possíveis cenários 

para cada uma dos materiais e tecnologia apresentadas, que se prendem com a fase de 

eliminação: o cenário 1 em que a fase de eliminação proposta é a incineração; e o cenário 2 

em que a fase de eliminação passa por uma reutilização parcial dos materiais. Com a 

modelação destes possíveis cenários pretende-se estudar fins de vida que acarretem menores 

impactes ambientais na fase de eliminação com o cenário 1 e na fase de extração das 

matérias-primas com cenário 2. 

 

5.2. Definição de Objetivo e Âmbito, Unidade Funcional e Fronteira do 

Sistema 

O principal objetivo é o conhecimento da natureza e amplitude dos impactes 

ambientais durante o ciclo de vida dos potenciais materiais de isolamento térmico aqui 

apresentados (placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 e placa 

de granulado do caroço de espiga de milho com PVA) e de uma parede de Tabique. O 

desígnio é quantificar as vantagens ambientais derivadas da utilização de um resíduo agrícola, 

o caroço da espiga de milho, e de materiais disponíveis na natureza de fácil e direta utilização 

como a madeira e a argila (Tabique). Os potenciais materiais de isolamento térmico em estudo 

têm como função o isolamento térmico de paredes exteriores e pretende-se determinar o seu 

perfil ambiental para posterior análise comparativa entre os resultados obtidos. A parede de 
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Tabique será estudada para a mesma função, isolamento térmico, como área de interesse para 

complementar outros estudos realizados pela UTAD. 

Segundo Pargana et al. (2014), “a unidade funcional fornece informações sobre o 

volume de material de isolamento necessário para fornecer uma determinada resistência 

térmica durante todo o tempo de vida de isolamento, enfocando apenas as propriedades 

ambientais do material em estudo”. A condutibilidade térmica é uma das propriedades mais 

importantes de um material de isolamento térmico e de modo a comparar diferentes tipos de 

materiais de isolamento térmico deve ser defina a mesma unidade funcional. Na área da 

construção podem ser utilizadas diversos tipos de unidades funcionais dependendo do 

objetivo do estudo, Tabela 5.1. Se o objetivo do estudo diz respeito a todo um edifício as 

unidades funcionais a ser utilizadas podem ser o m
2
 ou o m

3
. Se o objetivo são os materiais 

que constituem um edifício as unidades de funcionais podem ser: m
2
, m

3
, cm, kg, MJ e kW/h.  

Tabela 5.1 - Diferentes tipos de unidades funcionais utilizadas em estudos de ACV na área de construção (Chau 

et al., 2015). 

Objetivo 
Unidade 

Funcional 
Sistema/material Descrição da unidade 

Todo o 

edifício 

m
2
 

 

Área útil, área aquecida, área da sala, etc… 

m
3
 

 

Volume total/Volume aquecido 

Sistema/ 

material 

m
2
 Sistema de fachada Área útil 

 

Isolamento Área de superfície da parede externa 

 

Janelas Área envidraçada 

 

Gesso Área de superfície a ser rebocada 

 

Parede verde Área de parede verde 

m
3
 Betão Volume de betão 

cm 

Paredes de betão com 

cânhamo 

Espessura da parede de betão com cânhamo para 1 m
2
 de parede 

com uma resistência térmica R de 2,78 m
2
 K/W 

MJ Sistema solar térmico Produção de energia no sistema 

kg Isolamento 
Massa de uma placa de isolamento com uma resistência térmica 

R de 1 m
2
 K/W 

 

Parede exterior Massa de materiais para 1 m
2
 de parede 

 

Tijolos Massa de tijolos 

ton PVC reciclado 

Massa de PVC reciclado a partir de resíduos de caixilharia de 

janelas 
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No presente estudo a unidade funcional é definida como a massa (kg) da solução 

construtiva necessária para proporcionar uma resistência térmica (R) de 1 (m
2
 °C/W) numa 

área de 1 m
2
. Esta unidade funcional informa sobre qual o volume necessário de material de 

isolamento térmico para obter a resistência térmica desejada durante todo o ciclo de vida. Os 

materiais em estudo apresentam a mesma função e a mesma unidade funcional, o que torna 

possível a sua comparação (Chau et al., 2015). 

No que diz respeito à fronteira do sistema os impactes ambientais foram avaliados de 

acordo com uma abordagem “do berço à sepultura”. A análise inclui a fase de extração de 

matérias-primas, a fase de produção e a fase de eliminação – deposição em aterro. A fase de 

utilização não foi considerada, uma vez que durante a sua utilização não há gastos. Fica de 

fora da fronteira do sistema a produção da maquinaria e equipamentos industriais, sendo 

apenas contabilizado os gastos inerentes, tais como a eletricidade, devido à sua reduzida 

relevância no processo produtivo. No caso do Tabique, apenas se contabilizou a madeira 

necessária, não sendo possível contabilizar a geometria da mesma. 

 

Figura 5.1 - Fluxograma das etapas de ciclo de vida de uma placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com um aglutinante (Fabricol AG222 ou PVA). 
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Figura 5.2 - Fluxograma das etapas de ciclo de vida de uma parede de Tabique. 

 

5.3. Inventário de Ciclo de Vida 

O inventário de ciclo de vida foi um processo lento e moroso. Numa fase inicial foi 

necessária uma pesquisa detalhada sobre cada um dos materiais e processos de fabrico em 

estudo. Numa segunda fase procedeu-se à pesquisa e cálculo dos valores necessários para uma 

resistência térmica (𝑅) de 1 (m
2
ºC/W) em 1 m

2
 de parede. Na terceira fase realizou-se a 

pesquisa de bases de dados relativas aos matérias e/ou processos necessários. 

O GaBi 4 foi o software utilizado para a ACV dos materiais em estudo e da técnica 

construtiva, visto ser o mais adequado para a realização da importação de todas as bases de 

dados necessárias para o estudo. Ao longo deste processo surgiram vários problemas, entre 

eles, o facto de apenas conseguir importar bases de dados do ecoinvent cujos inventários de 

ciclo de vida encontravam-se sem informação. Após várias tentativas de resolução dos 

problemas a solução foi utilizar as bases de dados já existentes na versão do GaBi. Esta 

solução não é perfeita e acarreta algumas incertezas, uma vez que alguns materiais e/ou 

processos tiveram de ser substituídos por outros materiais e/ou processos semelhantes, visto 

que os mesmos não existiam nessa base de dados. No caso da placa de granulado do caroço de 
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espiga de milho com PVA, na base de dados não constava o acetato de polivinila nem outro 

composto semelhante, o único composto possível de utilizar foi o Metil Metacrilato. No caso 

da parede de Tabique, a madeira foi substituída por painéis de partículas de madeira e a terra 

por areia, como se pode ver na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Inventários de Ciclo de Vida (ICV) e bases de dados utilizadas. 

Elemento ICV Base de Dados 

Fabricol AG222 
Diphenylmethane-4.4 diisocyanate 

(MDI) 
PlasticsEurope 

PVA Methyl methacrylate (MMA) PlasticsEurope 

Madeira Particle board ELCD/PE-GaBi 

Argila Sand ELCD/PE-GaBi 

Água Well water PE-GaBi 

Aço Steel billet  PE-GaBi 

Eletricidade Power grid mix ELCD/PE-GaBi 

Diesel EU-15: Diesel ELCD/PE-GaBi 

Transporte Solo truck (short distance) PE-GaBi 

As fontes de energia utilizadas em todo o ciclo de vida dos potenciais materiais de 

isolamento térmico e do Tabique estão representadas na Tabela 5.3. As fontes de energia não 

renováveis são as mais utilizadas com um valor total igual a 8,68 MJ enquanto que as fontes 

de energia renováveis são as menos utilizadas com um valor igual a 1,51 MJ. 
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Tabela 5.3 - Fontes de energia líquida em megajoules. 

Fonte MJ 

Renovável Energia geotérmica 0,0374 

 Energia hidroelétrica 0,873 

 Energia solar 0,506 

 Energia eólica 0,0922 

 Madeira 3,92 × 10−5 

Não renovável Petróleo bruto 2,68 

 Carvão mineral 3,48 

 Linhita 0,0377 

 Gás natural 2,28 

  Urânio 0,198 

Total   10,2 

 

5.3.1. Placas de Granulado do Caroço de Espiga de Milho  

As placas de granulado do caroço da espiga de milho utilizadas como base para este 

trabalho foram fabricadas por Fernandes (2014). As placas de granulado de caroço de espiga 

de milho com Fabricol AG222 eram constituídas por 1,428 kg de granulado e 0,252 kg de 

Fabricol AG222; as placas de granulado de caroço de espiga de milho com PVA eram 

constituídas por 1,229 kg de granulado e 0,461 kg de PVA, ambas com dimensão 40 cm x 40 

cm x 3 cm, Tabela 3.1 do Capítulo 3. Através destes valores e dos ensaios do comportamento 

térmico foi possível calcular as quantidades de cada um dos constituintes e a espessura de 

acordo com a unidade funcional em estudo, Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 - Dados de inventário relativos às placas de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol 

AG222 e ou PVA para a mesma unidade funcional. 

Elementos Unidade Fabricol AG222 PVA 

Granulado do caroço da espiga de milho kg 26,2 13,31 

Aglutinante kg 4,62 4,99 

Espessura cm 8,8 5.2 

Energia gasta pelo moinho MJ 46,2 23,5 

Energia gasta pela misturadora MJ 1,76 1,04 

Diesel kg 0,097 0,0493 

Transporte km 100 100 

Recorrendo aos ensaios efetuados no capítulo 3 foi calculado um valor médio de 

condutibilidade térmica (𝜆) para cada uma das diferentes placas, com base nos dois primeiros 

ensaios efetuados em cada uma das placas. O valor médio da condutibilidade térmica (𝜆) das 

placas de granulado de caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 mostrou-se igual a 

0,087 W/°C e a resistência térmica (𝑅) igual a 0,34 m
2
ºC/W, para 3 cm de espessura. Através 

dos dados apresentados anteriormente foi possível calcular a espessura necessária para o 

material em estudo apresentar uma resistência térmica (𝑅) de 1 m
2
ºC/W, que é o pretendido, 

sendo essa espessura de 8,8 cm. Tendo em conta os dados acima referidos e as novas 

dimensões das placas (100 cm x 100 cm x 8,8 cm) foi possível proceder ao cálculo dos 

constituintes das placas de granulado do caroço da espiga de milho com Fabricol AG222 para 

uma espessura de 8,8 cm: 26,2 kg de granulado e 4,62 kg de Fabricol AG222. Para as placas 

de granulado do caroço de espiga de milho com PVA foi adotado o mesmo procedimento que 

para as placas de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222. O valor 

médio da condutibilidade térmica (𝜆) das placas de granulado de caroço de espiga de milho 

com PVA mostrou-se igual a 0,0515 W/m°C e a resistência térmica (𝑅) igual a 0,58 m
2
ºC/W 

para 3 cm de espessura. Através dos dados apresentados anteriormente foi possível calcular a 

espessura necessária para o material apresentar uma resistência térmica (𝑅) de 1 m
2
ºC/W, que 

é o pretendido, sendo essa espessura de 5,2 cm. Tendo em conta os dados a cima referidos e 
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as novas dimensões das placas (100 cm x 100 cm x 5,2 cm) foi possível proceder ao cálculo 

dos constituintes das placas de granulado do caroço da espiga de milho com PVA para uma 

espessura de 5,2 cm: 13,3 kg de granulado e 4,99 kg de PVA, Tabela 5.4. 

Os caroços das espigas de milho são transportados e são triturados de forma a obter 

um granulado homogéneo, através de um método mecânico, simples, sustentável e económico 

– moinho. Considerando que o moinho utilizado tem uma malha de 1 cm x 1 cm e apresenta 

uma potência de 1,5 kW (Fernandes, 2014) estimou-se que o consumo para as placas de 

granulado do caroço da espiga de milho com Fabricol AG222 foi de 46,2 MJ; para as placas 

de granulado do caroço da espiga de milho com PVA o consumo elétrico foi de 23,5 MJ. 

Após o processo de trituração, o granulado é misturado com o aglutinante através de uma 

misturadora com uma potência de 950 W e para as placas de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 foi estimado um consumo elétrico de 1,76 MJ; para as placas de 

granulado do caroço de espiga de milho com PVA o consumo elétrico é de 1,04 MJ, Tabela 

5.4. Por fim a mistura é colocada em moldes de contraplacado e seca à temperatura ambiente, 

sendo depois desmoldado. O fabrico dos moldes e o processo de secagem não consta do 

inventário pois os moldes servem para várias utilizações e não apenas para uma e a secagem 

deu-se à temperatura ambiente, não sendo necessário, neste caso, acelerar o processo. Todos 

os processos foram desenvolvidos de igual forma para estas duas tecnologias construtivas, de 

modo a garantir a homogeneidade nos resultados. 

5.3.2. Tabique 

Para a parede de Tabique, Tabela 5.5 e uma vez que não foram realizados ensaios 

relativos ao comportamento térmico de uma parede de tabique, foram utilizados os dados 

obtidos por Soares (2012) que analisou o comportamento térmico de uma parede de tabique 

real (0,75 m × 0,65 m) com uma espessura total de 8,1 cm e com uma estrutura de madeira 

com as seguintes dimensões: largura das tábuas verticais igual a 16,4 cm; espaçamento entre 

tábuas verticais igual a 0,3 cm; largura do fasquio igual a 2,6 cm; espaçamento entre o fasquio 

igual a 2,1 cm; espessura do fasquio igual a 1,8 cm, espessura das tábuas verticais igual a 2,5 

cm. O material de enchimento utilizado foi a argamassa (terra mais água) com uma espessura 

de 1 cm de cada lado. Segundo Soares (2012) o elemento ensaiado apresentava uma inercia 

térmica fraca e por razões de prudência e rigor foi ensaiado durante 14 dias consecutivos, 

apresentando um coeficiente de transmissão térmica (𝑈) de 1,59 W/m
2
ºC, uma resistência 

térmica (𝑅) de 0,46 W/m
2
°C. Através dos dados estimados por Soares (2012) foi possível 
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calcular a espessura total necessária para o material apresentar uma resistência térmica (𝑅) de 

1 m
2
ºC/W, que será de 17,61 cm. Com o valor da espessura total da parede de tabique e com 

os valores descriminados de cada uma das espessuras usadas no estudo acima referido foi 

possível calcular as respetivas espessuras para a parede de Tabique em estudo: espessura das 

tábuas verticais igual a 5,4 cm; espessura do fasquio igual a 3,9 cm de cada lado; espessura do 

material de enchimento igual a 2,2 cm de cada lado. 

Tabela 5.5 - Dados de inventário relativos a uma parede de tabique para a unidade funcional. 

Elementos Unidade Quantidade 

Madeira kg 55 

Argila kg 71,8 

Água kg 14,4 

Aço kg 2 

Pregos  - 200 

Espessura cm 17,6 

Eletricidade MJ 0,192 

Diesel kg 0,47 

Transporte km 100 

 

As dimensões da parede de tabique em estudo (100 cm x 100 cm x 17,61 cm) 

correspondem às dimensões de uma parede de tabique real, Figura 5.3, que se encontra no 

laboratório de Engenharia Civil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: largura das 

tábuas verticais igual a 18 cm; largura do fasquio igual a 2,6 cm; espaçamento entre o fasquio 

igual a 2,4 cm; espaçamento entre as tábuas verticais igual a 2 cm. 
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I – Largura das tábuas verticais = 18 cm 

II – Espaçamento entre tábuas verticais = 2 cm 

III – Largura do fasquio = 2,6 cm 

IV – Espaçamento entre o fasquio = 2,4 cm 

V – Espessura do fasquio = 3,9 cm 

VI – Espessura das tábuas verticais = 5,4 cm 

Figura 5.3 - Esquema de montagem de uma parede de tabique exterior em tabique e respetivas dimensões 

(Gonçalves, 2010). 

Para 1 m
2
 de parede e de acordo com as dimensões a cima descritas são necessárias 

cinco tábuas verticais com uma área total igual a 0,9 m
2
, com um volume total igual a 0,0486 

m
3
 e com um peso total de 29,735 kg, considerando o peso específico da madeira igual a 6,0 

kN/m
3
. No que diz respeito ao fasquio e considerando que a largura do fasquio é igual a 2,6 e 

o espaçamento entre fasquios é igual a 2,4 é necessário vinte fasquios de cada um dos lados, 

ou seja, um total de 40 fasquios com uma área total igual a 1,04 m
2
, um volume total de 

fasquio igual a 0,04056 m
3
 e um peso total de fasquio igual a 24,8158 kg, considerando o 

peso específico da madeira igual a 6,0 kN/m
3
. O peso total da madeira necessária para a 

construção da parede de tabique em estudo é igual a 54,55 kg. A estrutura de madeira leva um 

prego em cada tábua vertical ao longo do fasquio e dos dois lados, sendo portanto necessário 

200 pregos de aço para 1 m
2
 de parede com uma espessura de 10 cm cada. Uma vez que para 

o fabrico de pregos é necessário arame de aço e tendo em conta que 1 m de arame de aço pesa 

0,099 kg (Cassilhas), 20 m de pregos, pesa 2 kg. Uma máquina de fazer pregos produz em 
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média 250 pregos por minuto e gasta 4 kW/h, para produzir 200 pregos necessita de 48 

segundos e gasta 0,053 kW/h (0,192 MJ), Tabela 5.5. 

O material de enchimento é constituído por terra e água. Uma vez que a água acaba 

por se evaporar considera-se que a terra necessária para os dois lados da estrutura de madeira 

tem de ocupar um volume total igual a 0,044 m
3
 e um peso igual a 71,79 kg, considerando o 

peso específico da terra argilosa igual a 16 kN/m
3
, Tabela 5.5. 

 

5.4. Avaliação Ambiental de Potenciais Materiais de Isolamento 

Térmico 

Nesta secção, pretende-se avaliar o impacto ambiental de dois potenciais materiais de 

isolamento térmico, sendo eles, a placa de granulado do caroço de espiga de milho com 

Fabricol AG222 e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA. Com já foi 

referido, será uma abordagem “do berço à sepultura”, embora a fase de utilização seja 

excluída da fronteira do sistema, uma vez que desta não provêm impactes ambientais 

significativos.  

Este estudo utiliza a CML 2001 de novembro de 2009, como método de avaliação de 

impacte ambiental. As categorias de impacte ambiental utilizadas no presente estudo são: 

 Aquecimento Global; 

 Depleção de Ozono; 

 Acidificação; 

 Eutrofização; 

 Toxicidade Humana. 

A Tabela 5.6 e a Figura 5.4 exibe o perfil ambiental de dois potenciais materiais de 

isolamento térmico. O perfil ambiental da placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com Fabricol AG222 indica que o seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 57,5 kg 

CO2eq (aquecimento global), de 1,14×10
-7 

kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,168 kg 

SO2eq (acidificação), de 0,081 kg NOxeq (eutrofização) e de 2,14 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana). O perfil ambiental da placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA 

indica que o seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 55,8 kg CO2eq (aquecimento 
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global), de 6,18×10
-8 

kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,218 kg SO2eq (acidificação), de 

0,065 kg NOxeq (eutrofização) e de 1,42 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana).  

Tabela 5.6 - Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico. 

Categoria de Impacte Unidade 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com PVA 

Aquecimento Global kg CO2eq 57,5 55,8 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 1,14×10
-7

 6,18×10
-8

 

Acidificação kg SO2eq 0,168 0,218 

Eutrofização kg NOxeq 0,081 0,065 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 2,14 1,42 

Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA apresenta um menor impacte ambiental com um valor igual a 55,8 

kg CO2eq e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 apresenta 

um maior impacte ambiental com um valor igual a 57,5 kg CO2eq. O maior impacte ambiental 

da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 provém da sua 

deposição em aterro (27,9 kg CO2eq), uma vez que esta placa apresentar uma maior 

quantidade de granulado do caroço de espiga de milho, o que também leva a um maior 

consumo de energia no processo de granulação (10,3 kg CO2eq) em relação à placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com PVA. Apesar de a placa de granulado do caroço 

de espiga de milho com PVA ser mais sustentável nesta categoria, o aglutinante utilizado 

contribuiu com 33,6 kg CO2eq enquanto que o aglutinante utilizado na placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 contribui com um valor igual a 18,6 kg 

CO2eq. 

Na categoria de impacte “Depleção de Ozono”, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA apresenta um menor impacte com um valor igual 6,18E-08
 
kg 

CFC-11eq e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 apresenta 

um maior impacte ambiental com um valor igual a 1,14E-07
 
kg CFC-11eq. O maior impacte 
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ambiental da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 provém 

da sua deposição em aterro pois a quantidade de material a depositar em aterro é maior, assim 

como a energia consumida no processo de granulação do material, em relação à placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com PVA. 

Na categoria de impacte “Acidificação”, a placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 apresenta um menor impacte com um valor igual 0,168 kg SO2eq 

e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA apresenta um maior impacte 

ambiental com um valor igual a 0,218 kg SO2eq. O maior impacto ambiental da placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com PVA nesta categoria de impacte deve-se ao 

aglutinante utilizado e à quantidade de energia consumida para a granulação do caroço de 

espiga de milho. 

Na categoria de impacte “Eutrofização”, a placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com PVA apresenta um menor impacte com um valor igual 0,065 kg NOxeq e a placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 apresenta um maior impacte 

ambiental com um valor igual a 0,081 kg NOxeq. O maior impacto ambiental da placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 nesta categoria de impacte 

deve-se a uma maior quantidade de material a ser depositada em aterro.  

Na categoria de impacte “Toxicidade Humana”, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA apresenta um menor impacte com um valor igual a 1,42 kg 1,4-

DCBeq e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 apresenta 

um maior impacte ambiental com um valor igual a 2,14 kg 1,4-DCBeq. O maior impacto 

ambiental da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol nesta categoria 

de impacte deve-se ao consumo de energia no processo de granulação do material e também 

ao aglutinante utilizado nesta placa. 

Através da análise do perfil ambiental do cenário de referência, Figura 5.4, podemos 

dizer que a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é a solução construtiva 

que apresenta um melhor desempenho ambiental uma vez que se verifica uma menor 

contribuição em quatro das cinco categorias de impacte ambiental estudadas, sendo elas o 

aquecimento global, a depleção de ozono, a eutrofização e a toxicidade humana. Uma vez que 

a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é constituída por um menor 

quantidade de granulado do caroço de espiga de milho o que leva a menores consumos de 
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energia no processo de granulação e de mistura, assim como, uma menor quantidade de 

material a ser depositado em aterro. 

                

                

 

Figura 5.4 - Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico. 
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De seguida, é apresentada uma análise do contributo dos diferentes processos de cada 

uma das placas de granulado do caroço de espiga de milho com diferentes aglutinantes 

(Fabricol AG222 e PVA) para cada uma das categorias de impacte ambiental em estudo. 

A Tabela 5.7 apresenta o contributo ambiental de cada um dos processos pelos quais 

passa a placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222. O processo de 

transporte é responsável pela emissão de 0,348 kg CO2eq (aquecimento global), de 7,02E-10 

kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 1,62E-03 kg SO2eq (acidificação), de 3,72E-04 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 0,012 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de granulação do 

material é responsável pela emissão de 10,3 kg CO2eq (aquecimento global), de 6,47E-08 kg 

CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,078 kg SO2eq (acidificação), de 0,004 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 1,52 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de fabrico da placa é 

responsável pela emissão de 19 kg CO2eq (aquecimento global), de 2,46E-09 kg CFC-11eq 

(depleção de ozono), de 0,082 kg SO2eq (acidificação), de 6,43E-03 kg NOxeq (eutrofização) e 

de 0,561 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). A deposição em aterro é responsável pela 

emissão de 27,9 kg CO2eq (aquecimento global), de 4,57E-08 kg CFC-11eq (depleção de 

ozono), de 6,46E-03 kg SO2eq (acidificação), de 0,070 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,045 kg 

1,4-DCBeq (toxicidade humana). 

Tabela 5.7 - Contribuição ambiental dos processos de fabrico da placa de granulado do caroço da espiga de 

milho com Fabricol AG222. 

Processos 

Aquecimento 

Global 

kg CO2eq 

Depleção de 

Ozono 

kg CFC-11eq 

Acidificação 

kg SO2eq 

Eutrofização 

kg NOxeq 

Toxicidade Humana 

kg 1,4-DCBeq 

Transporte 0,348 7,02E-10 1,62E-03 3,72E-04 0,012 

Granulação do Material 10,3 6,47E-08 0,078 0,004 1,52 

Fabrico da Placa 19 2,46E-09 0,082 6,43E-03 0,561 

Deposição em Aterro 27,9 4,57E-08 6,46E-03 0,070 0,045 

A Figura 5.5 apresenta o contributo ambiental de cada um dos processos da placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol, em percentagem, para cada uma das 

categorias de impacte ambiental estudadas.  
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Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de deposição em aterro com um valor igual a 27,9 kg CO2eq (48,50%) 

devido à quantidade de granulado do caroço de espiga de milho que segue para aterro do qual 

resultam, essencialmente, emissões de CH4 (22,5 kg CO2eq) e de CO2 (5,39 kg CO2eq). O 

aglutinante utilizado nesta placa contribui com 18,6 kg CO2eq para o processo de fabrico da 

placa, que provém da emissão de CO2 (14,6 kg CO2eq). O processo de granulação do material 

contribui com 10,3 kg CO2eq, resultante da energia que é necessária para a granulação do 

material, que provém da emissão de CO2 (9,68 kg CO2eq).  

Na categoria de impacte “Depleção de Ozono”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de granulação do material com um valor igual a 6,47E-08 kg CFC-11eq 

(57%) proveniente do consumo de energia nesse processo, que resulta da emissão de R-11 

(2,96E-08 kg CFC-11eq) e da emissão de R-114 (2,85E-08 kg CFC-11eq). O processo de 

deposição em aterro também contribui significativamente para esta categoria com 4,57E-08 

kg CFC-11eq, resultante da emissão de R-11 (2,09E-08 kg CFC-11eq) e da emissão de R-114 

(2,01E-08 kg CFC-11eq).  

Na categoria de impacte “Acidificação”, o processo que apresenta um maior impacte é 

o processo de fabrico com um valor igual a 0,082 kg SO2eq (48,96%) proveniente do 

aglutinante utilizado (0,079 kg SO2eq), que resulta, essencialmente da emissão de dióxido de 

enxofre (0,0604 kg SO2eq) e da emissão de dióxido de nitrogênio (0,0177 kg SO2eq). O 

processo de granulação do material também contribui significativamente para esta categoria 

com 0,078 kg SO2eq, resultante, essencialmente da emissão de dióxido de enxofre (0,0619 kg 

SO2eq).  

Na categoria de impacte “Eutrofização”, o processo que apresenta um maior impacte é 

o processo de deposição em aterro com um valor igual a 0,070 kg NOxeq (86,80%) devido à 

emissão de NOx para o solo: amônia (0,0344 kg NOxeq) e fósforo (0,033 kg NOxeq).  

Na categoria de impacte “Toxicidade Humana”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de granulação do material com um valor igual a 2,14 kg 1,4-DCBeq 

(71,10%) proveniente do consumo de energia para a granulação do material, que resulta a 

emissão de arsénio (0,284 kg 1,4-DCBeq) e de fluoreto de hidrogénio (0,702 kg 1,4-DCBeq). O 

processo de fabrico também contribuiu para o valor de impacte ambiental desta categoria com 

0,503 kg 1,4-DCBeq proveniente do aglutinante utilizado que é resultado, essencialmente, da 

emissão de níquel para o ar (0,31 kg 1,4-DCBeq). 
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Através da análise de cada um dos processos de fabrico da placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG 222, verifica-se que o processo de transporte é o 

processo que apresenta menos contribuições, logo tem um melhor desempenho ambiental. Por 

sua vez, os processos de granulação e de deposição em aterro são os processos que mais 

contribuem para o impacte ambiental. A elevada contribuição do processo de granulação e de 

deposição em aterro para o impacte ambiental deve-se há quantidade de material que é 

necessária para se obter a resistência térmica pretendida, uma vez que acarreta mais gastos de 

energia e mais emissões de CO2, CH4 e NOx. 
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Figura 5.5 - Contributo ambiental dos processos de fabrico da placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com Fabricol AG222. 
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O contributo ambiental de cada um dos processos pelos quais passa a placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com PVA, Tabela 5.8, indica que o processo de 

transporte é responsável pela emissão de 0,177 kg CO2eq (aquecimento global), de 3,57E-10 

kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 8,24E-04 kg SO2eq (acidificação), de 1,9E-04 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 6,04E-03 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de granulação do 

material é responsável pela emissão de 5,24 kg CO2eq (aquecimento global), de 3,29E-08 kg 

CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,039 kg SO2eq (acidificação), de 0,002 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 0,774 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de fabrico da placa é 

responsável pela emissão de 33,8 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,46E-09 kg CFC-11eq 

(depleção de ozono), de 0,174 kg SO2eq (acidificação), de 0,021 kg NOxeq (eutrofização) e de 

0,610 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). A deposição em aterro é responsável pela emissão 

de 16,6 kg CO2eq (aquecimento global), de 2,71E-08 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 

3,83E-3 kg SO2eq (acidificação), de 0,042 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,027 kg 1,4-DCBeq 

(toxicidade humana). 

Tabela 5.8 - Contributo ambiental de cada um dos processos de fabrico da placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA. 

Processos 

Aquecimento 

Global 

kg CO2eq 

Depleção de 

Ozono 

kg CFC-11eq 

Acidificação 

kg SO2eq 

Eutrofização 

kg NOxeq 

Toxicidade Humana 

kg 1,4-DCBeq 

Transporte 0,177 3,57E-10 8,24E-04 1,9E-04 6,04E-03 

Granulação do Material 5,24 3,29E-08 0,039 0,002 0,774 

Fabrico das Placas 33,8 1,46E-09 0,174 0,021 0,610 

Deposição em Aterro 16,6 2,71E-8 3,83E-3 0,042 0,027 

A Figura 5.6 apresenta o contributo ambiental de cada um dos processos da placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com PVA, em percentagem, para cada uma das 

categorias de impacte ambiental estudadas.  

Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de fabrico do material com um valor igual a 33,8 kg CO2eq (60,62%) 

devido ao aglutinante utilizado que é responsável pela emissão de CO2 (27,6 kg CO2eq) e de 
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CH4 (5,54 kg CO2eq). O processo de deposição em aterro também contribui para o impacte 

ambiental com 16,6 kg CO2eq, resultante, essencialmente, da emissão de CH4 (13,4 kg CO2eq). 

Na categoria de impacte “Depleção de Ozono”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de granulação do material com um valor igual a 6,18E-08 kg CFC-11eq  

(53,20%) proveniente do consumo de energia nesse processo, que resulta da emissão de R-11 

(1,5E-08 kg CFC-11eq) e da emissão de R-114 (1,45E-08 kg CFC-11eq). O processo de 

deposição em aterro também contribui significativamente para esta categoria com 2,71E-08 

kg CFC-11eq, resultante da emissão de R-11 (1,24E-08 kg CFC-11eq) e da emissão de R-114 

(1,19E-08 kg CFC-11eq).  

 Na categoria de impacte “Acidificação”, o processo que apresenta um maior impacte 

é o processo de fabrico do material com um valor igual a 0,174 kg SO2eq (79,80%) 

proveniente do aglutinante utilizado que é responsável pela emissão de dióxido de enxofre 

(0,14 kg SO2eq) e de dióxido de nitrogénio (0,0306 kg SO2eq).   

Na categoria de impacte “Eutrofização”, o processo que apresenta um maior impacte é 

o processo de deposição em aterro, com um valor igual a 0,042 kg NOxeq (63,90%) resultante, 

essencialmente, da emissão de amônia (0,0204 kg NOxeq) e fósforo (0,0196 kg NOxeq) para o 

solo. O processo de fabrico também contribui para o valor do impacte ambiental com 0,021 

kg NOxeq, proveniente do aglutinante utilizado que é responsável pela emissão de dióxido de 

nitrogênio (0,00796 kg NOxeq) e de fósforo (0,00761 kg NOxeq).  

Na categoria de impacte “Toxicidade Humana”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de granulação do material com um valor igual a 0,774 kg 1,4-DCBeq 

(54,60%) proveniente da quantidade de energia consumida no processo que resulta da 

emissão de arsénio (0,144 kg 1,4-DCBeq) e fluoreto de hidrogénio (0,356 kg 1,4-DCBeq). O 

aglutinante utilizado também contribui significativamente para o impacte ambiental do 

processo de fabrico, essencialmente da emissão de níquel (0,334 kg 1,4-DCBeq). 

Através da análise de cada um dos processos de fabrico da placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA, para cada uma das categorias estudadas, verifica-se que 

o processo de transporte é o processo que apresenta menos contribuições, logo tem melhor 

desempenho ambiental. Por sua vez, os processos de granulação e de fabrico do material são 

os processos que mais contribuem para o impacte ambiental devido há energia consumida 

nesses processos e ao tipo de aglutinante utilizado que acarreta um maior impacte ambiental. 
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Figura 5.6 - Contributo ambiental dos processos de fabrico da placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com PVA. 
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5.4.1. Análise de Cenários 

Os cenários aqui apresentados, cenário 1 e cenário 2, englobam a fase de extração de 

matérias-primas, a fase de produção e a fase de eliminação e são realizados para cada dos 

materiais de isolamento térmico em estudo: placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com Fabricol AG222 e placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA. O que os 

distingue é a fase de eliminação, sendo que no cenário 1 a fase de eliminação proposta é a 

incineração, uma vez que se pretende diminuir os impactes ambientais desta fase, no caso do 

cenário 2 na fase de eliminação considera-se uma pequena reutilização dos materiais de modo 

a diminuir os impactes ambientais resultantes da fase de extração das matérias-primas. 

5.4.1.1. Cenário 1 

O cenário 1, Figura 5.7, inclui a fase de extração de matérias-primas, a fase de 

produção e a fase de eliminação para cada dos materiais de isolamento térmico. A fase de 

eliminação aqui apresentada diz respeito à incineração dos materiais de forma a avaliar os 

impactes ambientais daí resultantes. O processo de incineração utilizado já inclui o 

desmantelamento e transporte dos materiais até à incineradora. 

 

Figura 5.7 - Fluxograma das etapas de ciclo de vida de uma placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com um aglutinante (Fabricol AG222 e PVA) para o cenário 1 (incineração). 
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Para o cenário 1, Tabela 5.9 e Figura 5.8, o perfil ambiental da placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 indica que o seu ciclo de vida é responsável 

pela emissão de 44 kg CO2eq (aquecimento global), de -1,15E-06 kg CFC-11eq (depleção de 

ozono), de 0,086 kg SO2eq (acidificação), de 9,43E-03 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,757 kg 

1,4-DCBeq (toxicidade humana). O perfil ambiental da placa de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA indica que o seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 47,8 kg 

CO2eq (aquecimento global), de -6,9E-07 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,169 kg SO2eq 

(acidificação), de 0,023 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,596 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana).  

Tabela 5.9 - Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico no cenário 1 (incineração). 

Categoria de Impacte Unidade 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com PVA 

Aquecimento Global kg CO2eq 44 47,8 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq -1,15E-06 -6,9E-07 

Acidificação kg SO2eq 0,086 0,169 

Eutrofização kg NOxeq 9,43E-03 0,023 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 0,757 0,596 

Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com Fabricol AG222 é o potencial material de isolamento térmico que 

apresenta um menor impacte com um valor igual a 44 kg CO2eq, sendo que 14,4 kg CO2eq diz 

respeito ao processo de incineração, 10,3 kg CO2eq à energia consumida no processo de 

granulação do material e 18,6 kg CO2eq ao aglutinante utilizado. A placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA apresenta um maior impacte ambiental com um valor 

igual a 47,8 kg CO2eq, devido ao aglutinante utilizado (33,6 kg CO2eq) e ao processo de 

incineração (8,55 kg CO2eq).  

Na categoria de impacte ambiental “Depleção de Ozono”, ambos os potenciais 

materiais de isolamento térmico apresentam um crédito, ou seja um retorno, uma vez que do 
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processo de incineração não resulta emissão de CFCs. Mas a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com Fabricol AG222 é a que apresenta um maior retorno com um valor igual 

a -1,15E-06 kg CFC-11eq e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é a 

que apresenta um menor retorno com um valor igual a -6,9E-06 kg CFC-11eq.  

Na categoria de impacte “Acidificação”, a placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 é o potencial material de isolamento térmico que apresenta um 

menor impacte com um valor igual 0,086 kg SO2eq, uma vez que o processo de incineração 

apresenta um crédito ambiental nesta categoria de -0,0748 kg SO2eq. A placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA é o potencial material de isolamento térmico que 

apresenta um maior impacte ambiental com um valor igual a 0,169 kg SO2eq e apresenta um 

crédito ambiental com um valor igual a -0,0444 kg SO2eq. 

Na categoria de impacte “Eutrofização”, a placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 é o potencial material de isolamento térmico que apresenta um 

menor impacte com um valor igual 9,43E-03 kg NOxeq e um crédito ambiental com um valor 

igual a -0,0012 resultante do processo de incineração. A placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA é o potencial material de isolamento térmico que apresenta um 

maior impacte ambiental com um valor igual a 0,023 kg NOxeq, devido ao aglutinante 

utilizado, resultante das emissões de fósforo e dióxido de nitrogênio já referidas no perfil 

ambiental deste potencial material de isolamento térmico e devido à emissão de amônio 

(0,00509 kg NOxeq). 

Por fim na categoria de impacte “Toxicidade Humana”, a placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA é o potencial material de isolamento térmico que 

apresenta um menor impacte com um valor igual a 0,596 kg 1,4-DCBeq e um crédito 

ambiental com um valor igual a -0,795 kg 1,4-DCBeq no processo de incineração. A placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 é o material de isolamento 

térmico que apresenta um maior impacte ambiental com um valor igual a 0,757 kg 1,4-DCBeq, 

resultante da energia gasta no processo de granulação (1,52 kg 1,4-DCBeq) do aglutinante 

utilizado (0,503 kg 1,4-DCBeq) e um crédito ambiental no processo de incineração (-1,34 kg 

1,4-DCBeq). 

Através da análise do perfil ambiental do cenário 1 (incineração) podemos dizer que a 

placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 é o potencial material 

de isolamento térmico que apresenta melhor desempenho ambiental uma vez que se verifica 
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uma menor contribuição em três das cinco categorias estudadas, sendo elas o aquecimento 

global, a acidificação e a eutrofização. O aglutinante utilizado nas placas de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA é o processo que mais contribui para o elevado impacte 

ambiental dessas placas nas categorias de aquecimento global, acidificação e eutrofização. Do 

processo de incineração não resulta a emissão do CFCs, por isso na categoria de impacte 

ambiental depleção de ozono verifica-se um crédito ambiental. No entanto, verifica-se a 

emissão de CO2 e NOx resultante do processo de queima dos resíduos. 
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Figura 5.8 - Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico no cenário 1 (incineração). 
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5.4.1.2. Cenário 2 

O cenário 2, Figura 5.9, inclui a fase de extração de matérias-primas, a fase de 

produção e a fase de eliminação para cada um dos materiais de isolamento térmico. A fase de 

eliminação aqui apresentada é a reutilização parcial do granulado do caroço de espiga de 

milho de modo a avaliar os impactes ambientais.  

 

Figura 5.9 – Fluxograma das etapas de ciclo de vida de uma placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com um aglutinante (Fabricol AG222 e PVA) para o cenário 2 (reutilização). 

A percentagem de granulado do caroço de espiga de milho a reutilizar está de acordo 

com o trabalho efetuado por Fernandes (2015). A reutilização das placas de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG222, diminuem a quantidade de caroço necessário 

para o seu fabrico, Tabela 5.10, dos 26,2 kg para 25,3 kg, assumiu-se uma perda de 96,6%. 

Nas placas de granulado do caroço de espiga de milho com PVA a quantidade de caroço 

necessário para o seu fabrico passa dos 13,3 kg para 12,9 kg, assumiu-se uma perda de 97%. 

A reutilização deste material é mínima uma vez que se trata de um resíduo natural de fácil 

degradação.  
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Tabela 5.10 – Quantidade de materiais utilizados no cenário 2 (reutilização). 

Elementos Unidade Fabricol AG222 PVA 

Granulado do caroço da espiga de milho kg 25,3 12,9 

Aglutinante kg 4,62 4,99 

Para o cenário 2, Tabela 5.11 e Figura 5.10, o perfil ambiental da placa de granulado 

do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 indica que o seu ciclo de vida é 

responsável pela emissão de 30 kg CO2eq (aquecimento global), de 6,87E-08 kg CFC-11eq 

(depleção de ozono), de 0,163 kg SO2eq (acidificação), de 0,011 kg NOxeq (eutrofização) e de 

2,11 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O perfil ambiental da placa de granulado do caroço 

de espiga de milho com PVA indica que o seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 

39,5 kg CO2eq (aquecimento global), de 3,52E-08 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,215 

kg SO2eq (acidificação), de 0,024 kg NOxeq (eutrofização) e de 1,4 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana).  

Tabela 5.11 - Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico no cenário 2 (reutilização). 

Categoria de Impacte Unidade 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com PVA 

Aquecimento Global kg CO2eq 30 39,5 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 6,87E-08 3,52E-08 

Acidificação kg SO2eq 0,163 0,215 

Eutrofização kg NOxeq 0,011 0,024 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 2,11 1,4 

Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com Fabricol AG222 é o material de isolamento térmico que apresenta um 

menor impacte com um valor igual a 30 kg CO2eq, proveniente da energia consumida no 

processo de granulação (10,3 kg CO2eq) que é responsável pela emissão de CO2 (9,68 kg 
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CO2eq), e do aglutinante utilizado que é responsável, essencialmente, pela emissão de CO2 

(14,6 kg CO2eq) e CH4 (3,89 kg CO2eq). A placa de granulado do caroço de espiga de milho 

com PVA é o material de isolamento térmico que apresenta um maior impacte ambiental com 

um valor igual a 39,5 kg CO2eq, resultante da energia consumida na granulação do caroço 

(5,24 kg CO2eq) que é responsável pela emissão de CO2 (4,92 kg CO2eq), e do aglutinante 

utilizado (33,6 kg CO2eq) que é responsável pela emissão de CO2 (27,6 kg CO2eq) e CH4 (5,54 

kg CO2eq). 

Na categoria de impacte ambiental “Depleção de Ozono”, a placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA é o material de isolamento térmico que apresenta um 

menor impacte com um valor igual 3,52E-08 kg CFC-11eq, devido ao consumo de energia no 

processo de granulação (3,29E-08 kg CFC-11eq) que é responsável pela emissão de R-11 

(1,5E-08 kg CFC-11eq) e R114 (1,45E-08 kg CFC-11eq). A placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com Fabricol AG222 é o material de isolamento térmico que apresenta um 

maior impacte ambiental com um valor igual a 6,87E-08 kg CFC-11eq, devido ao consumo de 

energia no processo de granulação (6,47E-08 kg CFC-11eq) que é responsável pela emissão de 

R-11 (2,96E-08 kg CFC-11eq) e R114 (2,85E-08 kg CFC-11eq), tal como no perfil ambiental 

do cenário de referência. 

Na categoria de impacte “Acidificação”, a placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 é o material de isolamento térmico que apresenta um menor 

impacte com um valor igual 0,163 kg SO2eq devido, essencialmente, à energia consumida no 

processo de granulação (0,0776 kg SO2eq) e ao aglutinante utilizado (0,079 kg SO2eq). A placa 

de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é o material de isolamento térmico que 

apresenta um maior impacte ambiental com um valor igual a 0,215 kg SO2eq, devido, 

essencialmente, à energia consumida no processo de granulação (0,0394 kg SO2eq) e ao 

aglutinante utilizado (0,172 kg SO2eq).  

Na categoria de impacte “Eutrofização”, a placa de granulado do caroço de espiga de 

milho com Fabricol AG222 é o material de isolamento térmico que apresenta um menor 

impacte com um valor igual 0,011 kg NOxeq, devido ao devido à energia consumida no 

processo de granulação (0,00383 kg NOxeq),que é responsável pela emissão de óxidos de 

nitrogênio (0,00369 kg NOxeq) e ao aglutinante utilizado (0,00628 kg NOxeq), que é 

responsável pela emissão de dióxido de nitrogênio (0,00461 kg NOxeq) e emissões para a água 

(0,00159 kg NOxeq). A placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é o 
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material de isolamento térmico que apresenta um maior impacte ambiental com um valor 

igual a 0,024 kg NOxeq, devido ao aglutinante utilizado (0,0212 kg NOxeq) que é responsável 

pela emissão de dióxido de nitrogénio (0,00796 kg NOxeq), amônio (0,00509 kg NOxeq) e 

fósforo (0,00761 kg NOxeq). 

Na categoria de impacte “Toxicidade Humana”, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA é o material de isolamento térmico que apresenta um menor 

impacte com um valor igual a 1,4 kg 1,4-DCBeq devido ao consumo de energia no processo de 

granulação do material (0,774 kg 1,4-DCBeq), que resulta da emissão de fluoreto de 

hidrogénio (0,356), e do aglutinante utilizado, que resulta da emissão de níquel (0,334 kg 1,4-

DCBeq) e de emissões inorgânicas para o ar (0,168 kg 1,4-DCBeq).A placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 é o material de isolamento térmico que 

apresenta um maior impacte ambiental com um valor igual a 2,11 kg 1,4-DCBeq, devido à 

energia consumida no processo de granulação do material (1,52 kg 1,4-DCBeq) e do 

aglutinante utilizado (0,503 kg 1,4-DCBeq). 

Através da análise do perfil ambiental do cenário 2 (reutilização) podemos dizer a 

placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 é o material de 

isolamento térmico que apresenta melhor desempenho ambiental em três das cinco categorias 

estudadas, sendo elas o aquecimento global, a acidificação e a eutrofização. No caso da placa 

de granulado do caroço de espiga de milho, para as mesmas categorias, verifica-se que a 

escolha do aglutinante acarreta impacte ambiental significativo. O material é parcialmente 

reutilizado e a quantidade de material que não é reutilizado não é depositado em aterro, não se 

contabilizando o seu fim de vida.  
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Figura 5.10 - Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico no cenário 2 (reutilização). 
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5.4.1.3. Análise Comparativa 

A Tabela 5.12 e a Figura 5.11 apresenta o perfil ambiental da situação de referência e 

dos cenários propostos para cada dos potenciais materiais de isolamento térmico, sendo assim 

possível a sua comparação. Anteriormente apenas foi realizada uma análise individual a cada 

um dos perfis ambientais dos potenciais materiais de isolamento térmico.  

Verifica-se que em ambos os cenários (incineração e reutilização) há uma diminuição 

significativa dos impactes ambientais em relação ao perfil ambiental da situação de referência 

em que a fase de eliminação foi a deposição em aterro. O cenário 1 (incineração), em relação 

à situação de referência, apresenta uma redução significativa dos impactes ambientais em 

todas as categorias de impacte e em cada um dos potenciais materiais de isolamento térmico 

em estudo, mostrando ser uma boa solução para reduzir os impactes ambientais resultantes da 

fase de eliminação. As contribuições ambientais de cada um dos processos de ambas as placas 

de granulado do caroço de espiga de milho mantiveram-se constantes, mas o processo de 

incineração proporcionou um crédito ambiental em algumas categorias, o que fez baixar o 

valor do impacte ambiental dessas categorias. Esta proposta reduz bastante o volume de 

resíduos e estes podem até mesmo ser reciclados. Contudo é um processo que acarreta mais 

gastos de diesel uma vez que apenas existem duas incineradoras em Portugal. O cenário 2 

(reutilização), em relação à situação de referência, apresenta uma redução dos impactes 

ambientais em todas as categorias de impacte e para cada um dos potenciais materiais de 

isolamento térmico em estudo, uma vez que se trata de um resíduo agrícola que apenas é 

transportado e triturado, não implicando, assim, impactes da fase de extração de matérias-

primas. Além disso, o facto de os materiais não serem depositados em aterro e uma pequena 

parte ser reutilizada, permite uma redução significativa dos impactes ambientais em todas as 

categorias de impacte. 

Através da comparação dos dois cenários propostos, verificou-se que o cenário 1 é o 

melhor cenário nas categorias de impacte depleção de ozono, acidificação, eutrofização e 

toxicidade humana resultante da queima dos resíduos. O cenário 1 presenta um crédito 

ambiental uma vez que do processo de incineração não resulta a emissão de CFCs, apenas a 

emissão de CO2 e NOx resultante da queima dos resíduos. Esse crédito ambiental permite uma 

redução do valor de impacte ambiental. O cenário 2 demonstra ser o melhor cenário na 

categoria de impacte aquecimento global resultante da reutilização do granulado do caroço de 

espiga de milho. 
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Tabela 5.12 - Comparação dos perfis ambientais da avaliação ambiental e dos respetivos cenários dos potenciais materiais de isolamento térmico. 

Categorias de 

Impacte 
Unidade 

Perfil Ambiental 
Perfil Ambiental Cenário 1 

(Incineração) 

Perfil Ambiental Cenário 2 

(Reutilização) 

Placa de 

granulado do 

caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de 

granulado do 

caroço de espiga 

de milho com 

PVA 

Placa de 

granulado do 

caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de 

granulado do 

caroço de espiga 

de milho com 

PVA 

Placa de 

granulado do 

caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de 

granulado do 

caroço de espiga 

de milho com 

PVA 

Aquecimento 

Global 
kg CO2eq 57,5 55,8 44 47,8 30 39,5 

Depleção de 

Ozono 
kg  CFC-11eq 1,14E-07 6,18E-08 -1,15E-06 -6,9E-06 6,87E-08 3,52E-08 

Acidificação kg SO2eq 0,168 0,218 0,086 0,169 0,163 0,215 

Eutrofização kg NOxeq 0,081 0,065 9,43E-03 0,023 0,011 0,024 

Toxicidade 

Humana 
kg 1,4-DCBeq 2,14 1,42 0,757 0,596 2,11 1,4 
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Figura 5.11 – Comparação dos perfis ambientais da avaliação ambiental e dos respetivos cenários dos potenciais 

materiais de isolamento térmico. 

 



Capítulo 5 – Análise de Sustentabilidade 

 

102 
Análise de Sustentabilidade de Materiais e Tecnologias Construtivas Verdes 

Posteriormente, foi realizada uma comparação entre os dois potenciais materiais de 

isolamento térmico estudados (placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol 

AG222 e a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA) com outros materiais 

de isolamento térmico convencionais (EPS, ICB e XPS). Para esse efeito, calculou-se o perfil 

ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico estudados tendo em conta a 

abordagem “do berço ao portão”, Tabela 5,13. A fronteira do sistema foi redefinida, não 

contabilizando a fase de eliminação para facilitar a sua comparação com os materiais de 

isolamento térmico convencionais que utilizam esta abordagem. 

Tabela 5.13 – Perfil ambiental dos potenciais materiais de isolamento térmico (do berço ao portão). 

Categoria de Impacte Unidade 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com 

Fabricol AG222 

Placa de granulado 

do caroço de espiga 

de milho com PVA 

Aquecimento Global kg CO2eq 29,6 39,2 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 6,79E-08 3,47E-08 

Acidificação kg SO2eq 0,161 0,214 

Eutrofização kg NOxeq 0,0106 0,0234 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 2,1 1,39 

Os materiais de isolamento térmico convencionais foram estudados por Pargana et al. 

(2014) que avaliou os seus impactes ambientais. Definiu a fronteira do sistema “do berço ao 

portão” e definiu a unidade funcional como a massa (kg) de uma placa de isolamento para 

fornecer uma resistência térmica de 1 m
2
K/W numa área de 1 m

2
, sendo assim possível a sua 

comparação com as placas estudadas no presente trabalho. Na Tabela 5.14, encontra-se os 

valores relativos às propriedades dos materiais de isolamento térmico convencionais, tais 

como, a densidade, a condutibilidade térmica, a espessura, tendo em conta a unidade 

funcional definida. 
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Tabela 5.14 - Unidade funcional (kg) necessária para proporcionar uma resistência térmica de 1 (m
2
 K/W). 

Material de 

Isolamento térmico 

Densidade     

(kg/m
3
) 

Condutibilidade Térmica         

(W/m K) 

Espessura       

(mm) 

Peso                   

(kg)  

EPS 15 0,0396 20-100 0,594 

ICB 110 0,04 20-100 4,4 

LWA 297 0,1 8-16 29,7 

PUR 35 0,023 20-60 0,81 

XPS 30 0,034 30 1,02 

 A Tabela 5.15, apresenta o perfil ambiental dos materiais de isolamento térmico 

convencionais, segundo a metodologia CML 2001 para as seguintes categorias de impacte 

ambiental: aquecimento global, depleção de ozono, acidificação e eutrofização. 

Tabela 5.15 – Perfil ambiental de materiais de isolamento térmico convencionais (Pargana et al., 2014). 

Categoria de Impacte Unidade EPS ICB LWA PUR 

XPS 

Espessura 

≤ 𝟖𝟎 𝒎𝒎 

XPS 

Espessura 

≥ 𝟖𝟎 𝒎𝒎 

Aquecimento Global kg CO2eq 3,25 1,61 8,07 3,33 5,21 7,08 

Depleção de Ozono kg R-11eq 9,25E-08 1,11E-07 2,07E-06 8,23E-08 4,30E-08 4,54E-08 

Acidificação kg SO2eq 0,011 0,036 0,108 0,013 0,017 0,022 

Eutrofização kg PO4eq 1,35E-03 0,016 7,46E-03 1,56E-03 1,83E-03 2,45E-03 

Através da comparação entre do perfil ambiental dos potenciais materiais de 

isolamento térmico com os materiais de isolamento térmico convencionais aqui apresentados, 

verifica-se que ambas as placas estudadas no presente trabalho apresenta um impacte 

ambiental superior ao impacte ambiental dos materiais de isolamento térmico convencionais 

para todas as categorias de impacte ambiental. As placas de granulado do caroço de espiga de 
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milho com diferentes aglutinantes apresentam impactes ambientais significativos ao nível do 

aglutinante utilizado e do consumo de energia no processo de granulação. Apenas no ICB, 

para a categoria de impacte ambiental depleção de ozono, se verifica um maior impacte 

ambiental em relação a ambas as placas de granulado do caroço de espiga de milho. 

 

5.4.2. Avaliação Ambiental do Tabique 

Pretende-se avaliar o impacte ambiental de uma parede de Tabique através de uma 

abordagem “do berço à sepultura”, em que a fase de utilização não está incluída na fronteira 

do sistema, uma vez que desta não provêm impactes ambientais significativos. Este estudo 

utiliza a CML 2001 de novembro de 2009 como método de avaliação de impacte ambiental e 

as categorias de impacte ambiental utilizadas são: o aquecimento global, a depleção de ozono, 

a acidificação, a eutrofização e a toxicidade humana. 

O perfil ambiental de uma parede de Tabique, Tabela 5,16, indica que o seu ciclo de 

vida é responsável pela emissão de 135 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,97E-07 kg CFC-

11eq (depleção de ozono), de 0,155 kg SO2eq (acidificação), de 0,119 kg NOxeq (eutrofização) 

e de 1,6 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana).  

Tabela 5.16 – Perfil ambiental de uma parede de Tabique. 

Categoria de Impacte Unidade Tabique 

Aquecimento Global kg CO2eq 135 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 1,97E-06 

Acidificação kg SO2eq 0,155 

Eutrofização kg NOxeq 0,119 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 1,6 
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O contributo ambiental de cada um dos processos de fabrico da parede de Tabique, no 

cenário de referência, Tabela 5.17, indica que o processo de transporte é responsável pela 

emissão de 1,69 kg CO2eq (aquecimento global), de 3,39E-09 kg CFC-11eq (depleção de 

ozono), de 7,84E-03 kg SO2eq (acidificação), de 1,80E-03 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,057 

kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de construção da estrutura de madeira é 

responsável pela emissão de 53,41 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,77E-06 kg CFC-11eq 

(depleção de ozono), de 0,120 kg SO2eq (acidificação), de 0,014 kg NOxeq (eutrofização) e de 

1,389 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de aplicação do material de enchimento 

é responsável pela emissão de 0,176 kg CO2eq (aquecimento global), de 2,75E-08 kg CFC-

11eq (depleção de ozono), de 1,38E-03 kg SO2eq (acidificação), de 1,45E-04 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 0,012 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). A deposição em aterro da 

madeira é responsável pela emissão de 79,7 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,63E-07 kg 

CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,025 kg SO2eq (acidificação), de 0,103 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 0,144 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). A deposição em aterro do metal 

é responsável pela emissão de 0,029 kg CO2eq (aquecimento global), de 6,19E-10 kg CFC-

11eq (depleção de ozono), de 9,72E-05 kg SO2eq (acidificação), de 7,97E-04 kg NOxeq 

(eutrofização) e de 2,15E-03 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). 

Tabela 5.17 - Contributo ambiental de cada um dos processos de construção da parede de Tabique. 

Processos 

Aquecimento 

Global  

kg CO2eq 

Depleção de 

Ozono  

kg CFC-11eq 

Acidificação 

kg SO2eq 

Eutrofização  

kg NOxeq 

Toxicidade Humana  

 kg 1,4-DCBeq 

Transporte 1,69 3,39E-09 7,84E-03 1,80E-03 0,057 

Construção da Estrutura 

de Madeira 
53,41 1,77E-06 0,120 0,014 1,389 

Aplicação do Material 

de Enchimento 
0,176 2,75E-08 1,38E-03 1,45E-04 0,012 

Deposição em 

Aterro 

Madeira 79,7 1,63E-07 0,025 0,103 0,144 

Metais 0,029  6,19E-10 9,72E-05  7,97E-04  2,15E-03 
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A Figura 5.12 apresenta o contributo ambiental de cada um dos processos de uma 

parede de Tabique, em percentagem, para cada uma das categorias de impacte ambiental 

estudadas.  

Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de deposição em aterro com um valor igual a 79,7 kg CO2eq (59,02%) 

resultante, essencialmente, da emissão de CO2 (26,8 kg CO2eq) e de CH4 (52,8 kg CO2eq). O 

processo da madeira também contribui significativamente para o impacte ambiental com um 

valor igual a 50,1 kg CO2eq, resultante da emissão de CO2 (48,2 kg CO2eq). 

Na categoria de impacte “Depleção de Ozono”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de construção da estrutura de madeira com um valor igual a 1,77E-06 

CO2 (90,08%), resultante da emissão de R-11 (7,95E-07 kg CFC-11eq) e R-114 (7,65E-07 kg 

CFC-11eq) que o processo de madeira escolhido acarreta.  

Na categoria de impacte “Acidificação”, o processo que apresenta um maior impacte é 

o processo de construção da estrutura de madeira com um valor igual a 0,120 (77,55%), 

devido ao processo escolhido para a madeira (0,11 kg SO2eq) do qual resulta a emissão de 

dióxido de enxofre (0,0663 kg SO2eq) e de óxidos de nitrogénio (0,0422 kg SO2eq). O processo 

de deposição em aterro da madeira também contribui para o impacte ambiental com um valor 

igual a 0,0253 kg SO2eq. 

Na categoria de impacte “Eutrofização”, o processo que apresenta um maior impacte é 

o processo de deposição em aterro com um valor igual a 0,103 kg NOxeq (86,97%), devido ao 

processo de deposição em aterro da madeira do qual resulta emissões para a água de amônio 

(0,0165 kg NOxeq) e para o solo, de amônia (0,0796 kg NOxeq).  

Na categoria de impacte “Toxicidade Humana”, o processo que apresenta um maior 

impacte é o processo de construção da estrutura de madeira com um valor igual a 1,389 kg 

1,4-DCBeq (86,55%), devido ao processo escolhido para a madeira (1,29 kg 1,4-DCBeq) do 

qual resulta as seguintes emissões para o ar: benzeno (0,219 kg 1,4-DCBeq), arsénio (0,194 kg 

1,4-DCBeq), níquel (0,224 kg 1,4-DCBeq) e fluoreto de hidrogénio (0,183 kg 1,4-DCBeq). 

Através da análise de cada um dos processos de construção de uma parede de Tabique, 

no cenário de referência, para cada uma das categorias estudadas, verifica-se que o processo 

de aplicação do material de enchimento é o processo que apresenta menos contribuições, logo 

tem um melhor desempenho ambiental. Por sua vez, os processos de construção da estrutura 
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de madeira é o processo que apresenta mais contribuições para o impacte ambiental devido ao 

processo de madeira escolhido, que se prende com as limitações do software utilizado.  

                

                

 

Figura 5.12 - Contributo ambiental dos processos de construção da parede de Tabique. 
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5.4.2.1. Análise de Cenários 

Os cenários propostos, cenário 1 e cenário 2, para a parede de Tabique englobam a 

extração de matérias-primas, a fase de produção e a fase de eliminação. O que os diferencia é 

a fase de eliminação, sendo que no cenário 1 a fase de eliminação proposta é a incineração, de 

forma a diminuir os impactes ambientais provenientes desta fase, no caso do cenário 2 a fase 

de eliminação considerada é a reutilização parcial dos materiais de modo a diminuir os 

impactes ambientais resultantes da fase de extração de matérias-primas. 

5.4.2.1.1. Cenário 1 

O cenário 1, Figura 5.13, inclui a fase de extração de matérias-primas, a fase de 

produção e a fase de eliminação da parede de Tabique. A fase de eliminação aqui apresentada 

diz respeito à incineração dos materiais de forma a avaliar os impactes daí resultantes. O 

processo de incineração utilizado no GaBi já inclui o desmantelamento e transporte dos 

materiais até a incineradora. 

 

Figura 5.13 – Fluxograma das etapas de ciclo de vida de uma parede de Tabique para o cenário 1 (incineração). 
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Para o cenário 1, Tabela 5.18, o perfil ambiental de uma parede de Tabique indica que 

o seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 101 kg CO2eq (aquecimento global), de -

2,22E-06 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de -0,112 kg SO2eq (acidificação), de 0,012 kg 

NOxeq (eutrofização) e de – 2,81 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O Tabique apresenta um 

crédito ambiental de -2,22E-06 kg CFC-11eq, de -0,112 kg SO2eq e de -2,81 kg 1,4-DCBeq nas 

categorias de impacte ambiental depleção de ozono, acidificação e toxicidade humana, 

respetivamente. 

Tabela 5.18 – Perfil ambiental do Tabique no cenário 1 (incineração). 

Categoria de Impacte Unidade Tabique 

Aquecimento Global kg CO2eq 101 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq -2,22E-06 

Acidificação kg SO2eq -0,112 

Eutrofização kg NOxeq 0,012 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq -2,81 

 

Na categoria “Aquecimento Global” o impacte ambiental de 101 kg CO2eq deve-se ao 

processo de madeira utilizado, (50,1 kg CO2eq) do qual resulta a emissão de CO2 (48,2 kg 

CO2eq) e, também, ao processo de incineração (46,7 kg CO2eq). Na categoria “Depleção de 

Ozono” o impacte ambiental de -2,22E-06 kg CFC-11eq deve-se ao processo de madeira 

utilizado (1,74E-06 kg CFC-11eq) e ao crédito ambiental no processo de incineração (-4,12E-

06 kg CFC-11eq). Na categoria “Acidificação” o impacte ambiental de -0,112 kg SO2eq deve-

se ao processo de madeira utilizado (0,11 kg SO2eq), do qual resulta a emissão de óxidos de 

nitrogénio (0,0422 kg SO2eq) e de dióxido de enxofre (0,0663 kg SO2eq) e apresenta um 

crédito ambiental resultante do processo de incineração da madeira (-0,238 kg SO2eq). Na 

categoria “Eutrofização” o impacte ambiental de 0,012 kg NOxeq deve-se ao processo de 

madeira utilizado (0,0128 kg NOxeq) do qual resulta a emissão de óxidos de nitrogénio (0,011 
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kg NOxeq) e apresenta um crédito ambiental resultante do processo de incineração da madeira 

(-0,00322 kg NOxeq). Na categoria “Toxicidade Humana” o impacte ambiental de -2,81 kg 

1,4-DCBeq resulta do crédito ambiental do processo de incineração da madeira (-4,27 kg 1,4-

DCBeq) e do processo escolhido para a madeira (1,29 kg 1,4-DCBeq). 

Verifica-se que o impacte ambiental de cada uma das categorias estudadas está 

relacionado com o processo escolhido para a madeira que acarreta impactes ambientais 

significativos para todas as categorias. 

5.4.2.1.2. Cenário 2 

O cenário 2, Figura 5,14, inclui a fase de extração de matérias-primas, a fase de 

produção e a fase de eliminação de uma parede de Tabique. A fase de eliminação aqui 

proposta é a reutilização parcial dos materiais de modo a avaliar os impactes ambientais de 

uma menor necessidade de extração de matérias-primas. 

 

 

Figura 5.14 – Fluxograma das etapas de ciclo de vida de uma parede de Tabique para o cenário 2 (reutilização). 

A reutilização da parede de Tabique, Tabela 5.19, foi realizada para a madeira, o aço e 

a argila. No caso da madeira era necessário extrair 55 kg de madeira, assumindo uma 
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reutilização de 80% apenas será necessário extrair 11 kg. Para o fabrico dos pregos era 

necessário 2 kg de aço, assumindo uma reutilização de 90% apenas é necessário utilizar 0,2 

kg. Para a argila era necessário extrair 71,8 kg assumindo uma reutilização de 90% apenas é 

necessário extrair 7,18 kg. 

Tabela 5.19 - Quantidade de materiais utilizados no cenário 2 (reutilização). 

Elementos Unidade Quantidade 

Madeira kg 11 

Argila kg 7,18 

Aço kg 0,2 

 

Para o cenário 2, Tabela 5.20, o perfil ambiental da parede de Tabique indica que o 

seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 12,1 kg CO2eq (aquecimento global), de 

3,58E-07 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,031 kg SO2eq (acidificação), de 4,47E-03 kg 

NOxeq (eutrofização) e de 0,332 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). 

Tabela 5.20 – Perfil ambiental do Tabique no cenário 2 (reutilização). 

Categoria de Impacte Unidade Tabique 

Aquecimento Global kg CO2eq 12,1 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 3,58E-07 

Acidificação kg SO2eq 0,031 

Eutrofização kg NOxeq 4,47E-03 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 0,332 

Na categoria “Aquecimento Global” o impacte ambiental de 12,1 kg CO2eq deve-se ao 

processo de madeira utilizado (10 kg CO2eq) do qual resulta a emissão de CO2 (9,64 kg 
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CO2eq). Na categoria “Depleção de Ozono” o impacte ambiental de 3,58E-07 kg CFC-11eq 

deve-se ao processo de madeira utilizado (3,48E-07 kg CFC-11eq), do qual resulta emissões 

de R-11 (1,59E-07 kg CFC-11eq) e emissões de R-114 (1,53E-07 kg CFC-11eq). Na categoria 

“Acidificação” o impacte ambiental de 0,0313 kg SO2eq deve-se ao processo de madeira 

utilizado (0,0221 kg SO2eq) do qual resulta a emissão de óxidos de nitrogénio (0,00844 kg 

SO2eq) e de dióxido de enxofre (0,0133 kg SO2eq) e, também do processo de transporte de solo 

argiloso (0,00376 kg SO2eq) do qual resulta a emissão de óxidos de nitrogénio (0,00371 kg 

SO2eq). Na categoria “Eutrofização” o impacte ambiental de 4,47E-03 kg NOxeq deve-se ao 

processo de madeira utilizado (0,00255 kg NOxeq) do qual resulta a emissão de óxidos de 

nitrogénio (0,00219 kg NOxeq) e do processo de transporte da madeira (0,000747 kg NOxeq) e 

de transporte do solo argiloso (0,000975 kg NOxeq). Na categoria “Toxicidade Humana” o 

impacte ambiental de 0,332 kg 1,4-DCBeq que se deve ao processo utilizado para a madeira 

(0,258 kg 1,4-DCBeq), do qual resulta a emissão de arsénio (0,0388 kg 1,4-DCBeq), níquel 

(0,0449 kg 1,4-DCBeq) e fluoreto de hidrogénio (0,0365 kg 1,4-DCBeq).  

Verifica-se uma redução significativa dos impactes ambientais de cada uma das 

categorias, associada à reutilização dos materiais, uma vez que estes entram novamente no 

ciclo, não sendo depositados em aterro, o que acarreta elevado impacte ambiental associado 

ao processo da madeira. 

5.4.2.2. Análise Comparativa 

Na Tabela 5,21 e Figura 5.15 podemos ver o perfil ambiental da situação de referência 

e dos cenários propostos para uma parede de Tabique, sendo assim possível a sua 

comparação. Verifica-se que em ambos os cenários (incineração e reutilização) há uma 

diminuição significativa dos impactes ambientais em relação ao perfil ambiental da situação 

de referência em que a fase de eliminação foi a deposição em aterro. O cenário 1 (incineração) 

em relação à situação de referência apresenta uma redução dos impactes ambientais em todas 

as categorias de impacte ambiental. Nas categorias de acidificação e toxicidade humana 

verifica-se um crédito ambiental em relação ao cenário de referência. É de salientar que para a 

parede de Tabique é necessário uma etapa prévia de desmantelamento para que cada um dos 

materiais vá para a incineradora. Neste caso foi realizada a incineração dos materiais de 

madeira e a incineração dos materiais constituídos por metal. O cenário 2 (reutilização) em 

relação à situação de referência apresenta uma redução significativa dos impactes ambientais 

em todas as categorias de impacte ambiental, sendo que, para a categoria de impacte 
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ambiental aquecimento global a redução é bem notória passando de 135 kg CO2eq para 12,1 

kg CO2eq. A redução significativa dos impactes ambientais na parede de Tabique deve-se ao 

facto de esta na sua construção acarretar a extração e o transporte de matérias-primas que com 

a sua reutilização parcial dos materiais não será necessário extrair nem transportar 

quantidades tão elevadas. A reutilização parcial dos materiais deve ser realizada para outros 

fins que não a nova construção de uma parede de Tabique pois os materiais já não terão 

condições para suportar uma estrutura como esta. 

Através da comparação dos dois cenários propostos verificou-se que o cenário 1 é o 

melhor cenário nas categorias de impacte depleção de ozono, acidificação, e toxicidade 

humana, uma vez que apresenta um crédito ambiental em três categorias sendo elas a 

depleção de ozono, a acidificação e a toxicidade humana, pois trata-se de materiais orgânicos 

(terra e a madeira). O cenário 2 demonstra ser o melhor cenário na categoria de impacte 

aquecimento global e eutrofização resultante da diminuição da quantidade de material que vai 

ser extraído da natureza. 

Tabela 5.21 – Comparação do perfil ambiental da parede de Tabique com os cenários propostos. 

Categorias de 

Impacte 
Unidade 

Perfil ambiental 

do Tabique 

Perfil ambiental 

do Tabique para o 

cenário 1 

(incineração) 

Perfil ambiental 

do Tabique para o 

cenário 2 

(reutilização) 

Aquecimento 

Global 
kg CO2eq 135 101 12,1 

Depleção de 

Ozono 
kg CFC-11eq 1,97E-06 -2,22E-06 3,58E-07 

Acidificação kg SO2eq 0,155 -0,112 0,031 

Eutrofização kg NOxeq 0,119 0,012 4,47E-03 

Toxicidade 

Humana 
kg 1,4-DCBeq 1,6 -2,81 0,332 
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Figura 5.15 – Comparação do perfil ambiental do Tabique com os cenários propostos. 
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Uma vez que o perfil ambiental do Tabique apresenta um impacte ambiental 

significativo resultante da extração da madeira e tendo em conta que para garantir uma 

determinada resistência térmica, muitas vezes não é necessário alterar a espessura da 

estrutura, mas sim dos materiais de enchimento, apresenta-se o perfil ambiental do Tabique, 

Tabela 5.22, onde se manteve a quantidade de madeira utilizada no estudo de Soares (2012): 

27,65 kg. 

Tabela 5.22 – Perfil ambiental do Tabique, para cada um dos cenários, com 27,65kg de madeira. 

Categorias de 

Impacte 
Unidade 

Perfil ambiental 

do Tabique 

Perfil ambiental 

do Tabique para o 

cenário 1 

(incineração) 

Perfil ambiental 

do Tabique para o 

cenário 2 

(reutilização) 

Aquecimento 

Global 
kg CO2eq 70,1 52,3 9,5 

Depleção de 

Ozono 
kg CFC-11eq 1,02E-06 -1,03E-06 2,3E-07 

Acidificação kg SO2eq 0,0854 -0,051 0,027 

Eutrofização kg NOxeq 0,0614 6,85E-03 3,61E-03 

Toxicidade 

Humana 
kg 1,4-DCBeq 0,878 -1,34 0,274 

Verifica-se uma diminuição significativa do impacte ambiental da parede de Tabique, 

para uma menor quantidade de madeira, o que confirma que o processo da madeira utilizado 

para a quantidade de 55kg inicialmente proposta, acarreta um elevado impacte ambiental. 

Posteriormente foi realizada uma comparação entre o perfil ambiental da parede de 

tabique com 27,65 kg de madeira com o perfil ambiental de uma parede de tijolos cerâmicos 

produzidos em Portugal, Tabela 5.23. Almeida et al., (2015) avaliou o impacte ambiental de 

uma parede de tijolos cerâmicos, segundo uma abordagem “do berço à sepultura” e definiu a 

unidade funcional como 1 m
2
 de tijolo (sem acabamento), com as dimensões 30 cm x 20 cm x 

11 cm e com um peso de 71,6kg. Utilizou a metodologia CML para a avaliação do impacte 
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ambiental de ciclo de vida. O combustível utilizado no perfil ambiental da parede de tijolos 

foi a biomassa. 

Tabela 5.23 – Comparação do perfil ambiental do Tabique com o perfil ambiental do tijolo (do berço à 

sepultura). 

Categorias de 

Impacte 
Unidade 

Perfil ambiental 

do Tabique 

Perfil ambiental 

do Tijolo 

Aquecimento 

Global 
kg CO2eq 70,1 9,47 

Depleção de 

Ozono 
kg CFC-11eq 1,02E-06 7,20E-07 

Acidificação kg SO2eq 0,0854 0,049 

Eutrofização kg NOxeq 0,0614 7,48E-03 

Toxicidade 

Humana 
kg 1,4-DCBeq 0,878  -   

Através da análise da Tabela 5.23, verifica-se que o perfil ambiental do Tabique 

apresenta um elevado impacte ambiental em relação a 1 m
2
 de tijolo. Este elevado impacte 

ambiental resulta essencialmente do processo de madeira, do combustível utilizado e também 

do facto de as quantidades de materiais (kg) utilizadas em 1 m
2
 de parede de Tabique estarem 

de acordo com a resistência térmica de 1 m
2
ºC/W.  

A título de curiosidade e também com o desígnio de no futuro se poder comparar o 

perfil ambiental do Tabique com outras tecnologias construtivas, em que o sistema da 

fronteira está definida “do berço ao portão”, apresenta-se na Tabela 5.24 o perfil ambiental do 

Tabique sem a fase de eliminação inicialmente estudada (deposição em aterro). 
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Tabela 5.24 – Perfil ambiental do Tabique, com 27,65 kg de madeira (do berço ao portão). 

Categoria de Impacte Unidade Tabique 

Aquecimento Global kg CO2eq 30 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 9,36E-07 

Acidificação kg SO2eq 0,0726 

Eutrofização kg NOxeq 0,00884 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 0,803                              

 

 

5.5. Considerações Finais 

Realizou-se a análise de sustentabilidade com base nos princípios da Análise de Ciclo 

de Vida (ACV). O objetivo é da análise de sustentabilidade é o conhecimento da natureza e 

amplitude dos impactes ambientais dos potenciais materiais de isolamento térmico e do 

Tabique. A unidade funcional é a massa (kg) de solução construtiva necessária para 

proporcionar uma resistência térmica (R) de 1 (m
2
 °C/W) numa área de 1 m

2
. A fronteira do 

sistema engloba a fase de extração das matérias-primas, a fase de fabrico e a fase de 

eliminação. A metodologia utilizada para o cálculo do impacte ambiental foi a CML-2001 e 

as categorias de impacte foram: aquecimento global, depleção de ozono, acidificação, 

eutrofização e toxicidade humana.  

A análise de sustentabilidade dos potenciais materiais de isolamento térmico 

demonstrou que a placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA é o material que 

apresenta um melhor desempenho ambiental nas categorias de aquecimento global, depleção 

de ozono, eutrofização e toxicidade humana em relação a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com Fabricol AG222. Análise do contributo dos diferentes processos para a 

placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol para as categorias de impacte 

ambiental demonstrou que o processo de granulação do material é o processo que mais 
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contribui para o valor do impacte ambiental devido a energia consumida nesse processo. 

Análise do contributo dos diferentes processos para a placa de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA para as categorias de impacte ambiental demonstrou que o processo de 

granulação e de fabrico do material é o processo que mais contribui para o valor do impacte 

ambiental devido a energia consumida e devido ao aglutinante utilizado. 

A análise de sustentabilidade do Tabique demonstrou um impacte ambiental 

significativo na categoria de aquecimento global que resulta do processo de madeira utilizado 

e do processo de deposição em aterro, uma vez que se trata de materiais orgânicos. O 

processo utilizado para a madeira não é o melhor processo, uma vez que diz respeito a painéis 

de partículas de madeira, que se prende com as limitações do software.  

Com vista à melhoria do impacte ambiental dos potenciais materiais de isolamento 

térmico e do Tabique, foram testados dois possíveis cenários para cada um dos potenciais 

materiais de isolamento térmico e para o Tabique que se prende com a fase de eliminação. No 

cenário 1 a fase de eliminação proposta é a incineração e no cenário 2 é considerada uma 

reutilização parcial dos materiais. Ambos os cenários demonstraram uma redução 

significativa dos impactes ambientais para cada um dos potenciais materiais de isolamento 

térmico em estudo e para a tecnologia construtiva tradicional, o Tabique. 
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6.1. Conclusões 

Materiais naturais como o caroço da espiga de milho, a madeira e a terra têm sido alvo 

de trabalhos de investigação recentes sobre alternativas sustentáveis aos típicos materiais de 

isolamento térmico utilizados na construção civil. Neste contexto, o presente trabalho 

pretende dar uma contribuição para os trabalhos de investigação que têm vindo a ser 

desenvolvidos na UTAD no que diz respeito à aplicação de resíduos e materiais de construção 

naturais na indústria da construção civil. Em linha do que tem vindo a ser feito, realizou-se a 

análise de sustentabilidade de dois materiais de isolamento térmico (placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA e placa de granulado do caroço de espiga de milho com 

Fabricol AG222) e de uma técnica construtiva tradicional, o Tabique. A análise de 

sustentabilidade foi conseguida com sucesso tendo sido determinados os perfis ambientais dos 

potenciais materiais de isolamento térmico e do Tabique. 

Inicialmente, foi necessário avaliar o comportamento térmico das placas de granulado 

do caroço de espiga de milho com diferentes aglutinantes (PVA e Fabricol AG222), de forma 

a determinar a unidade funcional. Para este fim recorreu-se às placas de granulado de caroço 

da espiga de milho fabricadas por Fernandes (2014) de forma expedita e artesanal, não 

recorrendo a nenhum processo industrial. Estas características conferem-lhe um importante 

cariz de sustentabilidade e tornam, assim, possível a sua aplicação no contexto doméstico, e 

de países em desenvolvimento com escassos recursos económicos e tecnológicos. As placas 

de granulado de caroço da espiga de milho em estudo apresentam dimensões de 40 cm × 40 

cm × 3 cm (altura x largura x espessura). Esta espessura é uma das mais correntemente 

disponíveis no mercado e usadas na indústria da construção civil para placas de materiais de 

isolamento térmico. 

As placas de granulado do caroço de espiga de milho apresentam, de um modo geral, 

um bom comportamento térmico, podendo ser uma alternativa sustentável a outros materiais 

de construção com características de isolamento térmico. Após o cálculo do comportamento 

térmico e para efeitos de média do valor da condutibilidade térmica das placas de granulado 

de caroço da espiga de milho em estudo apenas foram tidas em conta os dados relativos ao 

primeiro e segundo em ensaio que apresentaram valores próximos e um pouco afastados do 

terceiro ensaio e ainda porque se realizaram na mesma altura do ano que o ensaio do XPS, 

apresentando assim maior credibilidade, uma vez que o valor de condutibilidade térmica 

obtida no ensaio está de acordo com os valores tabelados. Os valores obtidos no terceiro 
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ensaio das placas de granulado de caroço da espiga de milho apenas foram apresentados e 

discutidos. Sendo assim, o valor médio estimado da condutibilidade térmica das placas de 

granulado de caroço da espiga de milho com PVA foi de 0,052 W/m℃ e para as placas de 

granulado de caroço da espiga de milho com Fabricol AG222 foi de 0,087 W/m℃. Apesar do 

valor médio da condutibilidade térmica estimada para as placas de granulado do caroço de 

espiga de milho com um aglutinante poder ser elevado, este não deixa de ser considerado um 

valor que permite afirmar que as placas apresentam um potencial de capacidade de isolamento 

térmico, especialmente as placas de caroço da espiga de milho com PVA, tendo em conta que 

se trata da valorização de um resíduo agrícola. No caso do Tabique não foram realizados 

ensaios relativos ao comportamento térmico pois estes já tinham sido realizados por Soares 

(2012) que obteve um coeficiente de transmissão térmica de 1,59 W/m
2
ºC e uma 

condutibilidade térmica de 0,18 W/m℃. 

Na análise de sustentabilidade recorreu-se à metodologia de Análise do Ciclo de Vida 

(ACV) para avaliar os potenciais impactes ambientais associados ao ciclo de vida dos dois 

potenciais materiais de isolamento térmico e de uma técnica construtiva tradicional, o 

Tabique. Os dois potenciais materiais de isolamento térmico em estudo foram: uma placa de 

granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 e uma placa de granulado do 

caroço de espiga de milho com PVA. A análise do ciclo de vida permite ter uma visão sobre 

as preocupações ambientais, compilando num inventário todos os impactes ambientais 

associados a um determinado produto. Neste trabalho de investigação, recorreu-se ao método 

da CML-2001 (novembro de 2009) e as categorias de impactes utilizadas foram: o 

Aquecimento Global, Depleção de Ozono, Acidificação, Eutrofização e Toxicidade Humana. 

Na fronteira do sistema incluiu-se a fase de extração de matérias-primas, a fase de produção e 

a fase de eliminação - deposição em aterro. Foram também modelados dois possíveis cenários 

que se prendem com a fase de eliminação. No cenário 1 a fase de eliminação proposta é a 

incineração e no cenário 2 a fase de eliminação proposta é a reutilização parcial dos materiais 

utilizados.  

Na ACV dos potenciais materiais de isolamento térmico, para a situação de referência, 

em que a fase de eliminação é a deposição em aterro, a placa de granulado do caroço de 

espiga de milho com PVA é o material que apresenta um melhor desempenho ambiental, pois 

verifica-se uma menor contribuição em quatro das cinco categorias estudadas, sendo elas o 

aquecimento global, a depleção de ozono, a eutrofização e a toxicidade humana. Através da 
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análise de cada um dos processos que constituem a construção desse material, chegou-se à 

conclusão que no caso da placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol 

AG222 o processo de transporte é o processo que apresenta um melhor desempenho 

ambiental e o processo de granulação do caroço de espiga de milho é o processo que 

apresenta um pior desempenho ambiental. No caso da placa de granulado do caroço de espiga 

de milho com PVA o processo de transporte também é o processo que apresenta um melhor 

desempenho e o processo de granulação e de fabrico da placa é o processo que apresenta um 

pior desempenho ambiental.  

Na análise de cenários dos dois potenciais materiais de isolamento térmico concluiu-se 

que no cenário 1 (incineração), ambas as placas apresentam uma redução dos impactes 

ambientais mas a placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 é o 

material de isolamento térmico que apresenta um melhor desempenho ambiental, uma vez que 

se verifica uma menor impacte ambiental em três das cinco categorias estudadas, sendo elas o 

aquecimento global, a acidificação e a eutrofização e um crédito ambiental na categoria de 

impacte depleção de ozono. No cenário 2 (reutilização), ambas as placas apresentam uma 

redução significativa dos impactes ambientais em todas as categorias de impacte por se tratar 

de um resíduo agrícola que apenas é transportado e triturado, não implicando, assim, impactes 

da fase de extração de matérias-primas. 

A ACV do Tabique surgiu como forma de completar estudos já realizados na UTAD e 

pela curiosidade de avaliar os impactes ambientais da sua construção. A parede de tabique 

estudada apresenta um potencial de aquecimento global de 135 kg CO2eq, um potencial de 

depleção de ozono de 1,97E-07 kg CFC-11eq, um potencial de acidificação de 0,155 kg SO2eq, 

um potencial de eutrofização de 0,119 kg NOxeq e uma toxicidade humana de 1,6 kg 1,4-

DCBeq. No cenário 1 (incineração), em relação à situação de referência, apresenta uma 

redução dos impactes ambientais em todas as categorias de impacte ambiental e nas categorias 

de acidificação e toxicidade humana verifica-se um crédito ambiental em relação ao cenário 

de referência. No cenário 2 (reutilização), em relação à situação de referência, apresenta um 

melhor desempenho ambiental uma vez que se verifica uma menor contribuição nas cinco 

categorias estudadas, sendo que, para a categoria de impacte ambiental aquecimento global a 

redução é bem notória passando de 135 kg CO2eq para 12,1 kg CO2eq. Neste caso, a 

reutilização do material é uma mais-valia, pois acarreta um ganho na diminuição dos gastos 

ao nível da aquisição e extração de novas matérias-primas. Não esquecendo que os materiais 
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reutilizados devem ter outro fim que não o de constituírem uma nova parede de Tabique uma 

vez que as suas propriedades tais como a resistência não será a adequada para este tipo de 

estrutura. 

O uso de materiais de isolamento térmico permite consideráveis economias de energia, 

o que a pouco e pouco acaba por compensar o impacte ambiental do seu processo de fabrico, 

independentemente do material utilizado. 

6.2. Trabalhos Futuros 

Futuramente e face ao exposto anteriormente, propõem-se o aprofundamento do 

estudo e desenvolvimento dos materiais de isolamento térmico aqui apresentados de modo a 

poderem ser certificados e comercializados. O estudo de placas de granulado do caroço de 

espiga de milho com a mesma quantidade de aglutinante mas com mais granulado do carço de 

espiga de milho.  

Em relação ao Tabique sugere-se uma incorporação parcial de granulado de caroço de 

espiga de milho com PVA no material de enchimento, uma vez que este apresenta valores de 

condutibilidade térmica próximos dos valores tabelados para o XPS, antes da fase de secagem 

e compactação de forma a avaliar a sua viabilidade e a incorporar numa técnica construtiva 

tradicional um material de isolamento térmico, uma vez que o caroço de espiga de milho foi 

encontrado em algumas paredes de Tabique como material de enchimento. Propõem-se 

também o uso de bases de dados mais recentes, assim como uma versão do software com 

menos limitações que permita resultados ainda mais aproximados da realidade. 
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Anexo I – Placa de granulado do caroço de espiga de milho com PVA 
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Anexo II – Placa de granulado do caroço de espiga de milho com Fabricol AG222 
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Anexo III – Parede de Tabique 

 

 

 

 

 

 

 

 


