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RESUMO 
As soluções construtivas e os métodos utilizados na indústria da construção são responsáveis 
por elevados impactes ambientais. Atualmente, o custo associado às soluções construtivas é 
ainda o fator de maior peso na decisão final. Contudo, torna-se claro o crescente interesse por 
parte do setor da mudança de paradigma no setor através da procura de melhores soluções. 
 
De modo a facilitar essa escolha por parte dos compradores, de entre a variedade de materiais 
análogos, é necessária a análise e quantificação dos impactes associados a cada produto. 
 
De entre várias ferramentas que surgem, destaca-se, neste trabalho, a Declaração Ambiental do 
Produto (DAP). A DAP é um documento complementar de informação do produto ao longo do 
ciclo de vida através de um conjunto de categorias de impacte ambiental específicas.  
 
O desenvolvimento da DAP é produzida de acordo com a norma NP 15804 e a RCP (Regras 
Categorias de Produto) para materiais de construção. Este trabalho encontra-se orientado para 
um estudo do comportamento ambiental de um dos materiais de isolamento fabricados e 
utilizados no isolamento de edifícios em Portugal: o aglomerado negro de cortiça (ICB). O ICB 
deriva de uma matéria-prima totalmente natural e renovável, a cortiça (falca). Cuja extração 
resulta das operações de limpeza e manutenção dos sobreiros. É um produto de isolamento 
nobre, reconhecido pela sua durabilidade e estabilidade, um produto 100% natural, eficiente e 
reciclável. 
 
A finalidade da concretização do presente trabalho prende-se com o estudo do desempenho 
ambiental do aglomerado negro de cortiça. Apesar de ao longo do trabalho se referir ao 
desenvolvimento da DAP, os resultados apresentados apenas poderão ser considerados uma 
avaliação do desempenho ambiental do produto de acordo com as normas em vigor, uma vez 
que, tendo por base a sua génese num trabalho de investigação, não foram verificados por uma 
entidade independente. 
 
 
Palavras-chave: Declaração Ambiental do Produto (DAP); Impacte Ambiental; Aglomerado 
Negro de Cortiça; Construção; Regras de Categoria de Produto (RCP) 
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ABSTRACT 
The building solutions and the methods used in the construction industry are responsible for 
high potential environmental impacts. Nowadays, the building solutions cost is still the most 
important parameter in the final decision. However, it becomes clear the growing interest in 
changing the paradigm of the sector through the development of improved solutions. 
 
Therefore, to facilitate this choice, among a variety of similar materials, it is necessary to create 
the necessary mechanisms that allow analysing and quantifying the potential environmental 
impacts of different products. 
 
Among the multiple tools that are being developed, this work is focused in the Environmental 
Product Declarations (EPD). EPD is a supplementary product information document that 
gathers the potential life-cycle impacts, based in a set of standardized impact categories, of a 
product. 
 
For building products, the development of an EPD is carried out in accordance with NP 15804 
standard and Product Category Rules (PCR). This research is aimed at studying the 
environmental proprieties one of one of the insulation materials produced and used for building 
insulation in Portugal: the black agglomerated cork (ICB). The ICB comes from a raw material 
totally natural and renewable: cork. The specific cork used in ICB results from the cleaning and 
maintenance of the national cork oak forest. It is a product of noble isolation, recognized by its 
durability and stability, 100% natural, efficient and recyclable. 
 
The objective of the present work is to study the environmental performance of the black 
agglomerated cork insulation board. Although along this work it is mentioned the development 
of an EPD, the presented results can only be considered as an assessment of the environmental 
performance of the product according to the applicable standards, since they were not verified 
by a third party organization. 
 
 
 
KEY WORDS: Environmental Product Declaration (EPD); environmental impact; black cork 
agglomerate; Construction; Product Category Rules (PCR) 
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1. INTRODUÇÃO 
 “O setor da construção civil é um dos principais contribuintes para o esgotamento das reservas 
naturais, facto este que se justifica devido a um consumo de cerca de 40% de matérias-primas 
como areia, pedra britada, cascalho, entre outros.” (Librelotto e Jalali, 2008). Torna-se assim 
uma preocupação máxima a alteração rápida da situação deste setor e que seja possível a 
mudança de uma construção poluente para uma construção mais sustentável e amiga do 
ambiente (Ferreira, 2004). No entanto, continua a haver excesso de maus hábitos que não 
contribuem para a mudança na construção, desde o consumo de matérias-primas sem 
racionalização, à utilização de métodos tradicionais e mão-de-obra não qualificada, uso dos 
recursos energéticos não renováveis e também pela imensa produção de resíduos (Mateus e 
Bragança, 2008). Esta consciencialização de desenvolver uma construção mais sustentável já 
se encontra bem presente em muitos países, mas infelizmente em Portugal este objetivo ainda 
não teve a disseminação necessária, apesar dos esforços de alguns investigadores e empresas. 
 
Neste sentido, surgiram inúmeras ferramentas de modo a que o fabricante possa declarar o 
desempenho ambiental de um produto. Contudo, nem todas essas ferramentas estão dotadas de 
uma credibilidade e se baseiam em métodos científicos capazes de permitir a comparação entre 
outros produtos da mesma categoria.  
 
As DAP (Declarações Ambientais de Produtos) apresentam um conjunto de informações 
correspondentes a todo o seu ciclo de vida e certificadas por uma entidade independente (Ceifa 
Ambiente,2011). Facilitam assim às equipas de projeto que deste forma possuem uma base de 
dados que incluem, entre outras, a energia renovável e não renovável incorporados e uma série 
categorias de impacte ambiental. Este tipo de declarações são desenvolvidas com base num 
conjunto de regras, regras estas designadas por RCP (Regras de Categoria de Produto). 
Dependendo do tipo de produto, as RCP definem princípios para avaliação das categorias de 
impacte ambiental e tipos de parâmetros a avaliar.  
 
Com vista a padronizar, facilitar a interpretação e a comparação de resultados entre diferentes 
métodos de avaliação da sustentabilidade de construção desenvolvidos nos países europeus, em 
2005, o Centro Europeu de Normalização (CEN) institui o Comité Técnico 350 (CEN/TC 350), 
intitulado “Sustentabilidade dos Trabalhos de Construção” (Bragança e Mateus, 2011).  
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Este Comité desenvolveu um conjunto de normas importantes para a produção de DAP, e entre 
elas, destacam-se duas: CEN/TR 15941:2010 (Sustentabilidade de obras de construção - 
Declarações Ambientais de produto - Metodologia para a seleção e utilização de dados 
genéricos) e a prEN 15942 (Sustentabilidade dos trabalhos de Construção - Declarações 
Ambientais do Produto - Formato de comunicação business-to-business). 
  
Em Portugal, encontra-se em desenvolvimento a plataforma DapHabitat, que é responsável pela 
certificação relativa a RCP e DAP com ligação internacional e com o apoio de algumas 
empresas nacionais.  
 
No contexto nacional já existem algumas DAP desenvolvidas, quer no âmbito de produtos de 
construção, quer no âmbito de outros setores. No entanto, grande parte dessa informação não 
está acessível nem é verificada por uma entidade independente. 
 
Relativamente ao produto em análise, “O aglomerado de cortiça expandida, vulgarmente 
conhecido por aglomerado negro de cortiça é um produto em que a aglutinação dos grânulos da 
matéria-prima se efetua exclusivamente em consequência da expansão volumétrica e da 
exsudação das resinas naturais da cortiça, por ação da temperatura transmitida por um fluído 
térmico (vapor de água) ”(Sofalca, 2012). “Devido às suas múltiplas características e bom 
desempenho este tipo de material tem vindo ao longo dos anos sofrer uma crescente utilização 
por parte de setores ligados à construção e de outros setores menos esperados” (APCOR, 2012). 
 
A escassez de informação neste contexto, em Portugal, e o facto da indústria da construção ser 
um setor que comporta elevados impactes ambientais, fundamenta o estudo e o 
desenvolvimento da dissertação, pois as soluções construtivas e as metodologias de construção 
utilizadas verificaram ser pouco sustentáveis em termos ambientais. 
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2. ENQUADRAMENTO 
O presente trabalho pretende-se proceder avaliação do desempenho ambiental do aglomerado 
negro de cortiça e apresentar  em uma DAP. 
 
Como já foi referido, não poderá ser considerada uma DAP uma vez que não é válida nem foi 
submetida a uma verificação por uma entidade independente. De qualquer modo, será 
apresentada uma estrutura que servirá de apoio na elaboração de uma DAP. Para isso, o 
documento foi dividido em vários capítulos. 
 
A metodologia de investigação compreende um conjunto de etapas a seguir para a realização 
de uma DAP. Optou-se desta forma dividir o estudo em uma fase de orientação e procedimentos 
adotar, que consoante o tipo de estudo e produto  obterá uma avaliação diferente, e 
posteriormente é apresentado o caso de estudo escolhido para o trabalho a desenvolver. 
 
Para caso de estudo foi escolhido o aglomerado negro de cortiça. Um material que se insere no 
grupo dos isolamentos térmicos e que se procura evidenciar as suas mais valias ambientais 
relativamente a outros produtos semelhantes. A avaliação do ciclo de vida optado vai de 
encontro ao inventário de ciclo de vida que a empresa produtora dispunha.  
A avaliação proceder-se-á através da uma ferramenta informática, o SimaPro, e de acordo com 
a método CML baseline. 
 
Obtidos os resultados foi possível fazer uma análise dos impactes resultantes.  
Para melhor a análise dos resultados, serão comparados com um outro produto, do mesmo grupo 
de produtos, que na industria da construção usualmente é aplicado. De igual modo serão 
comparados resultados que resultam de um valor médio da produção de várias empresas do 
mesmo produto e que estão disponíveis da base de dados do SimaPro, a EcoInvent. 
 
Por fim serão apresentadas a conclusões resultantes do desenvolvimento do trabalho e constarão 
algumas indicações para trabalho futuros. 
 



 

4 
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3. OBJETIVOS 
Com este estudo pretende-se avaliar o desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça. 
Para isso será aplicado a norma NP 15804 e ao longo desta trabalho será apresentada uma 
metodologia de desenvolvimento de uma declaração ambiental de produto aonde será 
apresentado o desempenho ambiental do produto em estudo. 
 
 Apesar das caraterísticas deste material de isolamento ainda serem desconhecidas, os seus 
impactes ambientais e as mais-valias quantitativas em relação aos materiais tradicionalmente 
utilizados como isolamento térmico.  
 
Para isso, foi estudado um conjunto de normas e regras, devidamente expostas e válidas, que 
delinearam o processo de desenvolvimento da DAP.  
 
Em Portugal, o uso da cortiça, na maioria dos setores, tem sido de grande notoriedade ao longo 
dos anos, verificando-se um crescimento exponencial, o que  representa uma parte importante 
da economia portuguesa, principalmente, nas exportações. Este facto fortalece a importância de 
uma maior informação, favorecendo assim  aos compradores, tornando-se uma mais-valia para 
ambas as partes. 
 
O objetivo do desenvolvimento desta DAP é quantificar os impactes ambientais incorporados 
na produção de cada unidade do bloco do aglomerado negro de cortiça. Para cumprir o objetivo 
será utilizada uma ferramenta informática de avaliação de ciclo de vida, o SimaPro. 
 
Em síntese, os objetivos para a realização da dissertação resumem-se a: 

 Realização de uma metodologia para o desenvolvimento da declaração ambiental do 
aglomerado negro de cortiça; 

 Realização do Inventário do Ciclo de Vida (ICV) do processo produtivo do aglomerado 
negro de cortiça, de modo a identificar as principais entradas e emissões; 

 Modelação do processo produtivo no SimaPro de forma analisar ACV e os impactes 
ambientais incorporados; 

 Criação do documento (DAP) para a comunicação dos impactes ambientais do material.



 

6 
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4. REVISÃO DO ESTADO DE ARTE 
4.1 Desenvolvimento Sustentável  
Os elevados índices de emissões poluentes, a escassez de alguns recursos naturais (petróleo, 
entre eles) e os desequilíbrios daí resultantes, suscitou uma forte consciencialização de que algo 
teria que ser feito pelo ambiente. No início dos anos 70, dá-se então uma mudança, a prioridade 
deixara de ser o progresso e passa a ser considerada essencial o bem-estar e sobrevivência 
humana (Bragança e Mateus, 2006). 
 
No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento 
(UNCED) apresentou um documento, intitulado  “Our Common Future”. Nesse documento 
define-se o desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem 
as suas próprias necessidades” (Librelootto e Jalali, 2006). 
 
Posteriormente, em 1992 realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência das Nações sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, onde se reuniram várias entidades de diferentes cargos e 
representações de alguns países de modo a serem discutidos e criados meios para desenvolver 
um comportamento mais responsável em toda a sociedade. Desta conferência resultou um 
documento que continha “uma proposta de estratégia destinada a subsidiar um planeamento 
estratégico e que deveria ser adaptado no espaço e no tempo às características peculiares de 
cada país” (Bragança e Mateus, 2006).  
 
É errado afirmar que o desenvolvimento sustentável é meramente a proteção do ambiente. A 
qualidade de vida e o desenvolvimento económico são as outras duas preocupações que devem 
fazer parte de um desenvolvimento sustentável. A integração destas três vertentes deverá 
procurar a racionalização, equilibrando as diferenças a nível social e económico e respeitando 
o sistema ecológico. 
 
Em síntese, o desenvolvimento sustentável é representado por três dimensões: social, 
económica e ambiental (como se encontra representado na Figura 1). 
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Figura 1 – Dimensões do desenvolvimento sustentável (CA, 2011) 

 
4.2  Sustentabilidade da Construção 
A indústria da construção é considerada um dos setores mais destruidores em termos de 
impactes ambientais. Torna-se assim uma preocupação máxima a alteração rápida da situação 
deste setor e que seja possível a mudança de uma construção poluente para uma construção 
mais sustentável e amiga do ambiente (Ferreira, 2004). No entanto, continua a haver excesso 
de maus hábitos que não contribuem para a mudança na construção, desde o consumo de 
matérias-primas sem racionalização, à utilização de métodos tradicionais e mão-de-obra não 
qualificada, uso dos recursos energéticos não renováveis e também pela imensa produção de 
resíduos (Mateus e Bragança, 2008). 
 
Segundo Librelotto “O International Council for Building Research Studies and 
Documentation (CIB) elaborou um relatório “ Agenda 21 on Sustainable Constrution” (CIB, 
1999), visando fornecer uma estrutura concetual que liga o conceito global de desenvolvimento 
sustentável, apresentado na Agenda 21 e Agenda Habitat II, com o setor da construção.” Este 
relatório procura quais os temas mais importantes e as necessárias mudanças para o setor da 
construção, bem como as estratégias que devem ser implementadas de modo a alcançar a 
sustentabilidade na construção civil. 
 
 
 



Avaliação do desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça 
Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil  

9 
 

 
As questões relacionadas com o impacte causado pelo setor da construção civil focam-se no 
consumo de recursos. É de senso comum que neste setor são consumidos importantes partes de 
recursos naturais e energia, tanto na fase de produção e de utilização dos edifícios bem como o 
seu fim de vida, em que grandes quantidades de materiais não renováveis poluem os solos. De 
entre outras mudanças necessárias para a indústria de materiais de construção, destacam-se: a 
redução do consumo de energia no processo de produção, a eliminação ou redução das emissões 
aéreas no processo de produção, a redução do consumo de recursos minerais, a redução da 
produção de resíduos e perdas no processo, a conservação das áreas naturais e da 
biodiversidade, o prolongamento da vida útil das edificações e a possibilidade de reciclagem 
(Librelotto, 2006).  
 
4.3  Análise do Ciclo de Vida (ACV)  
4.3.1 Âmbito  
A primeira abordagem ao termo ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) que em inglês  se designa 
por Life Cycle Assessment (LCA) , realizou-se na década de 90 nos Estados Unidos da América 
(EUA). Mas desde a década de 70 o estudo do ciclo de vida ambiental designava-se por REPA, 
“Ressourcse and Environmental Profile Analysis” (Hunt e Franklin, 1996). Essa mudança de 
designação deve-se ao facto de o método ter sido normalizado pela Organização Internacional 
de Normalização (ISO 14040). 
 
O objetivo de uma avaliação do ciclo de vida é suportar as tomadas de decisão com o necessário 
conhecimento para avaliar e gerir os seus produtos e serviços. Nessa avaliação são 
contabilizadas todas as atividades em todo o percurso da vida do produto desde a sua extração 
à deposição final, incluindo inserção de matérias-primas necessária para a fabricação do 
produto (Ferreira, 2004). Na Figura 2 encontra-se representado um esquema do ciclo de vida 
de um produto, que descreve as etapas possíveis, bem como entradas e saídas. 
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Figura 2 – Estágios do ciclo de vida do produto (adotado da ISO 14040:2006) 

 
Análise do Ciclo de Vida (ACV) destaca-se por ser uma das principais ferramentas na análise 
ambiental e também pelo facto de ser a única ferramenta de análise ambiental que pode ser 
aplicada do berço ao túmulo dos sistemas de produção (Librelotto, 2008). 
 
De acordo com a ISO 14040, as etapas de aplicação do ACV incluem: 
- Objetivo e definição do âmbito da ACV; 
- Análise de Inventário (ICV); 
- Avaliação de impacte (AICV); 
- Interpretação. 

 
Figura 3 – Fases de implementação do ACV (adaptado de ISO 14040:2006) 
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A definição de Objetivos e Âmbito, é a fase que define e descreve o produto, processo ou 
atividade. Determina o contexto para a realização da avaliação, identificando os limites e efeitos 
ambientais. Segundo a Norma ISO 14040 “o objetivo de um estudo ACV deve expor de forma 
não ambígua a aplicação planeada, as razões para levar a cabo o estudo e a audiência pretendida, 
i.e., a quem irão ser comunicados os resultados do estudo”.   
 
Na fase da análise do âmbito deve ser considerado: “as funções do sistema de produto ou, no 
caso de estudos comparativos, os sistemas, a unidade funcional, o sistema de produto a ser 
estudado, os limites do sistema de produto, os procedimentos de afetação, as categorias de 
impacte, as metodologias de avaliação de impacte ambiental e subsequente interpretação a ser 
utilizada, requisitos dos dados, pressupostos, limitações, requisitos iniciais de qualidade dos 
dados, tipo de revisão crítica (se necessário) e o tipo e formato do relatório requerido para o 
estudo” (Ferreira, 2004) 
 
Com a análise de inventário são identificados e quantificados a energia, água e materiais 
utilizados, bem como as emissões poluentes.“ O ICV (Inventário do Ciclo de Vida envolve a 
recolha, descrição e verificação de dados, como também a modelação do sistema do produto. 
Nesta fase são identificados todos os inputs e outputs do sistema. Ao nível dos inputs são 
quantificados, por exemplo, materiais e a energia utilizados e ao nível dos outputs, as emissões 
atmosféricas, emissões para a água e resíduos sólidos” Bragança e Mateus (2011). 
 
No que respeita a análise dos impactes são considerados os efeitos humanos e ecológicos do 
uso de energia, água, e materiais e das descargas ambientais apresentados na análise de 
inventário.  
 
Na fase final, na interpretação faz-se a avaliação dos resultados da análise de inventário e de 
impacte para selecionar o produto e processo com uma assimilação das incertezas e 
pressupostos que geraram os resultados. 
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4.3.2 Variantes de ACV 
A avaliação de Ciclo de Vida assenta em quatro variantes (Figura 4), mediante as fases de ciclo 
de vida que são abordadas (Bragança e Mateus, 2011):  

 Cradle-to-gate (“do Berço ao Portão”);  
 Gate-to-grave (“do Portão ao Túmulo”);  
 Cradle-to-grave (“do Berço ao Túmulo”); 
 Cradle-to-cradle (“do Berço ao Berço”). 

 
A análise cradle-to-gate (“do Berço ao Portão”) considera as etapas que vão desde a extração 
de matérias-primas até finalização do produto. A análise Gate-to-grave (“do Portão ao 
Túmulo”) corresponde às etapas entre o final da produção do produto e a fase final do ciclo de 
vida, isto é, concentra-se na fase de utilização do produto. A análise Cradle-to-grave (“do 
Berço ao Túmulo”) analisa o ciclo de vida desde a extração de matérias-primas até a deposição 
final, passando pela fase de utilização, isto é avalia o ciclo de vida do produto na sua totalidade. 
Na análise Cradle-to-cradle (Do Berço ao Berço), que varia da análise cradle-to-grave, 
incluem-se todas as etapas do ciclo de vida, desde a extração das materiais primas até à sua 
reciclagem para utilização num novo ciclo de vida.. 
 

 
Figura 4 – Tipos de análise ACV (Bragança e Mateus, 2011) 
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4.3.3 Normas Aplicáveis 
As normas publicadas, e utilizadas atualmente para a Avaliação do Ciclo de Vida são: 
 

 ISO 14040: 2006 – Environmental management – Life cycle assessment – Principles 
and Framework. Esta norma especifica a estrutura geral, princípios e requisitos para 
orientar e descrever os estudos de avaliação do ciclo de vida, não incluindo as técnicas 
de avaliação do ciclo de vida de forma detalhada. 

 ISO 14041: 1998 – Environmental management – Life cycle assessment – Goal and 
scope definition and inventory analysis. Esta norma estabelece as orientações para que 
o âmbito seja suficientemente bem definido para assegurar que a extensão, a 
profundidade e o grau de detalhe do estudo sejam compatíveis e suficientes para atender 
ao objetivo estabelecido. De igual forma, a norma estabelece os princípios para a 
realização da análise de inventário, que envolve a recolha de dados e procedimentos de 
cálculo para quantificar as entradas e saídas referentes do sistema do produto. 

 ISO 14042:2000 – Environmental management – Life cycle assessment – Life cycle 
impact assessment. A norma descreve os elementos essenciais para a estrutura de dados, 
a caraterização e a avaliação quantitativa e qualitativa dos potenciais impactes 
identificados na etapa da análise do inventário. 

 ISO 14043: 2000 – Environmental management – Life cycle assessment – Life cycle 
interpretation. A norma define um procedimento ordenado de modo a identificar, 
qualificar, conferir e avaliar as informações dos resultados do inventário do ciclo de 
vida ou avaliação do mesmo, de modo a facilitar a interpretação do ciclo de vida e criar 
uma base onde as conclusões e recomendações serão materializadas. 

Para além das normas acima referidas, pertencentes à série ISO 14000, existem ainda outras 
normas direcionadas para a avaliação do desempenho ambiental, tal como se ilustra na Figura 
5. 
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Figura 5 – Normas da série ISO 14000 (Mateus, 2011) 

 
4.4   Declaração Ambiental do Produto (DAP) 
É crescente a sensibilização da indústria para os impactes ambientais de produtos, bem como a 
procura da informação sobre o desempenho ambiental de produtos por parte dos seus 
utilizadores. Da mesma forma que a escolha dos materiais a utilizar na construção sustentável 
não deve ser feita numa base casuística e dispensando uma avaliação geral de todos os impactes 
ambientais que o material representa (Diógenes Librelotto, Said Jalali-2008).  
 
Neste sentido, surgiram inúmeras ferramentas de modo a que o fabricante possa declarar o 
desempenho ambiental de um produto. Contudo, nem todas essas ferramentas estão dotadas de 
uma credibilidade e se baseiam em métodos científicos capazes de permitir a comparação entre 
outros produtos da mesma categoria. No entanto, a DAP (Declaração Ambiental de Produto) 
apresenta um conjunto de informações correspondentes a todo o seu ciclo de vida e é certificada 
por uma entidade independente. Procura-se assim, desenvolver uma ferramenta importante e de 
crescente utilização por parte dos fabricantes que procuram desta forma distinguir ou igualar os 
seus produtos aos restantes.  
 
Este tipo de declarações baseia-se em regras para a caracterização dos aspetos ambientais, 
regras estas designadas por Regras de Categoria de Produto (RCP). Dependendo do tipo de  
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produto, estas definem princípios para avaliação das categorias de impacte ambiental e tipos de 
parâmetros a avaliar.  
 
Para além da DAP, existem mais dois tipos de declarações ambientais, que são definidas, 
segundo as normas por três tipos, tal como se encontra indicado no Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Declarações ambientais tipo (Bessa, 2011) 
Tipo I  

Rótulos ecológicos 
ISO 14024 

(Environmental labelling) 

Tipo II   
Auto-Declarações 

ISO 14021 
(Environmental labelling) 

Tipo III  
Declarações Ambientais 

do Produto NP 15804 
(Environmental labelling) 

• Emitido por entidade 
acreditada; 

• Critérios estabelecidos 
por parte independente; 

• Certificação obrigatória. 

• Emitida pelos fabricantes 
ou distribuidores; 

• Menor credibilidade e 
custo do que as do tipo I 
e III; 

• Certificação opcional. 

• Requisitos específicos 
para as diferentes 
categorias de produto; 

• Categorias predefinidas 
de parâmetros; 

• Pode ser verificada por 
uma terceira parte.  

 
De acordo com a norma NP 15804, as declarações ambientais de tipo III apresentam a 
quantificação de informações ambientais sobre o ciclo de vida de um produto, o que permite 
comparações entre os produtos que satisfazem a mesma função.  
 
Ao contrário de outras rotulagens ambientais, como as do tipo I (norma ISO 14021), as de tipo 
III contemplam os princípios e procedimentos e baseiam-se num conjunto alargado de critérios 
identificados e padronizados, de maior relevância mas limitados, permitindo facilitar a 
avaliação e reduzindo os custos associados à certificação. 
 
As declarações do tipo II (norma ISO 14024) correspondem a auto-declarações realizadas pelas 
próprias organizações a fim de descrever apenas o aspeto ambiental do seu produto não 
incluindo a realização da avaliação do ciclo de vida, de modo a reduzir os custos associados. 
Estes tipos de declarações ambientais regem-se por princípios e procedimentos de forma a 
orientar programas de rotulagem garantindo que os dados que foram introduzidos são corretos 
e sem limites de valores. 
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Como se tratam de declarações diferentes, os rótulos associados a cada tipo são diferentes, e 
acreditadas por diferentes entidades, tal como indica a Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Exemplos de declarações ambientais tipo (Bessa, 2011) 

Tipo I  
Rótulos ecológicos 

 

Tipo II  
Auto-Declarações 

 

Tipo III  
Declarações Ambientais 

do Produto (DAP) 
Exemplos 

 
 
Rótulos específicos 
(Basf, Casino…) 

 

 
 
 

     

      
 
       FDES  
         … 

 
4.4.1 Processo 
A elaboração de uma DAP compreende as seguintes etapas: 

 Pesquisa e consulta de RCP respeitando o tipo de produto que é pretendido analisar; 
 Desenvolver o ACV em conformidade com as regras implícitas da RCP, com a norma 

NP 15804 (entre outras) e com requisitos específicos do programa da certificação de 
DAP; 

 Recolher e organizar a informação a incluir na DAP; 
 Realizar a verificação da DAP por uma 3ª parte independente e registá-la num programa 

de certificação; 
 Publicar e disseminar a DAP. 
Na Figura 6 que segue, encontra-se esquematizado um sistema adotado por uma entidade 
nacional que permite o registo de declarações ambientais de produto. 
 

 Anjo Azul 
alemão 
Cisne 
nórdico 
Rótulo 
Ecológico 
Europeu 

“amigo do ambiente”  
“livre de CFC” 
“reciclado” 
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Figura 6 – Sistema de registo de DAP (Centro Habitat, 2011) 

 
O processo de validação e acreditação de uma DAP é levado a cargo por uma entidade 
independente, que procede avaliação e acreditação do produto. Na Figura 8 encontram-se 
apresentadas algumas dessas entidades, entre elas, uma portuguesa. 
 
 ECO Platform (Plataforma Europeia para Hermonização da 

DAP, Europa) 
 IBU (Institut Bauen Umwelt, Alemanha) 
 BREEM (BRE Environemtal Assessment MEthod, UK) 
 INES (Fiche de Déclaration Environnmentale et Sanitaire, 

CSTB, entre outros – França) 
 Envirodec (SEMC – Swedish Environment Management 

Council, Suécia) 
 DAPc (CAATEEB – Collegi d’ aparelladors, arquitectes 

técnics i Enginyers d’Edificaió de Barcelona) 
 DAPhabitat (Delcarações Ambientais de Produtos, 

centroHabitat, Portugal)  

 

Figura 7 – Sistemas de registo das DAP (Centro Habitat, 2011) 
 
4.4.2 Regras de Categoria de Produto (RCP) 
As regras de categoria de produto (RCP) “são documentos onde são estabelecidas as regras para 
o desenvolvimento de uma DAP, designadamente, as categorias de impacte ambiental a  
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serem avaliadas e outras informações que dela devem constar, relativas ao tipo de produtos em 
análise” (StarIPP, 2008). Devem ser definidas sob a forma de grupos de produtos aos quais 
uma mesma unidade funcional possa ser aplicada  
A aprovação final dos documentos de RCP, assenta num processo de consulta aberta, dando a 
todos os interessados e às partes interessadas a oportunidade de serem informados, para 
influenciar e comentar a proposta, caso seja solicitado (Environdec, 2011). 
As instituições criaram assim base de dados referentes a RCP disponíveis ao público, e estão 
ordenadas de acordo com a fase de desenvolvimento: consulta, revisão e atualização. 
O esquema que se segue, ilustra as fases a seguir para a definição de uma RCP. 

 
Figura 8 – Etapas para a preparação de documento RCP (ISO 14025, 2011) 

 4.4.3 Normas Aplicáveis 
Com vista a padronizar, facilitar a interpretação e a comparação de resultados entre diferentes 
métodos de avaliação da sustentabilidade de construção desenvolvidos nos países europeus, em 
2005, o Centro Europeu de Normalização (CEN) institui o Comité Técnico 350 (CEN/TC 350), 
intitulado “Sustentabilidade dos Trabalhos de Construção” (Bragança e Mateus, 2011). Com 
este novo Comité, pretendia-se desenvolver normalização que pudesse enquadrar normas 
relativas a DAP para produtos de construção e métodos de avaliação da sustentabilidade de 
construções existentes e novos. 
As normas desenvolvidas, relevantes no desenvolvimento de DAP, neste comité são: 
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 CEN/TR 15941:2010 – “Sustentabilidade de obras de construção - Declarações 

Ambientais de produto - Metodologia para a seleção e utilização de dados genéricos”; 
 prEN 15942 – “Sustentabilidade dos trabalhos de Construção - Declarações Ambientais 

do Produto - Formato de comunicação business-to-business”; 
 EN 15804:2012 - “Sustentabilidade das obras de construção - Declarações ambientais 

dos produtos - Regras de base para as categorias de produtos de construção”. 
 
O desenvolvimento da DAP a realizar neste trabalho será de acordo com esta última norma 
enumerada anteriormente. A NP EN 15804 “fornece as regras de base para as categorias de 
produtos aplicáveis a todos os produtos e serviços de construção. Disponibiliza uma estrutura 
que permite assegurar que todas as Declarações Ambientais dos Produtos (DAP) relativas aos 
produtos, serviços e processos de construção são elaboradas, verificadas e apresentadas de 
forma harmonizada” (NP 15804, 2015). 

 
4.5   Ferramentas de Avaliação Ambiental – Sistemas de Classificação 
4.5.1 SimaPro 
A ferramenta SimaPro foi desenvolvida pela Pré-Consultants, uma empresa Holandesa, e a sua 
utilização foi possível a partir de 1990. É considerada uma ferramenta fiável, flexível e modelar 
em termos de parametrização e interação (Viveiros, Duarte, 2008). 
 
O SimaPro possibilita ao utilizador a hipótese de modelar produtos e sistemas de uma perspetiva 
de ciclo de vida. A ferramenta informática integra a base de dados de inventário de ciclo de 
vida Ecoinvent e é usada numa variedade de aplicações, tais como (Pre-Consultants, 2011): 

 Cálculo da pegada de carbono; 
 Conceção de produto e eco-design; 
 Declarações ambientais do produto (DAP); 
 Impacte ambiental dos produtos ou serviços; 
 Relatórios ambientais (GRI); 
 Determinação de indicadores de desempenho. 

Está disponível em várias línguas, nomeadamente em: Português, Inglês, Italiano, Espanhol, 
Francês, Dinamarquês, Alemão e Holandês. No momento, a versão mais recente é a 8.0 de 
2014. 
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4.5.2 Bases de Dados do SimaPro 
O SimaPro (System for Integrated Environmental Assessment of Products- Sistema para a 
Avaliação Ambiental Integrada de Produtos) detém um conjunto de bases de dados que dispõe 
de informação ambiental genérica acerca de uma grande parte dos materiais e componentes da 
indústria, processos e formas de transporte. 
 
De acordo com a Pre-Consultants, o SimaPro inclui também um conjunto de dados inventário 
genéricos, tais como:  
 Ecoinvent; 
 EUA Input Output; 
 EUA-EI; 
 Input Output dinamarquês; 
 Input Output holandês; 
 ACV alimentos; 
 Os dados da indústria. 

A base de dados escolhida para o desenvolvimento do trabalho é a Ecoinvent. 
 
A Ecoinvent é uma vasta biblioteca de dados de ICV nas áreas de fornecimento de energia, 
agricultura, transportes, biocombustíveis e biomateriais, materiais de construção, materiais de 
embalagem, metais básicos e preciosos, processamento de metais, entre outros. Uma base de 
dados internacional muito abrangente ICV (Ecoinvent, 2015). 
 
Em 2003 foi lançada a primeira versão e revista em 2007 para a versão 2.0 devido ao sucesso 
que teve. Nessa versão contavam-se 2700 inventários e em 2013 chegou aos quase 10 mil 
inventários na versão 3.0. Atualmente a versão mais recente é a 3.1 que apenas sofreu algumas 
atualizações e a introdução de novos dados. 
 
A base de dados Ecoinvent permite realizar estudos em diferentes níveis de detalhe (Ecoinvent, 
2015): 

 Projeções (para respostas iniciais básicos); 
 Estudos de curta duração (por exemplo, a tomada de decisão interna); 
 Amplos estudos. 
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4.5.3 Métodos de Avaliação de impacte 
Os métodos de avaliação de impacte apresentados, fazem parte de todas as versões SimaPro 
(Pre-Consultants, 2015): 

 ReCiPe Endpoint; 
 ReCiPe Midpoint; 
 BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability); 
 Eco-indicator 99; 
 Eco-indicator 95; 
 CML-IA;  
 CML-IA non-baseline; 
 EDIP/UMIP; 
 EPS 2000; 
 Ecopoints 97; 
 Impact 2002+; 
 TRACI; 
 EPD method; 
 Cumulative Energy Demand. 

 
Dos vários métodos de análise de impacte de ciclo de vida disponíveis, destaca-se o CML-IA e 
também é o método utilizado na análise no presente trabalho. 
 
O método CML-IA é  um método "multi-fase" utilizado em vários países e um dos pioneiros 
dos métodos de avaliação. O seu nome está relacionado com a entidade onde foi desenvolvido, 
o Centro de Gestão Ambiental da Universidade de Leiden, Holanda (Ferreira, 2004). 
 
O método CML (baseline) desenvolve o (ponto médio) abordagem orientada para o problema. 
O CML fornece uma lista de categorias de avaliação de impacto agrupadas em: 

 categorias de impacto obrigatórios (indicadores de categoria usados na maioria dos 
ACV); 

  categorias de impacto adicionais ; 
 Outras categorias de impacto (sem indicadores operacionais disponíveis, portanto, 

impossível incluir quantitativamente na ACV). 



 

22 
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  
5.1 Enquadramento 
Pretende-se criar uma estrutura de elaboração de uma DAP com base na norma NP 15804, de 
forma a orientar qualquer interessado no desenvolvimento de uma declaração ambiental de 
produto. 
 
Ao longo deste capitulo são apresentados pontos essenciais ao desenvolvimento de uma DAP. 
De forma a facilitar o acompanhamento e a tomada de decisões ao longo do processo, são 
apresentados em subcapítulos sendo assim mais fácil ao utilizador apenas consultar os pontos 
que mais lhe adequar.  
 
Primeiramente é necessário definir o grupo de produtos a que o produto em estudo será inserido 
e que posteriormente será possível comparar com outros produtos semelhantes. 
Para avaliação dos impactes ambientais será necessário definir as etapas do ciclo de vida a 
considerar, sendo obrigados a considerar o ciclo de vida “ do berço ao portão”. 
Consoante a avaliação considerada, são definidas a unidades, fronteiras do sistema e análise de 
inventário. 
 
Todas as fases do ciclo de vida que não serão consideradas no estudo deverão ser apresentados 
em forma de cenários. Devendo sempre ser explicativos e devidamente fundamentados. 
 
Por fim, a verificação e validação de uma DAP deverá ser sempre feita por uma entidade 
independente e só posterior a esse processo poderá ser publicada e usada. 
 
5.2 Comparabilidade das DAP de Produtos de Construção 
De acordo com a norma NP15804 são possíveis comparações de produtos para uma ou mais 
fases do ciclo de vida, segundo o principio do qual a base de comparação da avaliação é o de 
que o conjunto do edifício deve ser mantido assegurando que: 
 são satisfeitos os requisitos funcionais idênticos aos definidos pela regulamentação ou pelas 

especificações do cliente; 
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 o desempenho ambiental e técnico de todos os sistemas, componentes ou produtos 

montados excluídos são idênticos; 
 as quantidades de todos os materiais excluídos são equivalentes; 
 os processos ou fases do ciclo de vida excluídos são análogos; 
 é tida em conta nos sistemas a influência do produto sobre os aspetos e impactes 

operacionais do edifício. 
A comparação de produtos com base nas DAP é definida pela contribuição no desempenho 
ambiental do produto no edifício. 
 
A informação provida deverá ser explícita de forma a permitir ao cliente/utilizador compreender 
os limites de comparabilidade e devidamente fundamentados. 
 
5.3 Regras de Cálculo para a ACV 
5.3.1 Etapas do ciclo de vida e módulos de informação segundo EN 

15804:2012 
De acordo com a norma EN 15804, a informação ambiental de uma DAP compreende todas as 
fases do ciclo de vida (“do berço ao túmulo”) e encontra-se subdividida em grupos de módulos 
de informação (Tabela 3). 
 
No entanto, de acordo com a mesma norma, é apenas necessário declarar os módulos relativos 
à etapa de produto “berço ao portão” (módulos A1 a A3). 
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Tabela 3 – Módulos de informação (NP 15804, 2015) 

Módulo Estágios do Ciclo de Vida 

A1-A3 
Etapa de Produto 

A1 Extração e processamento de 
matérias-primas 
A2 Transporte 
A3 Produção 

A4-A5 
Etapa de Construção 

A4 Transporte 
A5 Processo de Construção e 
Instalação 

B 
Etapa de Utilização 

B1 Utilização 
B2 Manutenção 
B3 Reparação 
B4 Substituição 
B5 Reabilitação 
B6 Consumo de energia em fase 
de operação 
B7 Consumo de água em fase de 
operação 

C 
Etapa de Fim de Vida 

C1 Desconstrução e Demolição 
C2 Transporte 
C3 Processamento dos resíduos 
C4 Eliminação dos resíduos 

D 
Benefícios e Cargas 

ambientais para além da 
Fronteira do Sistema 

D Potencial de Reutilização, 
Reciclagem e Valorização 

 
5.3.2 Unidade Funcional 
A unidade funcional concede ao produto uma padrão de modo a permitir a quantificação do 
desempenho ambiental e a sua definição encontra-se coerente com a norma EN 15804. 
Representa de forma quantificável a função e o desempenho de um determinado produto após 
a sua aplicação final. 
 
A unidade funcional a considerar para a ACV do produto, tendo em conta as caraterísticas 
técnicas e funcionais do tipo de produto e também os fluxos de materiais (dados de entrada e 
de saída) dos produtos, deverá ser precisa e objetiva. 
 
Sumariamente, a unidade funcional de um produto de construção deve-se basear na: 
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 Utilização funcional ou caraterísticas de desempenho relevantes quantificadas do 

produto de construção, tendo em conta o equivalente funcional do edifício; 
 Vida útil de referência (VUR) do produto ou do edifício nas condições de utilização 

definidas. 
5.3.3 Unidade Declarada 
A unidade declarada é utilizada em vez da unidade funcional quando a função exata do produto 
ou dos cenários ao nível do edifício não são indicados ou são desconhecidos. 
 
Deverá, também, na circunstância de uma DAP ”do berço ao portão da fábrica” e de uma DAP 
“do berço ao portão da fábrica com opções” e quando a DAP não é baseada numa ACV 
completa “do berço ao túmulo”, aplicada a unidade declarada. 
 
Para a elaboração de cenários, por exemplo de transporte e de eliminação, devem ser fornecidos 
fatores de conversão para massa por unidade declarada. 
Uma unidade diferente, por razões devidamente explicadas, deve ser dada informação de como 
converter esta unidade em um ou mais dos tipos de unidade requeridos (norma NP 15804, 
2015): 
 um elemento, uma montagem de elementos; por exemplo 1 tijolo, 1 janela (dimensões a 

especificar); 
 massa (kg), por exemplo 1 kg de cimento; 
 comprimento (m), por exemplo 1 metro de tubo, 1 metro de uma viga (as dimensões devem 

ser especificadas); 
 superfície (m2), por exemplo 1 metro quadrado de elementos de parede, 1 metro quadrado 

de elementos de cobertura (as dimensões devem ser especificadas); 
 volume (m3), por exemplo 1 metro cúbico de madeira, 1 metro cúbico de betão pronto. 

 
5.3.4 Vida Útil de Referência (VUR) 
A VUR de um produto terá de ser declarada numa DAP consoante a sua função na fase de 
utilização e deverá ser fornecida pelo produtor. A VUR deve referir o desempenho técnico e 
funcional declarado do produto num edifício. 
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Quando as normas europeias de produtos fornecem linhas de orientação para o cálculo da VUR, 
estas devem ser prioritárias. A informação sobre a VUR de um produto requer a especificação 
de cenários compatíveis para a fase de produto, a fase do processo de construção e a fase da 
utilização. 
 
A VUR depende das propriedades do produto e das condições de utilização de referência. Estas 
condições devem ser declaradas em conjunto com a VUR e deve ser indicado que a VUR se 
aplica unicamente às condições de referência (Norma NP 15804). 
 
5.3.5 Fronteiras do Sistema 
A determinação das fronteiras do sistema, conforme a indicação da NP 15804, segue dois 
princípios: 
 

– “princípio de modularidade”: quando os processos têm influência sobre o desempenho 
ambiental do produto durante o seu ciclo de vida, devem ser atribuídos ao módulo do 
ciclo de vida no qual ocorrem; 

– “princípio do poluidor pagador”: os processos de processamento dos resíduos devem 
ser atribuídos ao sistema de produto que gera os resíduos até que o estado de fim-de-
resíduo seja atingido. 

Na Tabela 4 encontram-se as diferentes tipologias de DAP de acordo com os módulos de 
informação incluídos. 
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Tabela 4 – Diferentes Tipologias de DAP de acordo com os módulos de informação incluídos 

(RCP: modelo base-produtos e serviços de construção) 

Módulo Estágios do Ciclo de Vida 

Tipo de DAP 
"do berço 
ao portão" 

"do berço 
ao portão 

com 
opções" 

"do berço 
ao túmulo" 

Unidade 
Declarada/ 
Unidade 
funcional  

Unidade 
Declarada/ 
Unidade 
funcional  

Unidade 
Funcional 

 
A1 – A3 
Etapa de 
Produto 

A1) Extração e processamento 
de matérias-primas Obrigatório Obrigatório Obrigatório A2) Transporte 
A3) Produção 

A4 – A5 
Etapa 

processo 
de 

construção 

A4) Transporte 
- Opcional  Obrigatório A5) Processo de Construção e 

Instalação 

B 
Etapa de 
utilização 

B1) Utilização 

- Opcional  Obrigatório 

B2) Manutenção 
B3) Reparação 
B4) Substituição 
B5) Reabilitação 
B6) Uso de energia 
(operacional) 
B7) Uso de água (operacional) 

C 
Etapa de 

fim de 
vida 

C1) Desconstrução e 
Demolição 

- Opcional  Obrigatório C2) Transporte 
C3) Processamento de 
Resíduos 
C4) Eliminação final 

D 
Benefícios 
e Cargas 

ambientais 
para além 

da 
Fronteira 

do Sistema 

D) Potencial de Reutilização, 
Reciclagem e Valorização - Opcional  Opcional  

 
Quando se verificar que o módulo de informação não é relevante para o desempenho 
ambiental do produto, deve ser declarado como "não relevante" e nunca igual a zero.  
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Apesar de as etapas de construção, utilização e fim de vida não serem obrigatórias em uma DAP 
do berço-ao-portão, devem sempre ser descritas e reconhecidas separadamente. 
 
No caso de uma DAP do berço-ao-túmulo, deverão ser consideradas todas as etapas do ciclo de 
vida de forma detalhada, dando assim à DAP maior opção de comparação com outra DAP com 
um produto com condições técnicas semelhantes. 
 
I. Etapa de produção 
A etapa de produção é obrigatória e composta por módulos de informação relacionados com a 
extração e processamento de matérias-primas, o seu transporte até à unidade 
produtiva/transformação e claro com a produção do produto. 
 
Para esta etapa de produção enumeram-se algumas considerações importantes (DapHabitat, 
2015): 

– As fronteiras do sistema com a natureza são definidas de modo a incluírem os processos 
que fornecem as entradas de materiais e de energia no sistema e os processos posteriores 
de produção e de transporte até à portão de saída da fábrica, assim como o 
processamento de quaisquer resíduos gerados por estes processos; 

 
– Na entrada de materiais secundários ou de energia recuperada a partir de combustíveis 

secundários, a fronteira do sistema entre o sistema estudado e o sistema precedente é 
definida pelo instante em que as saídas do sistema precedente; 

 
– Os fluxos que saem do sistema na fronteira de fim-de-resíduo da fase de produto (A1-

A3) devem ser atribuídos como co-produtos. As cargas e os benefícios associados aos 
co-produtos atribuídos não devem ser declarados no módulo D. 

 
Para cada sub-módulo de informação apontam-se os seguintes processos (NP 15804): 
 
i.) Módulo A1 - Extração e processamento de matérias-primas 
 Extração e processamento das matérias-primas e produção e processamento da biomassa;  
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 Reutilização de produtos ou de materiais provenientes de um sistema de produto 

precedente; 
 Processamento de materiais secundários utilizados como entrada para a fabricação do 

produto, mas excluindo os processos que fazem parte do processamento dos resíduos no 
sistema de produto precedente; 

 Produção de eletricidade, de vapor e de calor a partir de fontes de energia primária, 
incluindo também a extração, refinação e transporte; 

 Recuperação de energia e outros processos de recuperação a partir de combustíveis 
secundários, mas excluindo os processos que fazem parte do processamento dos resíduos 
no sistema de produto precedente; 

ii.) Módulo A2 - Transporte até à unidade produtiva  
 Transporte até à porta da fábrica e transporte interno; 
iii.) Módulo A3 - Produção 
 Produção de materiais auxiliares ou de pré-produtos; 
 Fabricação de produtos e de co-produtos; 
 Fabricação de embalagens; 
iv.) Módulo A1-A3 - Processamento até ao estado de fim-de-resíduo ou eliminação dos 

resíduos finais, incluindo quaisquer embalagens que não saiam pela porta da fábrica com 
o produto.  

II. Fase de construção 
A fase do processo de construção é uma fase opcional e inclui aprovisionamento de todos os 
materiais e energia, e o processamento do resíduo ou seu destino final, e informações sobre o 
transporte e instalação do produto. 
 
Para cada sub-módulo de informação assinalam-se os seguintes processos: 
 
i) Módulo A4 - Transporte 
 Transporte da porta da fábrica até ao estaleiro de construção. 
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ii) Módulo A4-A5  
 Armazenamento dos produtos, incluindo o fornecimento de aquecimento, de 

arrefecimento, de controlo de humidade; 
 Resíduo de produtos de construção; 
 Processamento dos resíduos resultantes da embalagem dos produtos e dos resíduos de 

produtos durante os processos de construção até ao estado de fim-de-resíduo ou à 
eliminação dos resíduos finais. 

iii) Módulo A5 - Processo de instalação do produto 
 Instalação do produto no edifício, incluindo a fabricação e o transporte dos materiais 

auxiliares e a energia ou a água requeridas para a instalação ou o funcionamento do 
estaleiro de construção. Inclui também as operações no estaleiro relativas ao produto. 

Os cenários a definir e os fundamentos a aplicar para o cálculo deverão ser convenientemente 
descritos e apresentados na DAP em concordância com a norma. 
 
III. Fase de utilização 
A fase de utilização inclui os módulos de informação opcionais que abrangem o período desde 
a entrega do edifício até à sua desconstrução ou à sua demolição. A duração da fase de utilização 
dos produtos poderá ser diferente da vida útil requerida do edifício (RCP: modelo base – 
produtos e serviços de construção, 2015). 
 
Deverão incluir nesta fase, para além, dos módulos de informação com função dos produtos, 
equipamentos e serviços de construção, também a proteção, conservação, monitorização ou 
controlo do edifício ou outros trabalhos como manutenção, reparação, substituição e 
reabilitação. 
 
Os módulos encontram-se agrupados, consoante a sua especificidade, o que não invalida a 
fragmentação e para tal deverá ser devidamente comprovado e fundamentado na DAP. 
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IV. Módulos de informação da etapa de utilização relativos aos componentes da 

construção (B1-B5) 
Para cada sub-módulo de informação sugerem-se os seguintes processos: 
 
i)  Módulo B1 - Utilização do produto instalado 
O módulo ”utilização do produto instalado” abrange os aspetos e impactes ambientais 
associados a componentes do edifício durante a sua utilização prevista. 
 
ii)  Módulo B2 - Manutenção 
Compreende todas as intervenções técnicas e administrativas durante a vida útil de modo a 
manter o mesmo nas condições adequadas de funcionamento do produto instalado num edifício 
ou numa obra de construção. Inclui as atividades de manutenção preventiva e regular, como a 
limpeza, e a assistência planeada, a correção ou a reparação das partes gastas, danificadas ou 
degradadas. O consumo de água e de energia requerida para a limpeza, no âmbito da 
manutenção, deve ser incluída neste módulo e não nos módulos B6 e B7. 
 
iii) Módulo B3 - Reparação 
Consideram-se todas as ações técnicas e administrativas durante a vida útil, associadas ao 
tratamento corretivo ou reativo de um produto de construção ou das suas partes instaladas no 
edifício ou na obra de construção para o repor num estado aceitável que lhe permita assegurar 
os seus desempenhos funcionais e técnicos requeridos. Engloba ainda a preservação das 
qualidades estéticas do produto. Deverá também ficar agregada ao módulo ”reparação” a 
substituição de um componente ou de uma parte quebrada em consequência de um dano, 
enquanto ao módulo ”substituição” deverá ficar adstrita a substituição do elemento completo 
que foi danificado. 
 
As fronteiras da ”reparação” devem incluir: 

1. O processo de reparação da parte reparada de um componente, incluindo: 
- a produção da parte reparada de um componente e de materiais auxiliares; 
- o consumo de energia e de água associado; 
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- os aspetos e os impactes da produção e do transporte dos resíduos de materiais durante 

processo de reparação; 
2. O transporte da parte reparada do componente e dos materiais auxiliares, incluindo os 

aspetos e os impactes relacionados com a produção de quaisquer resíduos de materiais 
durante o transporte ligado à reparação; 

3. Os processos de fim de vida dos resíduos gerados pelos processos de transporte e de 
reparação, incluindo a parte do componente e dos materiais auxiliares removidos. 

iv)  Módulo - B4 - Substituição 
O módulo considera os aspetos e impactes ambientais relacionados com a substituição de um 
produto de construção, de modo a que o mesmo retome a sua condição de desempenho técnico 
e funcional, por substituição total de um elemento de construção. No caso de se substituir todo 
o elemento de construção, tal deve ser considerado como reabilitação. A produção e transporte 
de produtos auxiliares necessários para esta etapa, uso de água e energia, bem como o transporte 
e a gestão de qualquer resíduo produzido, devem ser considerados. 
As fronteiras para a ”substituição” devem incluir: 

- a produção dos componentes e de materiais auxiliares utilizados para substituição; 
- o processo de substituição, incluindo os consumos de água e de energia associados assim 

como os aspetos de produção e os impactes dos resíduos de materiais utilizados durante 
o processo de substituição; 

- o transporte dos componentes e dos materiais auxiliares utilizados para a substituição, 
incluindo os aspetos e os impactes da produção de qualquer desperdício de material 
danificado durante o transporte; 

- os processos de fim de vida dos resíduos gerados pelos processos de transporte e de 
substituição, incluindo os componentes e os materiais auxiliares removidos. 

v) Módulo B5 – Reabilitação 
Combinação de todas as atividades técnicas e administrativas durante a vida útil de um produto 
associadas ao retorno de um edifício ou outra obra de construção, ou das suas partes, a um 
estado que lhe permite assegurar as funções requeridas. Estas atividades abrangem um  
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programa concertado de manutenção, uma atividade de reparação e/ou de substituição, sobre 
uma parte significativa ou uma secção completa do edifício. 
As atividades de restauro deverão ser incluídas na reabilitação. 
As fronteiras da reabilitação devem incluir: 

- a produção dos componentes e dos materiais auxiliares utilizados para a reabilitação; 
- o processo de reabilitação e o consumo de água e de energia associado, incluindo os 

aspetos e os impactes relacionados com a produção dos resíduos de materiais utilizados 
durante o processo de reabilitação; 

- o transporte do componente e dos materiais auxiliares utilizados para a reabilitação, 
incluindo os aspetos e os impactes relacionados com a produção de resíduos durante o 
transporte; 

- os processos de fim de vida dos resíduos gerados pelos processos de transporte e de 
reabilitação, incluindo os componentes e os materiais auxiliares removidos. 
 

V. Módulos de informação da fase de utilização ligados à exploração do edifício: 
 

i.) Módulo B6 - Energia consumida com o funcionamento dos sistemas técnicos 
integrados do edifício 

As fronteiras do módulo "Energia consumida com o funcionamento dos sistemas técnicos 
integrados do edifício" devem incluir, de acordo com a NP 15804, a energia consumida durante 
o funcionamento do produto (sistema técnico integrado do edifício), assim como os aspetos e 
impactes ambientais que lhe estão associados, incluindo o processamento e o transporte dos 
resíduos gerados no estaleiro pela utilização da energia. 
 
Os sistemas técnicos integrados do edifício são os equipamentos técnicos instalados que 
suportam o funcionamento de um edifício ou de uma obra de construção.  
 
Os aspetos ligados à produção, ao transporte e à instalação dos equipamentos requeridos para 
fornecer energia ao edifício devem ser atribuídos aos módulos A1-A5. A energia consumida 
durante as atividades de manutenção, de reparação, de substituição ou de reabilitação dos  
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equipamentos deve ser adstrita aos módulos B2-B5. Os aspetos ligados ao processamento dos 
resíduos e à remoção final dos equipamentos devem ser atribuídos aos módulos C1-C4. 
 

ii.) Módulo B7 - Água consumida pelos sistemas técnicos integrados do edifício em fase 
operacional 

O módulo "Água consumida pelos sistemas técnicos integrados do edifício em fase 
operacional" engloba o período entre a entrega do edifício ou da obra de construção e a 
desconstrução ou a demolição do edifício. 
 
As fronteiras do módulo "água consumida pelos sistemas técnicos integrados do edifício em 
fase operacional" devem incluir a água consumida durante o funcionamento do produto, assim 
como os aspetos e impactes ambientais associados, considerando o ciclo de vida da água, 
incluindo a produção e o transporte da água e tratamento das águas residuais. 
 
Os sistemas técnicos integrados do edifício são os equipamentos técnicos instalados que 
suportam o funcionamento do edifício.  
 
VI. Fase de fim de vida 
A fase de fim de vida do produto de construção tem início quando este é substituído, 
desmontado ou desconstruído do edifício ou da obra de construção e não apresenta qualquer 
outra funcionalidade. Esta pode também iniciar-se no fim de vida do edifício, segundo a escolha 
do cenário de fim de vida do produto. 
 
Durante a fase de fim de vida do produto ou do edifício, todas as saídas resultantes da 
desmontagem, da desconstrução ou da demolição do edifício, dos processos de manutenção, de 
reparação, de substituição ou de reabilitação, todos os detritos, todos os produtos de construção, 
materiais ou elementos de construção, etc., saindo do edifício são primeiramente considerados 
como resíduos.  
 
No entanto, estas saídas atingem o estatuto de fim-de-resíduo quando preenchem o conjunto 
dos seguintes critérios: 
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- o material, produto ou elemento de construção recuperado é geralmente utilizado para 

fins específicos; 
- existe um mercado ou uma procura, identificado por exemplo por um valor económico 

positivo, para tal material, produto ou elemento de construção recuperado; 
- o material, produto ou elemento de construção recuperado satisfaz as exigências técnicas 

para as utilizações específicas e respeita a regulamentação e as normas existentes 
aplicáveis aos produtos; 

- a utilização do material, produto ou elemento de construção recuperado não terá impactes 
globais negativos sobre o ambiente ou a saúde humana. 

O critério relativo aos "impactes globais negativos sobre o ambiente ou a saúde humana" deve 
referir-se aos valores limite dos poluentes fixados pela regulamentação em vigor no momento 
da avaliação e deve, se necessário, ter em conta os efeitos negativos sobre o ambiente. A 
presença de substâncias perigosas nos resíduos ultrapassando esses limites, ou apresentando 
uma ou mais propriedades enumeradas na regulamentação existente aplicável, por exemplo na 
Diretiva Europeia Tabela Resíduos, impede os resíduos de atingirem o estado de fim-de-
resíduo. 
 
As fronteiras do sistema de fim de vida do sistema de produto de construção em relação ao 
módulo D são fixadas ao nível em que as saídas, isto é os materiais ou combustíveis 
secundários, atingiram o estado de “fim-de-resíduo”  
 
A fase de fim de vida inclui os módulos de informação opcional seguintes: 
 
 Módulo C1 - Desconstrução, incluindo a desmontagem ou a demolição, do produto do 

edifício, incluindo a classificação inicial dos materiais no estaleiro; 
 Módulo C2 - Transporte do produto descartado no âmbito do processamento dos 

resíduos, por exemplo para uma instalação de reciclagem, e transporte dos resíduos, por 
exemplo para a sua eliminação final. 

 Módulo C3 - Processamento dos resíduos. A recolha de frações de resíduos provenientes 
da desconstrução e processamento dos resíduos de fluxos de materiais destinados a uma 
reutilização, a uma reciclagem e a uma recuperação de energia. O  
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processamento dos resíduos deve ser modelado e os fluxos elementares devem ser incluídos no 
inventário. Os materiais destinados à recuperação de energia são identificados com base numa 
eficiência de recuperação de energia superior a 60%, respeitando a regulamentação existente. 
Os materiais que permitam uma recuperação de energia com uma eficiência inferior a 60% não 
são considerados como materiais destinados à recuperação de energia. 
 Módulo C4 - Eliminação dos resíduos incluindo o pré-tratamento físico e a gestão do 

estaleiro de eliminação.  
As cargas (por exemplo emissões) induzidas pela eliminação dos resíduos no módulo C4 
são consideradas como fazendo parte do sistema de produto em estudo, segundo o 
“princípio do poluidor pagador”. Contudo, se este processo gera energia, tal como o calor 
e a energia gerados pela incineração ou a colocação em aterro dos resíduos, os benefícios 
potenciais ligados à utilização desta energia no sistema de produto seguinte são atribuídos 
ao módulo D e são calculados utilizando os processos de substituição médios correntes. 
 

VII. Benefícios e cargas além das fronteiras do sistema de produto no módulo D 
O módulo de informação D visa a transparência no que respeita aos benefícios ou às cargas 
para o ambiente geradas pelos produtos reutilizáveis, os materiais recicláveis e/ou os 
transportadores de energia saindo de um sistema de produto, por exemplo sob a forma de 
materiais ou combustíveis secundários. 
 
Todos os benefícios e cargas líquidos declarados resultantes de fluxos líquidos, saindo do 
sistema de produto que não foram atribuídos como co-produtos e que atingiram o estado de 
fim-de-resíduo, devem ser incluídos no módulo D. 
 
Os impactes evitados associados a co-produtos atribuídos não devem ser incluídos no módulo 
D. 
 
VIII. Critérios de Exclusão 
Os critérios de exclusão (cut-off) de entradas e saídas do estudo de ACV, de módulos de 
informação e de qualquer outra informação adicional, estabelecem os fluxos de material e  
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energia, associados a um sistema de produto, que se podem excluir. Estes critérios não devem 
ser aplicados para ocultar dados, mas sim para tornar o processo de cálculo eficiente. 
 
Deve ser seguido o seguinte procedimento para a exclusão de entradas e de saídas: 

– todas as entradas e saídas de um processo (unitário) para os quais os dados estão disponíveis 
devem ser incluídas no cálculo. Os dados em falta poderão ser substituídos por hipóteses 
conservativas com dados médios ou genéricos e tais escolhas devem ser documentadas; 

– em caso de dados de entrada insuficientes ou em falta para um processo unitário, os critérios 
de corte devem ser de 1% para o consumo de energia primária renovável e não renovável 
e de 1% da entrada total de massa deste processo unitário. O total dos fluxos de entrada 
negligenciados por módulo, deve ser igual ao máximo de 5% do consumo de energia e da 
massa. Podem ser utilizadas hipóteses conservativas associadas a verificações de 
semelhanças e a um julgamento de especialista para demonstrar a conformidade com estes 
critérios; 

– deverá ser tido especial atenção  em incluir fluxos de materiais e de energia conhecidos por 
serem suscetíveis de provocar emissões significativas no ar e na água ou no solo 
relacionadas com os indicadores ambientais da NP 15804.  
 

IX. Seleção de dados / Caraterização de dados 
Sempre que possível devem ser utilizados dados reais e específicos dos processos unitários, ou 
dados médios obtidos a partir de processos de produção específicos. Podem utilizar-se dados 
genéricos constantes de bases de dados representativas de estudos de ACV, no caso da ausência 
de dados específicos e sempre que esses sejam representativos para a finalidade. 
 
Além disso, aplicam-se as regras seguintes, de acordo com a EN 15804: 

– uma DAP média descrevendo um produto médio ou uma classe de produto deve ser 
calculada utilizando os dados médios representativos dos produtos declarados na DAP; 

– uma DAP descrevendo um produto específico deve ser calculada utilizando dados 
específicos pelo menos para os processos sobre os quais o produtor tem influência. Podem 
ser utilizados dados genéricos para os processos sobre os quais o produtor não  
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pode exercer influência, por exemplo os processos que tratam da produção de bens 
essenciais que constituem entradas, por exemplo a extração de matérias-primas ou a 
produção de eletricidade, muitas vezes designados como dados a montante; 

– uma DAP específica cobrindo todas as etapas do ciclo de vida (do berço ao túmulo) 
poderá ser calculada utilizando dados genéricos para certos processos a jusante, por 
exemplo a incineração dos resíduos. Por razões de comparabilidade o cálculo da etapa de 
utilização deve ser baseado na informação técnica adicional; 

– a informação técnica adicional para a elaboração de cenários das etapas do ciclo de vida 
do edifício deve ser informação específica ou informação média específica quando um 
produto médio ou uma classe de produto são declarados; 

– a documentação relacionada com a representatividade tecnológica, geográfica e temporal 
relativa aos dados genéricos deve ser fornecida no relatório de projeto. 

–  
Tabela 5 – Aplicação de dados genéricos e dados específicos (RCP: modelo-base – Produtos e 

serviços de construção, 2015) 

Módulos 
A1 – A3 A4 e A5 B1 – B7 C1 – C4 

Produção 
de bens e 
matérias-

primas 
Produção Instalação Utilização Fim de 

vida 

Tipo de 
processo A montante 

Processo sobre os 
quais o produtor 
tem influência 

A jusante 
Tipo de 
dados 

Dados 
genéricos 

Dados médios ou 
específicos/reais Dados genéricos 

 
X. Requisitos de qualidade dos dados 
A qualidade dos dados utilizados para calcular uma DAP deve ser tratada no relatório de 
projeto. Além disso, aplicam-se aos produtos de construção os seguintes requisitos específicos: 
 devem ser representativos e o mais atualizados possível. No caso dos dados genéricos 

estes não deverão ter mais de 10 anos e os dados específicos não deverão ter mais de 5 
anos; 
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 o conjunto de dados compilados deve referir-se a uma média de 1 (um) ano (se forem 

utilizados outros períodos de referência tal deve ser devidamente justificado); 
 o período de tempo, durante o qual as entradas e saídas do sistema devem ser 

contabilizados, é de 100 anos, a contar do ano para o qual o conjunto de dados é 
representativo. Só deve ser considerado um período de tempo superior caso seja relevante; 

 a representatividade tecnológica deve refletir a realidade do produto ou da classe de 
produto declarada; 

 para uma DAP média incluindo várias unidades de produção, a abrangência geográfica 
deve representar os dados médios ou gerais da região onde se encontra(m) o(s) unidade(s) 
de produção; 

 o conjunto de dados a utilizar deve ser completo de acordo com a fronteira do sistema 
definida. 
 

XI. Desenvolvimento de cenários ao nível de produtos 
No caso de serem consideradas na ACV outras etapas além da etapa de produto (A1–A3), a 
avaliação do desempenho ambiental do produto nessas etapas deve ser suportada por cenários 
apropriados, os quais deverão ser pormenorizadamente descritos na DAP. 
 
Os cenários devem suportar a avaliação do desempenho ambiental de um edifício no decurso 
das fases do seu ciclo de vida “construção, utilização, fim de vida”. Devem ser fornecidos 
apenas para a avaliação ambiental e baseado na informação técnica relevante definida da Norma 
NP EN 15804.  
 
Um cenário deve ser realista e representativo de uma das alternativas mais prováveis. Os 
cenários não devem incluir processos ou procedimentos que não são de uso corrente ou que não 
se demonstrou serem viáveis. 
 
Os cenários são comunicados para uma DAP que declara módulos de informação opcional, a 
informação técnica adicional relacionada com os cenários sustentando esses módulos 
constituem uma parte obrigatória da informação contida nos módulos de informação 
declarados. 
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XII. Unidades 
Devem ser utilizadas as unidades SI. As unidades de base são: metro (m), quilograma (kg), peso 
molecular em grama (mol). Todos os recursos são expressos em kg. 
 
As exceções são as seguintes: 
 os recursos utilizados para a entrada energética (energia primária), que são expressos em 

kWh ou em MJ, incluindo as fontes de energia renováveis tais como a energia 
hidroeléctrica ou a energia eólica; 

 o consumo de água, que é expresso em m3 (metros cúbicos); 
 a temperatura, que é expressa em graus Celsius; 
 o tempo, que é expresso em unidades práticas dependentes da escala de avaliação: minutos, 

horas, dias, anos. 

5.3.6 Análise de Inventário 
A análise de inventário fundamenta-se na recolha e cálculo dos dados para a quantificação das 
entradas e saídas relevantes do sistema de produto. 
 
5.3.6.1 Recolha de dados 
Os dados a recolher para o inventário podem ser medidos, calculados ou estimados, e 
quantificam as entradas e saídas de um processo unitário. Todos os dados a considerar no 
inventário devem ser recolhidos para cada processo unitário considerado na fronteira do sistema 
e podem ter diferentes fontes, pelo que é necessário documentar a origem destes e o seu ano de 
referência. No caso de recorrer a dados genéricos, as fontes a utilizar devem ser 
convenientemente referenciadas. 
 
5.3.6.2 Procedimento de cálculo 
Todos os procedimentos de cálculo e pressupostos devem estar fundamentados. É fundamental 
aplicar os procedimentos de forma coerente ao longo do estudo, segundo os requisitos e linhas 
de orientação descritos na ISO 14044:2006.  
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5.3.6.3 Regras de alocação 
Dever-se-á evitar a alocação através da divisão do processo unitário a ser alocado em dois ou 
mais subprocessos, de forma a incluir as funções adicionais relacionadas com os co-produtos. 
 
Segundo a  norma NP 15804, quando não é possível evitar a alocação, esta deve ser feita com 
base: 
 nas propriedades físicas quando a diferença de receitas geradas pelos co-produtos é baixa. 

A alocação volumétrica apenas poderá ocorrer quando todos os co-produtos têm 
densidades reais ou aparentes idênticas; 

 em todos os outros casos a alocação deve ser baseada em valores económicos; 
 os fluxos de materiais que apresentam propriedades inerentes específicas, devem ser 

sempre alocados de maneira a obter os fluxos físicos, seja qual for a alocação selecionada 
para o processo. 

A soma das entradas e saídas de um processo unitário depois da feita a alocação deve ser igual 
à soma das entradas e saídas desse processo unitário antes de serem aplicadas as regras de 
alocação. 
 
5.4 Avaliação de Impacte 
A avaliação de impacte do ciclo de vida estima os potenciais impactes ambientais, utilizando 
os dados do inventário do ciclo de vida de um produto. A avaliação reúne os dados do inventário 
a categorias específicas de impacte ambiental e a indicadores de categoria para se compreender 
os impactes. 
 
As categorias de impacte a considerar são: 
 Aquecimento Global; 
 Depleção da camada do ozono; 
 Acidificação dos recursos hídricos e do solo; 
 Eutrofização; 
 Oxidação fotoquímica; 
 Depleção de recursos abióticos (elementos); 
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 Depleção de recursos abióticos (combustíveis fósseis). 

A avaliação de impacte deve ser realizada, obrigatoriamente, de acordo com o ponto 6.5 da 
norma EN 15804. 
 
5.5 Conteúdo de uma DAP 
Uma DAP inclui informações gerais relativas ao programa de registo e à organização 
requerente. 
 
Deve ser considerado na DAP a seguinte informação: 
 o nome e a morada do(s) produtor(es); 
 a descrição da utilização do produto de construção/classe de produto e a unidade funcional 

ou declarada a que se referem os dados; 
 a identificação do produto de construção/classe de produto pelo seu nome (incluindo 

qualquer código de produto) e uma representação visual simples do produto de 
construção/classe de produto a que se referem os dados; 

 descrição das principais características técnicas do produto; 
 descrição da aplicação do produto ; 
 uma descrição dos principais constituintes e/ou materiais do produto; 
 o nome do programa utilizado, o nome e morada do operador do programa e, se assim se 

aplicar, o logótipo e a página da internet; 
 a data de publicação da declaração e o período de validade de 5 anos; 
 a informação indicando as etapas não consideradas, se a declaração não é baseada numa 

ACV abrangendo todas as etapas do ciclo de vida; 
 uma menção indicando que as DAP de produtos de construção poderão não ser 

comparáveis se não estiverem em conformidade com a EN 15804 e com o RCP; 
 no caso em que uma DAP é declarada como desempenho ambiental médio para um certo 

número de produtos, deve ser incluída uma menção a este respeito na declaração, 
acompanhada de uma descrição da gama/variabilidade dos resultados da AICV; 

 o(s) local(ais), o produtor ou o grupo de produtores ou seus representantes para os quais 
a DAP é representativa; 
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 a declaração do conteúdo em materiais do produto deve pelo menos enumerar as 

substâncias contidas no produto que constam na “Lista das substâncias que suscitam 
elevada preocupação candidatas à autorização” quando o seu conteúdo ultrapassa os 
limites para registo pela Agência Europeia dos Produtos Químicos; 

 a informação indicando onde obter elementos explicativos. 
 

5.5.1 Declaração dos parâmetros ambientais derivados da ACV  
As informações relacionadas com o desempenho ambiental do produto têm como suporte a base 
do estudo de ACV, definindo-se (NP 15804): 

 a unidade funcional ou unidade declarada;  
 as etapas do ciclo de vida e o diagrama de fluxos de entrada e saída do sistema;  
 parâmetros que descrevem os potenciais impactes ambientais;  
 parâmetros que descrevem a utilização de recursos;  
 parâmetros que descrevem a produção de resíduos;  
 outros parâmetros ambientais considerados; 
 informação ambiental adicional. 

 
5.5.2 Regras para a declaração de informações da ACV por módulo 
É necessário fornecer as informações de forma modular de forma a simplificar a avaliação de 
impactes ambientais nas diversas fases de ciclo de vida 
 
Para o desenvolvimento de uma DAP é necessário especificar qual o tipo de análise a declarar: 

 DAP "do berço ao portão": neste caso não se deve declarar a vida útil de referência 
(VUR), sendo declarada como "não especificada"; 

 DAP "do berço ao portão com opções": deve-se declarar a VUR, caso se tenha 
definido cenários relativos aos módulos A1-A3 e B1-B5; 

 DAP "do berço ao túmulo": neste caso a DAP abrange todas as etapas do ciclo de vida 
incluindo todos os módulos das etapas A a C, sendo necessário declarar a VUR. 
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Alguns módulos poderão não ser relevantes para o desempenho ambiental de um produto, 
sessas situações, o módulo deve ser declarado “não relevante” não como um resultado de zero. 
 
5.5.3 Parâmetros que descrevem os potenciais impactes ambientais 
As informações relacionadas com os impactes ambientais são expressas por categorias de 
impacte provenientes do estudo de ACV.  
 
Na Tabela 6 encontram-se declarados os parâmetros dos impactes ambientais. 

Tabela 6 – Parâmetros de impactes ambientais (NP 15804) 

Categoria de impacte Parâmetro 
Parâmetro unitário expresso 

por unidade 
funcional/declarada 

Aquecimento global Potencial de aquecimento 
global (GWP) 

kg dióxido de carbono (CO2) equivalente. 
Depleção da camada de 
ozono 

Potencial de depleção da 
camada do ozono estratosférica 
(ODP) 

kg triclorofluorometano (CFC-
11) equivalente. 

Acidificação Potencial de acidificação do 
solo e da água (AP) 

kg dióxido de enxofre (SO2) equivalente. 
Eutrofização Potencial de eutrofização (EP) kg fosfato (PO43-) equivalente. 
Oxidação fotoquímica Potencial de formação do ozono 

troposférico (POCP) kg eteno (C2H4) equivalente. 
Depleção dos recursos 
abióticos (elementos) 

Potencial de depleção para os 
recursos abióticos não fósseis  
(ADP-elementos) 

kg antimónio (Sb) equivalente. 
Depleção dos recursos 
abióticos (combustíveis 
fósseis) 

Potencial de depleção para os 
recursos abióticos fósseis  
(ADP-combustíveis fósseis) 

MJ, poder calorífico inferior 
(PCI)  

 
5.5.4 Parâmetros que descrevem a utilização dos recursos 
Na Tabela 7 estão expostos os parâmetros que descrevem o uso de materiais renováveis e não 
renováveis, da energia primária renovável e não renovável e da água, recolhidos com base nos 
dados de Inventário do estudo de ACV. 
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Tabela 7 – Parâmetros que descrevem a utilização de recursos (NP 15804) 

Parâmetro Unidade do parâmetro expressa 
por unidade funcional/declarada 

Utilização de energia primária renovável 
(excluindo recursos de energia primária 
renováveis utilizados como matérias-primas) 

MJ, poder calorífico inferior (PCI) 

Utilização dos recursos de energia primária 
renováveis utilizados como matérias-primas MJ, poder calorífico inferior (PCI) 
Utilização total dos recursos de energia primária 
renováveis (energia primária e recursos de energia 
primária utilizados como matérias-primas) 

MJ, poder calorífico inferior (PCI) 

Utilização de energia primária não renovável 
(excluindo recursos de energia primária não 
renovável utilizados como matérias-primas) 

MJ, poder calorífico inferior (PCI) 

Utilização dos recursos de energia primária não 
renováveis utilizados como matérias-primas MJ, poder calorífico inferior (PCI) 
Utilização total dos recursos de energia primária 
não renováveis (energia primária e recursos de 
energia primária utilizados como matérias-
primas) 

MJ, poder calorífico inferior (PCI) 

Utilização de material secundário kg 
Utilização de combustíveis secundários 
renováveis MJ, poder calorífico inferior (PCI) 
Utilização de combustíveis secundários não 
renováveis MJ, poder calorífico inferior (PCI) 
Utilização do valor líquido de água doce m3 

 
5.5.5 Outra informação ambiental que descreve diferentes categorias de 

resíduos e fluxos de saída 
Os parâmetros que descrevem categorias de resíduos e outros fluxos de materiais são fluxos de 
saída, decorrentes do inventário do ciclo de vida do produto. Deverá sempre ser  
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contabilizada, através de parâmetros (que se apresentam na Tabela 8), quantidade de resíduos 
depositados mesmo que a deposição final dos resíduos não seja contemplada nas fronteiras do 
sistema do produto.  
 

Tabela 8 – Parâmetros relacionados com diferentes categorias de resíduos (NP 15804) 

Parâmetro 
Unidade do parâmetro 
expressa por unidade 
funcional/declarada 

Resíduos perigosos eliminados kg 
Resíduos não perigosos eliminados kg 
Resíduos radioativos eliminados kg 

 
Tabela 9 – Parâmetros que descrevem outros fluxos de saída (NP15804) 

Parâmetro 
Unidade do parâmetro 
expressa por unidade 
funcional/declarada 

Componentes para reutilização kg 
Materiais para reciclagem kg 
Materiais para recuperação de energia kg 
Energia exportada MJ, por vetor energético 

 
 
5.6 Cenários e Informação Técnica adicional 
Para apoio ao desenvolvimento dos cenários,  a informação técnica adicional suporta os cálculos 
e os parâmetros declarados de ACV, referentes às etapas adicionais de ciclo de vida.  
 
Se a DAP incluir todas as etapas de ciclo de vida, todos os módulos opcionais relevantes devem 
ser calculados com base em cenários adequados e os parâmetros da ACV devem ser claros. 
 
5.6.1 Etapa do processo de construção 
i) Módulo A4 - Transporte  
No pressuposto de incluir informação técnica adicional relativa ao transporte do portão da 
fábrica para o local da obra é essencial descrever o cenário. Para isso, recorre-se à Tabela 10 
onde se podem encontrar explanados os parâmetros a considerar para descrever o cenário. 
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Tabela 10 - Parâmetros que descrevem o transporte para o local de construção (NP 15804) 

Parâmetro 
Unidade do parâmetro expressa 

por unidade 
funcional/declarada 

Tipo de veículo utilizado (de acordo com a Diretiva 
Europeia 2007/37/EC) Não aplicável 
Tipo de combustível  
Consumo de combustível 

l/ km 
(litro de combustível por 

distância) 
Distância percorrida km 
Capacidade de utilização (ida e volta; em % de 
volume disponível, dado que em princípio será esse 
o parâmetro que condiciona a quantidade de 
produto transportado em cada veículo) 

% (carga útil) 

Carga transportada kg 
Volume transportado m3 
Densidade de carga kg/m3 

 
ii) Módulo A5 - Processo de instalação 
Se a DAP incluir informação técnica adicional relativa à instalação do produto no edifício, a 
especificação do cenário respetivo deve conter a informação apresentada na Tabela 11. 
 

Tabela 11 – Instalação do produto no local (NP 15804) 

Parâmetro 
Unidade do parâmetro 
expressa por unidade 
funcional/declarada 

Materiais acessórios para instalação (especificado por material) kg ou outras unidades, 
conforme apropriado 

Uso de água m3 
Utilização de outros recursos kg 
Descrição quantitativa de fontes de energia (mix energético 
regional) e respetivo consumo durante o processo de instalação kWh ou MJ 
Produção de resíduos no local da obra resultantes da instalação 
do produto e antes do processamento dos mesmos (especificado 
por tipo de resíduo) 

kg 

Saída de materiais (especificado por tipo) como resultado do 
processamento de resíduos no local da obra, por exemplo 
materiais para reciclagem, valorização energética, para aterro, 
eliminação  

kg 

Emissões diretas para o ar, solo e água kg 
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5.6.2 Etapa de utilização 
I. Vida útil de referência (VUR) 
A descrição da vida útil de referência é preferencialmente fundamentada em dados médios 
recolhidos no início ou fim da vida de utilização. Na Tabela 12 pode-se obter as condições de 
referência para o desempenho técnico e funcional, bem como, a vida útil de referência.  
 

Tabela 12 – Parâmetros definidos para a Vida Útil de Referência (NP 15804) 

Parâmetro 
Unidade do parâmetro 
expressa por unidade 
funcional/declarada 

Vida útil de referência  anos 
Propriedades declaradas do produto (no portão da 
fábrica), acabamentos, etc. Unidade apropriada 
Parâmetros de aplicação (se instruído pelo produtor), 
incluindo referência a práticas apropriadas  Unidade apropriada 
Âmbito de aplicação (ex.: fachadas, paredes interiores, 
tetos falsos, coberturas tradicionais e/ou invertidas, pisos 
e paredes enterradas, aplicação na vertical e/ou na 
horizontal) 

- 

A qualidade do trabalho estimada, quando instalado de 
acordo com as indicações do produtor Unidade apropriada 
Condições ambientais exteriores (para aplicações 
exteriores), por exemplo, condições climáticas, poluentes, 
orientação do edifício, temperatura, etc. 

Unidade apropriada 

Condições ambientais interiores (para aplicações 
interiores), por exemplo temperatura, humidade, 
exposição química, etc. 

Unidade apropriada 

Condições de utilização, por exemplo a frequência de 
utilização, exposição mecânica, etc. Unidade apropriada 
Manutenção, por exemplo frequência requerida, tipo, 
qualidade e substituição de componentes Unidade apropriada 
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II. Módulos B1-B7 informação relacionada com a composição do edifício e sua 

exploração 
 

i.) Módulo B1 - Utilização 
O módulo B1 diz respeito às emissões ambientais derivadas da utilização corrente do produto 
instalado no edifício. Este módulo não inclui as emissões relativas à utilização de energia e de 
água.  
 
Para produtos expostos ao ar interior dos edifícios depois da sua instalação, a informação a 
fornecer de forma a suportar o cenário de utilização é a seguinte: emissões para o ar interior de 
acordo com as normas relativas à medição de emissões de substâncias perigosas reguladas pelos 
materiais de construção utilizando métodos de ensaio harmonizados de acordo com as provisões 
dos respetivos comités técnicos das normas de produto europeus (quando estas normas não 
estiverem disponíveis, esta informação pode ser omitida); 
Para produtos em contato com o solo ou a água depois da sua instalação, a informação a fornecer 
de forma a suportar o cenário de utilização é a seguinte: emissões para o solo e água de acordo 
com as normas relativas à medição de emissões de substâncias perigosas reguladas pelos 
materiais de construção utilizando métodos de ensaio harmonizados de acordo com as provisões 
dos respetivos comités técnicos das normas de produto europeus. 

ii.) Módulo B2 - Manutenção 
No modulo B2 é feita a descrição do processo de manutenção ou indicação do local onde se 
poderá obter esta informação. Na Tabela 13 podemos encontrar descritos os parâmetros do 
processo de manutenção.  
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Tabela 13 – Parâmetros sobre o processo de manutenção (NP 15804) 

Parâmetro Unidade do parâmetro expressa 
por unidade funcional/declarada 

Ciclo de manutenção Número de vezes durante a VUR 
ou por ano 

Materiais auxiliares para a manutenção, por exemplo 
detergentes de limpeza kg/ciclo 
Resíduos resultantes do processo de manutenção 
(especificar materiais) kg 
Consumo líquido de água doce durante a manutenção m3 

Consumo de energia durante as operações de 
manutenção, por exemplo na limpeza a vácuo kWh ou kWh/ciclo 

 
iii.) Módulo B3 – Reparação 

Considera-se todas as ações técnicas de preservação das qualidades requeridas dos produtos. 
O módulo B3 consiste na compilação de aspetos e impactes ambientais resultantes de um: 

 do processo de reparação ou indicação do local onde se poderá obter esta informação; 
 do processo de inspeção ou indicação do local onde se poderá obter esta informação. 

 
Na Tabela 14 encontram-se descritos os parâmetros e unidades referentes ao processo de 
reparação. 

Tabela 14 - Parâmetros sobre o processo de reparação (NP 15804)   
Parâmetro Unidade do parâmetro expressa 

por unidade funcional/declarada 
Ciclo de reparação Número de vezes durante a VUR ou 

por ano 
Materiais auxiliares para a reparação, por exemplo 
lubrificantes (especificar os materiais) kg ou kg/ciclo 
Resíduos resultantes do processo de reparação 
(especificar materiais) kg 
Consumo líquido de água doce durante a reparação m3 

Consumo de energia (especificar tipo de energia) 
durante as operações de reparação, por exemplo 
operações com maquinaria, etc. 

kWh/VUR ou kWh/ciclo 
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iv.) Módulo B4 - Substituição: 
O módulo de informação B4 consiste na reunião de aspetos e impactes ambientais resultantes 
da reparação do produto quando não se encontra em perfeito funcionamento de modo a que  
recupere a condição essencial de desempenho. 
Abrange também a produção e transporte de produtos auxiliares necessários, bem como o 
transporte e gestão de qualquer resíduo produzido nas ações adotadas. 
Na Tabela 15 encontram-se descritos os parâmetros e unidades referentes ao processo de 
substituição 

Tabela 15 – Parâmetros de substituição (NP 15804) 

Parâmetro Unidade do parâmetro expressa 
por unidade funcional/declarada 

Ciclo de substituição Número de vezes durante a VUR ou 
por ano 

Resíduos resultantes do processo de substituição 
(especificar materiais) kg 
Consumo de energia (especificar tipo de energia) 
durante a substituição, por exemplo operações 
com maquinaria, etc. 

kWh/VUR ou kWh/ciclo 

Substituição de peças desgastadas durante o ciclo 
de vida do produto (especificar materiais), por 
exemplo zinco, chapas de aço, etc. 

kg 

 
v.) Módulo B5 - Reabilitação: 
No que respeita ao módulo de informação B5 as ações abrangem todas as atividades de 
manutenção, reparação e/ou substituição relativas ao edifício ou outros trabalhos de construção. 
Na Tabela 16 encontram-se descritos os parâmetros e unidades referentes ao processo de 
substituição. 
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Tabela 16 – Parâmetros de reabilitação (NP 15804) 
Parâmetro Unidade do parâmetro expressa 

por unidade funcional/declarada 
Ciclo de reabilitação Número de vezes durante a VUR ou 

por ano 
Materiais utilizados na reabilitação, por exemplo 
lubrificantes (especificar os materiais) kg ou kg/ciclo 
Resíduos resultantes do processo de reabilitação 
(especificar materiais) kg 
Consumo de energia (especificar tipo de energia) 
durante a reabilitação, por exemplo operações 
com maquinaria, etc. 

kWh/VUR ou kWh/ciclo 
 
Outras suposições necessárias para o desenvolvimento do cenário podem ser definidas, 
utilizando unidades apropriadas. 
 
Se a DAP incluir informação técnica adicional relativa aos sistemas técnicos integrados no 
edifício que utilizem energia ou consumam água durante a operação do edifício, a especificação 
do(s) cenário(s) respetivo(s) deve conter informação. 
 
vi.) Módulo B6 - necessidades de energia e Módulo B7 - necessidades de água durante a 

fase operacional 
 
O módulo B6 deve incluir a energia consumida durante o funcionamento do produto bem como 
os aspetos e impactes ambientais que lhe estão associados, incluindo o processamento e o 
transporte dos resíduos gerados pela utilização da energia. 
 
Na Tabela 17 encontram-se descritos os parâmetros e unidades referentes ao processo do 
módulo B6. 
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Tabela 17 – Parâmetros para utilização de energia (B6) e utilização de água (B7) (NP 15804) 

Parâmetro Unidade do parâmetro expressa 
por unidade funcional/declarada 

Materiais auxiliares especificados por kg de 
material kg ou unidades apropriadas 
Consumo líquido de água doce m3 
Tipo de energia consumida, por exemplo 
eletricidade, gás natural, etc. kWh 
Potência de equipamento kW 
Características de desempenho, por exemplo 
eficiência energética, emissões, variação do 
desempenho em função da capacidade de 
utilização, etc. 

Unidades apropriadas 

 
5.6.3 Etapa de fim de vida 
Para a informação técnica adicional referente aos processos de fim-de-vida, a especificação dos 
cenários devem conter a informação como se indica no Tabela 18. 

Tabela 18 – Parâmetros para a etapa de fim de vida (NP 15804) 
Parâmetro Unidade do parâmetro expressa por unidade 

funcional/declarada 
Processos de recolha especificados por 
tipo 

kg material recolhido separadamente 
kg material recolhido no mix dos resíduos de 

construção 
Processo de recuperação especificado por 
tipo 

kg para reutilização 

kg para reciclagem 
kg para valorização energética 

Destino final especificado por tipo Kg de produto ou material para deposição final 
 
Caso sejam definidos múltiplos processos de fim de vida, a avaliação de impacte deve ser 
apresentada por processo. Os cenários devem apenas delinear processos que sejam viáveis 
economicamente e tecnicamente. 
 
4.6.1 Módulo D 
A informação adicional necessária para a descrição dos respetivos cenários deve ser indicada 
na DAP, no caso existir benefícios e cargas ambientais além da fronteira do sistema. 



Avaliação do desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça 
Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil  

55 
 

 
5.6.4 Informação ambiental adicional 
Deve incluir-se na DAP informação adicional relacionada com aspetos ambientais (caso seja 
relevante), para além da informação ambiental da ACV, ICV ou módulos de informação.  
 
5.6.5 Informação ambiental sobre a libertação de substâncias perigosas 
A informação ambiental sobre a libertação de substâncias perigosas aponta os impactes 
ambientais causados no ar interior dos edifícios, no solo e nos leitos freáticos, durante a etapa 
de utilização do produto.  
 
i) Ar interior 
Como auxilio aos cenários definidos para a etapa de utilização devem-se indicar os produtos 
expostos ao ar interior após a instalação de modo a salvaguardar a saúde dos utilizadores ao 
nível do edifício.  
 
É importante declarar as emissões para o ar interior libertadas pelos produtos, tendo em conta 
as normas sobre a monitorização das emissões de substâncias perigosas regulamentadas, de 
acordo com as disposições e as Normas Europeias de produtos ou regulamentação nacional, se 
existirem. 

 
ii) Solo e água 
A informação ambiental adicional deve ser fornecida para os produtos que poderão estar em 
contato com o solo ou emitir substâncias, na fase de utilização. 
 
Desta forma é necessário declarar das emissões para o solo e para a água,  libertadas pelos 
produtos, em conformidade com as normas ou regulamentação nacional, no caso de existirem. 

 
5.6.6 Agregação dos módulos de informação 
Os indicadores declarados nos módulos de informação individuais das etapas de ciclo de vida 
de um produto, A1 a A5, B1 a B7, C1 a C4 e módulo D, não devem ser agregados para obter  
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um total ou subtotal das etapas do ciclo de vida A, B, C ou D, com exceção dos módulos de 
informação A1, A2 e A3 que poderão ser agregados. 
 
5.7 Verificação e Validade de uma DAP 
De acordo com a norma NP 15804, uma DAP é válida durante um período de cinco anos a 
contar da data de publicação (após validação), período no fim do qual deve ser revista e 
verificada.  
 
Uma DAP apenas deve ser revista e atualizada quando necessário para refletir as evoluções 
tecnológicas ou outras circunstâncias suscetíveis de modificar o conteúdo e a exatidão da 
declaração. No entanto, não ocorrendo modificações significativas no fim do período de 
validade, não é obrigatória refazer a DAP. 
 
O processo de verificação e o estabelecimento da validade de uma DAP deve ser conforme com 
a EN ISO 14025 e com ISO 21930. 
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6. OBJETO DE ESTUDO 
6.1 Enquadramento 
O principal objetivo do desenvolvimento da Declaração Ambiental do Produto de aglomerado 
negro de cortiça é a comunicação dos potenciais impactes ambientais, emissões e consumo de 
recursos, resultantes de todas as etapas necessárias à produção do produto. 
 
Servirá também de recurso de comparação entre DAP de produtos com caraterísticas funcionais 
idênticas, isto é, outros tipos de produtos existentes no mercado que poderão utilizar-se com a 
mesma função. 
 
Neste capítulo vai-se proceder ao estudo da analise do ciclo de vida para a avaliação dos 
impactes ambientais resultantes da produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça. 
 
Para isso, é realizado o inventario de ciclo de vida relativo à produção do aglomerado negro de 
cortiça na empresa. Após o levantamento do inventário procede-se a alocação dos materiais, de 
modo a perceber quais os impactes que devem ser atribuídos ao bloco em estudo. 
 
Para a avaliação é utilizada a base de dados Ecoinvent e o método CML baseline e determinados 
os resultados através da ferramenta de cálculo SimaPro. 
 
6.2  Processo de Produção dos Blocos de Aglomerado Negro de Cortiça 
O aglomerado negro de cortiça resulta de um processo de transformação da cortiça.  
A cortiça (mais especificamente a falca) resulta da mistura de cortiça virgem, entrecasco e 
lenho, retirada tradicionalmente com um machado ou enxó a partir dos ramos podados dos 
sobreiros (Figura 9), ou com equipamento específico (Gil, 1998; Oliveira, 2000). 
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Figura 9 – Montado de Sobreiros após a poda  

 
Após a recolha, procede-se à separação da falca do lenho usando como meios mecânicos uma 
máquina de dentes, ou um outro tipo de máquina destinada para o mesmo e a matéria-prima é 
triturada para obtenção de um granulado com dimensão variada, tal como se encontra 
representado na Figura 10.  

 
Figura 10 – Descortiçamento de forma mecânica 
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Na fase seguinte (Figura 11), procede-se à eliminação de impurezas, sobretudo de lenho e de 
entrecasco. Neste processo recorre-se ao auxilio de um tapete rolante vibratório para a 
separação e supervisionado por um elemento humano. 

 
Figura 11 – Separação do lenho que ainda permanece  

 

 
Figura 12 – Separação de material por densidade  

 
A falca atravessa um outro processo de separação de materiais (Figura 12), da qual resulta o 
refinamento da separação de materiais de acordo com a densidade. Quer isto dizer, que o 
material (Figura 13) com menor densidade (mais leves) são utilizados para regranulado de 
cortiça ou para reciclagem enquanto que os restantes seguem para o processo de transformação. 
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Figura 13 – Material restante do processo de separação dos materiais mais leves  

 
Todo o material é aproveitado neste processo e após a seleção e separação para as devidas 
finalidades, é devidamente armazenado em local próprio (Figura 14). 
 

 
Figura 14 – Armazenamento do regranulados de cortiça 

 
A aglomeração ocorre durante o processo de cozedura em um autoclave (Figura 15), que 
funciona também como molde. Através da insuflação de vapor de água sobreaquecido a cerca 
de 300-370ºC. O vapor sobreaquecido atravessa o regranulados e provoca a exsudação resinas 
da cortiça para a superfície e a expansão, limitando-se ao espaço confinado pela autoclave. Este  
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processo demora, dependendo do teor de humidade inicial do granulado, 17 a 30 minutos, na 
maioria dos casos. 
 

 
Figura 15 – Regranulado na autoclave 

 
O vapor de água insuflado na autoclave resulta do aquecimento de um forno (Figura 16) 
alimentado com os resíduos resultante dos resíduos de trituração e acabamentos.  
 

 
Figura 16 – Forno que funciona com os restos do processo de obtenção do granulado de 

cortiça  
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Figura 17 – Bloco retirado da autoclave após a cozedura 

 
Retirados os blocos da autoclave (Figura 17), atravessam os chuveiros de águas (Figura 18) de 
modo a acelerar o processo de arrefecimento e não verificar-se a carbonização interna do bloco. 
 

 
Figura 18 – Arrefecimento através de chuveiros  

de água 
 
 
Após esta passagem, os blocos são armazenados (Figuras 19 e 20) temporariamente até se 
encontrarem totalmente secos e posteriormente são cortados em placas de diferentes espessuras,  
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consoante as necessidades do cliente, por serras de fita. Para o ajuste de dimensões são usadas 
serras de disco, tal como se apresentam na Figura 21. 
 

 
Figura 19 – Alocação dos blocos para o total arrefecimento 

 

 
Figura 20 – Armazenamento dos blocos  

 
 
Da combustão do lenho nos fornos, resultam cinzas (Figura 21) que são aproveitadas para 
fertilização dos terrenos circundantes destinados à agricultura. 
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Figura 21 – Cinzas provenientes dos fornos 

 
6.3 Avaliação do Desempenho Ambiental 
A categoria dos produtos de aglomerado negro de cortiça inclui produtos destinados à redução 
das transferências de calor entre edifícios ou outros trabalhos de construção e o espaço exterior, 
ou entre espaços de construções. Todos os produtos de isolamento podem ser incluídos nesta 
categoria desde que sejam demonstradas as respetivas caraterísticas técnicas necessárias ao 
desempenho. 
 
O aglomerado negro de cortiça é um material com uma condutibilidade térmica de 0.037 a 
0.040 (W/m.◦C) e uma resistência térmica superior a 0,30 (m2.◦C/W), de acordo com dados do 
fabricante do material.  
 
6.4 Aplicação 
Os produtos pertencentes à categoria do aglomerado negro de cortiça e materiais da categoria 
de isolamentos térmicos têm um campo de aplicação vasto na edificação e, entre outros 
trabalhos de construção, podem ser aplicados em: 

- Edifícios industriais; 
- Edifícios agrícolas e de agropecuária; 
- Edifícios acessórios, anexos e instalações de carácter provisório;  
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- Pavilhões gimnodesportivos; 
- Aeroportos; 
- Habitações; 
- Edifícios administrativos e escolares. 

6.5 Cálculo para a ACV 
6.5.1 Etapas do ciclo de vida e módulos de informação  
A informação ambiental a declarar na DAP (não verificada) em desenvolvimento incluirá 
apenas as etapas obrigatórias do ciclo de vida, do “berço ao portão” (“cradle-to-gate”). 
 
As restantes etapas serão descritas através da criação de cenários desses mesmos módulos do 
ciclo de vida. No entanto, não serão consideradas para a avaliação dos impactes ambientais 
associados ao produto. 
 
6.5.2  Unidade funcional 
A unidade funcional para a quantificação do desempenho do aglomerado negro de cortiça é a 
seguinte: 
 
“ 1 m2 do material de aglomerado negro de cortiça com coeficiente de condutibilidade térmica 
de 0.04 W m.K ”.  
 
6.5.3  Unidade declarada 
A unidade declarada para a quantificação do desempenho do aglomerado negro de cortiça é: 
 
“1 Kg de bloco de Aglomerado Negro de Cortiça produzido”. 
 
6.5.4 Vida útil de referência (VUR) 
De acordo com a norma EN 15804:2012, a VUR apenas deverá ser considerada caso seja a fase 
de utilização (módulo B), do ciclo de vida do produto, e que neste caso não se aplica. 
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Desta forma, como não será considerada na análise do ciclo de vida do produto, a VUR apenas 
será considerada em termos de cenários, mas não será considerada na avaliação. 
 
6.5.5 Fronteira do sistema 
O tipo de análise ACV adotada será uma análise Cradle-to-Gate (do Berço ao Portão) 
correspondente à fase de produção do bloco em estudo. 
 
A etapa de produção é constituída por módulos de informação relacionados com a extração e 
processamento de matérias-primas, o seu transporte até à unidade produtiva/transformação e 
com a produção do produto. 
 
Para o aglomerado negro de cortiça, a fase de produto engloba: 
A1 - Extração e processamento de matérias-primas: 
 Extração da matéria-prima, a falca, resultante do processo da poda da árvore; 
A2 - Transporte à unidade produtiva  
 Transporte da falca ainda no estado virgem até ao portão da empresa em estudo. 
A3 - Produção 
 Produção do Aglomerado negro de cortiça e produção de biomassa; 
 Produção da fonte de alimentação à produção de energia, lenho; 
 Não serão considerados os impactes ambientais relacionados com as deslocações dos 

trabalhadores para as empresas. 
A1-A3 Processamento até ao estado de fim-de-resíduo ou eliminação dos resíduos finais. 
  Embalagens que não saírem acompanhar o produto (Resíduos). 

 
 
 
 
 



Avaliação do desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça 
Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil  

67 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Fronteiras do sistema relativo ao ciclo de vida do aglomerado negro de 
cortiça 

 

Cortiça 
Água 
Resmas de Papel  
Material de limpeza (Sulfato de Ma

tér
ias

-
pri

ma
s 

Produção do bloco de aglomerado 
negro de cortiça Pro

duç
ão 

Transporte 

Transporte 

Processo de Construção e Instalação do 
produto no edifício  

Pro
ces

so 
de 

Co
nst

ruç
ão 

e 

Uso 
Manutenção  
Reparação 

Substituição   Fas
e d

e 
uti

liza
ção

 

Desconstrução    

Fim
 de

 Vi
da 

Transporte 
Reutilização/ 
Reciclagem    

Tratamento de 
Resíduos 

Aterro 

NO2 COV 
NO  
Partículas 
totais em 
suspensão  

Co
mb

ust
íve

l (L
enh

o) 



Avaliação do desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça 
Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil  

68 
 

 
Na Figura 22 encontra-se representadas esquematicamente as fronteiras do sistema do ciclo de 
vida do aglomerado negro de cortiça. 
 
6.5.6   Critérios de Exclusão 
Todos os dados associados diretamente com a produção do produto será incluída na ACV. Os 
dados em falta poderão ser substituídos por hipóteses conservativas com dados médios ou 
genéricos, de acordo com a norma EN 15804-2012. 
 
O estudo contempla com o critério de exclusão de 1% de energia primária reutilizável e não 
reutilizável e 1% do total de capacidade da unidade do processo. 
Serão tidos em conta os fluxos de materiais e de energia conhecidos por serem suscetíveis de 
provocar emissões significativas no ar e na água ou no solo relacionadas com os indicadores 
ambientais que se apresentam indicadas na norma NP 15804-2012. 
 
6.5.7   Seleção de dados / Caraterização de dados 
Os dados específicos usados são baseados na produção de uma empresa durante o ano de 2012.  
 
Para o processo em que o produtor não fornece informação específica, como a extração da 
matéria-prima e produção de eletricidade, os dados genéricos foram obtidos através da base de 
dados de inventário de ciclo vida Ecoinvent  V3.0, considerando o contexto geográfico mais 
próximo do nacional. 
 
6.5.8   Qualidade dos dados 
Os dados específicos usados são baseados na produção de uma empresa durante o ano de 2012 
e resultam de leituras efetuadas nos equipamentos.  
Os dados genéricos, presentes na base de dados do Ecoinvent System Process foram atualizados 
em 2014 e na maioria criados em 2003.  
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6.5.9   Desenvolvimento de cenários ao nível do produto 
Na hipótese de serem consideradas na ACV outras etapas além da etapa de produto (A1–A3), 
a avaliação do desempenho ambiental dessas etapas deve ser suportada por cenários 
apropriados. 
Uma vez que não se aplica neste caso de estudo, as hipóteses apenas servem para demonstrar 
qual o procedimento adotar no caso de se pretender incluir estes módulos na ACV. 
 
I. Fase processo de construção 
A4) Transporte 
Transporte desde o portão da fábrica até ao local de construção. 
 
O produto será transportado num camião que respeita a norma Euro 4, com uma capacidade de 
carga de 25 t. A distância média percorrida será de 100 Km.  
 
A5) Processo de instalação do produto: 
Depois do produto ser descarregado do camião, proceder-se à remoção da embalagem e sua 
instalação.  
O processo normal de instalação das placas de aglomerado negro de cortiça, como material de 
isolamento em sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior, é o seguinte:  

1º. Limpar e regularização da fachada; 
2º. Espalhar massa adesiva na placa de cortiça 

e/ou fixar a placa utilizando buchas; 
3º. Colocar as placas com as juntas 

comprimidas; 
4º. Aplicar reboco fino / cola; 
5º. Colocar uma armadura de fibra de vidro; 
6º. Aplicar o reboco fino / cola; 
7º. Executar o revestimento final. 

Figura 23 – Pormenor parede 
exterior (Isocor, 2015) 
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Na Figura 23 apresenta-se um desenho esquemático de uma possível aplicação do aglomerado 
negro de cortiça como isolamento térmico. 
Estima-se que as perdas de produto geradas durante a instalação são de 2% em massa.  
 
II. Fase de utilização 
A fase de utilização divide-se nos seguintes módulos: 

B1) Utilização do produto instalado 
B2) Manutenção 
B3) Reparação 
B4) Substituição 
B5) Reabilitação 
B6) Necessidades de energia durante a fase operacional  
B7) Necessidades de água durante a fase de exploração; 

Após a instalação, o produto não necessita de qualquer entrada de energia ou material durante 
a sua fase de utilização. Além disso, o produto não é exposto ao interior do edifício ou ambiente 
em contacto com a água em circulação ou com o solo. Posto isto, e de acordo com a norma NP 
EN 15804:2012, a informação a conter em cada um dos referidos módulos é “Não Aplicável”. 
 
A vida de serviço do produto de referência (VUR) é a mesma do edifício onde está instalado, 
pois uma vez instalado corretamente, a durabilidade e dificuldade de acesso, faz com que a sua 
substituição não seja necessária ou praticável. 
 
No entanto, uma vez conhecido o tempo de vida esperado de um edifício, poderia ser 
considerado que a VUR do produto varia entre os 45 a 50 anos. 
 
Na Tabela 19 encontram-se descritos os parâmetros para o processo de instalação. 
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Tabela 19 – Processo de instalação 

 
Na Tabela 20 podem se encontrar os parâmetros para o uso operacional de água e energia. 
 

Tabela 20 – Uso operacional de água e energia 

 
Na Tabela 21 estão identificados os parâmetros para a substituição e manutenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parâmetro 
Parâmetro 

expresso em 
unidade declarada 

Materiais auxiliares à instalação Não se aplica 
Consumos de outros recursos Não se aplica 
Descrição quantitativa do tipo de energia e consumo durante 
o processo de instalação do produto Não se aplica 
Resíduos na obra resultantes pela instalação do produto 2% 
Saídas de materiais como resultado do processo de gestão 
dos resíduos em obra Não se aplica 
Emissões para o ar, água e solo Não encontrados 

Parâmetro 
Parâmetro expresso 

em unidade 
funcional 

Tipo de energia Não se aplica 
Saídas Não se aplica 
Consumo de água de água potável Não se aplica 
Representação caraterística Não se aplica 
Vida de serviço de referência 50 anos 
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Tabela 21 – Substituição e manutenção 

 
6.5.10 Fase de fim de vida 
i.) Módulo C1 - Desconstrução, demolição 
Findado a vida útil do produto, este será removido. Esta fase ocorre no âmbito de uma 
reabilitação do edifício ou durante a sua demolição. No caso da demolição de um edifício, os 
impactes atribuíveis à remoção do produto são desprezáveis. 
 
ii.) Módulo C2 - Transporte até ao local de processamento dos resíduos 
Para a definição do cenário de transporte, e tendo por base outros estudos semelhantes, define-
se que os resíduos da demolição são transportados por camião para um aterro localizado a 50 
km do local da obra. Admite-se ainda que o motor do camião está de acordo com a normativa 
Euro III. 
 
iii.) Módulo C3 - Processamento dos resíduos para a sua reutilização, recuperação e/ou 

reciclagem 

Parâmetro Parâmetro 
expresso em 

unidade funcional 
Manutenção Não se aplica 
Ciclo de manutenção Não se aplica 
Entradas energéticas necessárias à manutenção Não se aplica 
Consumo líquido de água doce durante a manutenção ou 
reparação Não se aplica 
Inspeção, manutenção ou processo de reparação Não se aplica 
Inspeção, manutenção ou ciclo de reparação Não se aplica 
Materiais auxiliares Não se aplica 
Troca de peças durante o ciclo de vida do produto Não se aplica 
Entradas de energia durante o processo de substituição Não se aplica 
Entradas de energia durante o processo de manutenção Não se aplica 
Resíduos resultantes da manutenção ou substituição Não se aplica 
Vida de referência do produto  50 anos 
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Todo o material que esteja em condições, garantindo as condições técnicas de uso, são 
reutilizáveis e/ou recicláveis. 
 
As placas removidas poderão ser usadas tal como se encontram ou então transformadas em 
regranulado (processo que reduz a placas em aglomerados de pequena dimensão) para posterior 
nova utilização. 
 
Não serão considerados gastos de energia no processo de transformação em regranulado, umas 
vez que o processo de produção de energia necessária para o processo é feita através de material 
aproveitado da matéria-prima. 
 
C4) Eliminação 
Todos os resíduos que não permitam qualquer tipo de reutilização ou reciclagem serão 
depositados em aterros. 
 
Na Tabela 22 estão descritos os processos e parâmetros relativamente ao fim de vida. 
 

Tabela 22 – Processo fim de vida 
 
 
 
 
 
 
6.5.11 Benefícios e cargas além das fronteiras do sistema, módulo de 

informação 
I.) Potencial de reutilização, recuperação e/ou reciclagem, expressos em impactes ou 

benefícios líquidos. 
A cortiça é um material de grande durabilidade e mantém as funcionalidades iniciais 
preservadas até ao final de vida útil sendo, deste modo, um material totalmente reciclável. 
 

Processo Parâmetro expresso em unidade funcional 
de componentes e produtos ou materiais 

Processos de recolha Não se aplica 
Sistemas de reciclagem Não se aplica 
Reutilização Não se aplica 
Eliminação final Não se aplica 
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Com o total reaproveitamento do produto, os impactes ambientais são considerados durante a 
fase de crescimento do sobreiro, ou seja, remete-se para o módulo A1. Quer isto dizer que não 
serão considerados neste trabalho os benefícios e cargas representantes  
 
6.6 Análise de Inventário 
6.6.1 Recolha de dados 
Relativamente ao levantamento de dados de ICV, este seguirá as orientações fornecidas pela 
norma ISO 14044:2006-07, cláusula 4.3.2. 
 
A informação acerca do desempenho ambiental da cortiça apresentada neste documento assenta 
no inventário realizado durante o ano de 2012. 
 

i. Produção: 
 No Tabela 23 apresentam-se os totais de produção de uma empresa, referentes ao aglomerado. 
 
 
 

Tabela 23 – Totais de Produção 
Produtos produzidos pela empresa Quantidade (ton/ano) Peso (kg/m3) 

Blocos de Aglomerado de Cortiça Expandida 1751,16 113 
 
 

ii. Consumo de Materiais: 
 
No Tabela 24 descrevem-se os consumos de matérias-primas e outros materiais necessários à 
produção. 
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 Tabela 24 – Totais de matérias-primas 

Consumo de materiais 
na fabricação 
(adquiridos) 

Quantidade 
Nome 

do 
Produto 

Caraterização Fornecedor Local Transporte 
(km) * 

Uso de recursos materiais renováveis: 
Cortiça                                                                                                                      
(Densidade =113 kg/m3) 

5126940 
(kg/ano) Falca - - Produtores 

da Região 26 
45371,15 (m3) 

Uso de materiais reciclados (ou uso de matéria-prima secundária): 
Consumo de água:                                                              
(densidade=1000kg/m3) 

10809 (m3) - Furo - - - 10809000 (kg)   
Outros produtos: (materiais de desgaste) 
Discos de Rebarbadora  50 (Un.) - - - Tomar 54 

Luvas  70 (Pares) - - - 
Charneca 

da 
Caparica 

176 
Elétrodos  21,2 (kg) - - - Tomar 54 
Material de Escritório - 
Resmas de Papel 40 (Un)  - - Abranlógica Abrantes 15 

* Transporte (km) - Distância desde o armazém até ao fabricante (local de produção) 
 
iii. Produtos Químicos: 
 
No Tabela 25 apresenta-se o consumo de produtos químicos. 
 

Tabela 25 – Produtos Químicos 
Tintas / produtos 
químicos (adquiridos) 

Quantidade        
litros/ano Fornecedor Local Transporte 

(km)* 
Material de Limpeza - 
Tratamento águas 750 CLAREX Abrantes 15 
* Transporte (km) - Distância desde o armazém até ao fabricante (local de produção)  

No Tabela 26 apresenta-se as quantidades de emissões para a atmosfera 
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Tabela 26 – Emissões para a atmosfera 
Emissões: Quantidade 

(kg/ano) 
Emissões para a atmosfera:  
Óxidos de azoto (NOx) (expressos em NO2) 10195,2 
Partículas totais em suspensão 9005,76 
Monóxido de Carbono (CO) 16408 
Compostos orgânicos voláteis (COV) 
(expressos em carbono total) 300,192 

 
iv. Energia: 

 
No Tabela 27 pode-se consultar o consumo de energia elétrica anual. 
 

Tabela 27 – Consumo de energia elétrica 
Eletricidade  kWh/ano 

Na fabricação: consumo total (leitura de contador) 495 158 
 

No Tabela 28 encontra-se o consumo de gasóleo/gás. 
 

Tabela 28 – Consumo de gasóleo/gás 
Consumo de gasóleo/gás (Tipo) Litros/ano 
Máquina extração de cortiça 8 800 
Tratores/Empilhadores - Movimentos de Matéria Prima 3 520 
Tratores/Empilhadores - Apoio 1 760 

 
No Tabela 29 encontra-se o Consumo de recursos energéticos renováveis produzidos 
localmente 
 

Tabela 29 – Consumo de recursos energéticos renováveis produzidos localmente 
Consumo de recursos energéticos 
renováveis produzidos localmente 

Quantidade 
(ton/ano) 

Valor calorífico 
(kcal/kg) 

Biomassa (Pó de Cortiça) 1 760 4 000 
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v. Resíduos: 

 
No Tabela 30 podem ser consultados os diversos tipos de resíduos produzidos. 
 

Tabela 30 – Produção de resíduos 

Resíduos na produção Quantidade 
(ton/ano) 

Posto de 
Reciclagem Local Transporte (km)** 

Resíduos não perigosos (resíduos inertes): 
Cinza  14,96 Agricultura Abrantes Armazenada 
Óleos Motores  0,25 - - 60 
Mistura resíduos 
desarenadores de 
separadores óleo/água  

2,70 - - 60 
Embalagens plásticas  0,58 - - 40 
Metais Ferrosos  2,82 - - 48 
** Transporte (km) - Distância desde o fabricante (fábrica de produção até sitio de deposição / 
tratamento)  
vi. Embalagem: 

 
No Tabela 31 apresentam-se as quantidades de materiais de embalagem necessários para 
embalar o aglomerado de cortiça expandida. 
 

Tabela 31 – Material de embalagem 
Material de embalagem 
(embalamento)  kg/ano Un. Peso específico 

(Kg/un) Local Transporte 
(km)* 

Paletes Madeira 1 100 116 9,5 Tomar 50 
Papel  400 160 2,5 Abrantes 15 
Caixas de Cartão  3008,6 3070 0,98 S. Paio de 

Oleiros 270 
Sacos de Ráfia  10 766,00 - - - - 
Filme Retráctil 15 227,00 100178 0,152 Marinha 

Grande 120 
* Transporte (km) - Distância desde o armazém até ao fabricante (local de produção) 
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6.7 Procedimento de Cálculo 
6.7.1 Avaliação de Impactes Ambientais associados ao Bloco de 

Aglomerado Negro de Cortiça 
A avaliação de impactes ambientais quantificará os impactes ambientais associados às matérias-
primas e produção, que irão constar na DAP em desenvolvimento. 
 
Relativamente aos módulos: local de construção, uso e demolição/deposição, estes não se 
aplicam, pois não se enquadram na abordagem  definida para o presente estudo (Cradle-to-
Gate). 
 
As categorias de impacte a considerar são: 
- Aquecimento Global: O aquecimento global é avaliado em gramas de CO2-equivalentes. 

O aquecimento global é o aumento, ao longo do tempo, da temperatura média da atmosfera 
e dos oceanos, capaz de alterar o clima terrestre. A temperatura elevada está relacionado 
com o acréscimo das emissões dos gases de efeito estufa, nomeadamente, CO2, Metano, 
Vapor de água, CFC’s, entre outros, de origem sobretudo da queima de combustíveis 
fósseis; 
 

- Depleção da camada do ozono: A camada de ozono funciona como proteção contra a 
radiação ultravioleta. As emissões de CFC’s e tetraclorometanos para a atmosfera são 
responsáveis pela diminuição da concentração de ozono, levando a efeitos negativos ao 
nível do ambiente e saúde humana; 

 
- Acidificação dos recursos hídricos e do solo: É o processo de alteração química do 

ambiente, resultado do excesso de substâncias acidificantes nas massas de água e no solo. 
A deposição atmosférica de NOx e SOx com origem em processos de combustão é a sua 
principal proveniência. O excesso de substâncias acidificantes tem efeitos ao nível da 
vegetação terrestre e aquática. 
 

- Eutrofização: A eutrofização provoca a diminuição da concentração de oxigénio nas 
massas de águas paradas e nas águas costeiras. O fenómeno tem origem no aumento da 
entrada de nutrientes nessas águas e este aumento de nutrientes provoca um excesso de  
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algas e de plantas aquáticas, sendo que, quando morrem a sua deterioração provoca a 
diminuição da concentração de oxigénio nas massas de água; 

 
- Oxidação fotoquímica: A formação de ozono fotoquímico é medido em kg de C2H4-

equivalentes (eteno). As concentrações elevadas de ozono ao nível do solo têm origem na 
reação de determinados gases (COV’s e CO) com o oxigénio e na presença de luz solar; 

 
- Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - elements): O potencial de depleção 

para os recursos abióticos não fósseis (ADP-elementos) é medido em kg antimónio (Sb) 
equivalente. 
 

- Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic depletion - fossil fuels): o potencial 
de depleção para os recursos abióticos fósseis  é medido em MJ, poder calorífico inferior 
(PCI). Está associado ao consumo de combustíveis fósseis, recursos que não são 
renováveis, desapareceram com a exploração contínua . 

 
 

A avaliação de impacte é realizada de acordo com o ponto 6.5 da norma EN 15804. 
 
O objetivo do estudo do bloco de aglomerado negro de cortiça é a quantificação dos impactes 
ambientais associados. Para isso foram fornecidos dados específicos referentes à produção na 
empresa na empresa em estudo. O nome da empresa não será divulgado, por questões de 
proteção de dados industriais. 
No entanto, a empresa não produz apenas aglomerado negro de cortiça, sendo necessário para 
o estudo, a alocação de impactes. A alocação desses impactes são desenvolvidos de acordo com 
as caraterísticas físicas dos produtos. 
Tendo por base os dados fornecidos pela empresa, referentes à produção do ano de 2012, 
verifica-se a produção de cerca de 1751,16 toneladas de aglomerado negro de cortiça e de 
387,61 toneladas de regranulado de cortiça. De acordo com estes valores, foi feita distribuição 
a alocação dos impactes ambientais associados (Tabela 32). 
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Tabela 32 – Alocação dos impactes ambientais totais a cada um dos  produtos produzidos pela 

empresa em estudo 
Produtos produzidos pela empresa Quantidade 

(ton/ano) 
Distribuição dos impactes 

ambientais 
Blocos de Aglomerado de Cortiça Expandida 1751,16 81,9% 
Regranulado de Cortiça 387,61 18,1% 
Total de produção: 2138,77 100% 
 
No Tabela 33 apresentam-se as quantidades de matérias-primas a alocar na produção do 
aglomerado negro de cortiça. 

 
Tabela 33 – Quantidade de matérias-primas a alocar na produção do aglomerado negro de 

cortiça 

 
Total de 

Produção 100% 
Produção do 
Aglomerado 

81,9% 
Produção de 1kg 

de bloco de 
aglomerado 

Cortiça 5126,94 ton 4198,96 ton 2,40 kg 
Água 10809000 kg 8852571 kg 5,06 kg 
Discos de Rebarbadora  50 un 40,95 un 2,34E-05 un 
Luvas  70 Pares  57,33 Pares 3,27E-05 Pares  
Elétrodos  21,2 kg 17,36 Kg 9,92E-06 kg 
Resmas de Papel 100 kg 81,90 Kg 4,68E-05 kg 
Tratamento de águas e afluentes 2002,5 kg 1640,05 Kg 9,37E-04 kg 

 
No Tabela 34 encontram-se as quantidades das emissões alocar na produção dos produtos na 
empresa. 
 

Tabela 34 – Quantidade de emissões a alocar na produção do aglomerado negro de cortiça 

 
Total de 

Produção 
100% 

Produção do 
Aglomerado 

81,9% 
Produção de 1kg 

de bloco de 
aglomerado 

Óxidos de azoto ( NO2) 10195,2 kg 8349,87 kg 4,77E-03 kg 
Partículas totais em suspensão 9005,76 kg 7375,72 kg 4,21E-03 kg 
Monóxido de Carbono (CO) 16048 kg 13143,31 kg 7,51E-03 kg 
Compostos orgânicos voláteis (COV) 300,192 kg 245,86 kg 1,40E-04 kg 
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Na Tabela 35 encontram-se as quantidades da energia alocar na produção dos produtos na 
empresa. 
 

Tabela 35 – Quantidade de energia a alocar na produção  

 
Total de 

Produção 100% 
Produção do 

Aglomerado 81,9% 
Produção de 1kg de 
bloco de aglomerado 

Eletricidade 495158 kWh/ano 405534,40 kWh/ano 0,23 Kwh/ano 
Combustível:  
Máquina extração de 
cortiça 

8800 litros 7207,2 litros 4,12E-03 litros 
Combustível: 
Tratores/Empilhadores 
- Movimentos de 
Matéria Prima 

3520 litros 2882,88 litros 1,65E-03 litros 

Combustível: 
Tratores/Empilhadores 
- Apoio 

1760 litros 1441,44 litros 8,23E-04 litros 
Biomassa (Pó de 
Cortiça) 1760 ton 1441,44 ton 8,23E-01 ton 

 
Na Tabela 36 são apresentadas as quantidades dos resíduos alocar na produção dos produtos na 
empresa. 
 

Tabela 36 – Distribuição dos resíduos alocar na produção do aglomerado negro de cortiça 

 
Total de 

Produção 
100% 

Produção do 
Aglomerado 

81,9% 
Produção de 1kg 

de bloco de 
aglomerado 

Cinza  14,96 ton 12,25 ton 7,00E-03 kg 
 Óleos Motores  0,25 ton 0,20 ton 1,15E-04 kg 
 Mistura resíduos desarenadores de 
separadores óleo/água  2,70 ton 2,21 ton 1,26E-03 kg 
Embalagens plásticas  0,58 ton 0,47 ton 2,71E-04 kg 
Metais Ferrosos  2,82 ton 2,31 ton 1,32E-03 kg 

 
No Tabela 37 são apresentadas as quantidades dos transportes a alocar na produção dos 
produtos na empresa em estudo. 
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Tabela 37 – Quantidade de transportes a alocar na produção do aglomerado negro de cortiça 

 
Total de 

Produção 100% 
Produção do 
Aglomerado 

81,9% 
Produção de 1kg 

de bloco de 
aglomerado 

Cortiça à empresa 133297,8 tkm 118768,4 tkm 67,82 tkm 
Discos rebarbadores à empresa 2,7 tkm 2,4 tkm 1,37E-03 tkm 
Luvas à empresa 2,5 tkm 2,23 tkm 1,27E-03 tkm 
Elétrodos até à empresa 1,1448 tkm 1,02 tkm 5,82E-04 tkm 
Resmas de Papel até à empresa 1,5 tkm 1,34 tkm 7,63E-04 tkm 
Material de limpeza para 
tratamentos de água até à 
empresa 

1,5 tkm 1,34 tkm 7,63E-04 tkm 
Óleos de Motores até ao local de 
deposição/tratamento  15 tkm 13,37 tkm 7,63E-03 tkm 
 Mistura resíduos desagregadores 
de separadores óleo/água até ao 
local de deposição/tratamento  

162 tkm 144,34 tkm 8,24E-02 tkm 
Embalagens de Plástico até ao 
local de deposição/ tratamento  23,2 tkm 20,67 tkm 1,18E-02 tkm 
Metais Ferrosos até ao local de 
deposição/tratamento  135,36 tkm 120,61 tkm 6,89E-02 tkm 

 
O pó de cortiça resultante da produção é reutilizado no processo para a produção de energia 
térmica e de eletricidade. O desperdício de cortiça, resultante, por exemplo, do corte  também 
é reutilizado internamente no processo. A reutilização destes materiais é considerada um 
processo de circuito fechado.  
 
Como não há informação suficiente sobre o tipo de processo de reciclagem, a reciclagem 
externa de resíduos resultantes do processo em estudo é considerada ambientalmente 
irrelevantes.  

I. Impactes Ambientais do Bloco de Aglomerado Negro de Cortiça relacionados com 
– Matérias-Primas 

Após a alocação, procede-se à introdução dos dados apresentados anteriormente no programa 
informático de avaliação dos potenciais impactes ambientais de ciclo de vida (SimaPro V8.0).  
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A biblioteca ICV utilizada é a Ecoinvent System process, e para o cálculo dos impactes 
ambientais utilizou-se o método CML 2 baseline 2000, tal como referido na norma.  
Foram inseridos os valores fornecidos e devidamente parcelados no processo de alocação no 
Simapro, para se obterem os potenciais impactes ambientais associados a cada um dos módulos 
referidos anteriormente.  
 
Na Tabela 38 são apresentados os valores dos  impactes ambientais resultantes da cortiça 
utilizada . 

Tabela 38 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionados com a cortiça 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +1,40E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +2,57E-08 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +7,51E-04 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +1,92E-04 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +2,03E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +3,11E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +2,22E+00 

 
São apresentados na Tabela 39 os valores resultantes da avaliação dos impactes ambientais 
associados à água utilizada no processo. 
 

Tabela 39 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionados com água 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +2,05E-03 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +2,22E-10 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +1,01E-05 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +9,90E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +6,16E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +5,77E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +2,44E-02 
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Na Tabela 40 são apresentados os valores dos impactes ambientais resultantes do papel 
utilizado. 

Tabela 40 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionados com as resmas de papel 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +5,35E-05 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +5,75E-12 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +2,83E-07 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +2,22E-07 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +2,50E-08 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +8,71E-11 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +7,97E-04 

 
No Tabela 41 são apresentados os valores dos impactes ambientais, associados à produção de 
1kg de aglomerado negro de cortiça, relacionado com o material de Limpeza (Sulfato de 
Alumínio). 

Tabela 41 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionados com o material de limpeza (Sulfato de Alumínio) 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +5,95E-04 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +9,19E-11 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +8,11E-06 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +2,65E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +3,28E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +5,11E-09 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +9,55E-03 

 
Relativamente aos discos rebarbadores e aos elétrodos, não se encontra disponível informação 
ambiental na base de dados do SimaPro, pelo que não serão quantificados neste trabalho os 
impactes ambientais associados a estas matérias-primas. 
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Por fim, na Tabela 42 encontram-se os resultados dos potenciais impactes ambientais referentes 
a todas as matérias-primas associados à  produção de 1 kg de aglomerado negro  de cortiça, na 
empresa. 
 
Tabela 42 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 

cortiça referentes às matérias-primas 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +1,43E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +2,60E-08 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +7,69E-04 
Eutrofitzação (Eutrophication) kg PO4eq. +2,04E-04 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +2,04E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +3,22E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +2,26E+00 

 
Através do gráfico representado na Figura 24 é possível com maior facilidade perceber quais 
os matérias-primas de maior influência nos impactes ambientais associados à produção de 1kg 
de aglomerado negro de cortiça. 
 
Após a análise verifica-se que cortiça é a matéria-prima com maior expressividade na grande 
parte das categorias de impacte ambiental com a exceção da categoria Eutorfização.  
Esta diferença poderá ser explicada pelas quantidades de matéria-prima necessárias na 
produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça. 
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Figura 24 –  Distribuição percentual dos impactes ambientais totais resultantes das matérias-primas associados à produção de 1kg de aglomerado 

negro de cortiça
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II. Impactes Ambientais do Bloco de Aglomerado Negro de Cortiça relacionados com 

– Produção 
De igual forma ao processo anterior, são devidamente parcelados no processo de alocação e 
inseridos, os dados do ICV, no Simapro. 
Primeiramente são apresentados os valores dos impactes ambientais referentes a cada entrada e 
saída na fase de produção e no final totais relativamente à produção. 
 
Na Tabela 43 são apresentados os valores dos impactes ambientais resultantes da eletricidade 
consumida durante a fase de produção. 
 

Tabela 43 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionado com a eletricidade consumida 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +1,32E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +9,38E-09 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +1,03E-03 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +2,53E-04 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +4,19E-05 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +6,16E-08 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,73E+00 

 
Na Tabela 44 são apresentados os valores dos impactes ambientais resultantes da fase de 
produção relacionados com as emissões para a atmosfera: Óxidos de azoto (NO2). 
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Tabela 44 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 

cortiça relacionados com as emissões para a atmosfera: óxido de azoto (NO2) 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +0,00E+00 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +0,00E+00 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +2,38E-03 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +6,20E-04 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +0,00E+00 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +0,00E+00 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +0,00E+00 

 
Na Tabela 45 são apresentados os valores dos impactes ambientais resultantes da fase de 
produção relacionados com as emissões para a atmosfera: Partículas Totais em Suspensão. 
 

Tabela 45 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionados com as emissões para a atmosfera: Partículas Totais em Suspensão 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +0,00E+00 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +0,00E+00 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +0,00E+00 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +0,00E+00 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +0,00E+00 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +0,00E+00 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +0,00E+00 

 
Na Tabela 46 são apresentados os valores dos impactes ambientais resultantes da fase de 
produção relacionados com as emissões para a atmosfera: Monóxido de Carbono (CO). 
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Tabela 46 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg do bloco de aglomerado negro 

de cortiça relacionados com as emissões para a atmosfera: Monóxido de Carbono (CO) 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +0,00E+00 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +0,00E+00 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +0,00E+00 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +0,00E+00 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +2,03E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +0,00E+00 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +0,00E+00 

 
Na Tabela 47 são apresentados os valores dos impactes ambientais resultantes da fase de 
produção relacionados com as emissões para a atmosfera: Compostos orgânicos voláteis 
(COV). 
 
Tabela 47 – Impactes ambientais associadas à produção de 1kg do bloco de aglomerado negro 

de cortiça com relacionados com emissões para a atmosfera: Compostos orgânicos voláteis 
(COV) 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +0,00E+00 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +0,00E+00 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +0,00E+00 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +0,00E+00 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +0,00E+00 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +0,00E+00 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +0,00E+00 

 
Por fim, obtemos os impactes ambientais associados à produção (Tabela 48). 
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Tabela 48 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg de aglomerado negro de 

cortiça relacionados com a produção 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +1,32E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +9,38E-09 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +3,42E-03 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +8,73E-04 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +2,45E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +6,16E-08 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,73E+00 

 
Através do gráfico representado na Figura 25 é possível com maior facilidade de compreender 
qual predomina nos impactes ambientais totais associados à produção de 1kg de aglomerado 
negro de cortiça na fase de produção. 
 
Após a análise verifica-se que na fase de produção as partículas totais em suspensão e os 
compostos orgânicos voláteis possuem valores de impactes ambientais tão baixos que não  são 
percetíveis no gráfico. 
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Figura 25 – Distribuição percentual dos impactes ambientais totais resultantes da fase de produção associados à produção de 1kg de aglomerado 

negro de cortiça
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III. Impactes Ambientais do Bloco de Aglomerado Negro de Cortiça relacionados com 

– Transporte e Embalagem 
Do mesmo modo ao processo anterior, são devidamente parcelados no processo de alocação e 
inseridos, os dados do ICV, no Simapro. 
Primeiramente são apresentados os valores dos impactes ambientais referentes a cada entrada e 
saída na fase de produção e no final totais relativamente ao transporte/embalagem. 
Na Tabela 49 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com os sacos 
de ráfia. 
Tabela 49 – Impactes Ambientais totais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com os sacos de ráfia 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +9,73E-03 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +7,54E-11 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +3,17E-05 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +3,02E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +1,76E-06 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +1,66E-09 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +3,61E-01 

 
No Tabela 50 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com as caixas 
de cartão. 

Tabela 50 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com as caixas de cartão 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +1,76E-03 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,97E-10 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +1,32E-05 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +7,32E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +6,26E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +1,19E-08 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +2,25E-02 
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Na Tabela 51 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com as paletes 
de madeira. 
 

Tabela 51 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com as paletes de madeira 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +6,90E-04 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +7,65E-11 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +4,07E-06 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +2,63E-05 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +4,23E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +2,20E-09 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,23E-02 

 
Na Tabela 54 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com as resmas 
de papel. 
 

Tabela 52 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com as resmas de papel 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +2,14E-04 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +2,30E-11 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +1,13E-06 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +8,91E-07 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +1,00E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +3,49E-10 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +3,19E-03 

 
Na Tabela 55 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o filme 
de PVC. 
 
 
 



Avaliação do desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça 
Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil  

94 
 

 
Tabela 53 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o filme de PVC 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +2,01E-02 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +4,24E-10 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +8,81E-05 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +2,50E-05 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +4,39E-06 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +8,17E-09 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +5,75E-01 

 
Na Tabela 54 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com 
transporte/embalagem: combustível para o trator/empilhador de apoio. 
 

Tabela 54 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com o combustível para o trator/empilhador de apoio 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +1,03E-03 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,85E-10 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +7,72E-06 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +1,79E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +2,04E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +3,24E-10 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,56E-02 

 
Na Tabela 55 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com 
transporte/embalagem: combustível para o trator/empilhador de movimento de materiais. 
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Tabela 55 – Impactes ambientais relacionados na produção de 1kg de aglomerado negro de 
cortiça relacionados com o combustível para o trator/empilhador de movimento de materiais 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +1,03E-03 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,85E-10 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +7,72E-06 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +1,78E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +2,04E-07 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +3,24E-10 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,56E-02 

 
Na Tabela 56 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
combustível para a máquina de extração da cortiça. 

 
Tabela 56 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o combustível para a máquina de extração da cortiça 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +5,14E-03 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +9,24E-10 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +3,86E-05 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +8,94E-06 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +1,02E-06 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,62E-09 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +7,80E-02 

 
Na Tabela 57 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com 
transporte/embalagem: transporte de cortiça à empresa. 
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Tabela 57 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o transporte de cortiça à empresa 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +1,16E-02 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +2,13E-09 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +6,05E-05 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +1,44E-05 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +2,20E-06 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +3,16E-08 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,84E-01 

 
Na Tabela 58 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
transporte de discos rebarbadores à empresa. 
 

Tabela 58 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com o transporte de discos rebarbadores à empresa 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +7,23E-07 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,26E-13 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +3,59E-09 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +8,87E-10 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +1,40E-10 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +3,57E-12 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,12E-05 

 
Na Tabela 59 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o  
transporte de luvas à empresa. 
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Tabela 59 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o transporte de luvas à empresa 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +6,72E-07 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,17E-13 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +3,33E-09 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +8,25E-10 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +1,30E-10 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +3,32E-12 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,04E-05 

 
Na Tabela 60 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com 
transporte/embalagem: transporte dos elétrodos à empresa. 
 

Tabela 60 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com o transporte dos elétrodos à empresa 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +3,07E-07 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +5,36E-14 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +1,52E-09 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +3,77E-10 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +5,96E-11 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,52E-12 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +4,74E-06 

 
Na Tabela 61 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o  
transporte de resmas de papel à empresa. 
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Tabela 61 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o transporte de resmas de papel à empresa 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +4,04E-07 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +7,01E-14 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +2,00E-09 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +4,95E-10 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +7,83E-11 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,99E-12 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +6,23E-06 

 
Na Tabela 62 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
transporte de material de limpeza para tratamentos de água à Empresa 
 

Tabela 62 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com o transporte de material de limpeza para tratamentos de água à empresa 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +4,04E-07 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +7,04E-14 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +2,00E-09 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +4,95E-10 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +7,83E-11 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,99E-12 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +6,23E-06 

 
Na Tabela 63 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
transporte de resíduos de óleos de motor para aterro. 
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Tabela 63 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o transporte de resíduos de óleos de motor para aterro 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +4,03E-06 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +7,02E-13 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +2,00E-08 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +4,94E-09 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +7,81E-10 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,99E-11 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +6,22E-05 

 
Na Tabela 64 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
transporte de resíduos desagregadores de separadores óleo/água para aterro. 
 

Tabela 64 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com o transporte de resíduos desagregadores de separadores óleo/água para 

aterro 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +4,35E-05 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +7,58E-12 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +2,16E-07 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +5,34E-08 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +8,43E-09 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +2,15E-10 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +6,71E-04 

 
No Tabela 65 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
transporte de plástico para aterro. 
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Tabela 65 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 

relacionados com o transporte de plástico para aterro 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +6,23E-06 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,08E-12 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +3,09E-08 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +7,64E-09 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +1,21E-09 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +3,08E-11 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +9,61E-05 

 
 
Na Tabela 66 são apresentados os valores dos impactes ambientais relacionados com o 
transporte de metais ferrosos para aterro. 
 

Tabela 66 – Impactes ambientais na produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
relacionados com o transporte de metais ferrosos para aterro 

Categoria de Impacte Unidade Total 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +3,63E-05 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +6,34E-12 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +1,80E-07 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +4,46E-08 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +7,05E-09 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,80E-10 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +5,61E-04 

 
Por fim, obtemos os impactes ambientais associados ao transporte/embalagem (Tabela 67). 
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Tabela 67 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg do bloco de aglomerado 

negro de cortiça com relacionados o transporte/ embalagem 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +5,13E-02 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +4,23E-09 
Acidificação (Acidification) kg SO2 eq. +2,53E-04 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +8,96E-05 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +1,09E-05 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +5,86E-08 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +1,27E+00 

 
Através do gráfico representado na Figura 26 é possível com maior facilidade de compreender 
quais na fase de transporte/embalagem qual o constituinte de maior influência nos impactes 
ambientais totais associados à produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça. 
 
Após a análise verifica-se que na fase de transporte/embalagem são notórias a representação de 
impactes ambientais associados ao transporte da cortiça à empresa e também o filme de PVC . 
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Figura 26 – Distribuição percentual dos impactes ambientais totais resultantes do transporte/embalagem associados à produção de 1kg de 

aglomerado negro de cortiça
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IV. Impactes Ambientais Totais do Bloco de Aglomerado Negro de Cortiça 

Após a análise dos impactes ambientais associados às matérias-primas, produção, 
transporte/embalagem, obtém-se os potências impactes ambientais totais associados produção 
de 1kg do aglomerado negro de cortiça. Os valores encontram-se apresentados na Tabela 68. 
 
Tabela 68 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg do aglomerado negro de 

cortiça  
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +3,26E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +3,96E-08 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +4,44E-03 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +1,17E-03 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +4,59E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +4,42E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +5,26E+00 

 
 
Através do gráfico representado na Figura 27 é possível compreender com maior concisão qual 
a fase ao longo do ciclo de vida que constitui maior domínio nos impactes ambientais totais 
associados à produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça. 
 
Após a análise verifica-se que ao longo do ciclo de vida, a fase de produção representa a menor 
parcela de impactes ambientais. 
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Figura 27 –  Distribuição percentual dos impactes ambientais totais associados à produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça 
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6.8 Recursos Energéticos 
Na Tabela 69 apresentam-se os valores da utilização de materiais renováveis e não renováveis, 
da energia primária renovável e não renovável e da água. 
 
A biblioteca ICV utilizada é a Ecoinvent System process, e para o cálculo dos impactes 
ambientais utilizou-se o método Cumulative Energy Demand V1.09.  
 

Tabela 69 – Recursos energéticos associadas à produção de 1kg do aglomerado negro de 
cortiça 

Energia incorporada Unidade Total Matérias-
primas Produção Transporte/ 

embalagem 
Não renovável, fóssil MJ 5,26E+00 2,26E+00 1,73E+00 1,27E+00 
Não renovável, nuclear MJ 2,82E-01 4,56E-02 1,41E-01 9,50E-02 
Não renovável, 
biomassa MJ 1,20E-02 1,18E-02 9,86E-05 8,71E-05 
Renovável, biomassa  MJ 2,81E+02 2,81E+02 9,60E-02 1,29E-01 
Renovável, vento, solar 
e geotérmica  MJ 1,55E-01 2,72E-03 1,51E-01 1,30E-03 
Renovável, água MJ 1,62E-01 1,39E-02 1,34E-01 1,42E-02 

 
Na figura 28 encontram-se representados os resultados dos recursos energéticos associados à 
produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça, nas várias etapas consideradas no estudo. 
Denota-se uma clara diferença de valores relativamente à energia incorporada renovável 
(biomassa) na fase de ‘matérias-primas’.  A energia incorporada renovável de biomassa resulta 
de material orgânico, que neste caso é da cortiça extraída.  
 
Relativamente aos valores de energia incorporada fossil os valores não são tão significativos 
mas demarcam-se dos restantes. Deve-se ao uso de recursos como a eletricidade e o combustível 
para transporte e extração de matéria-prima. 
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Figura 28 –  Análise gráfica dos recursos energéticos associadas à produção de 1kg do aglomerado negro de cortiça 

0,00E+00

5,00E+01

1,00E+02

1,50E+02

2,00E+02

2,50E+02

3,00E+02

Não renovável, fóssil Não renovável, nuclear Não renovável, biomassa Renovável, biomassa Renovável, vento, solar egeotérmica Renovável, água

MJ

Matérias-primas Produção Transporte/embalagem



Avaliação do desempenho ambiental do aglomerado negro de cortiça 
Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil  

107 
 

 
6.9 Análise Comparativa entre os Resultados Obtidos e os Dados 

Genéricos do EcoInvent 
Neste capítulo serão analisados e comparados os impactes associados à produção de 1kg de 
aglomerado negro de cortiça relativos a dados específicos e dados genéricos. 
 
Com base nesta análise, será possível concluir quais as categorias de impacte e as causas dos 
valores. 
 
Na Tabela 70 são apresentados os valores dos potenciais impactes ambientais resultantes da 
avaliação com base em dados genéricos. Os dados genéricos utilizados fazem parte da base de 
dados Ecoinvent que se encontram alojados na ferramenta de cálculo de impactes ambientais, 
o SimaPro. 
 
Tabela 70 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg do aglomerado negro de 

cortiça com base nos dados genéricos do EcoInvent 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +5,85E-02 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +1,07E-08 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +3,13E-04 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +7,99E-05 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +8,45E-05 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +1,30E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +9,26E-01 

 
Os valores apresentados na Tabela 71 são o resultado da análise dos impactes ambientais 
associados à produção de 1kg de aglomerado negro de cortiça com base nos dados fornecidos. 
Estes dados são específicos da produção de uma empresa ligada  à indústria da cortiça, sediada 
em Portugal. 
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Tabela 71 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg do aglomerado negro de 

cortiça com base em dados específicos 
Categoria de Impacte Unidade Total 

Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +3,26E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer depletion) kg CFC-11 eq. +3,96E-08 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +4,44E-03 
Eutrofização (Eutrophication) kg PO4eq. +1,17E-03 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) kg C2H4 +4,59E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) kg Sb eq. +4,42E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +5,26E+00 

 
Os valores resultante dos dados genéricos do EcoInvent resultam de uma avaliação que decorre 
“do berço ao túmulo”, resultam de dados médios e são desconhecidos os processos que são 
incluídos na análise. 
 
De acordo com as norma NP 15804, só será possível a comparação de valores que 
compreendem os mesmos estágios de ciclo de vida, pressupostos e processos.  
Contudo, poder-se-á comparar dos resultados, ao nível de cada uma das categorias, de forma a 
perceber se existe variação significativa e quais as possíveis razões.  
 
Pela análise dos valores apresentados, são semelhantes em quase todos os indicadores. Contudo, 
existe uma pequena diferença relativamente ao indicador de depleção abióticos - combustíveis 
fósseis. Pode isto dever-se às distancias percorridas para transporte e por consequente o gasto 
de combustível.  
 
Mais ainda, sendo a diferença entre resultados pequena pode-se admitir que a fase do ciclo de 
vida de um produto com maior impacte é a fase de produção, uma vez que a diferença entre os 
resultados não difere em grande escala. 
 
Na Figura 29 encontra-se representados graficamente os resultados do potencial de 
aquecimento global referente aos dados genéricos e os resultados obtidos. De igual modo, na 
Figura 30 são apresentados os resultados para o potencial depleção abiótica de combustíveis 
fosseis. 
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Figura 29 –  Análise gráfica dos resultados do indicador aquecimento global para os dados 

genérico e os resultados obtidos 
   

 
Figura 30 –  Análise gráfica dos resultados do indicador Depleção abióticos – combustíveis 

fosseis para os dados genérico e os resultados obtidos
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6.10 Análise Comparativa entre o Aglomerado Negro de Cortiça e XPS 
Neste capítulo serão analisados e comparados os impactes associados à produção de 1kg de 
aglomerado negro de cortiça e a 1kg de XPS (Poliestireno Extrudido).  
Os materiais em estudo neste capítulo fazem parte do grupo de materiais destinados à redução 
das transferências de calor nos edifícios, isolamentos térmicos. 
 
Com base nesta análise, será possível concluir quais as principais impactos associados à 
utilização do XPS, a comparação dos impactes  associados à produção de cada tipo de produto 
e por fim as causas das disparidade de resultados. 
 
Para isso recorreu-se a uma plataforma responsável pela criação e declaração de rótulos 
ecológicos de produtos, designada por Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). 
 
A unidade declarada na DAP do XPS é 1 m² com uma espessura de 100 mm e pode ser 
transformada para a unidade de 1 kg pelo fator conversão de 0,3. 
 
Na Tabela 72 encontram-se apresentados os impactes ambientais associados produção do XPS, 
já convertidos à unidade de 1kg de produto, bem como o resultado obtidos do aglomerado negro 
de cortiça. Os valores correspondem à fase compreendida aos módulos A1-A3. 
 
Tabela 72 – Impactes ambientais totais associadas à produção de 1kg de XPS e o aglomerado 

negro de cortiça 
Categoria de Impacte Unidade XPS Aglomerado 

negro de cortiça 
Aquecimento Global (Global warming) kg CO2 eq. +2,82E+00 +3,26E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone 
layer depletion) kg CFC-11 eq. +3,72E-10 +3,96E-08 
Acidificação (Acidification)  kg SO2 eq. +7,95E-03 +4,44E-03 
Eutrofização (Eutrophication) kg (PO4)3 eq. +6,18E-04 +1,17E-03 
Oxidação fotoquímica (Photochemical 
oxidation) kg C2H4 +6,90E-03 +4,59E-04 
Depleção abióticos – elementos 
(Abiotic depletion - elements) kg Sb eq. +1,29E-06 +4,42E-07 
Depleção abióticos - combustíveis 
fósseis (Abiotic depletion - fossil fuels) MJ +8,20E+01 +5,26E+00 
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O potencial de depleção abiótica(combustíveis fósseis) do aglomerado negro de cortiça 
apresenta melhores resultados em relação ao XPS. Esta diferença de valores deve-se aos 
recursos de combusteis (eletricidade por exemplo) para a produção do produto (uma vez que a 
análise é feita do ‘berço ao portão’). 
 
Na Figura 31 encontra-se representados graficamente os resultados do potencial de 
aquecimento global referente ao XPS e o aglomerado negro de cortiça. De igual modo, na 
Figura 32 são apresentados os resultados para o potencial depleção abiótica de combustíveis 
fosseis. 

 

 
Figura 31–  Análise gráfica dos resultados do indicador Aquecimento Global para o XPS e o 

aglomerado negro de cortiça 
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Figura 32–  Análise gráfica dos resultados do indicador depleção abiótica – combustíveis 

fosseis para o XPS e o aglomerado negro de cortiça
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7. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
7.1       Conclusões 
O principal objetivo da realização do trabalho consistia na avaliação dos impactes ambientais 
do aglomerado negro de cortiça, a serem incluídos na DAP. Para apoiar do desenvolvimento do 
trabalho foi estabelecida uma metodologia de acordo com a norma NP 15804. É de salientar 
que este foi um dos primeiros trabalhos desenvolvidos em Portugal de acordo com esta norma. 
A avaliação foi desenvolvida com base na análise do ciclo de vida do produto “do berço ao 
portão”. Esta fase subdivide-se em fase de matérias-primas, produção e transporte/embalagem. 
 
Esta abordagem é vantajosa uma vez que possibilita a introdução de eventuais alterações sem 
que seja necessário alteração de toda a DAP e possibilita uma melhor identificação das fases 
do ciclo de vida do produto que mais contribuem para os potencial impactes ambientais globais 
do produto. 
Após a análise dos resultados pode-se concluir que a fase de produção é a que representa menor 
impacte. Este resultado deve-se fundamente ao facto do processo de cozedura ser feito através 
do consumo do lenho resultante do processo de extração da cortiça. A fase de matérias-primas 
apresenta os valores mais significativos e deve-se fundamentalmente ao combustível necessário 
para a extração da cortiça e transporte até à fábrica. 
Depois de uma análise comparativa  entre os impactes associados ao bloco de aglomerado negro 
de cortiça e os impactes associados ao isolamento térmico XPS, verifica-se uma diferença 
significativa de valores ao nível da categoria “potencial de depleção abiótica” - combustíveis 
fósseis. A diferença deve-se essencialmente ao facto de grande parte das materiais primas 
utilizadas no processo produtivo do XPS serem derivados do petróleo. 
O maior obstáculo encontrado no desenvolvimento deste trabalho foi a dificuldade no 
levantamento dos dados e informações referentes ao produto na empresa responsável pela 
produção do mesmo, o que poderá ter alguma influencia nos resultados obtidos. 
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O estudo realizado resultou no desenvolvimento de uma DAP que não foi submetida a análise 
por uma entidade independente. Não estando a informação obtida validada, a mesma só poderá 
ser considerada uma avaliação do desempenho ambiental do produto estudado.  
A informação desenvolvida neste e noutros trabalhos com objetivos semelhantes e orientados 
para os diferentes produtos de construção, é essencial para a avaliação do desempenho 
ambiental à escala dos edifícios ou de outras construções. 
7.2       Trabalhos Futuros 
Para trabalhos futuros seria de grande proveito a análise do ciclo de vida do aglomerado negro 
ser realizada desde o berço até ao fim-de-vida do produto. Isto porque a análise teria uma 
amplitude de entradas e saídas muito maior e o verdadeiro interesse neste tipo de ferramentas é 
perceber, comparando com outros produtos, qual a melhor escolha de produtos a utilizar. Esta 
abordagem seria ainda importante para identificar as etapas do ciclo de vida com maior 
potencial impacte ambiental, pois um produto que tenha um maior potencial impacte ambiental 
na fase de produto poderá ter um menor impacte ambiental de ciclo de vida se, por exemplo, 
tiver maior durabilidade . 
De forma a compreender os motivos e as diferenças dos impactes ambientais apresentados no 
caso de estudo e a base de dados, seria necessário um novo estudo para um outro ano de 
inventário, uma vez que os dados de inventário podem diferir, e também seria de grande 
proveito o estudo de um produto semelhante desenvolvido noutra empresa. 
Devido às dificuldades encontradas neste trabalho, é importante assinalar que as empresas 
devem estar preparadas para a recolha sistematizada dos dados de inventário necessários à 
realização de um estudo deste tipo.  
É de salientar que, com a existência de normas de suporte a análises deste tipo em conjunto 
com as crescentes preocupações da Comissão Europeia no domínio do Ambiente e da gestão 
de recursos, as DAPs passem a ser um instrumento obrigatório a curto/médio prazo. 
Atualmente, já existem algumas empresas em Portugal que começaram a adotar este 
instrumento por iniciativa própria, mas é importante que as restantes estejam preparadas para 
esta nova realidade. 
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9. ANEXOS 
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Anexo I – Recolha de dados do ICV para a elaboração da Declaração ambiental de Produto 
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Tintas / produtos químicos (adquiridos) Quantidade Tipo Nome do Produto Caraterização Fornecedor Local Transporte (km)*
Primários (exemplo) - - - - - - -
Tintas (exemplo) - - - - - - -
Diluentes (exemplo) - - - - - - -
Óleo Lubrificante para maquinarias (exemplo) - - - - - - -
Outros produtos químicos

Material de Limpeza - Tratamento águas 750 - - - CLAREX Abrantes 15

Emissões: Quantidade (kg/h)

Emissões para a atmosfera: 
Óxidos de azoto (NOx) (expressos em NO2) 5,4
Partículas totais em suspensão 4,77
Monóxido de Carbono (CO) 8,5

Compostos orgânicos voláteis (COV) (expressos em carbono total) 0,159
Emissões para a atmosfera: CHAMINÉ 
AUTOCLAVES Quantidade (kg/h)
Partículas totais em suspensão 4,77

* Transporte (km) - Distância desde o armazém até ao fabricante (local de produção)

Pro
du

tos
 Qu

ími
cos

Em
issõ

es

-

-

-
-

Comentários

-
-

Comentários
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Eletricidade kWh/ano Número de Contador:
Na fabricação: consumo total (leitura de contador) 495 158 -

Consumo de gasóleo/gás (Tipo) litros/ano Valor calorífico 
(MJ/kg) Fornecedor Local Transporte (km)*

Máquina extracção de cortiça 8 800 - - - -
Tractores/Empilhadores - Movimentos de Matéria Prima 3 520 - - - -
Tractores/Empilhadores - Apoio 1 760 - - - -

Consumo de recursos energéticos renováveis 
produzidos localmente Quantidade (tons/ano) Valor calorífico 

(kcal/kg) Fornecedor Local Transporte (km)*
Biomassa (Pó de Cortiça) 1 760 4 000 - - -
* Transporte (km) - Distância desde o armazém até ao fabricante (local de produção)

Resíduos na produção Quantidade                                              
(ton/ano)

Quantidade                 
(kg/ano)

Quantidade                 
(kg/ano)

Quantidade                
(kg/ano)

Posto de 
Reciclagem Local Transporte (km)**

Cinza 14,96 - - - Agricultura Abrantes Armazenada

 Óleos Motores 0,25 - - - - - 60
 Mistura resíduos desarenadores de separadores óleo/água 2,70 - - - - - 60
Embalagens plástico 0,58 - - - - - 40
Metais Ferrosos 2,82 - - - - - 48

Material de embalagem (embalamento)  kg/ano Un. Fornecedor Local Transporte (km)*
Paletes Madeira 1 100 116 - Tomar 50
Papel 400 160 - Abrantes 15
Caixas de Cartão 3008,6 3070 - S. Paio de Oleiros 270
Sacos de Ráfia 10 766,00 - - - -
Filme Retráctil 15 227,00 100178 - Marinha Grande 120
* Transporte (km) - Distância desde o armazém até ao fabricante (local de produção)

Peso especifico (Kg/un)

Em
bal

age
m

En
erg

ia
Re

síd
uos

0,152

2,5
0,98

-

9,5

Comentários

-

-

Comentários
-
-
-

Comentários

** Transporte (km) - Distance desde o fabricante (fábrica de produção até sitio de deposição / tratamento)

Resíduos não perigosos (resíduos inertes):
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Anexo II – Declaração Ambiental de Produto (DAP) do aglomerado negro de 
cortiça 
 
DAP – Declaração Ambiental do Produto 

  De acordo com a norma NP 15804 
 
Empresa titular   
Programa de Verificação  
Elaboração da Declaração   
Data de Emissão 10-09-2015 
Data de Validade Sem validade 

 
 
 
Aglomerado Negro de Cortiça 
 
 

 Universidade do Minho 
Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia Civil  

 

 (Fonte: APCOR) 
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1. Informação Gerais 
 

Nome do Fabricante Nome do produto construído 
Titular de programa 
 

Proprietário da declaração 
 

Número da Declaração Sem número Unidade Declarada 
1 Kg de Aglomerado Negro de Cortiça 

DAP é baseada na RCP: 
Isolamentos térmicos – Versão 1.0:2013 

Âmbito  
Avaliação do Ciclo de Vida baseia-se nos 
dados do processo de produção do 
aglomerado negro de cortiça produzido na 
empresa. Os dados utilizados são 
referentes do ano de 2012. 

Data de Emissão 
10-09-2015 
Data de Validade 
Sem validade 

Verificação 
 

 
2. Produto 

 
2.1 Descrição do Produto 
O Aglomerado Negro de Cortiça é um produto natural, de origem vegetal (falca), que 
resulta da expansão da cortiça por ação do vapor de água, não se utilizando qualquer 
outro tipo de aditivo sintético.  
 
2.2 Caraterísticas Técnicas 
Dados técnicos da construção relevante para o produto é referido na tabela a seguir: 

Caraterísticas Desempenho Especificações Técnicas 
Massa volúmica <120 Kg/m3 

EN 13170:2008 

Coeficiente de Condutibilidade 
Térmica 

0.037 a 0.040 
W/m.K 

Temperatura de Utilização - 180 °C a + 140 °C 
Permeância ao Vapor de Água 386 ng/Pa.sm2 
Resistência à Difusão do Vapor 
de Água µ = 7 a 14 
Classe de Reação ao Fogo (para 
situações expostas) Classe B-s1,d0 
Classe de Reação ao Fogo (para 
sistemas ETICS) Classe B-s1,d0 

 
2.3 Grupo de Produtos 
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O produto, o aglomerado negro de cortiça insere-se no grupo de produtos de isolamento 
térmico. Este tipo de material destina-se à redução das transferências de calor entre 
edifícios e outros trabalhos de construção e espaço exterior, ou entre espaços destas 
construções.  
 
 
2.4 Produção 
O processo inicia com o processo de poda em que posteriormente é separado o lenho da 
falca (cortiça). A matéria-prima sofrerá um processo de seleção atá chegar à autoclave, 
local aonde se desenvolverá o processo de transformação. Através da injeção de vapor 
de água, a cortiça expande-se formando o chamado aglomerado negro de cortiça. Após 
o arrefecimento e corte, consoante as dimensões desejadas, o bloco será embalado 
ficando assim pronto para ser distribuído. 
 
2.5 Forma de Fornecimento 
As dimensões dos painéis retangulares Aglomerado Negro de Cortiça são declarados na 
tabela a seguir: 

Caraterísticas Desempenho 
Espessura  10 a 300 mm 

Comprimento  
Largura 900 e 100 mm 

500 mm 
 2.6 Embalagem 
Os blocos de Aglomerado Negro de cortiça são embalados em filme de embalagens e 
colocados em paletes de madeira. 
Paletes podem ser reutilizadas (paletes Euro) ou reciclados como madeira. 
 
2.7 VUR – Vida Útil de Referência 
A VUR apenas deverá ser considerada caso seja considerado na análise de ciclo de vida 
a fase de utilização (módulo B), fase esta que não faz parte da análise do ciclo de vida 
do produto. 
Desta forma, como não será considerada na análise do ciclo de vida do produto, a VUR 
apenas será considerada em termos de cenários mas não será considerada na avaliação. 
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3. ACV: Regras de Cálculo 
 
3.1 Unidade Declarada 
A unidade declarada é 1 Kg do Aglomerado Negro de Cortiça. 
 
3.2 Limites do Sistema 
O tipo de análise ACV adotada será uma análise Cradle-to-Gate (Do Berço ao Portão) 
correspondente à fase de produção do bloco em estudo. 
Este tipo de DAP inclui os processos de entradas de materiais e energia para o sistema 
e os seguintes processos de produção e transporte até o portão da fábrica. 
 
3.3 Critério de Exclusão 
Todos os dados associados diretamente com a produção do produto serão incluídos na 
ACV. Os dados em falta poderão ser substituídos por hipóteses conservativos com 
dados médios ou genéricos. 
 
3.4 Qualidade dos dados 
Os dados específicos usados são baseados na produção referente a 2012.  
Os dados genéricos, presentes na base de dados do EcoInvent foram atualizados em 
2014 e na maioria criados em 2003.  
 
3.5 Alocação 
No que diz respeito as entradas e saídas de água, energia, resíduos e as emissões para 
o ar, considerou-se tanto o consumo total de ano / produção de cada entrada ou saída 
específico e a quantidade total de produtos que passam por cada etapa para calcular 
uma percentagem de entradas e saídas associadas ao produto em estudo. 
 
3.6 Comparabilidade 

A comparação entre DAP só é possível se todos os dados a serem comparadas foram 
concebidos de acordo com a norma EN 15804 e tendo em consideração as caraterísticas 
especificas de desempeno do produto no edifício. 
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4. ACV: Resultados 
 
4.1 Descrição do Sistema de Fronteira 

 

Fase de Produto Fase de 
Construção Fase de Uso Fase de Fim de Vida 

Benefícios e 
Cargas 

ambientais para 
além da 

Fronteira do 
Sistema 
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traç
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e 
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o d
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nsp
orte
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duç
ão 

Tra
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Pro
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de 
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ão 
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açã
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Va
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ão 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND 

Legenda: X – Incluído na ACV  
    MND – Módulo Não Declarado 
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4.2 Resultados da ACV – Impacte Ambiental 
       1 Kg Bloco de Aglomerado Negro de Cortiça (A1-A3) 

 

     Resultados da ACV – Recursos Energético 

 

Categoria de Impacte Unidade Matérias -
Primas Produção Transporte/ 

Embalagem Total 
Aquecimento Global (Global warming) Kg CO2 eq. +1,43E-01 +1,32E-01 +5,13E-02 +3,26E-01 
Depleção da camada do ozono (Ozone layer 
depletion) 

Kg CFC-11 
eq. +2,60E-08 +9,38E-09 +4,23E-09 +3,96E-08 

Acidificação (Acidification) Kg SO2 eq. +7,69E-04 +3,42E-03 +2,53E-04 +4,44E-03 
Eutrofização (Eutrophication) Kg PO4eq. +2,04E-04 +8,73E-04 +8,96E-05 +1,17E-03 
Oxidação fotoquímica (Photochemical oxidation) Kg C2H4 +2,04E-04 +2,45E-04 +1,09E-05 +4,59E-04 
Depleção abióticos – elementos (Abiotic depletion - 
elements) Kg Sb eq. +3,22E-07 +6,16E-08 +5,86E-08 +4,42E-07 
Depleção abióticos - combustíveis fósseis (Abiotic 
depletion - fossil fuels) MJ +2,26E+00 +1,73E+00 +1,27E+00 +5,26E+00 

Energia Incorporada Unidade Total Matérias-primas Produção Transporte/ 
Embalagem 

Não renovável, fóssil MJ 5,26E+00 2,26E+00 1,73E+00 1,27E+00 
Não renovável, nuclear MJ 2,82E-01 4,56E-02 1,41E-01 9,50E-02 
Não renovável, biomassa MJ 1,20E-02 1,18E-02 9,86E-05 8,71E-05 
Renovável, biomassa  MJ 2,81E+02 2,81E+02 9,60E-02 1,29E-01 
Renovável, vento, solar e geotérmica  MJ 1,55E-01 2,72E-03 1,51E-01 1,30E-03 
Renovável, água MJ 1,62E-01 1,39E-02 1,34E-01 1,42E-02 




