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PROJETO CIRCULARBUILD
PRINCIPIOS DE CIRCULARIDADE

A CONCEXEC desenvolveu uma tecnologia construtiva:

- Modular Pré-Pabricada;

- Industrializada, sustentável e evolutiva;

- Com necessidades energéticas quase nulas;

- Segundo a Economia Circular:

- Com a otimização dos resíduos produzidos;

- Com o reaproveitamento e reintegração de resíduos como matéria

prima;

- Amiga do ambiente, com um desempenho limpo e seguro;

- Otimização dos custos/tempo de produção e mão-de-obra (empregos

verdes);
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- Investigar materiais alternativos para o sistema construtivo;

- Viabilizar a completa circularidade do sistema ;

- Reaproveitar totalmente os resíduos gerados pela "desconstrução" dos

edifícios, como matéria-prima para novos painéis e novas construções;

- Manter o desempenho de eficiência energética do edifício.

OBJETIVOS
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Atividade 1 – Estudo e definição das exigências funcionais de materiais alternativos

Atividade 2 – Adaptação do processo produtivo e validação industrial 

Atividade 3 – Ensaios de validação funcional

Atividade 4 – Construção “CircularBuild” 

Atividade 5 – Promoção e Divulgação de Resultados

Atividade 6 – Gestão do Projeto

O Projeto CircularBuild, assenta num Plano de Atividades distribuídas por 24 meses, com inicio a 01.10.2020 e com termo a 30.09.2022, cujos

resultados se preveem de longa de duração, ultrapassando largamente o tempo de vida útil do projeto.

METODOLOGIA
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RESULTADOS ESPERADOS

- Soluções inovadoras piloto para aumentar a eficiência uso dos recursos;

- Painéis com desempenho satisfatório e não inferior ao da solução base

em estudo;

- Painéis construídos com materiais reciclados que apresentem

viabilidade industrial

- Materiais substituídos por outros energeticamente mais eficientes e com

maior potencial circular na construção dos painéis;

- Painéis reaproveitados, após desmontagem de um módulo piloto, para

a construção de um novo módulo;
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- Tempo e custos de construção reduzidos;

- Aumento da eficiência energética relativamente aos valores

regulamentares;

- Economia Circular no Setor da Construção;

- Melhorar o desempenho ambiental e económico face à solução de

base em estudo;

- Reduzir os resíduos na construção e demolição.

RESULTADOS ESPERADOS
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- Aumentar a aplicação dos princípios da Economia Circular no setor

da construção;

- Aumentar a eficiência no uso dos recursos no setor da construção;

- Acelerar a transição do setor da construção para uma economia

circular e eficiente, com desperdício zero, eficiência Energética e

otimização produtiva.

IMPACTO ESPERADO
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Em suma, a tecnologia construtiva UNUSHOUSE terá repercussões

significativas:

- Na redução do tráfego de transportes, fornecedores, equipamentos

e matéria - prima no local da obra, resultante do desenvolvimento em

processo Industrial;

- Na introdução de processos integrados, pormenorização dos

projetos, estandardização, coordenação modular, construção seca,

bem como uma gestão empresarial otimizada e eficiente.

CONCLUSÃO
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PRINCÍPIO DE CIRCULARIDADE
NA VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO CONSTRUTIVA DO 
PROJETO
Armando Pinto
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PRINCÍPIO DE CIRCULARIDADE NA VALIDAÇÃO 
DA SOLUÇÃO CONSTRUTIVA DO PROJETO

Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC)
Princípios de economia circular:
1) Conceber produtos, serviços e modelos de negócio que excluam 

a produção de resíduos e poluição (p.e. materiais tóxicos);
2) Manter produtos e materiais em utilização, preferencialmente no 

seu valor económico e utilitário mais elevado, pelo máximo 
tempo possível;

3) Garantir a regeneração dos recursos materiais utilizados e dos 
sistemas naturais subjacentes

Impacto da concretização de medidas de Economia Circular na mobilidade, ambiente 
construído e sistema agroalimentar, até 2030, na Europa:

1) Aumento de 11% do PIB;

2) Redução em 50% das emissões de GEE relativamente aos níveis de 2015 (ano de 
referência do estudo);

3) Consumo de matérias-primas: redução de 32% em 2030 e 53% em 2050

Estratégias de economia circular

PAEC: Resolução n.º190-A/2017
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• A indústria da construção é responsável por cerca de 50% dos recursos 
extraídos da natureza

• Na UE os edifícios são responsáveis por mais de 40% do consumo de 
energia e a energia consumida na fase construção dos edifícios (energia 
incorporada nos materiais) pode ser 15% a 20% da energia do ciclo de 
vida do edifício

• Na UE os edifícios são responsáveis por mais de 40% dos resíduos 
gerados pelo homem, ie, 450 milhões de ton na UE, 180 milhões de ton
excluindo os trabalhos associados a estradas e escavação.

• A nível mundial os edifícios de habitação e de serviços são responsáveis 
por cerca de 25% das emissões de CO2.

• Os edifícios são responsáveis por cerca de 17% do consumo de água 
potável

• Peso económico relativo que a extração de matérias primas para a 
construção tem em Portugal: 73% do total das extrações de matérias-
primas; bem como no total de resíduos gerados, representando cerca de 
1/3 a nível nacional

Sector da construção e dos edifícios
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Construção pré-fabricada / pré-fabricada modular

Pré-fabricada:
• Reduzir desperdícios, aumentar reaproveitamento 

em fábrica e aumentar produtividade
• Subsistema trabalhos em obra de ligação, selagem, 

acabamento
Pré-fabricada modular:
• Projeto simplificado
• Fornecimento e instalação “automática”
• Permitir reutilização dos módulos e adaptação
• Menores resíduos no fabrico, construção e 

demolição
• Menor tempo de conceção e construção
• Redução de trabalho especializado
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CircularBuild
• Base: Sistema de construção pré-fabricado modular constituído por conjunto de painéis pré-fabricados 

com: perfis de alumínio, isolamento térmico (lã de rocha e XPS) e painéis de gesso cartonado, que 
permite construções de necessidades de energia quase nulas, bem como o seu impacto no solo se 
apresenta diminuto através do assentamento do edificado sobre estacaria seca. 

• CircularBuild visa:
• Investigação de materiais alternativos para os painéis – substituindo os atualmente utilizados –

que viabilizem a completa circularidade do sistema produtivo dos painéis modulares, permitindo 
um total reaproveitamento dos resíduos gerados pela "desconstrução" das casas como matéria-
prima para novos painéis/novas casas, sem comprometer o desempenho do edifício em termos 
de eficiência energética, contribuindo, assim, direta e amplamente para o novo paradigma de 
"Edifícios Carbono Zero". 

• Investigação e validação – laboratorial: realização de ensaios específicos aos novos materiais, 
painéis e solução construtiva; 

• Investigação e validação – industrial: adaptação do processo produtivo aos novos materiais e 
redução de desperdícios/reutilização em fábrica;

• Desenvolver e construir um protótipo CircularBuild de casa modular que permitirá 
monitorizar/evidenciar: a eficiência energética do edifício, a redução dos resíduos, a incorporação 
de resíduos, a redução do tempo de construção, a adaptabilidade/reutilização dos painéis, 
integração das instalações técnicas e os objetivos da economia circular.

Fig. 2. Representation of the Constitution of the 
current zone of the panel of 20
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É um edifício NZEB

Solução base

Building floor plan

Detail building design in study
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Materiais alternativos para os painéis 
CircularBuild
U=0,22 W/(m2.K)

Fig. 2. Representation of the 
Constitution of the current zone of the 

panel of 20
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Ensaios laboratoriais para identificar oportunidades de melhoria e validar o 
sistema construtivo: 
Provetes:
i) Durabilidade da placa de revestimento e do material de isolamento térmico;
ii) Caracterizar resistência do painel e das ligações. 
Protótipos do sistema:
i) Resistência de paredes exteriores (incluindo as ligações), 
ii) Desempenho sísmico,
iii) Permeabilidade ao ar, estanquidade à água, resistência o vento e impacto,
iv) Desempenho acústico, 
v) Desempenho térmico,
vi) Resistência ao fogo (RISE). 
Por fim, após validação laboratorial, os provetes serão recolhidos e 
encaminhados para o processamento de reutilização e reciclagem.

Validação – laboratorial



Durabilidade de materiais

Fungos (bolores e fungos de podridão) / Térmitas subterrâneas
Ensaios de susceptibilidade à biodeterioração

The longer the wood is kept in use,
the longer will work as a long-term
repository for atmospheric carbon
(Ramage et.al. 2017).
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Reação ao fogo



Ensaios de flexão



Ensaios de flexão

100 mm de espessura

200 mm de espessura: face A e face B



Ensaio de compressão vertical

Painel de 100mm de espessura Painel de 200mm de espessura



Ensaio de corte no plano do painel
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• Adaptação do processo produtivo e validação do processo industrial de 
fabrico 

• Produção de amostras para realização de testes e ensaios com os 
materiais selecionados 

• Auditoria ao processo de fabrico para identificação de consumo de 
recursos, emissões e validação da reciclagem e reutilização

• Recolha de dados para Avaliação do Ciclo de Vida e Avaliação dos 
Custos do Ciclo de Vida

• Informação para suporte da Avaliação ambiental e económica

Validação – industrial
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• Realização de projeto tipo de uma habitação com integração dos 
diversos sistemas e instalações. 

• Conceção e construção de um protótipo CircularBuild (instalação piloto) 
para avaliação em condições reais das condições de montagem, de 
utilização e de desempenho da construção, bem como para validar a 
sua desconstrução e a circularidade dos materiais. 

• Com base em todos os elementos do fabrico e da instalação do 
protótipo CircularBuild será realizada a ACV e validação de resultados 
(ambientais, económicos e sociais), nomeadamente através da 
avaliação do impacto e da aceitação social do produto no setor.

• Realização de uma declaração de desempenho ambiental do sistema 
construtivo e aplicação do sistema LEVELs da CE.

Protótipo CircularBuild
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Objetivos / Indicadores

Indicador Meta

Materiais substituídos por outros energeticamente mais eficientes e com maior potencial circular na construção dos painéis >60%

Painéis construídos com materiais reciclados que apresentem viabilidade industrial 75%

Painéis com desempenho satisfatório e não inferior ao da solução tradicional UNUSHOUSE 100%

Aumento da eficiência energética relativamente aos valores regulamentares 75%

Aumento da utilização de matérias-primas secundárias resultantes da separação dos materiais 100%

Painéis reaproveitados, após desmontagem de um módulo do piloto, para a construção de um novo módulo 100%

Resíduos de construção e demolição evitados na construção do piloto ~100%

Desempenho ambiental melhor do que a solução base >50%

Desempenho económico melhor do que a solução base >50%



FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
PRE-FABRICATED CONSTRUCTION
Erik Westbye Jacobsen
RISE Fire Research
The Norwegian Fire Research Laboratory



• Norwegian fire resource centre
• Established in 1934
• Situated in Trondheim
• ~ 30 employees

• Accredited as test laboratory and inspection body
• Notified body under the Construction Products 

Regulation (CPR) and the Maritime Equipment Directive 
(MED)

RISE Fire Research

FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
PRE-FABRICATED CONSTRUCTION



• Research
• Approved as a research organization by the 

Research Council of Norway
• Fire Resistance
• Reaction to fire
• Extinguishing systems
• Battery safety
• Fire safety in tunnels
• Fire investigations
• Jet fire testing
• Cryogenic exposure testing
• Facade fire tests
• Numerical modelling
• Test hall and outdoor facilities for large scale experiments

Our fields of expertise

FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
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Construction elements and structures
• Walls/ divisions
• Doors and windows
• Penetration seals
• Pipes, columns and beams
Small scale (pilot furnace)
• Product development/screening
• Building products, maritime and offshore

Fire resistance

FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
PRE-FABRICATED CONSTRUCTION



• Approved as a research organization by the Research 
Council of Norway

• Partner in EU-projects

• Some research topics:
• Green technology and fire safety
• Fire safety in dwellings
• Fire safety in the industry
• Fire safe transport and infrastructure

Research

FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
PRE-FABRICATED CONSTRUCTION



• FRIC shall strenghten
• Cooperation
• Long term development of competence
• Dissemination

FRIC: Fire Research and Innovation Centre

FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
PRE-FABRICATED CONSTRUCTION



Participation in the validation of the CircularBuild solution and alternative materials – focusing on the fire resistance 
and the impact of this exposure on loss of properties in relation to conventional materials.

As such, we will be directly involved in:
Activity 1 – study and definition of the functional requirements of the alternative materials
Activity 3 – Functional validation assays
Activity 5 – Promotion and Dissemination of Results
Activity 6 – Project Management

Our contribution to Circular Build

FIRE RESISTANCE IN MODULAR 
PRE-FABRICATED CONSTRUCTION



PROMOTOR: COPROMOTORES:OPERADOR DO PROGRAMA:

OBRIGADO !

FACEBOOK : www.facebook.com/circularbuildeeagrants 

INSTAGRAM : www.instagram.com/circularbuild 

LINKEDIN : www.linkedin.com/company/circularbuild

E-MAIL : geral@concexec.pt
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