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Nomenclatura utilizada no documento 

ACV Avaliação de Ciclo de Vida 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

BB Betume borracha – Betume fabricado com a incorporação de granulado de 

borracha reciclada de pneus usados, apresentando características elastoméricas 

BBA Betume borracha de alta percentagem de granulado de borracha - 
Betume modificado com uma percentagem de granulado de borracha igual ou 
superior a 18%, em relação à massa total de ligante 

BBB Betume borracha de baixa percentagem de granulado de borracha - 
Betume fabricado com uma percentagem de granulado de borracha igual ou 
inferior a 8%, em relação à massa total de ligante 

BBM Betume borracha de média percentagem de granulado de borracha - 
Betume modificado com uma percentagem de granulado de borracha entre 10 a 
14%, em relação à massa total de ligante 

MBB Misturas Betuminosas com Borracha - incorporando borracha reciclada 

proveniente de pneus em fim de vida (ou seja integrando BB). 

CIF Carcaças importadas 

EUA Estados Unidos da América 

GEE Gases com Efeito de Estufa 

IST Instituto Superior Técnico 

PR Pneus recauchutados 

PRER Pneus recauchutados exportados 

PSN Pneus oriundos da substituição por pneus novos 

PVF Pneus que equipam veículos novos 

PVFV Pneus oriundos de veículos em fim de vida 

PVIUF Pneus que equipam veículos importados usados 

SAMI Membranas Anti Propagação de Fendas (Strees Absorving Membrane Interlayer) 

SGPU Sistema de Gestão de Pneus Usados 

UNEP United Nations Environmental Programme 

VFV Veículos em fim de vida 
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Sumário executivo 

As Compras Públicas Ecológicas (Green Procurement) são um veículo por excelência 

para o Estado direccionar o mercado para melhores padrões de produção/consumo. 

Em Portugal, as Compras Públicas Ecológicas foram enquadradas pela primeira vez e 

com enorme mérito pela Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 

2008-2010 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio). 

As Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada 

proveniente de pneus em fim de vida são uma solução que no universo das misturas 

betuminosas apresenta um elevado desempenho ambiental, técnico e económico, e 

perfila-se como uma oportunidade para a contratação pública através da sua inclusão 

na Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, actualmente em avaliação. 

Neste contexto, orientado para a poupança de recursos e para a promoção de 

comportamentos sustentáveis, a Valorpneu e os recicladores nacionais de pneus 

usados apresentam neste documento uma proposta para inclusão das Misturas 

Betuminosas com Borracha de pneus usados nas compras públicas relativas aos 

projectos de empreitadas de construção e manutenção de estradas, aeroportos e 

outras áreas pavimentadas. 

Deste modo, para fundamentar a validade da proposta, apresenta-se de seguida o 

Sistema Integrado de Gestão de Pneu Usados (SGPU) nacional, com enfoque na área 

da reciclagem de pneu usados, caracterizam-se os mercados do granulado de 

borracha reciclada e compara-se técnica, económica e ambientalmente a utilização 

das Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) fabricadas com borracha reciclada 

proveniente de pneus em fim de vida com outras soluções convencionais. A este 

respeito conclui-se que: 

A exequibilidade técnica do fabrico e aplicação das Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) é actualmente um dado adquirido devido aos resultados obtidos nas 

obras executadas, quer a nível nacional, quer a nível internacional em países como os 

Estados Unidos da América (EUA) e devido às evidências científicas acumuladas ao 

longo do tempo. Por outro lado, em termos científicos, as evidências têm mostrado 

vantagens técnicas das MBB face a misturas realizadas com betume convencional, 

como sejam a nível do melhor comportamento à fadiga a temperaturas relativamente 

baixas (15 a 20 ºC), melhor comportamento à deformação permanente, maior 

deformabilidade a temperaturas entre os 15 e os 30ºC e maior durabilidade. 

http://siddamb.apambiente.pt/publico/documentoPublico.asp?documento=27998&versao=1&searcher=&nota=0&prefix=&qstring=numeroDiploma:%2265/2007%22%20nacional:s%20comunitaria:s%20internacional:s%20legislacao:s%20dataPublicacao:desc
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Em termos de exequibilidade económica, numa perspectiva de ciclo de vida dos 

projectos de empreitadas de construção e manutenção de estradas, aeroportos e 

outras áreas pavimentadas, os custos das MBB são inferiores aos das misturas 

convencionais. Considerando os custos próprios da produção e aplicação das MBB 

(investimento inicial), os custos de manutenção e operação e ainda os custos para os 

utentes (que diminuem a frequência de intervenções de manutenção, os custos de 

acidentes e de tempo de percurso e de manutenção dos veículos), os pavimentos 

realizados com MBB apresentam poupanças muito significativas em relação a 

soluções com misturas convencionais equivalentes do ponto de vista estrutural. 

Por outro lado, mesmo considerando apenas a fase de construção das infra-

estruturas, as MBB permitem soluções que são mais económicas no total, dado não 

necessitarem de uma componente estrutural tão forte do lado das restantes camadas 

efectuadas com misturas convencionais. 

No que concerne à exequibilidade ambiental, esta  é avaliada em dois níveis de 

análise diferentes mas complementares: 

 O primeiro, de âmbito restrito, envolve a comparação directa entre as MBB e as 

misturas convencionais em termos de várias categorias de impacte ambiental, 

como por exemplo a emissão de GEE, emissão de partículas, consumo de 

recursos energéticos e ruído. 

 O segundo, com uma lógica mais abrangente, envolve a integração das MBB 

no contexto do ciclo de vida do pneu, e mais concretamente na sua fase de fim 

de vida, que é assegurado em Portugal pelo SGPU – Sistema Integrado de 

Gestão de Pneus Usados, gerido pela Valorpneu. 

No primeiro caso, as inferências apontam para que as MBB sejam ambientalmente 

vantajosas em relação às soluções convencionais, especialmente no contexto do ciclo 

de vida deste produto, tendo em consideração as suas características técnicas, 

nomeadamente a nível da sua durabilidade que se traduz em menores necessidades 

de manutenção e numa superfície de contacto mais regular para os veículos que 

utilizam este tipo de pavimentos. 

No segundo caso, verifica-se pela análise da dinâmica de mercado e para as 

condições da gestão de fim de vida dos pneus usados em Portugal, que o 

encaminhamento do granulado de borracha proveniente de pneus usados para o 

fabrico de MBB tem um papel fundamental para garantir as condições de 
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sustentabilidade da indústria nacional de reciclagem e do próprio sistema de gestão de 

pneus usados em Portugal. 

Deste modo, conclui-se que de um ponto de vista técnico e económico as MBB são 

uma solução competitiva face aos demais produtos concorrentes, tendo inclusive 

importantes características de desempenho superiores, sendo que do ponto de vista 

ambiental, pelo referido anteriormente, são relevantes tanto ao nível da comparação 

directa com as misturas convencionais como do ponto de vista do ciclo de vida dos 

pneus, e mais concretamente, do seu fim de vida. 

Atendendo ao Despacho Conjunto nº 4015/2007, dos Ministérios do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e das Obras Públicas, 

transportes e Comunicações, bem como ao disposto na Resolução do Conselho de 

Ministros nº 65/2007 e considerando que, de entre outras particularidades, as Misturas 

Betuminosas com Borracha (MBB) - incorporando borracha reciclada proveniente de 

pneus em fim de vida, de acordo com a exposição apresentada, são um produto que 

se enquadra perfeitamente no âmbito e objectivos de uma estratégia de compras 

públicas ecológicas, os signatários do presente documento propõem que na nova 

Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas sejam tidos em conta os 

seguintes aspectos: 

1. Os organismos responsáveis pela implementação da Estratégia das Compras 

Públicas Ecológicas considerem a inclusão imediata das Misturas Betuminosas 

com Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus 

em fim de vida na lista de produtos com potencial para as compras públicas 

ecológicas, na categoria relativa a projectos de empreitadas de construção e 

manutenção de estradas, aeroportos e outras áreas pavimentadas; 

2. Os organismos responsáveis pela implementação da Estratégia das Compras 

Públicas Ecológicas incluam as Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) 

incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim de vida na lista 

referida no ponto 1, tomando como um dos critérios de análise o ciclo de vida, 

nomeadamente em termos de custo, impactes ambientais e na saúde humana; 

3. Os organismos públicos responsáveis pela contratação de empreitadas de 

construção, reabilitação e de manutenção de infra-estruturas rodoviárias 

tenham de incluir nos cadernos de encargos as Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim 

de vida, respeitando as quotas indicadas no ponto 6; 
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4. Os organismos públicos responsáveis pela contratação de empreitadas de 

construção, reabilitação e de manutenção de infra-estruturas rodoviárias se 

responsabilizem pelo acompanhamento e cumprimento efectivo das quotas 

determinadas para as Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) 

incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim de vida, 

incluídas nos seus cadernos de encargos; 

5. A utilização e as quotas relativas às Misturas Betuminosas com Borracha 

(MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim de vida, 

no universo das misturas betuminosas, fique formalizada em legislação 

específica; 

6. As quotas, a atingir em cada ano, de inclusão de Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim 

de vida, no universo das misturas betuminosas, sejam fixadas para as compras 

públicas como segue: 

Ano % mínima de MBB face à 
dimensão do mercado de 

misturas betuminosas 

2011 10% 

2012 12,5% 

2013 15% 

2014 17,5% 

2015 20% 

7. Os organismos responsáveis pela implementação da Estratégia das Compras 

Públicas Ecológicas procedam ao controlo do cumprimento das quotas 

propostas, de forma a alcançar-se o objectivo anual e sejam estabelecidas 

sanções para os não cumpridores. 
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1 Introdução 

As Compras Públicas Ecológicas (Green Procurement) são um veículo por excelência 

para o Estado direccionar o mercado para melhores padrões de produção/consumo. 

Em Portugal, as Compras Públicas Ecológicas foram enquadradas pela primeira vez e 

com enorme mérito pela Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 

2008-2010 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio). 

As Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada 

proveniente de pneus em fim de vida são uma solução que no universo das misturas 

betuminosas apresenta um elevado desempenho ambiental, técnico e económico, e 

perfila-se como uma oportunidade para a contratação pública através da sua inclusão 

na Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, actualmente em avaliação. 

Neste contexto, orientado para a poupança de recursos e para a promoção de 

comportamentos sustentáveis, a Valorpneu e os recicladores nacionais de pneus 

usados apresentam neste documento uma proposta para inclusão das Misturas 

Betuminosas com Borracha de pneus usados nas compras públicas relativas aos 

projectos de empreitadas de construção e manutenção de estradas, aeroportos e 

outras áreas pavimentadas. 

Deste modo, para fundamentar a validade da proposta, é apresentado em primeiro 

lugar o Sistema Integrado de Gestão de Pneu Usados (SGPU) nacional, com enfoque 

na área da reciclagem de pneu usados, caracterizam-se os mercados do granulado de 

borracha reciclada e compara-se técnica, económica e ambientalmente a utilização 

das Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) fabricadas com borracha reciclada 

proveniente de pneus em fim de vida com outras soluções convencionais. 

Posteriormente, tendo em conta a fundamentação realizada, apresenta-se uma 

proposta concreta para a inclusão de Misturas Betuminosas com borracha reciclada de 

pneus usados na futura Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas. 

 

http://siddamb.apambiente.pt/publico/documentoPublico.asp?documento=27998&versao=1&searcher=&nota=0&prefix=&qstring=numeroDiploma:%2265/2007%22%20nacional:s%20comunitaria:s%20internacional:s%20legislacao:s%20dataPublicacao:desc
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2 O Sistema de Gestão de Pneus Usados (SGPU) 

2.1 A Valorpneu 

A Valorpneu tem por objectivo a organização e a gestão do Sistema Integrado 

de Gestão de Pneus Usados (SGPU), de acordo com o novo licenciamento que 

lhe foi concedido e no quadro do sistema integrado previsto no Decreto-Lei nº 

111/2001, de 6 de Abril, o qual estabelece os princípios e as normas aplicáveis à 

gestão de pneus e pneus usados.  

A Valorpneu é uma entidade sem fins lucrativos, que obteve o primeiro 

licenciamento para assegurar aquela actividade no território do Continente a 7 

de Outubro de 2002, pelos Ministérios do Ambiente e da Economia, na Região 

Autónoma da Madeira a 17 de Janeiro de 2006 e na Região Autónoma dos 

Açores a 1 de Abril de 2006, ambas através do licenciamento concedido pelas 

respectivas Secretarias Regionais do Ambiente.  

Em 4 de Dezembro de 2008 foi atribuída uma nova licença à Valorpneu para o 

Continente português, através do Despacho n.º 31203/2008 dos Ministérios do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da 

Economia e da Inovação, com efeitos a 7 de Outubro de 2008 e termo a 31 de 

Dezembro de 2013. Esta licença reflecte já as mais recentes definições e a 

hierarquia de tratamento de resíduos, aprovadas no contexto da nova Directiva 

Europeia de Gestão de Resíduos. 

A nível das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a Valorpneu encontra-

se licenciada através do Despacho n.º 977/2009, de 14 de Setembro de 2009, 

das Secretarias Regionais da Economia e do Ambiente e do Mar dos Açores e 

Comunicação 4457/2008 da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos 

Naturais da Madeira. 

Como referido, a Valorpneu é a entidade gestora do SGPU – Sistema Integrado 

de Gestão de Pneus Usados, sendo que este é um sistema articulado de 

processos e responsabilidades que visa o correcto encaminhamento dos pneus 

em fim de vida, promovendo a recolha, a separação, a retoma e a sua 

valorização, que teve inicio efectivo no dia 1 de Fevereiro de 2003. 

http://valorpneu.webuild.pt/output_efile.aspx?sid=ba32174d-bb92-4442-af1b-1d71147f5bae&cntx=5aytkZ4eL3e97PRMMdRJudVXxsxesIdks259r0P3gIp516Hi%2BjzLd8JybBGSaFnzdHIZExaSe%2F5dcfqTT6vdlQ%3D%3D&idf=481
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O SGPU é financiado pela cobrança de um ecovalor, discriminado na factura 

aquando da venda de pneus. Em 2009, a tabela de ecovalores encontrava-se 

dividida em 14 categorias distintas.  

No SGPU, os Pontos de Recolha da rede são locais de armazenamento 

temporário de pneus usados, os quais funcionam como um “reservatório” a 

montante dos valorizadores (ver Figura 2.1). Estes operadores são a primeira 

face visível do SGPU, e aceitam, livres de encargos, qualquer tipo de pneus 

provenientes dos detentores (distribuidores, particulares, oficinas, etc.). Em troca 

do seu serviço a Valorpneu paga, um valor de contrapartida aos Pontos de 

Recolha.  

 

Figura 2.1 - Diagrama esquemático do funcionamento do SGPU 

 

Fonte: (Valorpneu, 2010). 

 

Mediante uma contrapartida financeira, os Recicladores e Valorizadores 

Energéticos fecham o ciclo do SGPU, recebendo os pneus em fim de vida 

provenientes dos Pontos de Recolha, processando-os em granulado de borracha 

(recicladores) ou transformando-os em energia (valorizadores energéticos), 

dando-lhes assim um destino adequado. O transporte dos pneus em fim de vida 

desde os Pontos de Recolha até aos Valorizadores também é controlado e 

financiado pela Valorpneu. 
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2.2 Quantidades de pneus novos e usados gerados em 

Portugal no âmbito do SGPU 

2.2.1 Pneus novos 

Em 2009, foram introduzidos no mercado nacional por produtores aderentes ao 

SGPU um total de 7.448.745 unidades de pneus novos e em 2ª mão, o que 

corresponde a um valor de 78.349 t.  

 

2.2.2 Pneus usados 

Em 2009, foram geradas no âmbito do SGPU 7.627.368 unidades de pneus 

usados, correspondendo a 86.959 toneladas. Destas 55.456 t dizem respeito a 

pneus oriundos da substituição por pneus novos, 18.638 t a pneus provenientes 

da substituição por pneus recauchutados e 15.951 t a pneus de VFV. Dos 

quantitativos referidos, 3.086 t foram exportados.  

A diferença observada entre os quantitativos de pneus novos e pneus usados 

gerados diz respeito em grande parte aos pneus recauchutados, que são 

reutilizados várias vezes ao longo do seu ciclo de vida, gerando 

consequentemente várias vezes um pneu usado. 

 

Tabela 2.1 – Pneus usados gerados no âmbito do SGPU em 2009 

Código 
Categoria 

Categoria Quantidade 
(unidades) 

Quantidade 
(toneladas) 

T  Ligeiro de passageiro/Turismo  4.827.621  33.214  

4x4  4x4 "on/off road"  242.676  3.300  

C  Comercial  623.341  6.714  

P  Pesado  663.815  35.474  

A1  Agrícola (diversos)  66.130  1.154  

A2  Agrícola (rodas motoras)  29.064  1.883  

E1  Industrial ( 8" a 15")  21.949  413  

E2  Maciço (<=15")  16.835  324  

G1  Eng. Civil e Maciços (<24")  8.354  510  

G2  Eng. Civil e Maciços (>=24")  10.792  2.700  

M1  Moto (>50cc.)  108.048  494  

M2  Moto (até 50cc.)  263.453  416  
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F  Aeronaves  890  6  

B  Bicicletas  744.402  357  

Total 7.627.368 86.959 

Fonte: (Valorpneu, 2010). 

 

2.2.3 Evolução ocorrida deste 2003 

Desde 2003 e até 2007 verificou-se um crescimento dos pneus colocados no 

mercado, dos pneus usados gerados e dos pneus recolhidos no âmbito do 

SGPU. Em 2009 o mercado acentuou a tendência de descida já ocorrida no final 

de 2008, sendo que a recolha de pneus usados no âmbito do SGPU ressentiu-se 

desse facto e, pela primeira vez desde a constituição da Valorpneu, a 

quantidade de pneus usados gerados recolhidos diminuiu face ao ano anterior. 

 

Figura 2.2 - Evolução dos pneus colocados no mercado, usados 
gerados, usados recolhidos e existências processadas pela 

Valorpneu (t) 

Fonte: (Valorpneu, 2010). 
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2.3 Metas a que a Valorpneu está sujeita e resultados 

alcançados 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 111/2001, foram introduzidas metas de 

gestão a observar pelos produtores de pneus usados. Actualmente e de acordo 

com a licença da Valorpneu, as metas de recolha e valorização de pneus usados 

são as seguintes: 

a) Assegurar a recolha de pneus usados numa proporção anual de pelo 

menos 96 % dos pneus usados gerados anualmente ao longo da 

vigência da licença. 

b) Garantir uma taxa anual mínima de preparação para reutilização e 

reutilização (recauchutagem) de 27 % dos pneus usados gerados 

anualmente. 

c) Assegurar a valorização da totalidade dos pneus usados recolhidos 

anualmente e não reutilizados (recauchutados) ou preparados para 

reutilização, dos quais pelo menos 69% deverão ser reciclados. 

A actividade da Valorpneu tem-se pautado pelo cumprimento dos objectivos que 

lhe foram impostos pelo Estado Português, com evidente sucesso reconhecido 

pelos vários operadores e partes interessadas na gestão de pneus usados, 

incluindo a APA, sendo que, em 2009, os resultados alcançados pela Valorpneu, 

e concomitantemente por Portugal, dado ser a única entidade gestora licenciada, 

foram os seguintes: 

 

Tabela 2.2 – Resultados obtidos pela Valorpneu  

RESULTADOS DA VALORPNEU 
2009  

(t) 
2008  

(t) 
Variação 
08/09 (t) 

Variação 
08/09 (%) 

Média anual  
1ª licença 

03/08 

Pneus colocados no mercado:           

  A No âmbito do SGPU (pagam Ecovalor) 78.349 83.139 -4.790 -5,76% 75.653 

Pneus usados gerados:           

  B No âmbito do SGPU 86.959 90.304 -3.345 -3,70% 83.292 

Tratamento dos pneus usados gerados:           

  C Enviados p/ recauchutagem 18.638 22.317 -3.678 -16,48% 21.636 

  D Enviados p/ reutilização 1.019 2.057 -1.037 -50,44% 1.110 

  E Enviados p/ reciclagem 48.039 48.332 -293 -0,61% 39.529 
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  F Enviados p/ valorização energética 21.878 23.504 -1.626 -6,92% 18.367 

  G Enviados p/ aterro 0 0 - - 1.140 

  H No âmbito do SGPU 89.575 96.210 -6.635 -6,90% 81.782 

Tratamento das existências:           

  I Enviadas p/  valorização energética 4.190 4.895 -704 -14,39% 6.159 

  J Enviadas p/ reutilização 1 0 +1 - 9 

  L Enviados p/ aterro 0 0 - - 210 

  - No âmbito do SGPU 4.191 4.895 -703 -14,37% 6.378 

Total de pneus tratados:           

  M Usados gerados + existências 93.766 101.104 -7.338 -7,26% 88.160 

Fonte: (Valorpneu, 2010). 

 

Estes resultados traduziram-se no seguinte desempenho em termos de 

cumprimento das metas estipuladas em sede de licença: 

 

Tabela 2.3 – Resultados obtidos pela Valorpneu (Taxas de gestão) 

RESULTADOS DA VALORPNEU 2009 Metas 09/13 Δ em relação à meta 

  Taxa de Recolha no âmbito do SGPU 103,0% 96% +7,0% 

  Taxa de Prep. p/ Reut. + Recauchutagem 22,6% 27% -4,4% 

  Taxa de Reciclagem 75,3% 69% +6,3% 

Fonte: (Valorpneu, 2010). 

 

Para o cumprimento da meta de reciclagem muito contribuíram as unidades de 

reciclagem de pneus usados que existem em Portugal. Neste sentido, nos 

próximos parágrafos caracterizam-se estas unidades, assim como os destinos 

dados aos materiais reciclados produzidos pelos operadores de reciclagem, com 

especial enfoque no granulado de borracha. 
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2.4 A Reciclagem de pneus usados em Portugal 

2.4.1 Unidades existentes 

Em Portugal existem actualmente 3 unidades dedicadas à reciclagem de pneus 

usados: Biogoma, em Santarém, Biosafe, em Ovar e Recipneu, em Sines. Todas 

as unidades referidas consomem pneus usados e produzem como outputs: o 

granulado de borracha com diferentes granulometrias, o aço e o têxtil. 

Estas unidades têm capacidade para tratar pneus sobretudo das categorias 

Ligeiros de passageiro/Turismo, 4x4 "on/off road", Comerciais e Pesados.  

Em relação aos produtos que obtêm da sua actividade, o aço é vendido a 

operadores que processam resíduos metálicos, tendo como destino final as 

siderurgias, o têxtil, é  encaminhado para valorização energética, ou deposição 

aterro, enquanto o granulado de borracha é vendido no mercado Nacional e 

Internacional para vários destinos, como veremos seguidamente (Valorpneu, 

2008). 

Adicionalmente a estas unidades, a rede de reciclagem da Valorpneu tem 

contado ainda com as unidades Transbor e Bivaqua, sendo que, no entanto, 

estas últimas encontram-se dedicadas ao nicho de reciclagem de câmaras-de-ar, 

não produzindo granulado de borracha. 

De seguida caracteriza-se cada uma das 3 unidades de reciclagem de pneus 

usados existentes em Portugal. 

 

Recipneu 

A Recipneu, situada em Sines, desde o ano 2000 produz polímeros reciclados 

(granulados de borracha) a partir de pneus em fim de vida. A Recipneu é uma 

empresa certificada no Sistema de Organização da Gestão da Qualidade (NP 

EN ISO 9001:2000), Ambiente (NP EN ISO 14001:2004) e Higiene e Segurança 

(OHSAS 18001:2007).  

A Recipneu possui uma capacidade instalada de aproximadamente 25 mil 

toneladas/ano de pneus usados (de veículos ligeiros e de pesados), sendo que a 

tecnologia instalada utiliza um processo criogénico. Esta tecnologia, rara na 
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Europa à escala industrial, proporciona granulados de borracha criogénicos para 

aplicações como matéria-prima e como produto final. 

O granulado criogénico tem como principais aplicações: enchimento dos campos 

de futebol e de golfe em relva sintética; pavimentos de baixo ruído para estradas 

(betume borracha); pisos amortecedores e anticompactantes para picadeiros, 

arenas e pistas para hipismo; matéria-prima para a indústria transformadora de 

polímeros (borracha e plástico). 

A Recipneu exporta granulado para países que vão desde os EUA até à Rússia, 

passando por países do Médio Oriente e de África, representando a exportação 

mais de 60% das vendas. 

Figura 2.3 – Instalações da Recipneu, em Sines 

 

Fonte: Recipneu 

 

Biosafe 

A Biosafe – Indústria de Reciclagens, SA, foi fundada em 1997, está situada em 

Ovar e foi pioneira em Portugal na produção de granulado de borracha reciclada 

proveniente dos pneus usados.  

A Biosafe possui uma capacidade anual instalada de aproximadamente 25 mil 

toneladas de pneus usados, quer sejam ligeiros quer sejam pesados. Através da 

tecnologia de trituração mecânica produz granulado de borracha reciclada para 

inúmeras aplicações e separa magneticamente, por vibração ou por deslocação 

de ar o aço e as fibras têxteis, que também compõem os pneus.  
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No final do processo, o granulado de borracha é dividido em várias 

granulometrias, através de crivos com diferentes dimensões de malha. A Biosafe 

produz essencialmente 5 produtos: 0,0 - 0,8; 0,8 - 2,5; 2,5 - 4,0; 4,0 - 7,0 e 7,0 - 

9,5 mm. Em 2008, as dimensões intermédias representaram 96,5% das vendas. 

O granulado de borracha vendido pela Biosafe destina-se sobretudo ao fabrico 

de pavimentos desportivos, nomeadamente para campos de futebol, pistas de 

atletismo, recintos desportivos diversos e parques infantis. Mais de 50% da 

produção da Biosafe é destinada à exportação. 

Figura 2.4 – Instalações da Biosafe, em Ovar 

 

Fonte: Biosafe 

 

Biogoma 

A Biogoma, situada em Santarém, é o mais recente reciclador de pneus usados 

a operar em território nacional. Nesta unidade, que tem uma capacidade 

instalada de 10 mil toneladas/ano, os pneus usados recebem um tratamento 

mecânico, em que são primeiro triturados numa série de moinhos, sendo que 

posteriormente o aço é separado dos granulados de borracha através de 

separação magnética e o têxtil é separado por  aspiração. O granulado é 

classificado consoante as dimensões e colocado em big-bags para expedição. 

O granulado produzido pela Biogoma destina-se a ser comercializado sobretudo 

para o enchimento dos campos de relva sintética, para o mercado dos artefactos 

de borracha e da indústria de isolamentos. A maior parte do granulado produzido 

é vendido no mercado nacional.  
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Figura 2.5 – Instalações da Biogoma em Santarém. 

 

Fonte: Biogoma 

 

Tendo em conta os três recicladores existentes actualmente em Portugal que 

produzem granulado de borracha, em que dois utilizam uma tecnologia de 

trituração mecânica e um a tecnologia de trituração criogénica, a capacidade 

instalada no nosso país poderá atingir as 60 mil toneladas de pneus usados e a 

produção de 36 mil toneladas de granulado de borracha com diferentes 

granulometrias. 

 

2.4.2 Os produtos da reciclagem de pneus usados 

O pneu é um produto composto de vários materiais com diferentes propriedades, 

sendo que as componentes principais são a borracha vulcanizada que inclui 

elastómeros (negro de fumo e outros aditivos), o aço e o têxtil (ver Tabela 2.4). 
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Tabela 2.4 - Composição Típica de Pneus Ligeiros e Pesados 

Material Pneu Ligeiro Pneu Pesado 

Borracha / Elastómeros 47 % 45 % 

Negro de Fumo 21,5 % 22 % 

Aço 16,5 % 25 % 

Têxtil 5,5 % -- 

Óxido de Zinco 1 % 2 % 

Enxofre 1 % 1 % 

Aditivos 7,5 % 5 % 

Fonte: UNEP (1999). 

A borracha vulcanizada é a componente mais importante dos pneus e é 

constituída por uma percentagem importante de elastómeros naturais. É 

igualmente o principal produto da reciclagem de pneus usados, sendo que no 

caso dos recicladores nacionais ela é transformada na forma de granulados de 

diferentes dimensões, que são usados em vários tipos de aplicações. O 

granulado de borracha representa cerca de 60% do peso dos pneus usados que 

lhe dão origem.   

Figura 2.6 – Aspecto do granulado de borracha 

 

Fonte: Lek Ong Engineering Sdn Bhd 

O aço é utilizado nos pneus a nível dos talões e nas lonas de reforço, confere à 

borracha resistência aos esforços e é recuperado no processo de reciclagem de 

pneus usados para utilização pela indústria siderúrgica. 

O têxtil é utilizado como componente estrutural dos pneus, numa intrincada 

malha que confere à borracha resistência a esforços e à pressão do pneu. O 

têxtil recuperado no processo de reciclagem pode ser encaminhado para 

valorização energética devido ao seu poder calorífico. 
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3 Os mercados do granulado de borracha 

reciclado 

3.1 Considerações iniciais 

O principal produto da reciclagem de pneus usados é o granulado de borracha. 

Em 2009, bem como nos anos anteriores, as principais utilizações para o 

granulado de borracha reciclado foram as superfícies desportivas e de 

segurança, as especialidades (indústria em geral) e os pavimentos rodoviários e 

aeroportuários. 

 

Tabela 3.1 – Aplicações do granulado de pneus reciclados 

Categoria Tipo de mercado % Face ao total 

Relvados sintéticos Superfícies desportivas 60,4% 

Pavimentos diversos 
(segurança) 

Superfícies de segurança 
28,5% 

Indústria Borracha Especialidades 4,2% 

MBB Construção e manutenção 
de estradas, aeroportos e 
outras áreas 
pavimentadas 

 

6,0% 

Pisos hipismo Superfícies desportivas 0,7% 

Indústria Isolamentos Especialidades 0,1% 

Outros Especialidades 0,1% 

Total 100% 

Fonte: Com base em Valorpneu (2010). 

 

As superfícies desportivas representam 61% do mercado, as de segurança 29%, 

os pavimentos rodoviários 6% e as especialidades 4%.  

O mercado nacional não tem sido suficiente para absorver todo o granulado 

produzido pelos recicladores nacionais, pelo que, durante 2009, 59% foi vendido 

em Portugal, tendo 33,2% sido exportado para países europeus e 7,8% para 

países de outros continentes (Valorpneu, 2010). 
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De seguida caracterizam-se os vários mercados existentes actualmente para o 

granulado de borracha proveniente de pneus usados, descrevendo-se com 

maior enfoque o mercado dos pavimentos rodoviários, uma vez que se encontra 

relacionado directamente com o âmbito e objectivos do presente relatório. 

 

3.2 Caracterização dos mercados do granulado de borracha 

reciclado 

3.2.1 Superfícies desportivas 

Actualmente, o mercado das superfícies desportivas é o destino mais importante 

do granulado de borracha proveniente da reciclagem de pneus usados. 

O mercado das superfícies desportivas compreende sobretudo a aplicação do 

granulado de borracha para enchimento e bases elásticas de campos de relva 

sintética e para complexos equestres. 

No que concerne aos campos de relva sintética, o mercado é muito competitivo, 

com forte componente de I&D, onde os desenvolvimentos são constantes de 

modo a seguir e a superar as exigências funcionais e de segurança da FIFA.  

No que concerne às aplicações relacionadas com a prática do hipismo, os 

granulados adicionam-se aos materiais tradicionalmente usados para 

proporcionar pisos mais confortáveis para o conjunto cavaleiro/montada, reduzir 

as lesões nos cavalos, economizar água nas regas e permitir uma maior 

absorção do impacto nas quedas, entre outros. O mercado dos complexos 

equestres é residual, no contexto do mercado global das superfícies desportivas. 

 

3.2.2 Superfícies de segurança 

O mercado das superfícies de segurança representa o segundo maior destino 

dos granulados de borracha provenientes da reciclagem de pneus usados. Este 

mercado compreende sobretudo aplicações em parques infantis e recreativos, 

substituição de materiais convencionais por materiais mais flexíveis e superfícies 

de absorção de impacto. 
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Em qualquer das aplicações fazem-se uso das principais propriedades destes 

materiais como sejam a sua grande elasticidade, as suas características 

antiderrapantes e a sua capacidade de absorção de choque. 

A utilização de granulados de borracha para superfícies de segurança tem a sua 

expressão mais visível no fabrico de placas de piso para parques infantis. 

 

3.2.3 Mercados de especialidades – Matérias-primas para a indústria da 

borracha 

O mercado de especialidades diz respeito à utilização de granulados pela 

indústria, nomeadamente as indústrias da construção civil, da borracha, do 

calçado e do plástico, muitas vezes em processos tecnológicos que requerem 

granulados com um elevado grau de pureza e muito finos (pó de borracha), o 

que significa que a venda deste tipo de produto encontra-se sujeita a longos 

processos de avaliação qualitativa para aprovação do produto pelo comprador. 

Actualmente este tipo de mercado é praticamente residual e está relacionado 

sobretudo com a exportação. 

 

3.2.4 Construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras áreas 

pavimentadas 

Os granulados de borracha reciclados provenientes de pneus usados são 

utilizados como agentes modificadores de betumes, conferindo-lhes 

propriedades específicas atractivas, que se detalham e avaliam no capítulo 4 e 

no parecer anexo à presente proposta, da autoria do Prof. Doutor Luís de 

Picado-Santos, Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil e 

Arquitectura do Instituto Superior Técnico (IST). 

Ao produto que resulta da adição ao betume dos granulados de borracha finos 

provenientes de pneus usados é usualmente dado o nome de BB – Betume 

Borracha. Em função da percentagem de borracha incorporada, a prNP 

4501:2010 define 3 tipos: 

 Betume borracha de alta percentagem de granulado de borracha  

Betume modificado com uma percentagem de granulado de borracha 
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igual ou superior a 18%, em relação à massa total de ligante, designado 

pela sigla BBA; 

 Betume borracha de média percentagem de granulado de borracha 

Betume modificado com uma percentagem de granulado de borracha 

entre 10 a 14%, em relação à massa total de ligante, designado pela sigla 

BBM; 

 Betume borracha de baixa percentagem de granulado de borracha 

Betume fabricado com uma percentagem de granulado de borracha igual 

ou inferior a 8%, em relação à massa total de ligante, designado pela 

sigla BBB. 

O BB é por sua vez misturado com agregados, agindo o primeiro como agente 

ligante, dando origem às denominadas Misturas Betuminosas com Borracha 

(MBB), utilizadas na construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras 

áreas pavimentadas. 

Na produção das MBB são utilizados dois processos distintos; o processo de 

produção por "via húmida", em que a mistura de betume convencional e de 

borracha, para fortalecer a ligação entre ambos, é feita previamente à utilização 

desta mistura como ligante na produção de MBB e o processo de produção por 

"via seca" em que a borracha é introduzida no misturador já em fase de 

produção, em geral segundos antes do ligante convencional, no sentido de ser 

aquecida por condução com os agregados e com isto facilitar a ligação com o 

betume convencional (Picado-Santos, 2010). 

A relação existente entre as MBB, o BB e o granulado de borracha proveniente 

de pneus usados é ilustrada na figura seguinte, onde se apresentam valores 

típicos de consumos de materiais para o fabrico de 1 tonelada de MBB, para os 

três tipos de betume borracha. 

 
 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Tabela 3.2 - Incorporação de BBA com borracha proveniente de pneus usados numa MBB 

 

 

Fonte: com base em (Recipneu, 2010) e (Picado-Santos, 2010). 

 

  

Tabela 3.3 - Incorporação de BBM com borracha proveniente de pneus usados numa MBB 

  

Fonte: com base em (Recipneu, 2010) e (Picado-Santos, 2010). 

 
 

MBB (Misturas 
Betuminosas com 

Borracha)

(1 t)

Agregados 
(93%-90%)

(900 kg/t MBB - 930 kg/t 
MBB)

BBA
(7%-10%)

(70 kg/t MBB - 100 kg/t 
MBB)

Betumes

(80%-82%)

(57 kg/t MBB - 80 kg/t 
MBB)

Granulado de borracha
(18%-20%)

(13 kg/t MBB - 20 kg/t 
MBB)

MBB (Misturas 
Betuminosas com 

Borracha)

(1 t)

Agregados 
(95%-93%)

(930 kg/t MBB - 950 
kg/t MBB)

BBM
(5%-7%)

(50 kg/t MBB - 70 kg/t 
MBB)

Betumes

(86%-90%)

(45 kg/t MBB - 60 kg/t 
MBB)

Granulado de borracha
(10%-14%)

(5 kg/t MBB - 10 kg/t 
MBB)
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Tabela 3.4 - Incorporação de BBB com borracha proveniente de pneus usados numa MBB 

 

Fonte: com base em (Recipneu, 2010) e (Picado-Santos, 2010). 

 

As MBB nas suas diversas formulações têm diversas aplicações (Picado-Santos, 

2010): 

o Misturas betuminosas para camadas de base, de regularização e 

subjacente a camadas de desgaste porosas; 

o Misturas betuminosas para camada de desgaste, sobretudo as de 

granulometria descontínua (3 a 5 cm de espessura) e as porosas; 

o Membranas anti-reflexão de fendilhamento (2 a 3 cm de espessura); 

o Membrana de impermeabilização e reforço da qualidade; 

o Mástiques para tratamento de fendas ou para juntas de dilatação. 

O mercado dos pavimentos rodoviários com MBB é um mercado consolidado 

nos EUA, onde surgiram as primeiras aplicações nos anos sessenta do século 

passado (Picado-Santos, 2010). Em Portugal, existe já uma experiência de 10 

anos. A primeira utilização de granulados de borracha provenientes de pneus 

usados na modificação dos betumes tradicionalmente utilizados em pavimentos 

rodoviários, remonta a 1999 (Recipav, 2009). Em anexo apresentam-se, a título 

de exemplo, as obras realizadas em Portugal.  

MBB (Misturas 
Betuminosas com 

Borracha)

(1 t)

Agregados 
(95,5%-94%)

(940 kg/t MBB - 955 
kg/t MBB)

BBB
(4,5%-6%)

(45kg/t MBB - 60 
kg/t MBB)

Betumes

(92%-100%)

( balanço)

Granulado de 
borracha

(<8%)

(até 5 kg/t MBB)
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Em 2008, o mercado português estimado para o granulado de borracha 

proveniente de pneus usados utilizados em pavimentos rodoviários atingiu 

apenas 1.010 toneladas, repartidos por 3 empresas e produtos distintos (ver 

Tabela 3.5). 

 

Tabela 3.5 - Mercado dos granulados de borracha em Portugal (2008) 

Empresas/Produtos Betume Borracha (t) Granulado de 
Borracha (t) 

RECIPAV BBA 20% 3.830 783 

PROBIGALP BBA 20% 600 120 

LUSASFAL BBB 8% 435 35 

PROBIGALP BBB 8% 900 72 

Total 5.765 1.010 

Fonte: Recipneu 

 

As Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) substituem com vantagens as 

misturas convencionais e também as fabricadas com betumes modificados com 

polímeros (elastómeros ou similares). 

 

3.3 Perspectivas de evolução futura dos vários mercados 

Em termos de perspectivas de evolução futura para os diferentes mercados 

citados anteriormente, verifica-se que as vendas de granulado para o mercado 

de superfícies desportivas e de superfícies de segurança, cada vez mais se 

destinam à manutenção de infra-estruturas já construídas, em detrimento da 

construção de novas infra-estruturas, por efeito das características de 

durabilidade que lhes são conferidas pelo granulado de borracha que 

incorporam.  

A este facto acresce que, como estes mercados estão ligados sobretudo a 

aplicações para fins lúdicos, os níveis de actividade económica em geral, 

afectam profundamente a procura de granulados de borracha encaminhados 

para estas aplicações. Neste enquadramento perspectiva-se uma desaceleração 

das vendas de granulado de borracha reciclada de pneus para estes destinos.  
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No que concerne ao mercado de especialidades para a indústria, dificilmente 

será um mercado que poderá substituir as restantes aplicações nos próximos 

anos, dado o tempo que requer a investigação da incorporação do granulado de 

borracha proveniente da reciclagem de pneus em produtos já existentes ou em 

desenvolvimento e as relativamente pequenas quantidades que normalmente 

estão envolvidas. 

De todos os mercados referidos, aquele que tem um maior potencial de 

crescimento futuro é o mercado da construção e manutenção de estradas, 

aeroportos e outras áreas pavimentadas, dadas as qualidades intrínsecas do 

betume borracha e dado o facto do nível de penetração das MBB ainda ser 

incipiente, havendo um potencial de crescimento importante nos próximos anos, 

tanto mais num quadro económico difícil em que o produto, pelo seu menor 

custo, considerando o ciclo de vida das infra-estruturas, poderá ajudar a 

ultrapassar. Este é um caso exemplar onde as melhorias ambientais geram 

oportunidades económicas. 

Assim sendo, este tipo de aplicação revela-se essencial para colmatar os 

constrangimentos impostos nos outros mercados que tendem a entrar em 

declínio a curto/médio prazo e que representam a maior parte das vendas dos 

recicladores nacionais de pneus usados, que por sua vez são os destinos mais 

importantes para os pneus usados valorizados em Portugal no âmbito do SGPU, 

tal como enquadrado pela legislação específica nacional.  

A título de exemplo, segundo cálculos efectuados por Picado-Santos, admitindo 

que as MBB tenham uma penetração média de 20% no mercado nos próximos 5 

anos para aplicações relacionadas com o desgaste e regularização (que 

perfazem cerca de 70% do consumo total de misturas betuminosas), o que de 

um ponto de vista técnico é perfeitamente exequível, e admitindo ainda um 

mercado semelhante ao existente entre 2000 e 2003 para o consumo de 

misturas betuminosas em Portugal, tal cenário significaria um consumo anual de 

cerca de 0,85 milhões de toneladas de MBB, o que se traduziria num consumo 

anual de cerca de 17.000 toneladas de granulado de borracha proveniente da 

reciclagem de pneus usados (Picado-Santos, 2010). 

Verifica-se assim que a cota das MBB, que corresponderia anualmente a 0,85 

milhões de toneladas, será sempre menor no universo das massas betuminosas, 

que no enquadramento referido representam no total cerca de 6 milhões de 
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toneladas por ano. Assim, as MBB constituem-se como um produto de elevado 

desempenho que complementará as outras aplicações existentes. 

Por outro lado, mesmo neste cenário, que significa um consumo de granulado de 

borracha 20 vezes superior ao alcançado em 2008, o granulado de borracha a 

utilizar para o fabrico das MBB fica aquém da capacidade instalada nos 

recicladores nacionais de pneus, que se situa em 36 mil toneladas de granulado 

de borracha. 

No entanto, apesar de não ser condição suficiente, o aumento das necessidades 

de MBB e, por isso, de granulado de borracha reciclada de pneus usados, vai 

dar um contributo fundamental para garantir a sustentabilidade da reciclagem de 

pneus usados em Portugal e, concomitantemente, as metas de gestão de pneus 

usados do país definidas pelo Estado Português. 
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4 Comparação das MBB face a soluções 

convencionais 

4.1 Análise técnica 

A exequibilidade técnica do fabrico e aplicação das Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) é actualmente um dado adquirido devido aos resultados obtidos 

nas obras executadas, quer a nível nacional (informação em anexo), quer a nível 

internacional em países como os Estados Unidos da América (EUA) e devido às 

evidências científicas acumuladas ao longo do tempo. 

Como referido anteriormente, as primeiras aplicações das MBB apareceram nos 

anos sessenta do século passado nos EUA (Picado-Santos, 2010) e, em 

Portugal, a primeira utilização de granulados de borracha provenientes de pneus 

usados na modificação dos betumes tradicionalmente utilizados em pavimentos 

rodoviários remonta a 1999 (Recipav, 2009), com a aplicação de MBB em 

camadas de desgaste de troços da EN104 e EN105, cujo desempenho foi 

analisado 6 anos após a sua aplicação (Doc.- Desempenho de Misturas 

Betuminosas com BMB aplicadas em Portugal). 

Em termos científicos, as evidências têm mostrado vantagens técnicas das MBB 

face a misturas realizadas com betume convencional. Em termos resumidos, de 

acordo com Picado-Santos (2010), que cita vários autores e entidades (ver 

parecer em anexo), as MBB de granulometria contínua ou descontínua com 

incorporação de 15 a 20% de percentagem de borracha em relação ao peso de 

ligante na mistura (situando-se este peso entre os 7 a 10% do peso da mistura 

total, o que é em geral superior ao duma mistura convencional), apresentam 

genericamente as seguintes características face às soluções convencionais 

(Picado-Santos, 2010): 

o Significativamente melhor comportamento à fadiga a temperaturas 

relativamente baixas (15 a 20 ºC) onde se coloca a questão do 

fendilhamento estrutural (a partir da base das camadas betuminosas) 

mas também se pode colocar a progressão do fendilhamento em 

profundidade a partir da superfície do pavimento (uma das formas de 

degradação mais condicionantes para pavimentos com tráfego elevado); 
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o Melhor comportamento à deformação permanente avaliada com recurso 

a simulador de tráfego de laboratório ("wheel tracking" em terminologia 

anglo-saxónica) e provetes à temperatura de 60ºC; 

o Maior deformabilidade (menor módulo elástico em ensaios dinâmicos de 

4 pontos em provetes prismáticos) a temperaturas entre os 15 e os 30ºC, 

mas deformabilidade idêntica ou até menor para temperaturas superiores 

a essas; 

o Maior durabilidade, isto é, a melhoria provocada pela borracha conduz a 

mástiques muito mais resistentes à oxidação pelo ar e água e, 

consequentemente, a misturas que duram mais tempo (igualmente G. 

Way, 2010). 

Estas características resultam da melhoria do ligante provocada pela introdução 

do granulado de borracha, que, pelas suas propriedades, origina uma melhoria 

significativa da sua elasticidade numa gama mais alargada das condições de 

solicitação, e uma melhor resistência à oxidação, o que torna as misturas mais 

duráveis (Picado-Santos, 2010). 

A comprovação da exequibilidade técnica do fabrico e aplicação da MBB é 

reconhecida a nível internacional e igualmente no nosso país, existindo inúmeros 

artigos científicos sobre a matéria (ver por exemplo Picado-Santos (2010)). 

Em Portugal, o reconhecimento técnico das MBB é igualmente comprovado, 

como atesta a norma prNP 4501:2010 e dos Documentos de Aplicação DA-3, de 

Novembro de 2006, e DA-15, de Maio de 2008, do LNEC, os quais definem “as 

características e estabelecem as condições de execução e de utilização em 

pavimentos rodoviários e aeroportuários de misturas betuminosas com betume 

modificado com alta percentagem de borracha.  

Outros exemplos de referência são a publicação do Despacho n.º 4015/2007, de 

2 de Março de 2007, dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional e das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, estabelecendo a prioridade de inclusão das MBB nas 

empreitadas que o justifiquem, bem como a certificação obtida por produtos de 

BB, o que evidencia a sua conformidade com processos de fabrico normalizados 

e estáveis, garantidos por um sistema de controlo de qualidade abrangendo toda 

a cadeia produtiva. 
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4.2 Análise económica 

Em termos da exequibilidade económica, numa perspectiva de ciclo de vida dos 

projectos de empreitadas de construção e manutenção de estradas, aeroportos 

e outras áreas pavimentadas, os custos das MBB são inferiores aos das 

misturas convencionais. 

Por exemplo, segundo Jung, Kaloush & Way (2002), considerando os custos 

totais no ciclo de vida, envolvendo os custos próprios da produção e aplicação 

das MBB (investimento inicial), os custos de manutenção e operação e ainda os 

custos para os utentes (tempo de percurso e manutenção dos veículos), os 

pavimentos realizados com MBB podem apresentar poupanças da ordem dos 

20% para um período de análise de 10 anos (e cerca de 30% para um período 

de 25 anos) em relação a soluções com misturas convencionais equivalentes do 

ponto de vista estrutural. Estas conclusões são reforçadas por outras análises, 

de que a de Hicks & Epps (2000) e Picado-Santos (2010) são exemplos. 

Por outro lado, há que referir que as MBB, mesmo considerando apenas a fase 

de construção das infra-estruturas, podem permitir soluções que são mais 

económicas no total, dado não necessitarem de uma componente estrutural tão 

forte do lado das restantes camadas efectuadas com misturas convencionais 

(Jung, Kaçoush, & Way (2002), Way (2010)). A este aspecto de realçar 

adicionalmente que o custo das misturas convencionais encontra-se fortemente 

indexado ao preço de petróleo, enquanto que o custo das MBB, apesar de 

evoluir no mesmo sentido, é menos sensivel a este parâmetro, como demonstra 

por exemplo a evolução dos preços do betume tradicional e do betume com 

borracha nos EUA (Way, 2010). 

Acresce ainda que, de acordo com Liseane Fontes (Tese de Doutoramento), 

considerando-se a redução de espessura das camadas betuminosas de 

desgaste (permitida pela solução MBB), a utilização de uma mistura com betume 

borracha em relação a uma mistura convencional conduz a uma economia de 

até 32%, além da redução do custo fixo das instalações industriais e de mão-de-

obra. 

Por outro lado, com o incremento da utilização das MBB em Portugal, é 

expectável que os seus custos de produção e aplicação diminuam no futuro.  
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4.3 Análise ambiental 

A análise ambiental do uso das MBB fabricadas com BB incorporando borracha 

reciclada proveniente de pneus em fim de vida deve ser realizada em dois níveis 

de análise diferentes mas complementares: 

 O primeiro, de âmbito restrito, envolve a comparação directa entre as 

MBB e as misturas convencionais em termos de várias categorias de 

impacte ambiental, como por exemplo a emissão de GEE, emissão de 

partículas, consumo de recursos energéticos e ruído. 

 O segundo, com uma lógica mais abrangente, envolve a integração das 

MBB no contexto do ciclo de vida do pneu, e mais concretamente na sua 

fase de fim de vida, que é assegurado em Portugal pelo SGPU – Sistema 

Integrado de Gestão de Pneus Usados, gerido pela Valorpneu. 

De seguida apresenta-se a análise realizada tendo em conta os dois níveis. 

 

Comparação directa entre as MBB e as misturas convencionais 

A comparação do impacte ambiental entre dois produtos concorrentes deve ser 

realizada através de metodologias que considerem o ciclo de vida destes 

produtos, sendo que a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta por 

excelência para esse fim. 

No entanto, a literatura científica baseada no ciclo de vida das MBB e das 

misturas convencionais não é abundante.  

Sousa, Way e Carlson (2009) chegaram à conclusão que existe uma redução do 

impacte ambiental pela utilização de MBB face às misturas convencionais por km 

de estrada construído, tanto ao nível da energia como das emissões de GEE, 

que pode ascender a uma redução de 128 ton CO2/km de rodovia. Segundo 

estes autores, estes resultados não têm sequer em conta a fase de exploração 

dos pavimentos rodoviários, sendo que as MBB devido às suas características 

técnicas, fazem inclusive reduzir o consumo de combustíveis dos veículos 

devido à sua superfície de contacto ser mais regular (Sousa, Way e Carlson, 

2009).  
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A este respeito, Chiu, Hsu, & Yang (2008) referem que, considerando a fase de 

exploração, as MBB permitem uma redução de 23% na carga ambiental global, 

mesmo no caso de utilização dos processos de produção de misturas 

betuminosas mais consumidoras de energia (“hot mix asphalt” e “asphalt rubber 

hot mix asphalt”). 

Conclusões semelhantes às de Sousa, Way e Carlson (2009) foram obtidas por 

Antunes e Murachelli (2009) que estudaram o impacte da reabilitação de 

pavimentos utilizando MBB, tendo concluído que a redução da energia 

consumida ascende a 28.651 kWh por cada m3 de betume de borracha obtido 

pela tecnologia “hot mix” face à utilização de misturas convencionais, o que 

corresponde a uma redução nas emissões de CO2 de 16,6 ton CO2/m³ (Antunes 

e Murachelli, 2009). 

Em oposição, Fisksel & Guerra (2010), considerando dados compilados nos 

EUA, apontam para que a produção e aplicação de MBB seja ligeiramente 

desfavorável face às misturas convencionais (asfalto betuminoso), originando 

nomeadamente maiores emissões gasosas devido à maior necessidade de 

consumo de combustíveis fósseis (provenientes do maior consumo de diesel e 

electricidade), sendo que não é claro qual o tipo de processo de fabrico e 

aplicação das MBB analisado, assim como a unidade funcional da análise e se 

consideraram a fase de exploração dos pavimentos rodoviários.  

De realçar que estudos de ciclo de vida são dependentes do âmbito considerado 

e das condições locais, como por exemplo em termos de logística, composição 

de produtos, tempos de vida considerados, tecnologias de aplicação e fabrico, 

etc., pelo que a extrapolação de resultados de um caso para outro tem de ser 

realizada com cuidado. 

Tendo isto presente e embora a avaliação ambiental directa das MBB face às 

misturas convencionais seja ainda motivo de debate na comunidade científica, 

as inferências apontam para que as MBB sejam vantajosas ambientalmente em 

relação às soluções convencionais, especialmente no contexto do ciclo de vida 

deste produto, tendo em consideração as suas características técnicas, 

nomeadamente a nível da sua durabilidade que se traduz em menores 

necessidades de manutenção e numa superfície de contacto mais regular para 

os veículos que utilizam este tipo de pavimentos. 
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Para além dos estudos ambientais específicos considerando o ciclo de vida das 

MBB, existem alguns estudos relacionados com o desempenho técnico face às 

misturas convencionais que por vezes se debruçam sobre aspectos ambientais 

particulares. Neste sentido, os aspectos mais analisados são a durabilidade das 

MBB, o ruído, a lixiviação, a poluição atmosférica e a reciclabilidade destas 

misturas. 

No que respeita à durabilidade, como já foi referido anteriormente, as MBB 

apresentam um tempo médio de vida superior às misturas convencionais o que 

significa que para a mesma função se requer menos quantidade de materiais. 

Neste aspecto, de realçar ainda o facto de se substituírem materiais primários 

por materiais secundários (provenientes do resíduo pneu e definidos como 

materiais pela CEN/TS 14243:2010). 

No que respeita ao ruído, a literatura existente aponta para que as MBB estão 

pelo menos ao nível das misturas convencionais equivalentes ou outras misturas 

com polímeros, sendo assinalados melhores comportamentos, principalmente no 

que respeita ao nível sonoro para o exterior (ver Picado-Santos (2010), 

Santagata, Canestrari, & Pasquini (2007), Paje et al. (2010), Antunes e 

Murachelli (2010), Haberl (2010)). 

Por exemplo, o estudo para o dimensionamento das barreiras acústicas na A21 - 

Auto-Estrada Ericeira/Mafra/Malveira concluiu que a adopção de MBB levava a 

uma redução do ruído de rolamento na ordem dos 5 dB, o que permitiu evitar o 

uso de 5.000 m2 de barreiras acústicas na construção desta auto-estrada 

(Recipav, 2010). Conclusões semelhantes foram obtidas em testes na A8, onde 

as MBB apresentaram reduções de 5 dB face a misturas betuminosas 

convencionais e de 8 dB face ao betão armado convencional, sendo os custos 

de aplicação competitivos face à utilização de barreiras acústicas para este fim 

(Pestana, 2010). 

A nível da emissão atmosférica de poluentes como os COV, sobretudo no que 

concerne aos impactes na saúde dos trabalhadores que aplicam este produto, o 

Texas Transportation Institute concluiu que a qualidade do ar na produção do 

asfalto modificado com borracha não é afectada quando comparada com o 

método de produção de misturas betuminosas convencionais (Texas 

Transportation Institute, 1995). Estes resultados são corroborados por outras 

análises como sejam a de Carlson e Zhu (1999). 
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A nível dos lixiviados verifica-se que estes podem conter metais e outras 

substâncias, embora em quantidades residuais e sem grande significado 

ambiental ou de nocividade para a saúde humana, nomeadamente não havendo 

riscos de contaminações de massas de águas superficiais e subsuperficiais (ver 

por exemplo Texas Transportation Institute (1995), Transportation Research 

Record (1998) e Azizian et al. (2003). 

No que concerne à reciclabilidade das MBB, Pais e Palha (2010) referem que a 

integração de betume borracha reciclado até 30% em peso da mistura final (com 

betume borracha primário) permite manter as mesmas propriedades das MBB 

sem incorporação de betume borracha reciclado. 

 

Produção das MBB no contexto do ciclo de vida dos pneus 

A hierarquia de gestão de resíduos, princípio basilar da política de gestão de 

resíduos na UE há já bastantes anos e, mais uma vez, consagrada na actual 

Directiva-quadro sobre Resíduos (Directiva n.º 2008/98/CE), estabelece que esta 

deve ser aplicável enquanto princípio geral da legislação e da política de 

prevenção e gestão de resíduos, ou seja, deve dar-se predomínio, por ordem, à 

Prevenção e redução, Preparação para a reutilização, Reciclagem, Outros tipos 

de valorização em que se inclui a valorização energética e, em último lugar, a 

eliminação. 

O objectivo é o incentivo às operações conducentes aos melhores resultados 

ambientais globais, sendo que as excepções à referida hierarquia apenas podem 

ser adoptadas caso, comprovadamente, se justifique por estudos de ciclo de vida 

(Directiva n.º 2008/98/CE). 

Neste âmbito, Ferrão, Ribeiro, & Silva (2008) analisaram a racionalidade 

ambiental da criação do sistema integrado de gestão de pneus usados (SGPU) 

em Portugal e os resultados ambientais alcançados pelo SGPU nos seus 

primeiros anos de actividade, que tiveram como força motora a mudança do 

enquadramento legislativo nacional introduzido pelo Decreto-Lei n.º 111/2001, 

que estabeleceu um claro privilégio à recauchutagem e reciclagem em 

detrimento das restantes opções de fim de vida (Ferrão, Ribeiro, & Silva, 2008). 
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Considerando as características e a distância média percorrida por um pneu ao 

longo do seu ciclo de vida em Portugal, assim como as infra-estruturas 

tecnológicas de valorização nacional e a caracterização dos destinos para os 

materiais reciclados (principalmente granulado de pneus), verificou-se que a fase 

de fim de vida pode ser um factor importante para reduzir o impacte ambiental 

originado pela produção de pneus, dependendo do tipo de tecnologias utilizadas 

para valorizar ou eliminar os pneus usados (Ferrão, Ribeiro, & Silva, 2008). 

Concluíram ainda que a Valorpneu e a mudança do enquadramento legal para a 

gestão dos pneus usados que lhe está na origem contribuíram efectivamente 

para uma redução do impacte ambiental do ciclo de vida dos pneus, indicando 

que se cumpriu um dos objectivos do legislador pela introdução da 

responsabilidade alargada do produtor para os pneus usados, nomeadamente 

para promover a substituição de materiais primários por materiais secundários.  

Neste contexto, a verificar-se o arrefecimento dos mercados mais importantes 

actualmente para o granulado de borracha proveniente de pneus usados 

(superfícies desportivas e superfícies de segurança), pode correr-se o risco dos 

recicladores nacionais perderem competitividade face a competidores externos 

e, em último caso, terem mesmo que parar a laboração, tendo em conta que a 

exportação só não é actualmente mais importante pela clara não competitividade 

relacionada com a nossa localização geográfica e os elevados custos de 

transporte que nos afectam. 

Nesse cenário, em termos do SGPU, restará à Valorpneu duas soluções: 

1. Desviar os pneus usados para outras aplicações que estão abaixo na 

hierarquia de gestão de resíduos. Nesta solução, fica em risco o 

cumprimento das metas nacionais de reciclagem e, concomitantemente 

da Valorpneu, que foram estabelecidas pelo Estado Português. 

2. Encaminhar os pneus usados para reciclagem noutros países, caso 

exista mercado, com o consequentemente aumento das necessidades 

logísticas (e consumo de recursos e emissões associadas), contrariando-

se desta forma o princípio de auto-suficiência existente a nível da política 

de gestão de resíduos. 

Deste modo, conclui-se pela análise da dinâmica de mercado e para as 

condições da gestão de fim de vida dos pneus usados em Portugal, que o 

encaminhamento do granulado de borracha proveniente de pneus usados para o 
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fabrico de MBB tem um papel fundamental para garantir as condições de 

sustentabilidade da indústria nacional de reciclagem e do próprio sistema de 

gestão de pneus usados em Portugal. 

De resto esta é a filosofia também existente em Espanha, onde o Plano Nacional 

de Neumáticos Fuera de Uso estabelece o objectivo de reciclar 55% dos pneus 

usados em 2015, dos quais, 45% devem ser utilizados como materiais para 

misturas betuminosas e 10% em outras aplicações industriais (Plan Nacional 

Integrado de Residuos (2007-2015) - Espanha).  
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5 Conclusões 

Dado o exposto anteriormente, verifica-se que de um ponto de vista técnico e 

económico as MBB são uma solução competitiva com os demais produtos 

concorrentes, tendo inclusive importantes características de desempenho 

superiores, sendo que do ponto de vista ambiental, são relevantes tanto ao nível 

da comparação directa com as misturas convencionais como do ponto de vista 

do ciclo de vida dos pneus, e mais concretamente, do seu fim de vida. 

Neste contexto, uma questão que se pode e deve colocar é a razão de não 

existir actualmente uma maior penetração das MBB nas empreitadas de 

construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras áreas pavimentadas. 

Como resulta do Capítulo 3, a penetração das misturas betuminosas modificadas 

com borracha é apenas de cerca de 1 % do total das misturas betuminosas, 

embora as suas elevadas potencialidades. 

Apesar dos passos importantes que já foram dados, de que as disposições do 

Despacho n.º 4015/2007, as normas do LNEC, a produção das normas CEN/TS 

14243:2010 e prNP 4501:2010 e o trabalho que o sistema científico português 

tem vindo a desenvolver nesta matéria são exemplos, a experiência mostra que 

são insuficientes.  

Continuam a existir barreiras a uma maior penetração das MBB nas empreitadas 

de construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras áreas 

pavimentadas, sendo que se referem de seguidas as que se consideram mais 

importantes: 

 Ideia de que é necessário equipamento muito específico e caro para a 

preparação das MBB; 

 Reduzido conhecimento dos profissionais do sector de construção civil 

sobre as vantagens da utilização das MBB; 

 Inércia/resistência à mudança dos projectistas, empresas de construção 

civil e empresas que comercializam as misturas convencionais 

 O facto do custo, analisado na lógica do ciclo de vida dos produtos, ser 

ainda um aspecto pouco sensível aos decisores, não valorizando que 

nesta óptica o uso de MBB é economicamente mais favorável.  
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Torna-se assim necessário reforçar as acções para minimizar/ultrapassar as 

barreiras referidas. Tal deve ser encetado em primeira análise pelos operadores 

existentes no mercado1 embora se entenda que o Estado pode e deve ter um 

papel fundamental a desempenhar neste processo, dado que os instrumentos 

tradicionais de mercado são insuficientes. 

Deste modo, uma vez que se considera que as MBB incorporando borracha 

reciclada proveniente de pneus usados são um produto que se enquadra 

perfeitamente no âmbito e objectivos de uma estratégia de compras públicas 

ecológicas, propõe-se a sua inclusão na revisão da Estratégia Nacional de 

Compras Públicas Ecológicas actualmente em curso, como aplicação a 

considerar nos projectos de empreitadas de construção e manutenção de 

estradas, aeroportos e outras áreas pavimentadas. 

Neste contexto, no capítulo seguinte apresenta-se a proposta que a Valorpneu, 

em colaboração com os três recicladores nacionais de pneus usados, efectua 

neste âmbito. 

 

  

                                                

1
 A título de exemplo, a “Asphalt Rubber Conference” foi organizada pela Recipav e pela 

Recipneu, em 2000, em Vilamoura, e a Biosafe realizou nos dias 11 e 12 de Outubro de 
2010 o evento “Betume Borracha – Engenharia, Ambiente e Economia”, para dar a 
conhecer, de uma forma rigorosa e pragmática, a solução tecnológica Betume Borracha, 
não só numa vertente técnica, mas também de forma a elucidar as suas vantagens 
económicas, ambientais, de conforto e segurança. Finalmente, apresentaram-se os mais 
recentes desenvolvimentos que esta tecnologia tem vindo a sofrer bem como a evolução 
da sua utilização por todo o mundo, abrindo o conhecimento sobre o Betume Borracha 
ao maior número possível de intervenientes no sector. 
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6 Proposta 

Atendendo ao Despacho Conjunto nº 4015/2007, dos Ministérios do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e das Obras 

Públicas, transportes e Comunicações, bem como ao disposto na Resolução do 

Conselho de Ministros nº 65/2007 e, nomeadamente, considerando que: 

a) A Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, constitui um 

instrumento orientador visando uma contratação pública que incorpore 

progressivamente critérios de natureza ambiental e de sustentabilidade, 

aproveitando a capacidade do Estado para fazer rápidos progressos nas 

suas próprias políticas e metas; 

b) A inclusão dos critérios ambientais deve ser cuidadosamente ponderada ao 

longo de todo o procedimento de contratação pública; 

c) A utilização dos critérios ambientais deve ser definida de forma a permitir 

também a adjudicação do contrato, baseada na proposta economicamente 

mais vantajosa, numa perspectiva de ciclo de vida dos produtos; 

d) A aplicação de Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) na 

pavimentação de estradas é uma das aplicações com maior potencial para a 

incorporação do granulado de borracha resultante da reciclagem de pneus 

em fim de vida;  

e) As Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) incorporando borracha 

reciclada proveniente de pneus em fim de vida são técnica, económica e 

ambientalmente vantajosas, sobretudo se considerado o ciclo de vida do 

produto; 

f) Em particular, as características técnicas das Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em 

fim de vida, nomeadamente maior resistência à fadiga, maior durabilidade, 

melhor comportamento à deformação, entre outras; 

g) Em particular a relação custo/benefício que resulta favoravelmente da 

incorporação de Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) na 

pavimentação de estradas; 

h) Em particular que existe uma redução do impacte ambiental pela utilização 

de Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) por km de estrada 

construído; 

i) O estabelecimento de metas quantitativas é um elemento propulsor e 

fundamental do mercado de Compras Públicas Ecológicas, tornando-se 
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necessário estabelecer objectivos e metas nacionais que conduzam a 

resultados práticos num curto espaço de tempo; 

j) As Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) incorporando borracha 

reciclada proveniente de pneus em fim de vida, são um produto que se 

enquadra perfeitamente no âmbito e objectivos da Estratégia das Compras 

Públicas ecológicas; 

 Assim, os signatários propõem que: 

1. Os organismos responsáveis pela implementação da Estratégia das 

Compras Públicas Ecológicas considerem a inclusão imediata das Misturas 

Betuminosas com Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada 

proveniente de pneus em fim de vida na lista de produtos com potencial para 

as compras públicas ecológicas, na categoria relativa a projectos de 

empreitadas de construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras 

áreas pavimentadas; 

2. Os organismos responsáveis pela implementação da Estratégia das 

Compras Públicas Ecológicas incluam as Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em 

fim de vida na lista referida no ponto 1, tomando como um dos critérios de 

análise o ciclo de vida, nomeadamente em termos de custo, impactes 

ambientais e na saúde humana; 

3. Os organismos públicos responsáveis pela contratação de empreitadas de 

construção, reabilitação e de manutenção de infra-estruturas rodoviárias 

tenham de incluir nos cadernos de encargos2 as Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em 

fim de vida, respeitando as quotas indicadas no ponto 6; 

4. Os organismos públicos responsáveis pela contratação de empreitadas de 

construção, reabilitação e de manutenção de infra-estruturas rodoviárias se 

responsabilizem pelo acompanhamento e cumprimento efectivo das quotas 

determinadas para as Misturas Betuminosas com Borracha (MBB) 

incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim de vida, 

incluídas nos seus cadernos de encargos; 

                                                

2
 Os signatários encontram-se disponíveis para colaborarem nas especificações a incluir 

no respectivo Caderno de Encargos.  
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5. A utilização e as quotas relativas às Misturas Betuminosas com Borracha 

(MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em fim de 

vida, no universo das misturas betuminosas, fique formalizada em legislação 

específica; 

6. As quotas, a atingir em cada ano, de inclusão de Misturas Betuminosas com 

Borracha (MBB) incorporando borracha reciclada proveniente de pneus em 

fim de vida, no universo das misturas betuminosas, sejam fixadas para as 

compras públicas como segue: 

Ano % mínima de MBB face à 
dimensão do mercado de 

misturas betuminosas 

2011 10% 

2012 12,5% 

2013 15% 

2014 17,5% 

2015 20% 

7. Os organismos responsáveis pela implementação da Estratégia das 

Compras Públicas Ecológicas procedam ao controlo do cumprimento das 

quotas propostas, de forma a alcançar-se o objectivo anual e sejam 

estabelecidas sanções para os não cumpridores. 

 

Lisboa, 3 de Novembro de 2010 

 

Valorpneu – Sociedade de Gestão de Pneus, Lda. 

_________________________________ 

Biogoma – Sociedade de Reciclagem de Pneus, Lda. 

_________________________________ 

Biosafe – Industria de Reciclagens, S.A. 

_________________________________ 

Recipneu - Empresa Nacional de Reciclagem de Pneus, Lda. 

_________________________________ 
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8 Anexos - Obras realizadas em Portugal com MBB de 

pneus usados (1999-2009) 

As 38.615 ton de BMB/BB produzidas entre Agosto de 1999 e Dezembro de 2009, 
utilizaram cerca de 7.700 ton de polímeros reciclados a partir de pneus em fim de vida, 
tendo sido aplicadas nas seguintes obras: 

1999-2003     

Nome da Obra 
Extensão 

(Km) 
BMB/BB 

(ton) 

EN 104 e 105 - Trofa/Vila do Conde 22 1662 

EN 105 L.D. Porto/Santo Tirso 11 786 

C.M. Arcos de Valdevez 2 65 

Aterro Sanitário Oeste 3 191 

IP9 Nó de Viana/Nó de Nogueira 6 787 

A8 CRIL/Loures 3 145 

IP4 Rossas/Bragança 25 3835 

EN 2 Ferreira do Alentejo 10 399 

IP8 Vila Verde Ficalho 11 118 

A8 Portagem Loures 1 26 

IP5 Guarda-Vilar Formoso 28 1068 

A8 Torres Vedras Sul/Norte 8 1039 

EN207 11 728 

Estádio Loulé/Faro 12 1236 

Barragem dos Minutos 10 482 

EN267 São Marcos da Serra/Monchique 12 919 

A2 Palmela/Marateca 4 301 

2004-2006 
  

Nome da Obra 
Extensão 

(Km) 
BMB/BB 

(ton) 

Aterro Norte Alentejano 11 473 

IC1 Ourique/Santana da Serra 18 1500 

A8 Torres Vedras/Bombarral 8 760 

Avenida da Estremadura Espanhola 2 90 

ValorSul - CVO (Bucelas) 2 96 

EM 566 e CM 1179 1,5 130 

EN114 2,8 152 

EN118 1,5 106 

A25-IP5 11 217 

IP7 (A2) 0,6 47 

Rep. Parcial EN 10-6 Alverca-Arruda 0,4 22 

IP2 Portalegre/L.D. Évora 12 884 

EN 14 Bem. LD Porto e Braga 23,2 1438 

A8 Torres Vedras/Bombarral 4,2 358 

Gestiponte (Inicio Ponte Vasco da Gama) 0,6 51,07 

Empreitada Reposição de Pavimentos 8 436 

EN 1 - Benef. Entre Landiosa e o Picoto 14,5 1454,1 

A8 - sublanço Delgada/São Mamede 9,1 778 

EN 365.2 Cartaxo/ variante à EN 365.2 2,1 157,1 

IC 24 Lanço Freixieiro-Alfena 6,5 440 
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2007-2009 
  

Nome da Obra 
Extensão 

(Km) 
BMB/BB 

(ton) 

Super Especial Rally de Portugal 2007 2 77,81 

Estrada Fonte Salgada - EM508 2,5 99,8 

A8-São Mamede/Tornada 14 1644,8 

A8 Bombarral/Delgada 4,6 540 

A15 Arnóia/A-dos-Negros 2,9 340 

EN103 Braga Pinheiro 9 514,22 

A9- Estadio Nacional/Queluz/Loures 8,5 2267,36 

ETAR de Serzedo 1 48,64 

Av Santos e Castro Por finalizar 648,66 

EN226 - Lamego/Ponte do Abade 17,8 964 

A21 Lanço Ericeira/Mafra 7 1089,91 

Reposição de Pavimentos das Água do Oeste 11,1 622,38 

Estrada Consiglieri Pedroso, em Queluz de Baixo- barcarena 1,1 38,44 

A21 Auto-estrada Ericeira Mafra Malveira - A8 - Sublanço Malveira A8 3 458,69 

A24 Lanço G - Nó de Bigorne 1,3 56,74 

Empreitada de Construção do 4º e 5º troço do canal Alvito 10,4 74,22 

Acesso às ETAR's e ETA's do Douro Superior e da Terra Quente e Alto Tamega 11,1 388,32 

Empreitada de construção do 4º e 5º troço do Canal Alvito - 2ªFase 5,8 43,04 

EN18 - Beneficiação entre Évora e Nó do IP2/EN 256 (Proximidade de S. 
Manços) 17 1405,8 

Requalificação de um troço da Estrada Militar - Queijas/Valejas 1 45 

Zona Envolvente das Escolas - Alenquer 2 114,7 

A17 10 610 

EN233 6,5 270 

A5 - Monsanto/Linda-a-Velha 2,8 250 

EN370 - Limites do Concelho de Avis 14 920 

A5 - Nó de Monsanto - Viaduto Duarte Pacheco 2 180 

A16(CREL) - Belas/Lourel 4,3 350 

A9 (CREL) - Queluz e Odivelas 9,4 750 

A8 - Sublanç Loures/Malveira 1,7 174 

EN13 Viana/Valença 5 252 

 

 

 

 

  



41 
 

9 Outros documentos que acompanham a proposta 

 

1. Parecer do Professor Doutor Luís de Picado-Santos “MISTURAS 

BETUMINOSAS COM BORRACHA - Potencialidades do seu uso na tecnologia 

de pavimentação em Portugal”. 

 

2. Despacho n.º 4015/2007, de 2 de Março de 2007, dos Ministérios do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações. 

 

3. Documentos LNEC de Aplicação DA-3, de Novembro de 2006, e DA-15, de 

Maio de 2008, os quais definem “as características e estabelecem as 

condições de execução e de utilização em pavimentos rodoviários e 

aeroportuários de misturas betuminosas com betume modificado com alta 

percentagem de borracha, respectivamente MBA-BMB®, e MBR-BMB®, 

fabricadas a partir de Betume com borracha.  

 

4. Desempenho de Misturas Betuminosas com BMB® aplicadas em Portugal 

EN104 e EN105 (2007) 

 

5. Tradução para língua portuguesa da Especificação Técnica CEN TS 

14243:2010. 

 

6. Documento prNP 4501:2010: Requisitos para betumes com borracha reciclada 

de pneus 

 

7. Ficha técnica do produto: DC-3080 (Pó Criogénico de Borracha) da Recipneu 

 

8. Ficha técnica do produto: FB 0008 (Pó de Borracha) da Biosafe 

 

9. Ficha técnica do produto: 0.0-0.8mm (Pó de borracha) da Biogoma 

 

10. Ficha de Segurança do Produto Pós e Granulados de Borracha Criogénicos da 

Recipneu 
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11. Ficha de Segurança do Produto Pós e Granulados de Borracha da Biosafe 

 

12. Ficha de Segurança do Produto Pós e Granulados de Borracha da Biogoma 

 

13. Extracto do Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) - Espanhol  

 

 


