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Sumário 

Este trabalho tem como objetivo a apresentação dos principais resultados de caracterização acústica e ambiental 

de soluções pré-fabricadas, nomeadamente barreiras acústicas, desenvolvidas no âmbito do projeto RiceHUSK+. 

Para a o desenvolvimento destas soluções, foram produzidas composições com cimento, fíler, casca de arroz não 

tratada e água. Para as soluções finais, foram definidas geometrias que permitem otimizar os compósitos 

cimentícios desenvolvidos. Os resultados obtidos indicam que estes materiais podem ser utilizados para 

revestimento de barreiras acústicas e como camada isolante em painéis multicamada para fachadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O betão é um dos materiais mais utilizados em todo o mundo devido à sua durabilidade e características funcionais 

no estado endurecido. Contudo, a produção de betão tem reconhecidos impactes ambientais relacionados com a 

extração de matérias-primas para a produção de agregados e com a produção de cimento [1]. Considerando o 

elevado volume de betão que continua a ser produzido anualmente, têm surgido estudos que procuram atenuar 

estes impactes através da incorporação de resíduos e do desenvolvimento de soluções pré-fabricadas.  

Existem várias vantagens na aplicação da tecnologia de pré-fabricação no desenvolvimento de materiais de 

construção [2,3]. Para além destas vantagens, antes de endurecidos, os compósitos de base cimentícia podem ser 

moldados e adaptar-se facilmente a geometrias e configurações complexas, como barreiras acústicas e painéis 

multicamada. Assim, a utilização de compósitos de base cimentícia com melhor desempenho térmico e acústico 

em elementos pré-fabricados pode contribuir para responder aos requisitos funcionais das soluções finais [4–6]. 

Adicionalmente, a substituição integral ou parcial de agregados convencionais por resíduos em misturas 

cimentícias tem sido utilizada como estratégia para reduzir os impactes ambientais associados aos materiais de 

construção [7–9]. A integração de resíduos da agroindústria, como é o caso da madeira [10], cortiça [11] e casca 

de arroz [12], tem sido estudada de forma a reduzir a massa volúmica do betão e melhorar as propriedades térmicas 

e acústicas, bem como o seu desempenho ambiental. Neste sentido, diversos estudos de avaliação do ciclo de vida 

de produtos e sistemas da construção [13–16], nomeadamente em argamassas e betões [17,18], isolantes térmicos 

e acústicos [19] e sistemas construtivos em fachadas [14,20] têm sido desenvolvidos. 
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Neste contexto, a utilização de casca de arroz, oferece importantes vantagens, tais como a baixa densidade e 

elevada porosidade, baixo valor comercial e fracas propriedades nutritivas tendo em vista a alimentação animal. 

Por outro lado, a colocação em aterro e queima destes resíduos pode causar significativos impactes ambientais, 

devido ao elevado teor em sílica [21,22]. Substituindo os agregados convencionais por casca de arroz, a massa 

volúmica do betão poderá ser reduzida, contribuindo para uma maior economia nos custos de manuseamento e de 

transporte e um melhor desempenho térmico [23]. 

Este artigo apresenta os resultados da caracterização acústica e ambiental de soluções pré-fabricadas produzidas a 

partir de compósitos cimentícios com casca de arroz, desenvolvidas no âmbito do projeto RiceHUSK+. Este 

projeto tem por objetivo desenvolver compósitos cimentícios em que, pelo menos, 50% dos agregados sejam 

substituídos por casca de arroz e, a partir destas composições, desenvolver soluções pré-fabricadas com elevado 

desempenho térmico e acústico, reduzido impacte ambiental e com níveis de durabilidade adequados às aplicações 

previstas, garantindo a manutenção das suas propriedades ao longo do tempo de vida do produto. 

2 PRODUTOS DESENVOLVIDOS 

As soluções desenvolvidas centraram-se em produtos semelhantes a outros já desenvolvidos pela Farcimar: painéis 

para barreira acústica e painéis de revestimento multicamada. Estas soluções de pré-fabricados são frequentemente 

utilizadas para melhoria do conforto acústico, nomeadamente na mitigação do ruído gerado pela passagem dos 

veículos no caso das barreiras acústicas. 

Numa fase inicial, foi estudada a compatibilidade entre os diferentes constituintes dos compósitos cimentícios 

(ligante, água, casca de arroz, adjuvantes/adições). Seguidamente, foram desenvolvidas diferentes formulações 

das misturas cimentícias com casca de arroz com o objetivo de, numa fase posterior, otimizar aquelas que 

apresentassem propriedades mais adequadas à funcionalidade dos produtos a desenvolver e apresentassem menor 

impacte ambiental. Como materiais utilizou-se casca de arroz, que representa cerca de 20% do grão de arroz 

colhido [24], que é um dos cereais mundialmente mais produzidos e que apresenta baixa densidade e a elevada 

porosidade como características principais [25, 26]; cimento do tipo CEM II/A-L 42,5 R; filer calcário e água 

corrente. 

Verificou-se que as misturas beneficiam da introdução de fíler calcário em substituição do cimento, em volume, e 

do aumento de casca de arroz, melhorando o comportamento acústico. A partir dessas formulações, os produtos 

finais foram desenvolvidos e otimizados, tendo sido concebidos painéis de barreira acústica com parte absorvente 

em betão com casca de arroz e, ainda, painéis de revestimento multicamada, com substituição do isolante térmico 

convencional, em poliestireno expandido, por compósito com incorporação de casca de arroz. 

De seguida, apresentam-se os principais produtos resultantes do projeto RiceHUSK+ (painéis multicamada e 

barreiras acústicas). No entanto, no âmbito deste artigo, serão apenas apresentados os resultados de caracterização 

de barreiras acústicas. 

2.1 Painéis multicamada 

No âmbito da definição das soluções de painéis multicamada, foi concebida uma solução de painel para ser 

utilizada em fachadas de edifícios. O painel proposto possui três camadas distintas, uma camada de betão 

estrutural, a camada do compósito desenvolvido no âmbito do projeto e uma camada de betão exterior com fibras. 

Adicionalmente, foram definidas as ligações entre camadas de betão e os acessórios necessários ao transporte, 

manuseamento e montagem dos painéis.  

A Fig. 1 apresenta o desenho tipo do painel multicamada desenvolvido em projeto, que em função das espessuras 

das diferentes camadas, assume diferentes espessuras totais. 
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Fig. 1. Desenho tipo do painel multicamada. 

Para analisar a viabilidade de fabrico das soluções propostas foram produzidos diferentes protótipos à escala real 

e foram realizados vários ensaios de caracterização do desempenho higrotérmico, acústico, mecânico, ambiental e 

de durabilidade. 

2.2 Barreiras acústicas 

As características geométricas das barreiras acústicas foram definidas tendo em conta os seus requisitos funcionais 

e as características de absorção sonora dos compósitos cimentícios em desenvolvimento. Adicionalmente, foram 

definidas as ligações entre camadas de betão e os acessórios necessários ao transporte, manuseamento e montagem 

das barreiras acústicas. 

Todas as barreiras acústicas possuem uma camada estrutural de betão de espessura constante, seguida por uma 

camada de aglomerado cimentício com casca de arroz e nervuras de secção transversal trapezoidal, do mesmo 

aglomerado. Na Fig. 2 apresenta-se o desenho tipo das barreiras acústicas concebidas no âmbito do projeto e, na 

Fig. 3, o corte tipo de duas das geometrias de barreiras estudadas, que incluem composições semelhantes entre si. 

 

Fig. 2. Desenho tipo das barreiras acústicas. 
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Fig. 3. Cortes tipo das barreiras acústicas. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS 

No âmbito dos trabalhos de caracterização das barreiras acústicas, neste artigo, apresentam-se resultados do 

desempenho acústico (absorção sonora) e do desempenho ambiental. 

3.1 Desempenho acústico 

O desempenho acústico das barreiras foi avaliado em provetes à escala real através da realização de ensaios de 

absorção sonora, de acordo com as normas ISO 354 [27], EN 1793–1 [28] e EN 16272-1 [29]. Este ensaio foi 

realizado em câmara reverberante nas instalações do Itecons, em Coimbra. 

O provete foi montado sobre o pavimento da câmara reverberante, segundo uma montagem do tipo "A" para o 

cálculo da absorção sonora, pela norma ISO 354 [27] (Fig. 4).  

 

a)  b)  

Fig. 4. Ensaios acústicos em câmara reverberante: a) esquema da posição do provete de ensaio na câmara; 
b) provete de ensaio no interior da câmara. 

 

Os resultados do ensaio de absorção sonora em câmara reverberante para os painéis de barreira acústica de 15 cm 

e 23 cm, em bandas de terços de oitava para as frequências entre 100 e 5000 Hz, estão apresentadas na Fig. 5. 
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Fig. 5. Resultados do ensaio de absorção sonora em câmara reverberante em bandas de terços de oitava. 

A partir destes resultados, e de acordo com a norma EN 1793-1 [28], obtém-se, para o espectro rodoviário, um 

índice único de classificação da absorção sonora (DLα, NRD) de 6 dB e de 15 dB, para as barreiras acústicas de 15 

cm e de 23 cm, respetivamente.  

Para o espectro ferroviário, e de acordo com a norma EN 16272-1 [29], obtém-se um índice único de classificação 

da absorção sonora (DLα, NRD) de 8 dB e de 20 dB, para as barreiras acústicas de 15 cm e de 23 cm, 

respetivamente.    

Os resultados apresentados permitem confirmar o efeito da geometria da camada absorvente no desempenho 

acústico das soluções, para todas as bandas de frequência. 

3.2 Desempenho ambiental 

Devido à necessidade de produzir um produto competitivo, a nível funcional, económico e ambiental, efetuou-se 

uma análise do desempenho do ciclo de vida do compósito da barreira acústica tendo em conta a sua composição. 

Foi considerado 1 m3 para a unidade declarada e analisadas as categorias dos impactes ambientais preconizadas 

na noma EN 15804+A2 [20], nomeadamente o potencial de aquecimento global (kg CO2 eq.), depleção de recursos 

abióticos fósseis (MJ) e ecotoxicidade de água doce (CTUe), através do software SimaPro 9.1.1.7. 

Comparou-se a composição da barreira acústica com a composição sem introdução de fíler e com uma menor 

quantidade de casca de arroz (CA), com ambas as supressões na mesma ordem de grandeza percentual, 

nomeadamente: i) compósito cimentício sem fíler e com menor dosagem de casca de arroz - BA_-F-CA; ii) 

compósito cimentício sem fíler e com dosagem de casca de arroz de referência - BA_-F e iii) compósito cimentício 

com fíler e com a dosagem de casca de arroz utilizada na composição da barreira acústica - BA. Os aumentos da 

quantidade de casca de arroz e de fíler têm como intenção a produção de misturas mais sustentáveis, pela 

consequente redução de cimento, além da melhoria das propriedades acústicas conferida pela casca de arroz. Este 

aumento é realizado, tendo em consideração requisitos mínimos de desempenho mecânico, visto que prejudicam 

a resistência mecânica. Na Fig. 6, são apresentadas as variações percentuais de cada categoria de impactes 

ambientais em relação à composição da barreira acústica, para cada composição analisada.  
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Fig. 6. Desempenho ambiental: comparação com a composição da barreira acústica. 

Verifica-se que a composição da barreira acústica (BA) tem menores impactes ambientais nas categorias 

analisadas, devido à menor quantidade de cimento utilizada, exceto na ecotoxicidade de água doce. Tal justifica-

se pela quantidade de água de imersão da casca de arroz prévia à sua incorporação na mistura, que é menor quanto 

menor a quantidade de casca de arroz. Contudo, esta água de imersão, não utilizada no processo de mistura, satisfaz 

os valores limite de emissão de parâmetros característicos das águas residuais (VLE), com base na sua análise 

química a alguns destes parâmetros (pH, CQO, fósforo total). Confirma-se assim que a introdução de fíler calcário 

e de casca de arroz melhora o desempenho ambiental dos compósitos, demonstrando ser uma solução alternativa 

mais viável, com menor aumento global dos parâmetros em análise quando a incorporação contempla maior 

quantidade de CA.  

4 CONCLUSÕES 

Este artigo descreve os principais desenvolvimentos do projeto RiceHUSK+. Foram apresentados resultados do 

desempenho acústico e ambiental de barreiras acústicas pré-fabricadas que incorporam soluções inovadoras e 

sustentáveis à base de compósitos cimentícios com casca de arroz. Os resultados apresentados permitem concluir 

que as soluções construtivas pré-fabricadas com a incorporação de compósitos cimentícios com casca de arroz, 

apresentam bom desempenho acústico e ambiental. A incorporação de casca de arroz em materiais compósitos 

cimentícios, permite o desenvolvimento de produtos de construção tecnicamente viáveis e de baixo impacte 

ambiental. 
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