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Os desafios da inovação para a 
construção sustentável – a perspetiva 
de um laboratório

Workshop sobre o uso de tecnologias baseadas em 
materiais naturais e reciclados

CASCA DE ARROZ

24 de março de 2022
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SERVIÇOS

ENSAIOS LABORATORIAIS MARCAÇÃO CECONSULTORIA

FORMAÇÃOINVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

EVENTOS

O Itecons tem o seu Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado pela APCER (NP EN ISO 

9001) e está acreditado pelo IPAC (NP EN 
ISO/IEC 17025) para uma vasta gama de ensaios.

O Itecons dispõe de uma equipa diferenciada 
com enorme experiência no diagnóstico e na 

definição de soluções em vários domínios, com 
destaque para as vertentes da Construção, da 

Energia e do Ambiente.

O Itecons é um Organismo de Avaliação Técnica 
reconhecido para o estabelecimento de 

Documentos de Avaliação Europeus e para a 
emissão de Avaliações Técnicas Europeias no 

âmbito do RPC.

Enquanto CIT - Centro de Interface Tecnológico, o 
Itecons promove a inovação e a capacitação das 

empresas, desenvolvendo trabalhos de investigação 
enquadrados em diferentes tipologias de projeto.

O Itecons organiza regularmente ações 
de formação que contribuem para a 

constituição de massa crítica e atualização 
de recursos humanos ligados aos sectores 
da Construção, da Energia e do Ambiente.

Itecons organiza regularmente ações de 
formação, workshops, seminários e 

congressos. Dispõe, para além disso, de 
modernas instalações para a realização de 

eventos de divulgação de tecnologias e ideias.
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SERVIÇOS

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

Enquanto CIT - Centro de Interface Tecnológico, o 
Itecons promove a inovação e a capacitação das 

empresas, desenvolvendo trabalhos de investigação 
enquadrados em diferentes tipologias de projeto.

Projetos em copromoção
com as indústria
Tópico da sustentabilidade
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Investigação e Desenvolvimento

7

CorkAL

EFTM

EGR

EvaporCork

GreenSolarShade

greenURBANLIVING

mcRICE

NewAppBurel

PROCK

RiceHUSK+

Slimframe PV & Cork Skin

MDFacade

INOVWALL

MW-Composites

DUST +

BloCork

PROJETOS

Materiais Naturais| Material Reciclados |  Elevado desempenho
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CorkAL
Desenvolvimento de soluções térmicas sustentáveis de caixilharia em alumínio e compósito de 
cortiça natural

O objetivo deste projeto é 
desenvolver janelas inovadoras. 
Consiste em propor novos perfis 
de alumínio com corte térmico à 
base de cortiça – pretende ser 
uma alternativa às poliamidas

(derivados do petróleo). Pretende-
se elevado desempenho térmico e 
acústico enquanto se contribui 
para uma melhoria da 
sustentabilidade do ambiente 
construído.
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EFTM
Argamassas técnicas ecológicas e funcionais para revestimentos sustentáveis e 
personalizáveis

Da composição das EFTM farão 
parte elementos fotocatalíticos, 
que lhes conferirão propriedades 
de autolimpeza e resistência a 
micro-organismos, pigmentos 
fluorescentes NIR (Near-Infrared), 

com uma refletividade elevada da 
radiação infravermelha e baixa 
emissividade térmica, 
subprodutos industriais (resíduos 
de vidro) e agrícolas (casca de 
arroz e casca de amendoim). 
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Composição Ensaios laboratoriais Testes in-situ

EFTM
Argamassas técnicas ecológicas e funcionais para revestimentos sustentáveis e 
personalizáveis

13

O objetivo do projeto é o 
desenvolvimento de substratos 
ecológicos, através da utilização 
de resíduos inorgânicos e 
orgânicos provenientes de 
diferentes setores industriais, para 

aplicação em coberturas verdes. O 
projeto enquadra testes de 
produção semi-industrial e 
validação laboratorial e em 
contexto real.

EGR | EcoGreenRoof
Desenvolvimento de ecomateriais para coberturas verdes
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ON (QUI003) OL (QUI004) QUI005 QUI006 QUI007

QUI008 QUI009 QUI010 QUI011 QUI012

QUI013 QUI014 QUI015 QUI016 QUI017

Organic components: forest residues | Coco peat | Blonde peat
Inorganic components: Volcanic rock gravel | Expanded clays | Ceramic waste

EGR | EcoGreenRoof
Desenvolvimento de ecomateriais para coberturas verdes
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Guarded Hot Plate (GHP)

Condutibilidade térmica; 
Permeabilidade ao vapor; 
Emissividade; 
Curvas higroscópicas

Drenagem de água;
Retenção de água

Câmara bioclimática

EGR | EcoGreenRoof
Desenvolvimento de ecomateriais para coberturas verdes

16



3/25/22

7

MDFacade
Solução integrada de isolamento e acabamento em aglomerado de cortiça
expandida de média densidade

Desenvolvimento de uma solução 
de acabamento personalizável à 
base de aglomerado de cortiça 
expandida – solução de 
isolamento pelo exterior sem 
necessidade de revestimento. É 

obtido com recurso a CNC 
(computer aided manufacturing). 
O projeto centrou-se ainda nos 
métodos de aplicação.
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CNC

MDFacade
Solução integrada de isolamento e acabamento em aglomerado de cortiça
expandida de média densidade
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MDFacade
Solução integrada de isolamento e acabamento em aglomerado de cortiça
expandida de média densidade
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O projeto EvaporCork baseia-se no 
desenvolvimento de um novo sistema de 
arrefecimento passivo, capaz de promover o 
arrefecimento evaporativo de fachadas 
revestidas com aglomerado de cortiça 
expandida (ICB). 

O EvaporCork incorpora um sistema de 

irrigação automatizado para molhagem do ICB.

Alarga-se assim a oferta de oportunidades de 
valorização de revestimentos em ICB.

Este sistema permitirá mitigar o fenómeno da 
ilha de calor em cidades de países quentes e 
secos.

EvaporCork
Arrefecimento evaporativo passivo de fachadas com recurso a ICB

5
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Modular Living wall

EvaporCork
Arrefecimento evaporativo passivo de fachadas com recurso a ICB
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GreenSolarShade
Desenvolvimento de um sistema de sombreamento

Sistema inovador e sustentável de 
coberturas verdes assentes em estrutura 
metálica para sombreamento de parques de 
estacionamento com capacidade de 
produção de energia e aproveitamento das 
águas pluviais. 

A solução a desenvolver será um sistema 
híbrido que integra módulos de cobertura 
verde, painéis fotovoltaicos com 
seguimento solar e sistema de 
aproveitamento das águas pluviais. 

6
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modular green roofs (MGR), 
photovoltaic panels with sun tracking (PV-T) 
rainwater harvesting (RHS)

GreenSolarShade
Desenvolvimento de um sistema de sombreamento
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GreenSolarShade
Desenvolvimento de um sistema de sombreamento

Câmara bioclimática Drenagem e retenção Acústica
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Este projeto dedicou-se à conceção, ao 
desenvolvimento técnico, à prototipagem e à 
validação final de sistemas multifuncionais de 
coberturas verdes e fachadas vivas (GRLF). 

Este projeto explora o uso de ICB com a finalidade 
de assegurar capacidade de retenção e drenagem 
adequadas ao bom funcionamento dos sistemas. 

Explorar conceitos arquitetónicos e de pré-
fabricação que garantam maior liberdade em 
termos de personalização geométrica da cortiça. 

A solução foi sujeita a uma extensa campanha de 
caraterização/validação laboratorial.

greenURBANLIVING
Sistemas multifuncionais baseados em aglomerado de cortiça expandida para a construção
de coberturas verdes

7
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greenURBANLIVING
Sistemas multifuncionais baseados em aglomerado de cortiça expandida para a construção
de coberturas verdes e fachadas vivas
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A
B

Green roof made of healthy
engineered expanded cork

greenURBANLIVING
Sistemas multifuncionais baseados em aglomerado de cortiça expandida para a construção
de coberturas verdes e fachadas vivas
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mcRICE
Compósitos multifuncionais sustentáveis produzidos a partir de casca de arroz, 
integrando granulados reciclados de borracha e cortiça

Desenvolvimento e otimização de materiais 
compósitos que incorporem na sua composição 
resíduos de casca de arroz, de borracha e de 
cortiça - desenvolvimento de materiais com 
aplicação em soluções construtivas que 
requerem um elevado desempenho ao nível do 

comportamento dinâmico, térmico e acústico. 

Produtos: placas eco, camadas resilientes, 
painéis de pavimento, difusores acústicos, 
produtos anti vibráteis. 

8
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RiceHUSK+
Compósitos cimentícios com casca de arroz para soluções pré-fabricadas de 
painéis multicamada e barreiras acústicas

Desenvolvimento de elementos pré-fabricados
para a indústria da construção produzidos a 
partir de materiais compósitos de base 
cimentícia inovadores e de elevado valor
funcional, integrando na sua constituição
subprodutos agroindustriais, como é o caso da 
casca do arroz.

Alguns dos produtos em desenvolvimento são
barreiras acústicas e painéis multicamada.

9
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NewAppBurel
Produtos em Burel para novas aplicações de revestimento interior com elevado
desempenho acústico

O projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento de sistemas acústicos 
modulares e personalizáveis, como totens e 
mantas resilientes, feitos de madeira e tecido 
de Burel (para tetos falsos, revestimentos de 
parede, etc). 

O projeto visa contribuir, também, para 
promover a inclusão social, valorizando uma 
matéria-prima única, a lã proveniente de 
ovelhas criadas na serra da Estrela, associada a 
uma indústria de tecelagem regional com 
know-how especializado de gerações de 
trabalhadores.

10
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NewAppBurel
Produtos em Burel para novas aplicações de revestimento interior com elevado
desempenho acústico
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Desenvolvimento de postes fabricados a partir de 
compósitos cimentícios integrando resíduos de 
madeira (natural e reciclada) para aplicação como 
estruturas de suporte ou vedação na agricultura. A 
incorporação destes resíduos permitirá reutilizar 
madeira em fim de vida, por vezes contaminada. 
Serão efetuados estudos de compatibilidade e 
desenvolvidas formas de tratamento dos resíduos 

de madeira com vista à sua incorporação em 
compósitos cimentícios. 

Serão estudadas as geometrias de novos postes e 
efetuados estudos experimentais e numéricos com 
vista à otimização das suas características 
funcionais e ambientais.

PROCK
Conceção, desenvolvimento e validação final de novos postes de 
madeira e cimento
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38



3/25/22

15

39

PROCK
Conceção, desenvolvimento e validação final de novos postes de 
madeira e cimento
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PROCK
Conceção, desenvolvimento e validação final de novos postes de 
madeira e cimento
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Slimframe PV & Cork Skin
Desenvolvimento de uma solução de fachada sustentável modular multifuncional

Desenvolvimento de uma solução tipo
kit de fachada sustentável que consista
num sistema modular com capacidade
de acumular múltiplas funções
(1) produção de energia com recurso a 
PVs; (2) o aproveitamento do ar que 

circula na caixa-de-ar; (3) fixação
oculta do vidro PV ao suporte; (4) 
possibilidade de fixação de isolamento
térmico 100% natural e reciclável

Solução aplicável tanto em construção
nova como em ações de reabilitação.

12
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Slimframe PV & Cork Skin
Desenvolvimento de uma solução de fachada sustentável modular multifuncional

43

Conceção e simulação Teste laboratoriais Célula de teste Demonstrador real

Slimframe PV & Cork Skin
Desenvolvimento de uma solução de fachada sustentável modular multifuncional
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INOVWALL 
Sistema de parede pétrea modular, multifuncional e eco-eficiente

OBJECTIVOS

— Produção de painéis pré-esforçados de pedra, de grande dimensão. 

— Otimização do uso de pedra natural combinada com outros 
materiais, nomeadamente para melhorar a resistência, a térmica e a 
acústica. 

13
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Pre-stressed natural stone panels

INOVWALL 
Sistema de parede pétrea modular, multifuncional e eco-eficiente
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Testes laboratoriais

INOVWALL 
Sistema de parede pétrea modular, multifuncional e eco-eficiente

Testes in-situ
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MW-Composites
Compósitos sustentáveis à base de ligantes hidráulicos e 
resíduos de lã mineral

Na Europa são geradas anualmente enormes 
quantidades de resíduos de lã mineral, que têm como 
destino final aterros sanitários. Uma vez que estes 
resíduos possuem, geralmente, elevado teor de sílica e 
estrutura parcialmente amorfa, é expectável que 
apresentem características de materiais pozolânicos, o 
que os torna potencialmente interessantes para 
incorporação em argamassas e betões à base de ligantes 
hidráulicos. 

Desenvolvimento e otimização de novos compósitos 
sustentáveis à base de ligantes hidráulicos e resíduos de 
lã mineral. 

Prevê-se desenvolver, por exemplo, argamassas de 
reboco projetáveis.

14

48



3/25/22

20

DUST +
Compósitos inovadores com incorporação de pó resultante das lamas do 
corte de pedra calcária

O projeto DUST + visa desenvolver compósitos à
base de pó de pedra proveniente das lamas 
residuais que resultam do processamento da pedra
calcária incorporando ligantes hidráulicos ou
poliméricos. 

Obriga à conceção de um novo sistema de 
decantação das lamas, que permita substituir os
produtos floculantes atualmente utilizados por 

outros de origem biológica.

Serão, em particular, desenvolvidas composições
específicas de compósitos que permitam a sua
aplicação por impressão 3D e/ou projeção.

Os novos compósitos e produtos serão,produzidos
em ambiente industrial.

15
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BloCork
Desenvolvimento de blocos de alvenaria incorporando grânulos de cortiça

16

Objetivos

— Desenvolvimento de uma composição de betão com cortiça aplicável 
na produção de blocos. 

— Desenvolvimento de uma geometria comercial com minimização de 
pontes térmicas e exequível numa linha de produção fabril convencional.
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SERVIÇOS

ENSAIOS LABORATORIAIS MARCAÇÃO CECONSULTORIA

FORMAÇÃOINVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

EVENTOS

O Itecons tem o seu Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado pela APCER (NP EN ISO 

9001) e está acreditado pelo IPAC (NP EN 
ISO/IEC 17025) para uma vasta gama de ensaios.

O Itecons dispõe de uma equipa diferenciada 
com enorme experiência no diagnóstico e na 

definição de soluções em vários domínios, com 
destaque para as vertentes da Construção, da 

Energia e do Ambiente.

O Itecons é um Organismo de Avaliação Técnica 
reconhecido para o estabelecimento de 

Documentos de Avaliação Europeus e para a 
emissão de Avaliações Técnicas Europeias no 

âmbito do RPC.

Enquanto CIT - Centro de Interface Tecnológico, o 
Itecons promove a inovação e a capacitação das 

empresas, desenvolvendo trabalhos de investigação 
enquadrados em diferentes tipologias de projeto.

O Itecons organiza regularmente ações 
de formação que contribuem para a 

constituição de massa crítica e atualização 
de recursos humanos ligados aos sectores 
da Construção, da Energia e do Ambiente.

Itecons organiza regularmente ações de 
formação, workshops, seminários e 

congressos. Dispõe, para além disso, de 
modernas instalações para a realização de 

eventos de divulgação de tecnologias e ideias.
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O INOV C+
Valorização e transferência de ID&T
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Acrescenta valor ao 
produto

Vantagem competitiva

Produtos 
comercializáveis

As vantagens da marcação CE

57

O papel do Itecons na valorização
de produtos inovadores

Organismo de 
Avaliação Técnica

Organismo Notificado
Sistema 3

Laboratório de ensaios
Ensaios de CPF

Formação
Marcação CE

Consultoria
CPF no âmbito de hEN

Plataforma ACCEPT CE marking
www.accept.uc.pt
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Sabia que… os produtos inovadores podem 
ter marcação CE?

Regulamento (UE) n.º 305/2011 
(RPC) do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de Março de 2011

60

Produto de 
construção

Produto enquadra-se 
num EAD existente?

Produto enquadra-
se numa hEN?

Não

Sabia que… os produtos inovadores podem ter 
marcação CE?

Desenvolver um EAD 
para o produto

Não TAB
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Realização de 
ensaios

Sabia que… os produtos inovadores podem ter 
marcação CE?

Desenvolver um EAD 
para o produto

TAB
BWR 2: Safety in case of fire Reaction to fire

Continuous smouldering

BWR 3: Hygiene, health and the 
Environment

Content and/or release of dangerous substances

Biological resistance

Water vapour transmission

BWR 4: Safety and accessibility in use Compressive stress/strength

Deformation under specified load and temperature

Point load

Corrosion developing capacity

BWR 5: Protection against noise Impact sound reduction

Airborne sound insulation

Sound absorption

Dynamic stiffness

Airflow resistance

Compressibility

BWR 6: Energy economy and heat 
retention

Thermal conductivity/resistance

Moisture absorption

Lose bulk density

Settlement

Water absortion

Particle size distribution
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Emissão de ETARealização de 
ensaios

Sabia que… os produtos inovadores podem ter 
marcação CE?

Desenvolver um 
EAD para o 

produto

TAB
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O processo de aposição da Marcação CE para Produtos de Construção

Sabia que… os produtos inovadores podem 
ter marcação CE?

65

Opção A: Situação atual
Cenário de Base

Opção B: Revisão do RPC
Incluindo cenário de base

Opção E: Revogação do RPC
Reconhecimento de regras mútuas

Opção C: Enfoque no RPC
Revisão do RPC+

Limitações a métodos de avaliação + 
limitação a áreas principais + linguagem 

técnica comum opcional

Opção D: Aperfeiçoamento do RPC
Revisão do RPC + 

requisitos adicionais para os produtos

Opção D1: Novo quadro legislativo
Atos delegados e de execução + normas 

voluntárias

Opção D2: Abordagem com 
Especificações Técnicas

Atos preparados com CEN, EOTA, JRC…

v Abordar aspetos ambientais dos produtos de
construção (requisitos básicos das obras de
construção de “Utilização sustentável dos recursos
naturais” - BWR7)

v Promover a circularidade dos produtos de
construção

A revisão do RPC poderá abordar aspetos ambientais

Sabia que… os produtos inovadores podem 
ter marcação CE?
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Workshop sobre o uso de tecnologias 
baseadas em materiais naturais e reciclados

CASCA DE ARROZ

24 de março de 2022
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