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- Cortiça: importante setor económico, social e ambiental situado na região
mediterrânica oriental (200 000 ton/ano)
- Portugal líder na produção (~50%) e processamento da cortiça (>50%)

Processamento da cortiça → multitude de produtos derivados de cortiça com
diferentes aplicações

Aplicações em construção

Isolamento de paredes

Aplicações genéricas

Cortiça projetada

Juntas de expansão

Aplicações na construção
-Revestimentos de paredes e de pavimento

Aplicações em construção
-Insolamento

Térmico
Acústico

Vibrático

Isolamento
Regranulado numa matriz de betão
Betão leve
Regranulado de cortiça expandida
isolamento de paredes

Isolamento pelo exterior

subpavimento

isolamento de telhados

isolamento de tetos

Aplicações na construção
- Outros isolamentos

Isolamentos extrudidos de tubagens

Mistura cortiça/polímero projetada

Coberturas exteriores em cortiça natural

Blocos de cimento/cortiça expandida

ISOLAMENTO DE TUBAGENS DE FLUIDOS (importante em NZEBs)

< 200º C

Produtos de cortiça utilizados na construção civil
com importância para a eficiência energética
Acabamento em Verniz
acrílico
Decorativo de cortiça natural
0,6mm

•

Aglomerados de cortiça para revestimentos (pisos e paredes)
- Ladrilhos (vários acabamentos-verniz, PVC, madeira)
- Flutuantes (associados a outros materiais, ex. HDF)
- Rolos e Subpavimentos
CCT = 0,061-0,099 W/m.K

•

Aglomerados de cortiça para isolamentos térmicos
- Aglomerado expandido de cortiça (ICB)
- Eventual/ com outros materiais (ex. fibra de coco)
CCT = 0,040-0,045 W/m.K

•

Granulados e regranulados de cortiça (enchimento ou mistura)
- Granulados de cortiça crua/cozida
- Regranulado de ICB
GRANULOMETRIA = 0,25 – 22,4 mm

Aglomerado de cortiça
CorkPROTECT
Selante de juntas

Underlay de cortiça 1,5mm
HDF - Aglomerado de fibras de alta
densidade
6mm

Novas aplicações em construção
Ex. aditivos de tintas
Para melhor
isolamento
térmico e acústico

Tinta incluindo partículas de cortiça (patente)
1,2-4,6% melhor capacidade de isolamento térmico

Futuros produtos/aplicações de cortiça na construção?
ICB densificado

Pele de cortiça

Ligante/
resíduos de lenhina

Cortiça/plástico

Cortiça/têxtil
Cortiça/ECAL

Cortiça/gesso/
pneus
Cortiça/PP/PE
Tinta/cortiça

“Cortiça projetada”: partículas
de cortiça + polímero

Coletor solar em cortiça
-formação do “corpo” num único passo
-incorporação de sistemas de suporte
- tubos de grande diâmetro/reservatórios

-165ºC - +165ºC

Isolamento depósito fluidos

Forno solar com
estrutura em cortiça

Fachada multifuncional integrando
cortiça e sistema PV com fixação oculta

Aglomerado de cortiça confere:
(1) uso de vidro PV - silício
(2) aproveitamento do ar
circulante na caixa-dear entre vidro PV e ICB
(3) utilização de uma
interface de fixação
oculta (ocultação das
cablagens)
(4) isolamento térmico 3D
100% natural e reciclável
(5) flexibilidade - módulos
com configurações distintas →
construções novas como em
reabilitação.

-

Resistência mecânica
Isolamento térmico
Baixo peso
Boa estética

Outros aspetos relacionados com os NZEBs
Objetivos:
- reduzir as emissões de CO2
- Aumentar a eficiência energética até 2020
-"Nearly Zero Energy Buildings" (novos)
- conversão dos edifícios existentes para se obter redução do seu consumo
energético e das emissões de CO2

Situação:
-Europa: os edifícios correspondem a ~40% do consumo da energia primária
-cerca de 50% energia consumida nos edifícios relacionada com isolamento
-70% dos custos de energia da utilização de um edifício durante a sua vida útil é
determinada na conceção e os custos de manutenção/utilização podem ser
significativamente reduzidos escolhendo produtos e materiais adequados
-No sector doméstico 25% do consumo energético é devido ao
arrefecimento/aquecimento

Reduções significativas das emissões dos gases de efeito de estufa neste
setor podem ser conseguidas através de várias medidas de poupança de
energia seguindo Directivas Europeias, sendo uma área em que os
derivados de cortiça podem ter um importante papel, particularmente em
relação ao desempenho térmico dos edifícios, mas não só.

Exemplo:
Considerando uma unidade funcional de ICB, 50 mm espessura (comum)
que tem R = 1,25 m2.K/W para 1 m2 de material de isolamento, a diferença
entre a energia consumida e a energia poupada ao longo de 50 anos é de
cerca de 2865 MJ

Conceito de durabilidade? → provas dadas…

Demolição dos armazéns frigoríficos
da Docapesca

Demolição antigos armazéns bacalhau
→ Museu do Oriente

- Amostras dos armazéns frigoríficos (62 000 m3 – centenas de toneladas de
peixe/dia) com 1 grande câmara e 16 pequenas câmaras
- Edifícios inicialmente construídos nos anos 50 e reconstruídos em 1970. ICB
recolhido usado durante 41 anos.
- Duas amostras selecionadas:
a) A – isolamento do corredor interior de frio (transporte de produtotion),
espessura 15 cm;
b) B - armazém frigorífico, 2 camadas 15 cm + 10 cm.
- Coeficiente de condutividade térmica medida pelo método do fluxímetro
ANACON TCA8 – (37,7ºC -10ºC)

Medição de lambda

A
B

Outra perspetiva
Exploração cortiça → >400% cortiça
Cortiça neutra (decomposição
(uso energético)

Fotosíntese
→

→

EXEMPLO

→
Produtos de vida longa

Cork sequestra
~2 X peso
de equivalente CO2

46295,2 kg CO2 sequestrado
99 g/km →467628 km

Exemplo com construção (Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche):

46295,2 kg CO2 sequestrado

99 g/km →467628 km

- Teor C (% p/p) de diferentes materiais de cortiça:
Cortiça “cheia” - 55,2 % (p/p)
Cortiça “delgada” – 55,0 % (p/p)
Cortiça virgem – 59,3- 59,9% % (p/p)
ICB – 64,6% % (p/p)
↓
- Humidade da cortiça (H) = 7% (p/p)
- Humidade do ICB (H) = 4% (w/w)
- razão em massa CO2/C 3,664

Fórmula:
CO2 seq = [M - (H x M)] x C x 3,664

Sequestro de CO2 em produtos de cortiça para a construção civil – o

Observatório do Sobreiro e da Cortiça como caso de estudo
Este edifício é um excelente exemplo das múltiplas aplicações da cortiça neste
domínio e permite uma adequada quantificação do sequestro do carbono

Construção (2007-2009), Coruche, Portugal

Objetivos do edifício:
-

Uso da cortiça como paradigma arquitetural
Aumento do potencial da utilização da cortiça
Apelo e exploração dos aspetos sensoriais da cortiça
Uso de novas soluções técnicas e ecológicas
Investigação de suporte
Demonstração das vantagens do uso da cortiça
Divulgação

Diferentes usos da cortiça neste caso de estudo:
-

ICB em revestimentos (paredes, tetos) (interior e exterior)
ICB em isolamento térmico, acústico e vibrático (não visível)
Cortiça expandida regranulada (betonilha/betão)
Linóleo (revestimento de chão)
Cortiça virgem e amadia (cobertura externa/fachada)
Aparas de broca (painéis divisórios)

Tabela – CO2 sequestrado por item e total.
Item

Superfície (m2)

Volume (m3)

Massa

Teor de

Teor de carbono

CO2 sequestrado

(kg)

humidade (%)

(%)

(kg)

M

H

C

1 a)

55,00

11,00

1320

4

64,6

2999,4

1 b)

10,00

1,00

120

4

64,6

272,4

56,00

3,36

403,2

4

64,6

916,2

64,6

272,7

1 c)

Item de construção

Local

1 - Arranjos2 a)

a)527,50
Casa do gerador
13,19

1 d)

exteriores 2 b)
2 c) i)
2 c) ii)
3 a)
3 b)
4
5 a)

---

1

120

Descrição
4

1319

Blocos
de aglomerado
expandido
de
4
64,6
2997,1

427,75

8,56

856

4
64,6cm de espessura
1945,1
cortiça
com 20

440,00

44,00

3300

Blocos de aglomerado expandido de

440,00

26,40

3168

767,14

30,69

3682,8

b) Casa do gás

c)140,00
Cobertura do
estacionamento
5,6
672
60,00

---

--d)227,00
Bancos de jardim

4

64,6

7498,5

4

64,6

7198,5

4

64,6

8368,3

Quantidade
55,00 m2

10,00 m2

cortiça com 10 cm de espessura
Placas
de aglomerado
expandido
de
4
64,6
1527,0

302,4

cortiça
com 655,1
cm de espessura
7
567,8

68,1

7
55,1
127,9
Blocos
de aglomerado
expandido
de

5 b) i)

75,35

1,51

181,2

4
64,6 x 0,5 m x411,7
cortiça
com 0,5m
1,0 m

5 b) ii)

85,00

2,65

306

4

64,6

714,8

5 c) i)

112,14

2,24

268,8

4

64,6

610,8

5 c) ii)

66,26

1,33

159,6

4

64,6

362,7

5 c) iii)

302,34

12,09

1450,8

4

64,6

3296,6

5 c) iv)

3,20

0,06

7,2

4

64,6

16,3

5 d) i)

250,00

---

1757,5

7

55,1

3299,8

5 d) ii)

315,69

---

1423,8

7

59,6

2891,6

TOTAL

---

---

---

---

---

46295,2

56,00 m2

4 unidades

- Este é um exemplo de cálculo de informação não existente necessário
para Green Building e eventualmente NZEB
- Neste edifício os produtos de cortiça usados sequestram 46295 kg de CO2
equivalente
- Este valor representa a poluição de um veículo médio com motor de combustão
diesel durante 467628 km!

ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE/AMBIENTAIS/ECOLÓGICOS

- ICB utilizado em construções (30-50 anos): propriedades essenciais
estavam inalteradas (pode ser reutilizado), ou
- Trituração (em final de vida) --> regranulado para nova aplicação em
isolamento térmico ou betão leve ou outros produtos como inerte
- Os granulados de cortiça quando não misturados podem ser reutilizados
- Os aglomerados compostos para construção podem incorporar vários
tipos de resíduos de cortiça (e.g. rolhas usadas, restos de aglomerados...)
- Há várias iniciativas no mundo para recolha e reciclagem de rolhas

- O linóleo (com cortiça) pode ser compostado
- O ICB utiliza apenas vapor de água sobreaquecido (caldeiras alimentadas
com os próprios resíduos) e a aglomeração dá-se com as próprias resinas

(cont.)
- O pó de cortiça (resíduo principal) queimado para produzir vapor e/ou
energia usados nas próprias fábricas
- Outras atividades associadas (caça, apicultura, gado, cogumelos e ervas
(com valor gastronómico) e plantas medicinais, reflectem a
multifuncionalidade e têm grande impacto económico e social

- O “montado” está integrado num dos "hotspots" mundiais de biodiversidade
(número de espécies/m2 mesmo superior ao da Amazónia)
- O “montado” fornece à sociedade bens e serviços com valor direto no
mercado (e.g., cortiça, madeira ...) mas também origina serviços ambientais
(com valor de mercado difícil de avaliar), e.g., barreia à desertificação,
conservação da biodiversidade, regulação do ciclo hidrológico, proteção do
solo, sequestro do carbono e serviços culturais (e.g. turismo)
- Maior ecoeficiência dos revestimentos de cortiça, a melhor opção em termos
de gases de efeito de estufa (emissões de CO2 (g)/m2),; os revestimentos em
madeira emitem 2,5 a 4 vezes mais CO2-equivalentes e os revestimentos
vinílicos emitem 6,5 a 11 vezes mais)

(cont.)
- Este material incorpora o carbono fixado pelo sobreiro que aí
permanece durante o tempo de vida dos produtos (de vida longa)
- Extração periódica da cortiça faz com que os sobreiros produzam 250%
a 400% mais cortiça do que a produziriam se não fossem explorados
- Os sobreirais a nível mundial promovem a retenção de cerca de 14,4
milhões toneladas CO2/ano
- 0,379 kg of CO2/kg de cortiça são emitidos por cada kg de produto final
de cortiça, mas cada kg é responsável por fixar 1,833 kg of CO2
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