Impacte ambiental da produção subcrítica de aerogéis de sílica
Isabel Pinto1, José Dinis Silvestre2,†, Jorge de Brito3, Maria de Fátima Júlio4
Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa (UL),
Av. Rovisco Pais 1,
1049-001, Lisboa, Portugal

RESUMO
O sector da construção é responsável por cerca de 40% do consumo de energia na União
Europeia (UE). Tornam-se necessárias uma mudança e a procura de novas soluções nas matériasprimas utilizadas na construção, nos processos produtivos e no tratamento em fim de vida dos
vários componentes de um edifício. O presente estudo tem como objectivo determinar e avaliar
pela primeira vez os impactes ambientais do Ciclo de Vida de três sínteses de aerogéis subcríticos
de sílica. Estes aerogéis são produzidos através de secagem subcrítica, um processo mais económico e seguro do que o dos aerogéis supercríticos. A avaliação ambiental foi realizada através da
metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), seguindo as normas Internacionais, e usando
uma abordagem do berço ao portão. Os ciclos de vida destes materiais foram modelados recorrendo à informação da produção recolhida em laboratório e implementados num software de
ACV. O objectivo da produção destes aerogéis passa pela sua utilização como agregados em argamassas para revestimento de paredes, conferindo-lhes propriedades térmicas.
Concluiu-se que, na ACV dos três aerogéis, a fase mais crítica é a da produção no laboratório, principalmente devido ao elevado consumo de energia. É necessário ter em consideração
que estes valores dizem respeito à produção em laboratório, o que os torna expectavelmente mais
elevados do que se fossem produzidos à escala industrial.
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Lista de símbolos e acrónimos:
λ
Condutibilidade térmica (W/(m K))
ρ
Densidade (kg/m3)
ADP Abiotic Depletion Potential (Potencial
de depleção de recursos abióticos)
AP
Acidification Potential (Potencial de
acidificação)
ACV Avaliação do Ciclo de Vida
CED Cumulative energy demand
CFC Clorofluorcarbonetos
EP
Potencial de eutrofização
ETICS External thermal insulation composite system (Sistema Compósito de Isolamento
Térmico pelo Exterior)
GWP Global Warming Potential (Potencial
de aquecimento global)
HTSCD High Temperature Supercritical Drying (Secagem supercrítica a alta temperatura)

IST Instituto Superior Técnico
LTSCD Low Temperature Supercritical
Drying (Secagem supercrítica a baixa temperatura)
ODP Ozone Depletion Potential (Potencial
da depleção da camada de ozono)
PE
Polietileno
PE-Nre Consumption of primary energy, nonrenewable (Consumo de energia primária, nãorenovável)
PE-Re Consumption of primary energy, renewable (Consumo de energia primária, renovável)
POCP Photochemical Ozone Creation Potential (Potencial fotoquímico de criação de ozono)
R-value Resistência térmica [(m2.K)/W]
UE
União Europeia
U-value Coeficiente de transmissão térmica
[W/(m2 K)]

1. INTRODUÇÃO
A União Europeia tem vindo a estabelecer políticas climáticas e energéticas com vista a
reduzir a pegada de carbono e, em Outubro de 2014, estabeleceu metas para serem cumpridas até
ao ano de 2030. Estas medidas fazem parte do objectivo da UE de reduzir as emissões de gases de
efeito de estufa em 80-95% (em relação aos níveis de 1990), para que o aumento da temperatura
da Terra não seja superior a 2 ºC (CE, 2014), e incluem:
 reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 40%;
 garantir que a energia renovável represente pelo menos 27% da energia total consumida;
 melhorar a eficiência energética em 27%.
Para fazer cumprir estes objectivos, é necessária a cooperação de todos os sectores. Os
sectores industrial, da construção, dos transportes e da agricultura são os que mais contribuem
para o elevado consumo de energia (Pargana et al., 2014). Na União Europeia (EU), o sector da
construção é responsável por cerca de 40% do consumo dos recursos naturais (Pinheiro, 2006),
25% da água, 40% da energia e 1/3 das emissões de gases de efeito de estufa (Bragança et al.,
2013). Torna-se claro que este é um sector com um perfil ambiental insustentável e que existe
uma necessidade de mudança e procura de novas soluções, tanto nas matérias-primas utilizadas na
construção do edificado, como nos processos produtivos (das matérias-primas e do produto final),
e no tratamento em fim de vida dos vários componentes de um edifício.
Na Europa, a certificação energética já teve consequências positivas (Pargana et al.,
2014). Quando os edifícios são devidamente projectados e operados, é possível obter-se uma poupança energética significativa, o que faz com que as decisões de design sejam importantes para a
sustentabilidade do edifício. Entre estas decisões, destaca-se a escolha de materiais e componentes
de construção, como por exemplo os materiais e sistemas de isolamento térmico. Estes materiais
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estabelecem uma barreira à passagem do calor entre dois meios, mantendo a temperatura interior
e, portanto, contribuem para melhorar a eficiência energética do edifício.
O presente estudo visa contribuir para o conhecimento dos impactes ambientais de um
material de isolamento térmico que pode ser usado em argamassas de revestimento de parede
de forma a melhorar a eficiência energética do edifício. O estudo foi desenvolvido recorrendo
à metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Foi feita uma análise do berço ao portão da fábrica de três sínteses de aerogel de sílica, produzidas, desenvolvidas e optimizadas no
Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, evitando reacções pós-síntese de hidrofobização
e utilizando sempre secagem subcrítica.
2. ÂMBITO
O desenvolvimento deste artigo visa contribuir para a avaliação ambiental do ciclo de
vida aplicada à Construção Sustentável. A ACV estuda a relação que existe entre um produto
e o meio ambiente, avaliando os aspectos ambientais e os potenciais impactes de cada etapa
do seu ciclo de vida. Esta avaliação é importante uma vez que permite identificar oportunidades de melhoria na produção e de redução do impacte ambiental, e comparar o desempenho
do produto com outras alternativas.
O estudo desenvolvido neste artigo foi inserido no projecto de investigação FCT PTDC/ECM/118262/2010 (Nanorender - Desempenho de argamassas de revestimento com nanoaerogéis de sílica). Neste projecto de investigação, foram utilizados, como agregados em argamassas de revestimento, aerogéis inorgânicos e híbridos à base de sílica, sintetizados por um processo sol-gel a dois passos (hidrólise ácida e condensação neutra) com secagem subcrítica (processo mais económico e seguro do que o dos aerogéis produzidos recorrendo a secagem supercrítica) (Gurav et al., 2010). No presente estudo, foi realizada uma Avaliação ambiental do Ciclo de
Vida (ACV) destes nanomateriais, incidindo principalmente na sua fase de produção.
A avaliação ambiental foi realizada com recurso ao software SimaPro e aplicando as
normas Internacionais. A ACV foi aplicada a três sínteses em laboratório de aerogel de sílica:
um puramente inorgânico e dois híbridos - um obtido em forma de pó (HYB-A) e outro monolítico (HYB-C). A adição destes agregados em argamassas de revestimento permite melhorar o desempenho térmico do edifício, uma vez que estes materiais têm uma condutibilidade
térmica reduzida e a sua incorporação nas argamassas faz com que estas apresentem uma
condutibilidade térmica inferior às argamassas tradicionais.
A avaliação ambiental das argamassas onde estes aerogéis vão ser incorporados está fora
do âmbito deste artigo, bem como a avaliação do desempenho económico destes aerogéis e argamassas, embora estes estudos tenham sido realizados no âmbito do mesmo projecto de investigação.
Revisão da literatura
Os nanomateriais são caracterizados pelas suas dimensões estruturais reduzidas, na
ordem de 10-9 m (nanómetro), cujas propriedades diferem das observadas em maior escala.
Quando adicionados às argamassas, modificam as suas propriedades, afectando a resistência, a
durabilidade e a retracção do material, mas podem aumentar a sua qualidade e a dos edifícios
(Soares et al., 2014).
Os aerogéis de sílica estão entre os melhores materiais de isolamento térmico
conhecidos (com condutibilidade térmica entre 0,01 e 0,02 W/(m.K )), devido à combinação de
densidade extremamente baixa (3-500 kg/m3), porosidade elevada (>90%) e pequenos
mesoporos (dimensões entre 4 e 20 nm) (Koebel et al., 2012). A sua aplicação na construção
deve-se, principalmente, ao seu elevado desempenho térmico e, recentemente, provaram a sua
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importância como agregados em materiais cimentícios, como argamassas de desempenho
térmico melhorado e betão (Buratti et al., 2014; Gao et al., 2014; Júlio et al., 2016; Stahl et al.,
2014). Estes podem ser puramente inorgânicos, orgânicos ou híbridos.
Na pesquisa a bases de dados de referência, apenas foi encontrado um estudo do
desempenho ambiental de um aerogel. Neste estudo, Dowson et al. (2012) produziram um aerogel
de sílica, em laboratório, utilizando condições de secagem supercrítica a altas e baixas
temperaturas (HTSCD e LTSCD, respetivamente). A ACV foi desenvolvida do berço ao portão
da fábrica, excluindo o impacte dos transportes de matérias-primas e produtos acabados, assim
como o seu processamento no fim de vida. Este estudo foi realizado segundo as normas ISO
14044 e 14040 e tem como unidade funcional a energia despendida (kWh) e o CO2 libertado (kg
CO2) para se produzir 1 m3 de aerogel sólido (não granular). Os autores concluíram que:
 o método de produção de LTSCD tem um retorno ambiental mais longo, com um consumo
total de energia de 62,6 MJ/40 ml e 6,64 kgCO2 libertado/40 ml;
 o consumo total de energia e CO2 libertado na HTSCD é de 29,3 MJ/40 ml e 0,73
kgCO2/40ml, respetivamente;
 o envelhecimento do aerogel foi a fase de produção onde houve mais energia despendida.
À medida que se optimiza o processo para a produção industrial, os valores de energia
despendida e CO2 libertado diminuem significativamente. No entanto, é no método de
LTSCD que se poderá conseguir uma melhoria mais significativa.
3. METODOLOGIA
Com a crescente sensibilização em relação ao ambiente, houve necessidade de se criar
ferramentas para avaliar os possíveis impactes ambientais associados a produtos utilizados no
dia-a-dia. A ACV é uma técnica que tem como objectivo a avaliação do potencial impacte
ambiental que está associado a um processo, produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo
de vida. Esta abordagem, quando aplicada do “berço ao túmulo” (cradle to grave), analisa
todas as fases do ciclo de vida desde a extracção das matérias-primas até ao tratamento em
fim de vida e destino final do produto, passando pelas fases intermédias de fabrico de materiais acessórios e produção de energia, produção, transporte e utilização. A ACV está regulamentada pela norma ISO 14040 (IPQ, 2006a), que define os princípios e enquadramento, e
pela ISO 14044 (IPQ, 2006b), que define os requisitos e linhas de orientação, as quais foram
seguidas neste estudo.
As fases do ciclo de vida dos materiais de construção e produtos são padronizados nas
normas europeias (CEN, 2011; IPQ, 2015). As fronteiras do ciclo de vida de um material de
construção podem ser definidas do berço ao portão (incluindo a extracção e processamento de
matérias-primas e a produção), do berço ao túmulo (incluindo igualmente o transporte, distribuição e montagem, uso, manutenção e deposição final), ou do berço ao berço (incluindo a
reutilização, recuperação e/ ou o potencial de reciclagem) (Ferrão, 2009; Ortiz et al., 2009).
Neste trabalho, foi seguida uma abordagem de ACV do berço ao portão (do laboratório).
A análise do impacte ambiental começa na extracção de matérias-primas (A1), passando pelo
transporte destas para o laboratório (A2) e acabando na fase de produção (A3).
ACV dos aerogéis
3.1.1 Unidade funcional
A unidade funcional tem como principal objetivo fornecer uma referência (base comum) que relacione as entradas e as saídas do sistema. Neste estudo, a unidade funcional considerada para os aerogéis é de 1 kg de produto acabado.
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3.1.2 Fronteiras do sistema
A fronteira do sistema tem como objectivo definir os processos unitários que vão ser
incluídos neste estudo de ACV. A Figura 1 representa o ciclo de vida genérico do berço ao
túmulo de um material para isolamento térmico.

Figura.1. Ciclo de vida genérico dos materiais para isolamento térmico (adaptado de Pargana
et al., 2014).
Foram consideradas neste estudo as fases de extracção da matéria-prima e processamento (A1), transporte para o local de produção (A2), e produção (incluindo resíduos de produção e
de embalagens de matérias-primas, e embalagens do produto final - A3). A fase de produção,
aplicação e fim-de-vida da argamassa não é considerada relevante para o estudo porque é idêntica para todas as soluções comparadas e, portanto, não será considerada. No entanto, o estudo
de ACV das três sínteses de aerogel termina no portão da fábrica e inclui todas as fases desde a
produção de matérias-primas até ao seu embalamento (fase A1-A3). A Norma Portuguesa EN
15643-2 (IPQ, 2014) e Silvestre (2012) classificam estas etapas de produção da seguinte forma:
 (A1) - extracção de matéria-prima e processamento, e processamento de entrada de
material secundário;
 (A2) - transporte para o local de produção;
 (A3) - produção e resíduos da produção:
o (A3.1) embalagem do produto;
o (A3.2) produção;
o (A3.3) resíduos gerados na produção, incluindo resíduos de embalagens.
3.1.3 Escolha das categorias de impacte ambiental
De acordo com Ferrão (2009), a escolha do método de avaliação dos impactes ambientais deve estar relacionada com a selecção das categorias de impacte ambiental, uma vez que
estes estão associados a um conjunto de categorias de impacte ambiental. Neste estudo, foi utilizada uma abordagem orientada para o problema, baseada em indicadores intermédios e com
foco nas cargas ambientais e consequências finais. Foi utilizado o método CML 2001 (desenvolvido na Holanda pelo Instituto de Ciências Ambientais da Universidade de Leiden) com indicadores intermédios, tais como: o potencial de aquecimento global (GWP - Global Warming
Potential); o potencial de acidificação (AP - Acidification Potential), o potencial de eutrofização (EP - Eutrophication Potential), o potencial da depleção da camada de ozono (ODP - Ozone
Depletion Potential); o potencial fotoquímico da criação de ozono (POCP - Photochemical
Ozone Creation Potential); e o potencial da depleção de recursos abióticos (ADP - Abiotic Depletion Potential).
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Foram ainda adicionadas duas categorias de impacte ambiental baseadas no consumo de
energia que expressam o esgotamento dos recursos energéticos e cujo cálculo se baseia no poder calorífico. De facto, este método fornece o cálculo de seis categorias ambientais (consumo
não-renovável: fóssil, nuclear, biomassa; e renovável: biomassa, hídrica e eólica, solar, geotérmica) agrupadas e apresentadas em duas categorias com a mesma unidade (MJ - megajoule):
consumo de energia primária, renovável (PE-Re); consumo de energia primária, não renovável
(PE-NRe).
4. RESULTADOS DO ESTUDO DE ACV PARA OS AEROGÉIS
Nesta secção, são apresentados os resultados da ACV do berço ao portão (do laboratório) para a produção de três aerogéis de sílica: inorgânico (AI), híbrido monolítico (HYB-C) e
híbrido em pó (HYB-A). Estes resultados da ACV dos aerogéis são comparados de acordo
com cada categoria de impacte ambiental. Na Tabela 1, são identificadas as matérias-primas e
os processos utilizados no SimaPro para a modelação da produção dos três aerogéis.
Aerogel inorgânico
Os resultados da ACV do berço ao portão (do laboratório) para a produção do aerogel
inorgânico são apresentados nesta secção. A síntese deste aerogel inicia-se com a mistura do
percursor de sílica tetraetóxido de silício (TEOS) com o co-solvente iso-propanol (i-PrOH),
sendo a água adicionada a esta mistura, gota a gota, com agitação. A mistura reaccional é
acidificada com uma solução de ácido clorídrico (HCl). Após fechado, o reactor é aquecido a 60
ºC e agitado (120 rpm) durante 60 minutos, numa incubadora com agitação orbital e controlo de
temperatura e de velocidade. A agitação é então interrompida, o sol é neutralizado por adição de
amónia (NH4OH) e deixado em repouso (fechado, a 60 °C) até gelificar. O alcogel permanece
fechado no reactor a 60 ºC durante 48 horas: as primeiras 24 horas na solução residual e as
outras 24 após adição da solução de envelhecimento (mistura TEOS/H2O/i-PrOH nas mesmas
proporções do sol inicial), para envelhecimento da rede de sílica. Finalmente, é lavado e seco à
pressão atmosférica, a 60 °C e em atmosfera saturada de solvente. A secagem é considerada
completa quando deixa de haver variação apreciável da massa do gel.
Tabela 1 – Matérias-primas necessárias para a produção das três versões do aerogel.
Matéria-prima
Aerogel
Designação
Processo usado no SimaPro
Inorgânico HYB-C HYB-A
TEOS
Ortossilicato de tetraetilo
Tetraclorosilano [Ecoinvent]
X
X
i-PrOH
Isopropanol
Isopropanol [Ecoinvent]
X
X
HCl
Cloreto de hidrogénio
Ácido clorídrico [Ecoinvent]
X
X
NH4OH
Hidróxido de amónio
Amónia, liquida [Ecoinvent]
X
X
HMDZ
Hexametildissilazano
Hexametildissilazano [Ecoinvent]
X
X
Silicato de sódio
Silicato de sódio
Silicato de sódio [Ecoinvent]
X
HNO3
Ácido nítrico
Ácido nítrico [Ecoinvent]
X
n-hexano
Hexano
Hexano [Ecoinvent]
X
H2O
Água destilada
Água, ultrapura [Ecoinvent]
X
X

Aerogel inorgânico
Os resultados da ACV do berço ao portão (do laboratório) para a produção do aerogel
inorgânico são apresentados nesta secção. A síntese deste aerogel inicia-se com a mistura do
percursor de sílica tetraetóxido de silício (TEOS) com o co-solvente iso-propanol (i-PrOH),
sendo a água adicionada a esta mistura, gota a gota, com agitação. A mistura reaccional é
acidificada com uma solução de ácido clorídrico (HCl). Após fechado, o reactor é aquecido a
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60ºC e agitado (120 rpm) durante 60 minutos, numa incubadora com agitação orbital e controlo
de temperatura e de velocidade. A agitação é então interrompida, o sol é neutralizado por adição
de amónia (NH4OH) e deixado em repouso (fechado, a 60 °C) até gelificar. O alcogel
permanece fechado no reactor a 60 ºC durante 48 horas: as primeiras 24 horas na solução
residual e as outras 24 após adição da solução de envelhecimento (mistura TEOS/H2O/i-PrOH
nas mesmas proporções do sol inicial), para envelhecimento da rede de sílica. Finalmente, é
lavado e seco à pressão atmosférica, a 60 °C e em atmosfera saturada de solvente. A secagem é
considerada completa quando deixa de haver variação apreciável da massa do gel.
Após a secagem, é obtido um material translúcido de dimensões variáveis. O aerogel é
reduzido a grãos, moendo manualmente num almofariz de cerâmica, e peneirado em peneiros
de diferentes granulometrias (Fidalgo et al., 2007; Júlio e Ilharco, 2014).
Na Tabela 2, encontram-se os resultados, para cada categoria de impacte ambiental,
das fases (A1-A3). A Figura 2 mostra a contribuição relativa, em percentagem, destas fases
para cada uma das categorias de impacte ambiental seleccionadas.
A fase (A1) tem uma contribuição superior a 70% em todas as categorias de impacte
ambiental (excepto para a acidificação -AP, e eutrofização - EP, com 56% e 67%,
respectivamente). A fase de produção (A3.2) contribui com cerca de 40% para a categoria AP
e 26% para a categoria EP. A quantidade de embalagens utilizadas no produto final (A3.1) é
muito reduzida e, por isso, praticamente não contribui para os impactes deste processo.
Tabela 2 – Resultados da ACV para as fases (A1-A3) para 1 kg de aerogel inorgânico.
Indicador

Unidade

PE-NRe
PE-Re
ADP
AP

MJ
MJ
kg Sb eq
kg SO2 eq

EP

kg PO4 eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg C2H4

GWP
ODP
POCP

3-

Fases do ciclo de vida (para 1 kg de produto acabado)
A1-A3
A1
A2
A3.1
A3.2
A3.3
7,86E+03 6,78E+03 2,08E+02 1,02E-02 6,64E+02 2,06E+02
1,16E+03 9,93E+02 1,08E+00 1,63E-04 1,67E+02 1,51E+00
3,83E+00 3,26E+00 9,00E-02 4,80E-06 3,88E-01 9,24E-02
1,36E+00 7,57E-01 2,60E-02 1,12E-06 5,51E-01 2,59E-02
3,25E-01

2,13E-01

1,40E-02

7,02E-08

8,40E-02

1,40E-02

4,54E+02 3,84E+02
5,01E-05 4,60E-05
1,16E-01 8,75E-02

6,00E+00
3,00E-07
6,80E-03

2,89E-04 5,78E+01
0,00E+00 3,56E-06
5,81E-08 1,50E-02

6,17E+00
2,40E-07
6,74E-03

Figura 2 – Contribuição relativa das fases (A1-A3) para cada indicador de categoria de
impacte ambiental (aerogel inorgânico).
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Aerogel híbrido em pó (HYB-A)
Os resultados da ACV do berço ao portão da fábrica para o aerogel HYB-A são
apresentados nesta secção. Neste processo, o aerogel HYB-A é preparado por um método de coprecursor, utilizando uma solução de silicato de sódio sem tratamento prévio como precursor de
sílica e hexametildisilazano (HMDZ) como co-precursor orgânico. A combinação do precursor
silicato de sódio (de baixo custo por ser um subproduto da indústria do carbonato de sódio) com
a secagem à pressão atmosférica é talvez a via mais promissora para aerogéis de baixo custo.
Este aerogel é preparado por adição de ácido nítrico (HNO3) e HMDZ à solução de
silicato de sódio, sob agitação constante. A gelificação prossegue à temperatura ambiente e é
seguida de uma etapa de troca de solvente, por imersão do gel em n-hexano. A água com iões
de sódio é removida dos poros e os aerogéis são secos à pressão atmosférica, numa estufa, em
duas etapas: 170 °C durante 20 minutos e 200 °C durante 20 min para se obter o aerogel em pó
(Júlio, M.F. e Ilharco, L.M., 2014). Este é novamente lavado com água, para remover os iões
nitrato (NO3-).
Como a finalidade deste aerogel é a sua incorporação em argamassas e uma vez que
este tem de ser moído, é benéfico obter o aerogel já em pó.
A Tabela 3 mostra a contribuição das fases (A1-A3) para as categorias de impacte
ambiental seleccionadas. A contribuição relativa destas fases está representada em
percentagem na Figura 3, para essas mesmas categorias de impacte ambiental.
Tabela 3 – Resultados da ACV para as fases (A1-A3) para 1 kg de aerogel HYB-A.
Indicador

Unidade

PE-NRe
PE-Re
ADP
AP

MJ
MJ
kg Sb eq
kg SO2 eq

EP

kg PO4 eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg C2H4

GWP
ODP
POCP

3-

A1-A3
1,15E+03
5,74E+01
5,47E-01
5,51E-01

A1
5,83E+02
1,20E+01
2,60E-01
9,85E-02

Fases do ciclo de vida
A2
A3.1
3,22E+02 1,63E-03
4,34E-01 1,63E-04
1,58E-01 4,80E-06
1,06E-01 1,12E-06

A3.2
2,39E+02
4,48E+01
1,25E-01
3,42E-01

A3.3
8,01E+00
1,19E-01
3,70E-03
5,25E-03

1,17E-01

2,50E-02

2,40E-02

6,67E-02

1,30E-03

2,29E+01 2,89E-04 1,39E+01
5,00E-08 0,00E+00 9,33E-07
2,60E-03 5,81E-08 5,83E-03

1,92E+00
5,67E-08
7,38E-05

5,60E+01 1,73E+01
7,08E-06 6,04E-06
2,65E-02 1,80E-02

7,02E-08

Figura 3 – Contribuição relativa das fases (A1-A3) para cada indicador de categoria de impacte ambiental (aerogel HYB-A).
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A extracção e produção das matérias-primas (A1) contribuem com o maior impacte
para as categorias PE-NRe, POCP e ODP (51%, 67,92% e 85,31%, respectivamente). Para o
potencial de AP e EP, a contribuição desta fase é reduzida (17,88% e 21,37%,
respectivamente). O transporte tem um maior impacte no aquecimento global (GWP, 41%),
na depleção de recursos abióticos (ADP, 29%) e no consumo de recursos energéticos não
renováveis (PE-NRe, 28%). Estes impactes devem-se à extracção de combustíveis fósseis que
são usados como combustível e também às emissões de gases com efeitos de estufa para a
atmosfera, resultando do transporte das matérias-primas para o laboratório.
A fase correspondente à produção (A3.2) tem um impacte de 78% no consumo de
recursos renováveis, 62% na acidificação (AP) e 57% na eutrofização (EP). O consumo de
recursos energéticos não renováveis é, aproximadamente, cinco vezes inferior em percentagem ao
consumo de recursos energéticos renováveis, para a fase A3.2. Tal como no aerogel inorgânico, o
impacte das embalagens utilizadas no produto final (A3.1) é reduzido e, por isso, o seu contributo
para os impactes ambientais não é significativo.
Aerogel híbrido monolítico (HYB-C)
Nesta secção, são apresentados os resultados da ACV do berço ao portão para o aerogel
HYB-C. Outra abordagem para hidrofobização consistiu em introduzir o modificador
superficial (HMDZ) apenas na solução de envelhecimento, ou seja, o aerogel é sintetizado
usando TEOS como único precursor de sílica e HMDZ, em quantidade optimizada, para
envelhecimento e sililação da rede. A síntese do aerogel HYB-C é em tudo semelhante à do
aerogel inorgânico conforme descrito acima (policondensação hidrolítica de uma solução de
TEOS em i-PrOH, em dois passos, com catálise ácida da hidrólise e básica da condensação), à
excepção da fase de envelhecimento. Esta consiste na introdução dos géis num banho de
HMDZ/i-PrOH com um teor em HMDZ que permita a modificação superficial dos poros. Por
fim, o aerogel é seco à pressão atmosférica a 60 °C.
Na Tabela 4, estão identificadas as contribuições, para cada categoria de impacte
ambiental, das fases (A1-A3). A contribuição relativa destas fases está apresentada, em
percentagem, na Figura 4.
Para cada indicador de categoria, a fase (A1) apresenta valores quase sempre acima de
80% (com exceção do AP e EP, com valores de 52% e 62%, respetivamente). A produção do
aerogel (A3.2) tem um impacte ambiental mais significativo nas categorias AP e EP, com
valores de 48% e 38%, respetivamente. Devido ao elevado impacte ambiental das matériasprimas (fase A1), as fases A2, A3.1 e A3.3 apresentam valores pouco significativos. Verificase que é a produção da matéria-prima TEOS que mais contribui para os indicadores AP e
GWP. Para as categorias de EP e POCP, é a produção de TEOS e de i-PrOH que apresenta
um impacte ambiental mais significativo.
Tabela 4 – Resultados da ACV para as fases (A1-A3) para 1 kg de aerogel HYB-C.
Indicador

Unidade

PE-NRe
PE-Re
ADP
AP

MJ
MJ
kg Sb eq
kg SO2 eq

EP

kg PO4 eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg C2H4

GWP
ODP
POCP

Número 53, 2016

3-

A1-A3
A1
7,42E+03 6,62E+03
1,15E+03 9,96E+02
3,66E+00 3,19E+00
1,43E+00 7,41E-01

Fases do ciclo de vida
A2
A3.1
0,00E+00 1,02E-02
0,00E+00 1,63E-04
0,00E+00 4,80E-06
0,00E+00 1,12E-06

A3.2
8,00E+02
1,58E+02
4,70E-01
6,89E-01

A3.3
-6,84E-04
-3,93E-06
-2,83E-07
-2,95E-08

3,29E-01

0,00E+00

1,26E-01

2,00E-08

2,03E-01

7,02E-08

4,42E+02 3,80E+02 0,00E+00 2,89E-04 6,20E+01 2,27E-05
5,08E-05 4,72E-05 0,00E+00 0,00E+00 3,60E-06 -1,16E-12
1,02E-01 8,14E-02 1,00E-04 5,81E-08 2,05E-02 -1,76E-09
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Figura 4 – Contribuição relativa das fases (A1-A3) para cada indicador de categoria de
impacte ambiental (aerogel HYB-C).
As Figuras 5, 6 e 7 apresentam a comparação entre o impacte por kg da produção de
cada um dos três aerogéis para as fases que mais contribuem para o impacte total em cada
uma das categorias de impacte ambiental.
Verifica-se que o aerogel HYB-A apresenta o menor impacte ambiental em todas as
categorias de impacte. Para a fase A1-A3, o aerogel inorgânico apresenta o maior impacte
ambiental nos indicadores ADP, GWP, POCP, PE-NRe e PE-Re, enquanto o HYB-C tem o
maior impacte nos restantes indicadores. Esta diferença deve-se às matérias-primas utilizadas
para a síntese de cada aerogel. O aerogel inorgânico e o HYB-C têm uma composição que não
é semelhante mas, como utilizam o mesmo percursor de sílica (TEOS), apresentam impactes
idênticos. O HYB-A não utiliza TEOS como percursor de sílica, a matéria-prima responsável
pela maioria dos impactes ambientais, o que justifica o melhor desempenho ambiental deste
aerogel. Assim, na fase A1 é o aerogel inorgânico que causa um maior impacte ambiental,
seguindo-se o HYB-C e, por fim, o HYB-A. Na fase de produção, A3.2, é o aerogel HYB-C
que tem um maior impacte ambiental, seguido do inorgânico e do HYB-A. O aerogel HYB-A
necessita de menos tempo de secagem, gastando menos energia e diminuindo os impactes.
60%
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Figura 5 – Comparação dos impactes ambientais das fases A1-A3 para o AI, HYB-A e HYBC (por kg de produto acabado).
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Figura 6 – Comparação dos impactes ambientais da fase A1 para o AI, HYB-A e HYB-C (por
kg de produto acabado).
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Figura 7 – Comparação dos impactes ambientais da fase A3.2 para o AI, HYB-A e HYB-C
(por kg de produto acabado).
Dowson et al. (2012) produziram duas versões de um aerogel à base de sílica com
secagem supercrítica, a alta e a baixa temperatura (HTSCD e LTSCD, respetivamente). Neste
estudo, efectuaram uma ACV do berço ao portão do laboratório e quantificaram a energia
consumida e a quantidade de CO2 resultante desse consumo durante a produção deste aerogel.
A Figura 8 apresenta a comparação entre os impactes ambientas da categoria GWP para os três
aerogéis utilizando temperaturas subcríticas estudados neste artigo com as duas alternativas
recorrendo a temperaturas supercríticas de Downson et al.. Houve necessidade de se arbitrar
valores para a densidade do aerogel (a partir das densidades mínimas e máximas correntes deste
material), uma vez que no artigo referido não está especificado nenhum valor para este
parâmetro.
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Figura 8 – Representação gráfica dos impactes ambientais dos aerogéis produzidos no IST e
dos aerogéis produzidos por Dowson et al. para a categoria de impacte GWP (densidades arbitradas para estes últimos: 175 kg/m3 e 305 kg/m3, a azul e a laranja, respectivamente).
Verifica-se que o aerogel produzido seco em condições supercríticas a baixa
temperatura (LTSCD) apresenta um valor de impactes ambientais superior aos restantes
aerogéis para os dois valores de densidade atribuídos. No entanto, o aerogel seco em
condições supercríticas mas a alta temperatura (HTSCD) tem um melhor desempenho
ambiental do que o aerogel inorgânico e que o aerogel HYB-C, para os dois valores de
densidade atribuídos, mas pior que o HYB-A. Estes resultados são explicados pelo elevado
tempo de secagem de que o aerogel inorgânico, o HYB-C (20 dias para ambos) e o LTSCD (o
dobro do HTSCD) necessitam, fazendo aumentar o consumo de energia, principal causa do
impacte ambiental na fase de produção dos aerogéis.
5. CONCLUSÃO
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de um projecto de investigação com o objectivo de promover o uso de aerogéis à base de sílica como agregado em argamassas de revestimento de parede, sintetizados pelo método sol-gel e secos à pressão atmosférica.
O objectivo final deste artigo foi desenvolver uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
ambiental de três sínteses deste nanomaterial (aerogel), incidindo na sua fase de produção.
Os resultados da ACV do berço ao portão (do laboratório) foram analisados, e foram
identificados os materiais e processos que mais contribuem para cada categoria de impacte
ambiental. Algumas conclusões podem ser destacadas:
 para as fases (A1-A3), o aerogel HYB-A apresenta o menor impacte ambiental em todas as
categorias de impacte, seguindo-se o HYB-C e o aerogel inorgânico;
 o aerogel inorgânico e o HYB-C apresentam uma composição que não é semelhante mas,
como utilizam o mesmo percursor de sílica (TEOS), têm impactes ambientais idênticos;
 a matéria-prima que mais impactes ambientais provoca é o TEOS; o percursor de sílica para o
aerogel HYB-A não é o TEOS, o que permite explicar o seu melhor desempenho ambiental na
fase A1;
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 na fase de produção (A3.2), o aerogel HYB-C tem um maior impacte ambiental, seguido do
AI e do HYB-A; o aerogel HYB-A necessita de menos tempo de secagem (cerca de 1/5 dos
restantes), gastando menos energia, o que faz com que estes impactes sejam menores;
 os dados relacionados com os impactes ambientais do aerogel dizem respeito à sua produção
em laboratório; ao passar para uma produção à escala industrial, estima-se que estes valores
possam ser reduzidos, embora seja difícil fazer uma estimativa aproximada da escala dessa
redução.
Verificou-se que um aerogel obtido utilizando secagem subcrítica é, em geral, produzido por meios que consomem menos recursos energéticos, e provocam menores impactes
ambientais, relativamente à produção de aerogéis supercríticos.
A ACV realizada está de acordo com a família de normas ISO 14040 e foi determinado através de uma metodologia consistente. Os resultados são inovadores uma vez que na
bibliografia não se encontram muitos estudos de ACV de materiais para isolamento térmico,
nomeadamente de aerogéis de sílica.
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