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APRESENTAÇÃO 

 

A Borracha como matéria-prima reciclável, 
aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva 

 
As preocupações em torno do ambiente são cada vez maiores. É uma problemática 

que faz com que sejam colocadas à sociedade cada vez mais questões, de modo a 

que seja possível criar uma organização no comportamento da sociedade interligada 

com o ambiente. Este trabalho pretende abordar parte dessa problemática, analisando 

o ponto de vista da utilização de matérias-primas recicláveis. Numa altura em que é 

necessário criar alternativas construtivas, é importante analisar de um modo mais 

amplo as possibilidades que já existem e que por vezes não são utilizadas com tanta 

regularidade. Deste modo, é feita uma análise à Borracha natural, sintética e reciclada, 

demonstrando através de exemplos construídos a variedade de soluções que existem 

e que poderão ser desenvolvidas no futuro. 

 

Quando falamos de borracha somos conduzidos para o problema dos pneus usados, o 

que tem levado a indústria dos pneus a ser alvo de grandes pressões com o intuito de 

criar alternativas para a reciclagem e reaproveitamento dos inúmeros pneus usados 

que existem acumulados de modo incorrecto por todo o mundo. Hoje a borracha 

proveniente de pneus já começa a ter uma aceitação maior por parte do público e das 

indústrias, como é o caso da valorização energética nas cimenteiras, na utilização em 

pavimentos de estradas com betume incorporado ou em pavimentos de segurança 

utilizado principalmente em parques infantis. O Ecodesign é uma das ferramentas 

essenciais no desenvolvimento das soluções e aproveitamento de modo sustentável 

da borracha dos pneus usados, através da criação de mobiliário ou outros objectos de 

design. 

 

Por se tratar de um material que pode ser trabalhado de diferentes maneiras e por ter 

a capacidade de poder ser aplicado em diferentes áreas, serão apresentados 

exemplos de Arquitectura, Design e outras Artes. 

 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Ecodesign, Reciclagem, Borracha, Elastómero, 

Pneus.  



 

  



 

PRESENTATION 

 

The Rubber as raw material recyclable,  
applied to Architecture and Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva 
 

Concerns about the environment are increasing. It is a problem that generates new 

questions every day in society, so that it is possible to create an organization in society 

behavior interconnected with the environment. This work aims to address part of this 

problem by analyzing the point of view of use of recyclable raw materials. At a time 

when are need to create constructive alternatives, it is important to examine more 

broadly the possibilities that already exist and that are sometimes not used so 

regularly. Thus, an analysis is made to natural rubber, synthetic and recycled, 

demonstrating through built examples the variety of solutions that exist and that could 

be developed in the future. 

 

When we speak of rubber we are led to the problem of used tires, which has led the tire 

industry to be subject to great pressure in order to create alternatives for recycling and 

reuse of numerous used tires that are accumulated improperly throughout the world. 

Today the rubber from tires is beginning to have a greater acceptance by the public 

and industries, such as energy recovery in cement industries, in use on surfaces with 

bitumen or in safety flooring used mostly in playgrounds. Ecodesign is one of the 

essential tools in the development of solutions and sustainably use of rubber from used 

tires, through the creation of furniture and other design objects. 

 

Because it's a material that can be worked in different ways and have the ability to be 

able to be applied in different areas, will be presented examples of architecture, design 

and other arts. 

 
Palavras-chave: Sustainability, ecodesign, Recycling, Rubber, Elastomer, Tyres. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para que haja desenvolvimento no futuro é necessário que este seja 

sustentável. Com o objectivo de criar uma convergência entre a 

sustentabilidade humana e os meios ambientais que nos rodeiam, foi elaborado 

o conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito impõe a redução 

sucessiva dos impactes ambientais, criando métodos sustentáveis no modo de 

habitar das sociedades tanto no presente como nas gerações futuras. 

 

Tal como é apresentado no segundo e terceiro capitulo, apesar destes 

conceitos serem cada vez mais aceites pela sociedade, o que é visível é que, 

ainda se continua a produzir ambientes e objectos pouco ecológicos. Isto é, a 

relação entre o que é produzido e o meio ambiente natural continuam muitas 

vezes a não estar em sintonia. Por este motivo, aos designers e arquitectos, é 

imposto o desafio de criar alternativas e novos métodos de pensamento, seja 

através da utilização de certos materiais mais ecológicos, seja através da 

relação entre o que é produzido e o meio ambiente onde se insere. A política 

dos R’s e o Ecodesign são aspectos fundamentais para que se consiga colocar 

estes conceitos em prática. 

 

Esta dissertação tem como objectivo abordar estas questões, mas dando um 

maior destaque à borracha. Através do estudo realizado é apresentado no 

quarto capitulo a origem do material, a sua história e ainda as diferentes 

possibilidades de aplicações/usos que existem. A borracha, tratando-se de um 

material reciclável, possibilita que seja um material ecológico e sustentável. 

A escolha deste material como base de estudo tem como objectivo 

compreender as suas características, vantagens e desvantagens, 

principalmente quando utilizados na arquitectura e no design. 

 

No quinto capítulo são apresentados alguns dos exemplos da utilização da 

borracha, onde uma das principais utilizações é em pneus. Quando analisamos 

a quantidade de pneus consumidos por todo o mundo, deparamo-nos com o 

que fazer com tantos pneus usados. Esta situação tem levado a que surjam 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   22 

cada vez mais aterros de pneus. Apesar de não se tratar de um produto tóxico, 

devido a sua forma oca no interior, quando colocados em aterros possibilita o 

acumular de águas estagnadas e por consequência a criação de mosquitos ou 

outros insectos transmissores de doenças. Por este motivo é, cada vez mais, 

necessário compreender e desenvolver alternativas, no que diz respeito à 

reciclagem e reutilização destes pneus usados. 

 

No sexto capítulo, são apresentados exemplos da aplicação da borracha na 

arquitectura e no design. Através destes exemplos é pretendido demonstrar a 

versatilidade do material e constatar que apesar de ser um material pouco 

utilizado, desde 1981 que é utilizada borracha na arquitectura, como 

revestimento da fachada e, em muitos casos, como isolamento acústico. 

 

Por fim, no sétimo capítulo são apresentadas as conclusões finais obtidas com 

o estudo e a realização deste trabalho de dissertação de mestrado. 
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 
Ilustração 1 - Plantação (Renova, 2013) 

 

2.1. SUSTENTABILIDADE 

Em 1980, num relatório da International Union for the Conservation of Nature 

and Natural Resources (IUCN), World Conservation Strategy, que a expressão 

sustentabilidade terá aparecido pela primeira vez. Este conceito sugere uma 

aproximação estratégica à integração da conservação e do desenvolvimento 

coerente com os objectivos de manutenção do ecossistema, preservação da 

diversidade genética e utilização sustentável dos recursos. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável só mais tarde foi estabelecido no 

relatório "O Nosso Futuro Comum", publicado em 1987 pela World Commission 

on Environment and Development, uma comissão das Nações Unidas, chefiada 

pela então Primeira-Ministra da Noruega, a Sr.ª Gro Harlem Brundtland. (United 

Nations, 1987) 

 

É como Relatório Brundtland (1987), que mais ficou a ser conhecido o 

documento, o qual definia o desenvolvimento sustentável como: 
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[...] desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade das gerações vindouras satisfazerem as suas próprias necessidades. 

(United Nations, 1987) 

 

Desta forma a noção de desenvolvimento sustentável tem implícito o 

compromisso de solidariedade com as gerações do futuro, assegurando a 

transmissão do património capaz de satisfazer as suas necessidades. Implica a 

conjugação equilibrada dos sistemas: económico, sócio-cultural e ambiental. 

 

É importante ter-se presente que somente 10% do que se extrai do planeta 

pela indústria se torna produto útil, o restante é considerado resíduo. Assim 

sendo, é bastante urgente ter-se uma gestão sustentável que nos conduza a 

um consumo equilibrado de recursos, minimizando a utilização principalmente 

de recursos naturais e tóxicos. O conceito de desenvolvimento sustentável não 

é apenas ambientalismo nem apenas ambiente, mas sim um vasto processo de 

equilíbrio entre objectos económicos, financeiros, ambientais e sociais. 

 

 

 
Ilustração 2 - Esquema da Sustentabilidade (Embafort, 2013) 
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2.2. SUSTENTABILIDADE NA ARQUITECTURA 

O desenvolvimento sustentável é algo que ainda está a ser procurado e 

desenvolvido, sendo o mais natural que se desenvolva até um ponto que se 

torne banal, não como algo depreciativo, mas como algo que passe a estar 

enraizado no pensamento e acções nas diversas actividades. Tudo o que 

actualmente é visto como ―novo‖ ou ―desconhecido‖ passará a ser encarado de 

uma forma natural e intrínseca nas diversas actividades arquitectónicas 

realizadas. 

 

Embora esta perspectiva esteja hoje mais próxima de se realizar, de certo 

modo estamos ainda longe desse cenário, o que torna necessário, o quanto 

antes, criar soluções que ―amanhã‖ sejam banais. 

 

Por este motivo assistimos diariamente a estudos, desenvolvimentos e 

descobertas que nos levam ao denominado de sustentabilidade, sendo não 

mais do que um equilíbrio na nossa forma de estar e habitar a nossa única 

―casa‖, o planeta Terra. 

 

De um modo geral, estes princípios têm sido adoptados pela sociedade. 

Embora as metas definidas politicamente sejam sucessivamente dilatadas, são 

os gestos mais comuns das pessoas que vão demonstrando os progressos. 

Como a separação do lixo, a compra de equipamentos mais ecológicos e de 

reduzido consumo energético, plantação de árvores e a criação de mais 

espaços verdes intercalados com as construções.  

 

Todas estas iniciativas realizadas de uma forma global, mas que partem de 

cada um dos indivíduos, é a demonstração que a sociedade está a mudar os 

seus actos e a sua consciência perante o desgaste de recursos do planeta, que 

de outra forma se extinguiram nas gerações futuras. É compreensível que tal 

como acontece com todos os processos que se iniciam, que leve o seu tempo 

para estar totalmente enraizado na população. Mas uma vez iniciado este 

processo, só poderá existir um sentido, o qual tem levado a sociedade a ter 
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consciência e promover a necessidade de mudança. Mesmo não se tratando 

de razões económicas ou de mercado, mas sim pelo humanismo, a 

arquitectura deve procurar dar uma resposta eficaz. 

 

Para que possa ser garantido um desenvolvimento sustentável todas as 

medidas terão de recorrer a meios científicos que o promovam e o comprovem, 

não sendo estes os principais instrumentos detentores da solução, mas sim 

uma parte. 

 

Como é feito o apelo a cada sector de actividades e áreas diferentes de 

conhecimento para encontrar, dentro do seu contexto, meios que possam 

garantir a sustentabilidade, a arquitectura é responsável por garantir e criar 

instrumentos que garantam a sustentabilidade neste campo de acção. Uma vez 

que a actividade arquitectónica resulta da união de vários actores e áreas de 

conhecimento, é na forma como é gerida que o foco deve ser maior, correndo o 

risco de caso não seja feito, ser levada a seguir o que lhe seja imposto. 

 

A evolução da Lei e procedimentos das questões ambientais tem sido bastante 

significativa, mas o que nos diz a história é que esses dados não podem ser 

tomados como adquiridos, pois são revistos por enumeras vezes. Isto sucede 

até porque, por vezes conclui-se que estas entram em contradição com os 

princípios que os fundamentam. 

 

É na capacidade de conjugar e coordenar toda a complexidade, que 

encontramos a mais-valia do conhecimento secular da arquitectura, onde o 

contributo é tão importante como os espaços onde vivemos, sejam eles 

edifícios, partes do território, ou o Mundo como um todo. 

 

A arquitectura tem vindo a atingir um grau de internacionalização devido à 

prática e a visibilidade, mas isso não significa que uma solução encontrada 

para um local seja igualmente a mais apropriada para outro. Importa por isso, 

que a arquitectura e os arquitectos de Portugal, consigam comprovar e/ou 
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descobrir quando necessário, quais as melhores práticas possíveis no território 

nacional. 

 

No entanto para que se consiga obter uma sustentabilidade o mais completa 

possível no sector da construção e reabilitação, todas as actividades presentes, 

ou seja, no fabrico de produtos, projecto, transporte, construção, demolição e 

manutenção, têm de se comprometer com a política mais ambiental, mais 

económica e mais duradoura. 

 

Deste modo o projectista tem de possuir conceitos bem definidos na 

elaboração do seu trabalho, influenciando muito a garantia da sustentabilidade 

em todo o processo de uma obra, pois é o projectista que realiza a escolha dos 

materiais e das técnicas construtivas. O mesmo sucede como a informação 

prestada ao cliente sobre a boa prática de manutenção que é exigida num 

edifício, porque só assim se poderá atingir valores económicos mais baixos na 

manutenção e substituição de produtos, valorizando assim o empreendimento 

e evitando a degradação. 

 

A tecnologia sustentável é a aplicação de conhecimentos na realização dos 

objectivos sustentáveis através de soluções práticas para alcançar o 

desenvolvimento económico, social e ambiental. (Vanega et al, 1995) Para que 

estas tecnologias sustentáveis possam ser consideradas tem de abranger 

características como as seguintes: (Mateus e Bragança, 2006) 

 Minimizar o uso de energia de fontes não-renováveis primárias – PEC – 

e recursos naturais; 

 Dar resposta às necessidades e aspirações humanas com sensibilidade 

ao contexto cultural; 

 Mínimo impacto negativo sobre os ecossistemas da Terra; 

 Técnicas simples e empregar o máximo de recursos e competências 

locais; 

 Sistemas de produção e operações de pequena dimensão geradoras de 

emprego local; 
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 Diminuição dos encargos em todas as operações realizadas para a 

contribuição de uma obra; 

 Aproveitamento de materiais reciclados e/ou contenham capacidade e 

potencial de reciclagem; 

 Utilização de materiais eco-eficientes (ecológicos e/ou biológicos); 

 Maximizar a durabilidade dos edifícios; 

 Planear a conservação e a manutenção de edifícios, de forma, a que 

estas sejam de longa periodicidade; 

 Minimização da produção de resíduos das diversas áreas existentes na 

CCOP. 

 Garantia das condições dignas de higiene e segurança em todos os 

sectores da construção civil. 

2.3. MATERIAIS SUSTENTÁVEIS 

Os materiais têm diferentes matérias-primas, processos de fabrico e ciclo de 

vida. Entende-se por matéria-prima de um produto a base material necessária 

para a sua elaboração. Assim, para que o produto possa ser considerado 

sustentável, poderá ser manufacturado através de materiais reciclados e/ou 

provenientes de materiais ecológicos. 

 

O processo de fabrico é o que condiciona os consumos despendidos para a 

elaboração do produto, assim como a fonte de energia utilizada, ou seja, sendo 

esta de origem de fonte renovável ou não. 

 

Quanto ao ciclo de vida do produto, este indica se o produto tem ou não mais 

consumo durante as fases de construção, utilização e manutenção, e se o 

produto tem maior tempo de vida. São estes factores que iram influenciar 

posteriormente os impactes ambientais. 
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Ilustração 3 – ―Ciclo de vida dos produtos‖, (Sustentabilismo, 2010) 

 

Desta forma, os produtos sustentáveis podem ser caracterizados consoante as 

tipologias, se são reutilizáveis e recicláveis, se são derivados de materiais 

reciclados, se são de reduzido consumo energético e se são ecológicos. 
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3. DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS SUSTENTÁVEIS 

3.1. PRODUTOS SUSTENTÁVEIS E ECOLÓGICOS 

Os produtos sustentáveis respeitam o padrão dos ciclos da natureza e 

interagem com o ecossistema conscientemente. Este tipo de produtos não são 

tóxicos, podem deste modo ser produzidos através de materiais reciclados e 

têm a vantagem de poderem ser recicláveis no seu futuro, o que os torna ao 

mesmo tempo, eficientes em termos energéticos. Assim classificam-se como 

produtos sustentáveis, aqueles que são fabricados e utilizados de modo a não 

agredirem o meio ambiente, podendo ser recuperados após o seu uso. (Spiegel 

e Meadows, 1999) 

 

A humanidade infelizmente tem tendência em limitar-se ao desenvolvimento de 

produtos petrolíferos e químicos sintéticos. Procurando continuar a utilizar 

materiais que já são usados há bastantes anos, minimizando desta forma os 

custos na produção e desenvolvimento de novos produtos. O que é importante 

constatar, é que já começam a existir alguns empresários a provar que esta 

tendência tem de mudar e que deverá ser considerada errada e a prova disso 

são por exemplo, a procura cada vez maior de materiais reciclados ou 

potencialmente recicláveis, como: cortiça, madeira, plásticos, etc. Tal como a 

utilização de equipamentos mais sustentáveis e mais eficientes. 

 

A questão financeira é um dos problemas essenciais no processo de 

desenvolvimento e escolha de produtos sustentáveis no dia-a-dia. Quando o 

custo é discutido em relação às questões ambientais, é necessário considerar 

tanto os maiores custos sociais, bem como os custos suportados directamente 

pelo indivíduo sob o actual sistema económico. 

 

Este tipo de comparações económicas demonstra que os produtos verdes são 

muitas vezes competitivos para a aquisição e instalação, principalmente 

aqueles derivados de materiais reciclados. 

 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   32 

O desafio de avaliar um produto de forma a conseguir atribuir-lhe uma 

caracterização sustentável e se é ou não verde, contém questões 

aparentemente simples que pode ainda produzir respostas complexas, como 

por exemplo: (Spiegel e Meadows, 1999) 

 

 É perigoso? Pode existir reacções químicas durante as várias etapas 

com os seus subprodutos, que não foram testados os seus efeitos sobre 

os seres humanos? 

 Qual a sua origem? E se um dos materiais para a elaboração de um 

produto provém de um ecossistema em extinção? 

 É reciclado? Os seus materiais são oriundos exclusivamente de 

materiais reciclados? O seu processo de fabricação utiliza materiais com 

base no petróleo? E se o produto é totalmente proveniente de materiais 

reciclados mas na sua colocação existe no sistema de construção 

agentes cancerígenos? 

 É de elevada eficiência energética? Que energia é usada para o 

fabrico deste tipo de produto, é de fonte renovável? Produz CFC1 

durante o seu fabrico? 

 São produtos reutilizáveis ou recicláveis? O Produto pode, na sua 

fase final, ir para um aterro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Clorofluorocarboneto (CFC) composto baseado em carbono que contem cloro e flúor, responsável 
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3.2. OS R’S DA SUSTENTABILIDADE 

 

 
Ilustração 4 - Logo 4r’s, (4Rs, 2011) 

 

Actualmente a base de qualquer produto ou intervenção deverá seguir os 

princípios da sustentabilidade, isto é, a política dos R’s. Esta política, tem como 

base os 3R’s: Redução, Reutilização, e Reciclagem. No entanto, muitos mais 

R’s têm vindo a ser adicionados às políticas ambientais. A Recolha é um dos 

R’s que mais tem sido difícil de implementar, devido às dificuldades que 

existem na recolha de resíduos. Este tipo de operações, têm por norma 

elevados custos, tendo em conta toda a logística necessária para que seja 

efectuada uma recolha eficaz e posteriormente seja feita a reciclagem e/ou 

reutilização dos resíduos. 

 

Esta política ambiental caracteriza-se pela minimização de resíduos tanto na 

fase de produção como na aplicação em obra. Este processo envolve critérios 

que duram todo o ciclo de vida de um objecto ou obra. 

 

Estes critérios têm vindo a ser actualizados, com a evolução e estudos tanto 

dos efeitos que os produtos têm no ambiente, como nos processos de fabrico. 
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Esta política ambiental sustentável divide-se em vários aspectos. 
 

Reduzir 

 

A redução é o primeiro passo e sem duvida o mais importante. Numa 

sociedade de consumo, onde os produtos e as embalagens são cada vez mais 

usados, os custos de tratamento ou eliminação de resíduos são igualmente 

elevados, só através da redução da quantidade de produtos que são 

fabricados, comprados e consumidos é que é possível diminuir a quantidade de 

resíduos existentes. (Cóias, 2007; Ambiente, 2009) 

 

Reutilizar 
 

A reutilização é o segundo passo, tendo em conta que ao se dar novos usos 

aos resíduos que são produzidos, evita-se que estes passem por um novo ciclo 

de transformação ou por processos de tratamento ou eliminação, o que 

representa um custo elevado para a sociedade e para o ambiente. Para tal, a 

demolição ou destruição tem de ser organizada e selectiva de modo a que 

estejam definidas as condições necessárias para a sua reutilização. (Cóias, 

2007; Ambiente, 2009) 

 

Reciclar 

 

A reciclagem de um produto, só deverá acontecer quando não é possível 

reduzir a produção de um produto ou quando não é possível encontrar uma 

outra utilização para o objecto. Neste caso, é importante que o resíduo não 

seja depositado junto com o ―lixo normal‖ ou num aterro, mas sim que seja 

reciclado. Todo este processo de reciclagem reintroduz o produto ou material, 

quer este seja sólido, líquido ou gasoso, de novo em utilização. De modo a que 

este processo possa ser realizado terá de existir um novo processo de 

produção, o que significa um maior gasto de energia. Entre os materiais mais 

reciclados são conhecidos o aço e outros metais, o vidro e a madeira. (Cóias, 

2007; Ambiente, 2009) 
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Recuperar 
 

Este processo é utilizado quando não é possível efectuar nenhum dos outros 

processos. É o processo que consome mais energia devido aos resíduos que 

não podem ser reduzidos, reutilizados ou reciclados. Esta é uma opção 

direccionada maioritariamente para a indústria e inclui opções como a 

incineração, por exemplo, através da queima controlada de resíduos para 

produzir energia eléctrica. Outro caso é o reintegrar o produto na natureza, ou 

seja, transformá-lo novamente em um recurso natural, como por exemplo: 

compostagem de resíduos orgânicos para fazer húmus e adubos. (Cóias, 2007; 

Ambiente, 2009) 

 

Recolha 
 

A recolha de resíduos, apesar de não se tratar de um dos R’s das políticas 

ambientais, é um dos aspectos com maior importância em todo o processo de 

recuperação ou reciclagem, e quando se analisa o ciclo de vida de um objecto. 

É através da recolha e separação dos resíduos que se consegue criar um 

processo sustentável de gestão de resíduos. 

3.3. ECODESIGN 

O termo eco-design consiste na integração sistemática de considerações 

ambientais no processo de design de produtos. O principal objectivo do 

ecodesign é proceder ao desenvolvimento de produtos que consigam, o melhor 

possível, contribuir para a sustentabilidade através da redução do seu impacte 

ambiental, tanto na sua produção como ao longo do ciclo de vida. Tudo isto 

sem nunca meter em causa a funcionalidade, a qualidade, a segurança, o 

custo, a facilidade de fabricação, a ergonomia e a estética do produto. (InEDIC, 

2012) 
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Desde a extracção das matérias-primas que todos os produtos têm impactes 

ambientais, que podem ocorrer em qualquer fase do ciclo de vida: Extracção, 

fabricação, distribuição, utilização e fim de vida. Estes impactes ambientais 

podem ser variados, desde reduzidos a bastante significativos e podem ocorrer 

a nível local ou de uma forma global. A inclusão das considerações ambientais 

desde o inicio de qualquer processo, no desenvolvimento do produto, são a 

maneira mais eficaz de produzir produtos sustentáveis e de introduzir 

mudanças que valorizam positivamente a integração ambiental em todas as 

etapas do ciclo de vida. 

 

É na fase de concepção que normalmente existe maiores impactes ambientais, 

estima-se que cerca de 80% ocorram nesta fase de desenvolvimento de 

produto. Por este motivo, o ecodesign é uma ferramenta bastante importante 

no desenvolvimento e consumo sustentável de produtos, aplicando estes 

conceitos aos vários sectores económicos. (Cecimo, 2012) 

3.3.1. IMPORTÂNCIA DO ECODESIGN 

O Ecodesign é bastante importante na implementação de requisitos ambientais 

no desenvolvimento de produtos, tanto do ponto de vista ambiental como 

económico e de negócio. O maior benefício consiste na redução dos impactes 

ambientais, principalmente nos relacionados com o consumo de materiais, 

energia e água (fase inicial) e a geração de resíduos e emissões (fase final). 

 

Para as empresas o ecodesign proporciona outros benefícios para além das 

melhorias ambientais, conseguindo desta forma reduzir os custos, aumentar a 

qualidade do produto, promover as inovações e assegurar que cumpre os 

requisitos e legislação ambiental. O desafio é encontrar e conciliar soluções 

que sejam ambientalmente mais sustentáveis, que façam sentido para os 

negócios a curto e longo prazo e que melhor satisfaçam as necessidades e 

expectativas dos clientes e consumidores. 
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Por parte dos clientes, utilizadores e produtores, há cada vez mais interesse 

relativamente aos aspectos e impactes ambientais dos produtos e processos 

utilizados. Este interesse é visível nos debates entre empresas, consumidores 

e governos no âmbito dos desafios do desenvolvimento sustentável, expressos 

através de acordos internacionais, medidas comerciais e legislações tanto 

locais como internacionais. 

 

O ecodesign é, acima de tudo, o reconhecimento de que como civilização devemos 

aproximar-nos novamente da Natureza e aprender ou reaprender dela os seus 

processos naturais, e aplicá-los quando possível ao mundo material e artificial do 

homem. (UFMG, 2011) 

3.3.2. ECODESIGN E O CICLO DE VIDA 

Para o Ecodesign o conceito de ciclo de vida é fundamental. Em cada uma das 

fases do ciclo de vida de um produto, há bastantes aspectos ambientais que 

têm de ser tidos em conta. Desde a fase de extracção do material do meio 

ambiente até ao fim de vida do produto, que se está a criar impactes 

ambientais, tais como: alterações climáticas, redução de recursos naturais, 

toxicidades, poluição do ar, água e solos. 

 

A abordagem de todo o ciclo de vida dos produtos tem como principal objectivo 

assegurar que: (InEDIC, 2012) 

 Nenhum material é arbitrariamente excluído; 

 Todas as características ambientais do produto são consideradas; 

 Se considera não só o próprio produto, mas todo o sistema em que este 

opera ou funciona; 

 Os impactes ambientais não são transferidos de uma fase do ciclo de 

vida para outra, nem de um meio receptor (ar, água, solo) para outro. 

 

Deste modo é necessário aplicar métodos e ferramentas especificas e com 

suporte cientifico. A avaliação do ciclo de vida de um produto permitirá 

identificar os impactes ambientais mais significativos no ciclo de vida e, deste 

modo, escolher as estratégias de melhoria do produto mais adequadas. De 
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igual modo, irá ajudar a orientar as decisões de design, encorajando a adopção 

de medidas nos estágios do ciclo de vida onde se obterão os maiores 

benefícios ambientais. 
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4. ESTUDO DE MATERIAL, BORRACHA 

4.1. ORIGEM 

A borracha pelo que há conhecimento foi descoberta pelos Índios e 

posteriormente foi trazida para a Europa no regresso da viagem de Cristóvão 

Colombo2 às Índias Ocidentais. É em Espanha, por volta de 1496, através de 

umas ―bolas‖ de borracha que este material é apresentado, demonstrando a 

sua grande capacidade elástica. 

Em 1735 numa viagem ao Peru, Charles de la Condamine3, foi o primeiro a 

efectuar um estudo científico sobre a borracha. Em conjunto com Fresnau4, 

num estudo efectuado no local, concluíram que a borracha não era senão ―uma 

espécie de óleo resinoso condensado‖. (Santos e Mothé, 2007) 

O primeiro objecto com base na borracha foi o apagador. Magellan5, um 

descendente de um célebre navegador, foi quem propôs este uso e utilização 

do material. Através de Priestley6, a borracha começa a ser difundida e passa a 

ser denominada em inglês de ―India Rubber‖, significando ―Raspador da Índia‖ 

ou ―Borracha da Índia‖. Posteriormente a borracha começou a ser usada como 

variados tipos de acessórios para vestuário, sendo o calçado de borracha o 

mais utilizado. Apesar de se transformar num material com grande procura, 

este acabou por não ser muito eficaz devido às suas características. No 

Inverno torna-se quebradiço e no verão quando exposto aos raios solares, 

torna-se viscoso e adere com facilidade quando em contacto com outro 

material. (Santos e Mothé, 2007) 

                                            
2
 Cristóvão Colombo (1451-1506) navegador e explorador genovês, responsável por liderar a frota que 

alcançou o continente americano em 12 de Outubro de 1492, sob as ordens dos Reis Católicos de 
Espanha, no chamado descobrimento da América. 
3
 Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) cientista e explorador francês que realizou diversas 

viagens, explorando o Norte de África, o Médio Oriente e a América do Sul. 
4
 François Fresneau (1703-1770) cientista francês que escreveu o primeiro documento sobre borracha e 

suas propriedades. 
5
 Jean de Magellan (João de Magalhães) (1722-1790) filosofo e cientista descendente do navegador 

Fernão de Magalhães. Primeiro a sugerir a utilização da borracha como apagador.   
6
 Joseph Priestley (1733-1804) teólogo, filosofo, educador e político. Terá sido o primeiro cientista a 

utilizar a borracha em Inglaterra à qual deu o nome de ―rubber‖. 
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Durante bastantes anos não foi encontrada qualquer utilização importante ou 

eficaz para este tipo de material, só em 1840, acidentalmente Charles 

Goodyear7, descobriu a vulcanização. É através deste processo que a borracha 

ganha propriedades que torna possível a sua aplicação em diversas áreas. 

(Santos e Mothé, 2007) 

O processo de vulcanização é a operação através da qual se consegue criar 

ligações entre as macro-moléculas de um elastómero. Deste modo a borracha, 

que à partida se apresenta como uma massa fraca, muito plástica e sem 

propriedades mecânicas de interesse, é transformado num material mais forte, 

resistente e com maiores capacidades elásticas. Goodyear, efectuou esta 

descoberta através da utilização da borracha natural com o enxofre como 

agente de vulcanização. 

 

Ilustração 5 – Efeito da Vulcanização da Borracha (adaptado de Billmeyer, 1871) 

 
É John Dunlop8 que em 1888, com a invenção do pneu de borracha, veio dar 

um grande impulso à utilização e propagação da borracha. O aumento da 

procura deste material levou à necessidade de ampliar as zonas de produção 

                                            
7
 Charles Goodyear (1800-1860) inventor conhecido pela descoberta da vulcanização da borracha. A 

pedido do gerente da Roxbury Rubber Company, de Boston, começou a estudar a forma de a borracha 
resistir a variações de temperatura. Após várias tentativas sem sucesso, conseguiu, utilizando um método 
em que mistura enxofre com borracha a alta temperatura, obtendo borracha vulcanizada. 
8
 John Dunlop (1840-1921) inventor escocês que desenvolveu o primeiro pneu de borracha e que fundou 

a empresa de pneumáticos com o nome Dunlop. 

0

4

8

12

0 200 400 600

ca
rg

a,
 lb

deformação %

Borracha vulcanizada

Borracha não 
vulcanizada



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   41 

da matéria-prima. Até finais do século XIX a borracha apenas era produzida na 

América do Sul, zona onde tem origem a planta, Hevea Brasiliensis, que 

produz a borracha. Só no inicio do século XX, os britânicos levaram a árvore 

para o Ceilão, Singapura e Malásia, alargando assim a produção de borracha 

natural. (IISRP, 2013) 

Em 1895 Michelin9 teve a ideia de adaptar o pneu ao automóvel, o que levou a 

que desde então a borracha passasse a ocupar um lugar cada vez maior no 

mercado mundial. (IISRP, 2013) 

A primeira aplicação da borracha como elemento estrutural ocorre em 1957, 

quando são utilizados blocos de apoio de borracha reforçados com lâminas de 

aço numa ponte. Esta solução de apoio tornou-se vulgar e actualmente são 

utilizados variados tipos de apoios com o mesmo tipo de compostos, em pontes 

e em outros elementos estruturais. (IISRP, 2013) 

 

Na década de 1980, surge uma nova forma de aplicação para a borracha, 

ligado à engenharia de estruturas, trata-se do isolamento de base. Esta 

aplicação insere-se num sistema de protecção sísmica das estruturas. 

A borracha ao se tornar numa das matérias-primas com grande importância e 

dado o papel que vem desempenhando na civilização moderna, cedo 

despertou a curiosidade dos cientistas de forma a conhecer a sua composição. 

Em meados do século XX começaram a ser desenvolvidos compostos 

sintéticos com comportamento e características semelhantes à borracha 

natural. Estes compostos sintéticos, são obtidos essencialmente a partir de 

derivados do petróleo ou do gás natural. (IISRP, 2013) 

Na linguagem actual o termo borracha é utilizado para designar um vasto 

conjunto de materiais que abrange desde produtos naturais até produtos 

manufacturados. 

                                            
9
 Édouard Michelin (1859-1940) André Michelin (1853-1931) irmãos Michelin, fundadores da empresa 

de pneus Michelin. 
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Originalmente o termo borracha designava somente o produto natural, mas 

devido ao aparecimento de produtos sintéticos substituindo a borracha natural, 

este termo passou a ser utilizado igualmente na designação destes produtos 

artificiais. O mais correcto e o mais abrangente, será a designação de 

Elastómero. 

Elastómero define-se como um material com comportamentos semelhantes à 

borracha, ou seja, baixa fluência plástica, grande extensibilidade e capacidade 

de recuperar rapidamente a forma original após estar sujeito a grandes 

deformações. Os elastómeros são polímeros, isto é, materiais compostos por 

grandes cadeias moleculares. (Rubberpedia, 2013) 

4.2. TIPOS DE BORRACHA 

Borracha Natural 

 

Com origem no Brasil, sendo a principal fonte a planta Hevea Brasiliensis, a 

borracha natural é obtida através da recolha do ―látex‖. A recolha desta 

matéria-prima é obtida realizando um corte na casca das árvores pelo qual o 

liquido escorre para uma vasilha. Este líquido não é mais que as partículas da 

borracha diluídas em água. Para que seja possível obter a borracha em bruto é 

necessário deixar o ―látex‖ secar e coagular. Após a fase de coagulação, a 

massa obtida é trabalhada mecanicamente, de modo a obter uma pasta 

uniforme e muito plástica. (Rubberpedia, 2013) 

 

Nesta fase são adicionados aditivos cujo objectivo é conferir determinadas 

características ao elastómero que se pretende produzir. Posteriormente esta 

pasta é vertida nos moldes e vulcanizada. Nos elastómeros sintéticos, após a 

fase de polimerização que dá origem à borracha em bruto, todas as fases do 

processo de produção são semelhantes às da borracha natural. (Rubberpedia, 

2013) 
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A aplicação de aditivos nos produtos elastómeros tem como objectivo melhorar 

as propriedades mecânicas como a rigidez, a resistência ao rasgo ou a 

resistência à abrasão. Sem a utilização destes aditivos não é possível a 

utilização de elastómeros em pneus, por exemplo. 

O aditivo mais importante para reforço do elastómero é o ―carbon black‖, 

contribui para o aumento da resistência à abrasão e ao rasgo. Outros dos 

aditivos utilizados são a sílica ou silicatos. (Rubberpedia, 2013) 

 

Borracha Sintética 

 

A indústria da Borracha, desde a sua origem que, rapidamente ganhou grande 

importância e um papel decisivo no desenvolvimento da civilização moderna, 

despertando o interesse pela descoberta da sua composição química. Com a 

descoberta da vulcanização da borracha natural, surgem inúmeras utilizações. 

Coincidindo com uma época bastante importante, praticamente com o início da 

Revolução Industrial, a utilização da borracha ganhou uma maior procura. 

(Rubberpedia, 2013) 

 

Até esta época, as necessidades eram praticamente satisfeitas com a borracha 

natural extraída das árvores da espécie Hevea Brasiliensis, existentes na 

floresta amazónica brasileira. 

Com o crescente aumento do consumo da borracha natural, a oferta 

rapidamente deixou de conseguir acompanhar a elevada procura, resultando 

num aumento elevado dos custos. Este aumento leva a que, em 1912, com o 

crescimento das plantações da Malásia, surja borracha a preços mais baixos, 

fazendo com que a produção brasileira perca o monopólio dos fornecimentos 

de borracha. Passando de cerca de 42% em 1910 para cerca de 2% em 1930. 

(Blow, 1982 ; Génin e Morisson, 1958) 

 

Através das pesquisas efectuadas, a indústria dos pneumáticos viu a 

possibilidade de se afastar das plantações mundiais de borracha natural, 

passando a usufruir de borracha sintética. Este tipo de borracha leva a que seja 
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reduzido os custos da matéria-prima como, ao mesmo tempo, seja conseguido 

melhorar as características em relação à borracha natural. 

 

Aliado ao declínio da produção de borracha no Brasil está a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), aumentando a grande necessidade de se obter um 

produto mais barato e de uma forma mais eficaz e constante. A tomada das 

plantações asiáticas pelos japoneses levou igualmente a que o 

desenvolvimento de borracha sintética fosse efectuado rapidamente. Esta 

―nova‖ borracha (sintética) apesar de constituir uma estrutura diferente da 

natural, satisfez de uma forma extraordinária a elevada procura que se fazia 

sentir, fruto do desenvolvimento e da Guerra. 

 

Deste modo surgem variados tipos de Borracha sintética: (IISRP, 2013) 

 BUNA – Butadieno (BU) + Sódio (NA) 

 BUNA S – Butadieno (BU) + Estireno (S)  

 BUNA N – Butadieno (BU) + Nitrilica (N) 

 GR-S (iniciais de Government Rubber Styrene) 

 

 

Ilustração 6 - "Tanque Sherman", (Conservapedia, 2012) 
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Um episódio histórico importante decorre durante a Segunda Guerra Mundial 

mudando o cenário do mercado da borracha. A 7 de Dezembro de 1941, os 

Estados Unidos entraram em guerra. Meses após o ataque a Pearl Harbor, os 

japoneses, rapidamente se prontificaram a controlar a produção de borracha 

natural, assim como os aliados tomaram a Malásia e as Índias Orientais 

Holandesas. Desta forma conseguem controlar cerca de 95% do 

abastecimento mundial da matéria-prima e levam os EUA a entrar numa crise 

económica. 

 

Os EUA tinham em cada Tanque Sherman, 20 toneladas de aço e meia 

tonelada de borracha e nos navios de guerra perto de 20 mil partes de 

borracha. A borracha era ainda usada para isolar cada centímetro de fio em 

todas as fábricas, lares, escritórios e instalações militares. 

Não havendo alternativa sintética, e tendo em conta todas as fontes possíveis, 

a nação manteve os níveis normais de consumo, e armazenamento para cerca 

de um ano. Esta reserva teve ainda de alimentar uma das maiores e mais 

críticas indústrias em fase de expansão da história mundial, a indústria bélica. 

Em Washington a resposta foi rápida e dramática. Quatro dias depois do 

ataque a Pearl Harbor, o uso da borracha em qualquer produto não essencial 

para a guerra foi proibido. O limite de velocidade nas estradas americanas 

reduziu para 35 milhas por hora, de forma a reduzir o desgaste dos pneus em 

todo o país. Alguns dos brinquedos e outros produtos foram derretidos, 

tratando-se da maior campanha de reciclagem registada na história, mas só 

assim foi conseguido o êxito dos aliados até 1942. (IISRP, 2013) 

Derivado a estas circunstâncias, foi emitida uma ordem a todos os químicos e 

engenheiros para que desenvolvessem uma indústria de borracha sintética. Em 

1941, a produção total de borracha sintética era de pouco mais de 8 mil 

toneladas, principalmente produtos que não serviam para a fabricação de 

pneus. Uma produção ainda assim escassa tendo em conta a necessidade 

existente de perto de 800 mil toneladas de borracha. Foi uma das maiores 
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tarefas para a indústria americana, mas que ajudou a propagação da borracha 

sintética nos mercados mundiais. (IISRP, 2013) 

Entre as décadas de 50 e 60 foram construídas nas principais cidades da 

Europa sete fábricas de borracha sintética. Mais tarde, foram construídas 

fábricas também no Brasil, México, Argentina, Japão e Austrália. Desta forma 

estava lançada de uma forma definitiva a Industria da Borracha Sintética a nível 

Mundial. 

4.3. PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

Borracha Natural 

 

   
Ilustração 7 - Sistema de recolha do látex (CTB, 2011) 

 

Apesar de, com a extracção da resina se obter um produto líquido, a borracha 

natural é sólida. O peso é específico de 0,90 e é obtido através da coagulação, 

em estado bruto apresenta-se como uma substância termoplástica, insolúvel na 

água e solúvel nos hidrocarbonetos líquidos. Quando a uma temperatura 

superior a 30ºC perde a sua elasticidade. (Rubber, 1984) 

Tem como características, uma excelente resistência à abrasão, recuperação 

ao quente/frio e adesão a tecidos e metais, uma boa resistência ao rasgamento 

e absorção de água, e ainda uma boa resistência à deformação por 

compressão. 

A recolha da Borracha é obtida, através da extracção do líquido da árvore 

Hevea, denominado de látex, que contem 30% de borracha. O látex circula por 
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uma rede de canais existentes na árvore, de onde é extraído através de uma 

incisão na casca que circunda os canais, o que faz com que o liquido escorra 

para o exterior. Esta secreção do látex dura algumas horas, até que por 

coagulação a incisão se fecha. Para que se dê continuidade a este processo a 

incisão deve ser refeita a fim de se repetir o processo, mas esta operação 

apenas deverá ser feita em dias alternados. O látex que é extraído da incisão é 

recolhido em ―vasos‖ adequadamente dispostos na árvore. Este processo de 

incisão é feito nas primeiras horas da manhã e ao final do dia é efectuada a 

recolha do látex acumulado nos ―vasos‖. 

 
Ilustração 8 - Recolha de látex da árvore Hevea (CTB, 2011) 

 

Este látex que é recolhido é levado a uma unidade onde é homogeneizado em 

grandes tanques de armazenamento, para posteriormente, por meio da adição 

de ácido acético ou fórmico diluídos, coagular o látex em placas de 4-5cm de 

espessura. As placas passam sucessivamente por um processo onde são 

lavadas e laminadas entre cilindros. Estes cilindros vão gradualmente 

reduzindo a espessura da placa e eliminando a água residual, no último cilindro 

é dado à placa uma textura rugosa, através de um cilindro texturado, de modo 

a facilitar o processo de secagem. A secagem é feita por vários processos, com 

ar moderadamente quente e ao abrigo da luz, ADS (Air Dried Sheet), ou mais 
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frequentemente, por processo de estufa (sauna), procedendo à queima de 

madeira, RSS (Ribbed Smoked Sheet), o que dá à placa uma coloração mais 

escura. Outro processo é a fabricação da mistura branca ou polida. Neste caso 

faz-se uma coagulação parcial em condições controladas, de forma que 

somente a chamada fracção amarela, constituída principalmente de lutóides, 

responsáveis pela coloração do látex, separe-se do resto do látex, que 

posteriormente será coagulado com a adição de mais ácidos. O coágulo é seco 

em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

Um processo semelhante, ao empregue para obter a mistura pálida, é também 

aplicado aos coágulos recolhidos como subproduto e obtemos uma mistura 

castanha. A classificação destes tipos de borracha natural é feita por 

comparação da cor que apresentam, presença e frequência das impurezas, 

mofo, etc., com os padrões descritos nas Normas Internacionais de Qualidade 

e Empacotamento dos tipos de Borracha Natural. 

Podemos classificar a borracha natural em três grandes grupos:  (Morton, 1985) 

 Graus convencionais, 

 Borrachas tecnicamente especificadas (TSR) 

 Borrachas tecnicamente classificadas (TCR) 

As características controladas pelas borrachas TSR são: 

1. O teor de impurezas, no sentido de corpos estranhos, tais como grãos 

de areia, cascas, etc; 

2. Teor de cinzas e nitrogénio; 

3. Teor de matéria volátil; 

4. Índice de retenção de plasticidade ou PRI (Plasticity Retention Index); 

5. Em alguns tipos, a coloração. 

Devido ao efeito accionador do grupo metilo sobre a reactividade da dupla 

ligação da cadeia poli-isopreno, a borracha natural pode ser vulcanizada com 

praticamente todos os agentes vulcanizadores conhecidos. 

No caso da vulcanização por enxofre, sendo esta a mais comum, é 

apresentada uma velocidade de vulcanização relativamente alta. As doses dos 
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ingredientes vulcanizadores dependem da sua natureza e das condições de 

processamento: são comuns 2-3 partes de enxofre, 0,4-1 parte de 

aceleradores, 4-5 partes de óxido de zinco e 2-3 partes de ácido esteárico. O 

único inconveniente deste processo é a forte tendência à reversão, que se 

verifica por diminuição da dureza e da resistência mecânica, ao ultrapassar o 

platô de vulcanização. Esta tendência pode ser a causa de problemas na 

injecção ou na vulcanização contínua de perfis extrudidos, ou quando a maior 

espessura da peça obriga ao uso de tempos longos de vulcanização. Neste 

caso é necessário recorrer aos chamados sistemas vulcanizastes EV (Efficient 

Vulcanization), caracterizados por baixas doses de enxofre, 2,0-5,0 partes, 

complementadas por um doador de enxofre e uma alta dose de aceleradores, 

3-5 partes. Com estes sistemas, as pontes de entrecruzamento são 

basicamente monosulfídicas ou disulfídicas, termicamente mais estáveis que 

as polisulfídicas. Assim, os vulcanizados resistem melhor a um eventual 

excesso de vulcanização, bem como possuem melhor resistência ao 

envelhecimento térmico. Outra solução é o uso de um sistema semi-EV, com 

doses médias de enxofre e aceleradores. 

Tabela 1 - Sistema de Vulcanização: Convencional (CV), Semi-eficiente (SEV), Eficiente (EV), 

Tipo 
Enxofre (S, PHR) Acelerador (A, PHR) A/S 

CV 2.0 – 3.5 1.2 – 0.4 0.1 – 0.6 

SEV 1.0 – 1.7 2.4 – 1.2 0.7 – 2.5 

EV 0.4 – 0.8 5.0 – 2.0 2.5 – 12 
 

Fonte: Datta (2002, pág. 3) 

 

A sua reactividade química torna-o susceptível ao ataque oxidativo e ao ozónio, 

o que faz com que haja necessidade do uso de antidegradantes. 

A borracha natural, como outras borrachas que cristalizam sob tensão, tem 

uma boa resistência mecânica e não necessita de cargas; por esta razão, são 

utilizadas para reduzir o custo da formulação e melhorar a resistência à 

abrasão e rasgo. Tanto cargas reforçantes como de enchimento em proporções 
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moderadas contribuem para facilitar o processamento dos compostos, 

principalmente na extrusão e calandragem. 10 

 

A viscosidade da borracha natural é reduzida pela mastigação; assim, os 

plastificantes não são tão necessários como nas borrachas sintéticas, mas com 

frequência são utilizados para facilitar e melhorar a dispersão das cargas. 

A borracha natural pode ser misturada com outras borrachas de uso geral (IR, 

SBR, BR) e com borrachas especiais (NBR, CR, XIIR, EPDM, etc.), o que nos 

permite combinar propriedades entre os diferentes polímeros; somente 

borrachas saturadas (EPM) ou pouco insaturadas (IIR) apresentam problemas 

de compatibilidade. 

 

A primeira operação na preparação de qualquer composto de NR é fazer o 

processo de trituração, para reduzir a sua elevada viscosidade inicial, 

viabilizando a incorporação dos demais ingredientes. 

Desde 1939, sabe-se experimentalmente que a trituração efectuada em 

temperaturas de 100-115ºC oferece a melhor solução ao problema de 

viscosidade; crê-se que haja um processo de oxidação envolvido, pois 

experiências de trituração feitas em atmosfera inerte não surtiram efeito. 

Na prática, a trituração é feita em trituradores internos em temperaturas 

elevadas e frequentemente na presença de um peptizante, que basicamente 

catalisa o processo de oxidação. 

 

Se o processo for feito num misturador de cilíndros a temperatura deve ficar em 

70ºC. O uso de borrachas do tipo TSR reduz ou elimina esta etapa. 

Uma vez reduzida a viscosidade, a preparação do composto não apresenta 

nenhum problema, já que o elevado nervo da borracha natural assegura a 

existência de tensão de corte necessário para a adequada dispersão das 

cargas. 

                                            
10

 A calandragem de plásticos ou borrachas é um processo contínuo que consiste em alimentar o 
polímero plastificado (fundido/amolecido e homogeneizado) nos cilíndros aquecidos de uma calandra. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Calandra&action=edit&redlink=1
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Nas etapas de moldagem em prensa, o único problema é a tendência da 

reversão pelo excesso de vulcanização; as selecções de um sistema 

vulcanizador adequado e condições de vulcanização adequadas solucionam 

este inconveniente, mas em casos especiais é necessário recorrer ao pré-

aquecimento por alta frequência, principalmente em peças espessas. 

 

Na moldagem por transferência e injecção, os compostos de borracha natural 

apresentam elevada resistência ao fluxo, o que obriga a aplicação de pressões 

elevadas de injecção. 

Nas operações de extrusão e calandragem em compostos com cargas 

moderadas não são apresentados problemas de processamento. 

 

Uma da principal característica que dá à borracha natural as suas propriedades 

e a regularidade estrutural, é a tendência à cristalização. A cristalização ocorre 

quando a NR sofre algum tipo de deformação ou redução de temperatura, 

tornando o produto mais rígido. A cristalização máxima e espontânea ocorre a  

-26º C e é um processo totalmente reversível, necessitando apenas de um leve 

aquecimento. Este fenómeno é menos acentuado na borracha vulcanizada. 

 

A resistência à abrasão depende muito do tipo de utilização: por exemplo, em 

pneumáticos, pelo tipo de utilização, a abrasão é inferior ao SBR; porém, em 

mangueiras para a mineração o comportamento é superior. 

 

Borracha Sintética 

 

A borracha sintética ao contrário da borracha natural é obtida através da 

polimerização de variados monómeros. Tais como, o isopreno, o butadieno, o 

cloropreno e o isobutileno. 

 

Todos estes monómeros podem ser misturados em variadas proporções de 

forma a se obter uma ampla gama de propriedades físicas, mecânicas, e 

químicas. A utilização destes monómeros pode ser feita de uma forma pura ou 
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através da adição de impurezas ou aditivos que, aplicados de uma forma 

controlada, aumentam ou optimizam as propriedades da borracha. 

 

 
Ilustração 9 - Borracha (apagador) 

 

Uma forma fácil de constatar a diferença entre os dois tipos de borracha, 

natural e sintética, é observando as características de uma borracha utilizada 

como apagador. A mais macia será de origem natural e a mais rígida de origem 

sintética. 

 

As borrachas sintéticas, tal como acontece com as borrachas naturais, são 

compostas por pigmento negro, carbono e outros aditivos, utilizados consoante 

as características pretendidas para o produto. São utilizados agentes corantes, 

plastificadores, amaciadores e agentes vulcanizadores, aumentando assim as 

suas qualidades. 

 

O tipo de borrachas sintéticas apresenta-se através de grupos com 

características significativamente relevantes. Tais como: 

 

BR – (polibutadieno) – o tipo de características que possui complementa as da 

SBR e da NR, principalmente na produção dos pneus, conferindo uma maior 

resistência à abrasão e à degradação, mas aumenta a tendência ao 

deslizamento quando em superfícies húmidas. Por este motivo, este tipo 

apenas pode ser utilizado quando misturado com outras borrachas e nunca 

isoladamente. 
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Existem três variedades deste tipo BR: 

1) Alto cis, com teores de configuração cis entre 92% e 96%; 

2) Baixo cis, com teores entre 36% e 43% de cis; 

3) Com teores de vinil, entre 8% e 70%, representado por ViBR ou 

VBR ou HVBR para teores de vinil mais elevados. 

 

O BR, para além da principal utilização em pneus, começa a ser utilizado 

também como modificador de resistência ao impacto do polistireno na 

produção do High Impact Polystyrene (HIPS ou PSAI). 

 

EPDM – trata-se de um grupo de borrachas de etileno-propileno (EPR), 

adicionadas a um dieno que faz com que a vulcanização seja melhorada. Este 

tipo possui três características especiais: 

1) É autovulcanizável, resultando numa maior economia para o 

transformador final com a eliminação de uma das etapas do processo 

de fabrico do produto; 

2) Possui grande resistência às intempéries; 

3) Possui capacidade de absorção de cargas como negro de fumo e 

óleos de extensão em níveis muito superiores aos da maioria das 

outras borrachas, sem que ocorra deterioração de propriedades, o 

que leva a uma redução de custos. 

Por se tratar de um tipo de borracha com especial resistência ao 

envelhecimento, por norma, é aplicado em peças externas de automóveis 

como molduras de janelas e portas dos veículos, batentes, frisos e limpa pára-

brisas. Por vezes é usado também como modificador do polipropileno nos 

TPOs. 

 

IIR (borracha Butílica) – tem como principal característica a sua elevada 

capacidade de impermeabilização de gases, sendo a borracha usada na 

fabricação de câmaras pneumáticas. 
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IR (poliisopreno) - é o tipo de borracha sintética mais próximo da borracha 

natural, possui uma estrutura química (cis 1,4 poliisopreno) idêntica e 

apresenta propriedades bastante semelhantes. 

 

NBR (Borracha Nitrílica) – este tipo de borracha possui uma elevada 

resistência aos hidrocarbonetos como a gasolina, graxas e solventes minerais. 

Deste modo, o tipo NBR é determinado através do teor de acrilonitrila presente 

na sua composição, podendo variar entre 15% e 45%. Quanto maior o teor de 

acrilonitrila, maior é a resistência mecânica e a resistência a óleos e solventes, 

em contrapartida este tipo de borracha possui menor elasticidade e 

flexibilidade. 

 

Sendo a borracha com maior resistência aos derivados de petróleo, é 

recomendada para a fabricação de peças e componentes das indústrias 

automóvel, gráfica, de petróleos e petroquímica. 

 

Para além da utilização já referida, a NBR tem vindo a ser utilizada como 

aditivo de PVC, com o objectivo de melhorar as suas propriedades e 

resistência a óleos, ozónio, intempéries e abrasão, como é o caso de 

coberturas de mangueiras, fios, cabos e botas industriais. 

 

SBR – trata-se da borracha com o custo mais reduzido e a que apresenta uma 

maior resistência à abrasão, o que faz com que seja usada para substituir a NR 

tendo vantagem principalmente na banda de rodagem dos pneus. Este tipo de 

borracha divide-se com as seguintes classificações: 

1. XSBR: SBR carboxilado; 

2. HS/B: SBR com elevado teor de estireno. Igualmente representado 

como HSR; 

3. PSBR: SBR co-polimerizado com vinil-priridina; 

4. ESBR: SBR obtido por processo em emulsão; 

5. SSBR: SBR obtido por processo em solução. 
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TPE (Elastómero Termoplástico) – Este tipo, constitui um grupo especial dentro 

das borrachas, e é composto por 3 tipos: 

1. Poliuretanos – representados por Thermoplastic Polyurthane (TPU); 

2. Copoliésteres – copolímeros de poliéster (poliéster – sigla TEEs ou 

Cope); 

3. Poliolefínicos – são misturas ou ligas poliméricas de polipropilena 

com EPDM; 

4.4. APLICAÇÃO DA BORRACHA 

 

Borracha Natural 

 

A borracha natural é hoje uma importante matéria-prima essencial para o 

fabrico de mais de 40.000 produtos com variadas aplicações, que vão das mais 

modestas borrachas para apagar (uma das mais antigas aplicações), aos 

cabos eléctricos, aos pneumáticos, entre outros. 

 

É considerada, ao lado do aço e do petróleo, um dos alicerces que sustentam o 

progresso da humanidade, sendo, por exemplo, um dos principais produtos 

utilizados na indústria do transporte, de produtos hospitalares e bélicos. 

 

Borracha Sintética 

 
A borracha sintética é usada muitas das vezes para substituir a borracha 

natural, uma vez que ao contrário da borracha natural, resiste muito melhor ao 

envelhecimento, ao aparecimento de fendas e à abrasão. 

 

Como a resistência e flexibilidade da borracha sintética é inferior, para muitas 

aplicações, esta é misturada à borracha natural.  

 

Tal como referido anteriormente no caso das borrachas sintéticas, existem 

variados tipos, obtidos através de diferentes compostos. Como é o caso da 

borracha obtida a partir do butilo, mais impermeável aos gases e é utilizada nas 
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câmaras-de-ar e no revestimento interno dos pneus sem câmara-de-ar. Outros 

dos exemplos, é a que inclui policloropreno (neoprene), mais utilizada na 

indústria de fios e cabos, e as borrachas derivadas de nítricos resistentes ao 

óleo, sendo estas usadas em juntas de vedação e nos cilindros que espalham 

a tinta das máquinas impressoras. 

 

Devido a grande variedade que existe de borracha sintética, esta pode ser 

utilizada como material de vedação. 

Vedação principalmente de objectos onde se pretenda evitar o fluxo de fluidos 

entre duas partes. Como os seguintes exemplos: 

 

Acessórios para selagem de equipamentos: 

 Com troca de calor 

 Filtros 

 Termos-sifões 

 Produtos de reabastecimento 

 Separador de sólidos 

 Bombas hidráulicas 

 Misturadores 

 Agitadores 

 Compressores 
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5. ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA BORRACHA / ELASTÓMERO 

5.1. ISOLAMENTO DE BASE 

Isolamento de base é o nome dado a um dos sistemas anti-sismo existente nos 

edifícios. Os sismos são considerados um dos desastres naturais com mais 

impacte para a população, por causarem normalmente bastantes vítimas e 

destruição material, mas também porque são imprevisíveis. 

 
Ilustração 10 - Sismo de 1906, em São Francisco, com magnitude de 8.0 na escala de Ritcher, que causou destruição em vários 
edifícios. (Mota, 2009) 

 

Por este motivo cada vez mais investigadores tem procurado desenvolver 

novas soluções que consigam melhorar o comportamento anti-sísmico das 

estruturas. É neste panorama que entra a borracha, como um dos elementos 

mais utilizados, quando se trata de mecanismos anti-sismo. 

Tal como o nome indica, o sistema de isolamento de base, tem como função 

isolar a estrutura do edifício do solo, de maneira a reduzir o efeito do sismo. 
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O efeito do sismo causa através da transmissão dos movimentos do solo para 

a estrutura um resultado destruidor. O sismo causa na estrutura do edifício um 

conjunto de forças de inércia extremas as quais a estrutura tem que suportar, a 

fim de se evitar o colapso. 

 
Ilustração 11 - Danos causados na estrutura por sismo (Strutturista, 2009) 

 

Deste modo, ao se conseguir separar as estruturas do solo, obtém-se um 

movimento independente do solo em relação ao edifício, proporcionando um 

nível elevado de equilíbrio da estrutura. 

 

Como não é possível efectuar a separação do edifício do local onde se insere, 

surge a necessidade de criar formas que minimizem o efeito do sismo. 

Considerando apenas o efeito causado no plano horizontal, o sistema de 

isolamento da base, proporciona o isolamento da estrutura com o solo, dos 

movimentos horizontais, deixando as ligações verticais em pleno com o solo. 
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Ilustração 12 – Exemplos de sistemas de isolamento de base (Skellerup, 2010; Doshin, 2013) 

 
Com o sistema de isolamento de base, consegue-se obter um isolamento do 

edifício com o solo através da colocação de um sistema de borracha e placas 

de aço, entre as fundações do edifício e o resto da estrutura. 

 

 
Ilustração 13 - Sistema de isolamento de base e movimento do edifício. (Strutturista, 2009) 

 
Com este sistema, embora os deslocamentos na estrutura isolada aumentem, 

estes vão ser concentrados ao nível da camada de isolamento, e não na 

estrutura do edifício, evitando o efeito de deformação. 

 

Considerando que os sistemas de isolamento são constituídos por dispositivos 

com grande capacidade de deformação, os inconvenientes causados pelo 

aumento de deformação são mínimos. A principal limitação existente na 

utilização deste sistema é a necessidade de os edifícios com isolamento terem 
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de estar isentos de qualquer ligação fixa a estruturas adjacentes, como o caso 

de outros edifícios, tubagens ou equipamentos técnicos. 

 
Não sendo o primeiro exemplo onde foi utilizado, uma das primeiras e 

principais utilizações deste sistema, foi em 1969 em Skopje, na então 

Jugoslávia. É considerado por muitos a primeira aplicação geral do sistema de 

isolamento de base. Trata-se da escola Heinrich Pestalozzi. (HIGASHINO 

e OKAMOTO, 2006) 

 

 
Ilustração 14 - ―Escola Heinrich Pestalozzi‖, (Guerreiro, 2003) 

 

O edifício encontra-se todo assente em blocos de borracha não reforçada, e 

com um sistema de ligação ao exterior, com elementos fusíveis. Em caso de 

sismo, estes elementos quebram-se o que possibilita ao edifício vibrar 

livremente sobre os apoios de borracha. 

 

      

Ilustração 16 – Sistema fusível, (Guerreiro, 2003) Ilustração 15 – Sistema isolamento de base, (Guerreiro, 2003) 
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É com o aparecimento e desenvolvimento de vários tipos de apoio de borracha, 

neopreme e outros elastómeros, que houve um grande impulso na aplicação 

dos sistemas de isolamento de base. 

 
A primeira Central Nuclear construída com o sistema de isolamento de base foi 

em 1978 na África do Sul (Kroeberg). Esta estrutura, por se tratar de um 

edifício onde o nível de segurança é elevado, contém um valor histórico 

bastante importante na evolução deste tipo de isolamento. 

 

 
Ilustração 17 – Sistema utilizado na Central nuclear em Kroeberg, 1978 (Adaptado, Guerreiro, 2003) 
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5.1.1. TIPOS DE ISOLAMENTO DE BASE 

Os sistemas de isolamento de base podem ser constituídos por elementos de 

um só tipo ou por elementos de diversos tipos e com características que se 

complementam. 

Estes sistemas devem possuir as seguintes principais características: 

 Capacidade de Suporte; 

 Baixa Rigidez Horizontal; 

 Capacidade de dissipação de energia; 

 Capacidade de restituição à posição inicial. 

Na actualidade existem variados tipos de isolamentos de base, as quais, a 

maioria contém elementos de borracha ou outro elastómero. 

Principais sistemas de isolamento de base com elementos de borracha ou 

elastómeros: 

 
Ilustração 18 - Isolamento de base tipo HDRB, (Arsan, 2013) 

 

HDRB (Blocos de Borracha de Alto Amortecimento) – Este sistema apresenta 

um aspecto igual ao tradicional apoio de pontes em neoprene reforçado com 

chapas de aço. A composição da borracha é que difere dos outros sistemas de 

apoio. Através de aditivos, são conseguidos elevados valores de 

amortecimento. 
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Ilustração 19 - Isolamento de base tipo LRB, (Strutturista, 2009) 

 

LRB (Blocos de Borracha com Núcleo de Chumbo) – Constitui-se por um bloco 

normal de apoio, mas com um núcleo de chumbo cilíndrico no centro. Este tipo 

de bloco adquire um comportamento bi-linear conseguindo elevados valores de 

amortecimento através da plastificação do núcleo de chumbo. 

5.1.2. EXEMPLOS DE EDIFÍCIOS COM ISOLAMENTO DE BASE 

Os países com mais exemplos de edifícios com isolamento de base, além do 

Japão, são os Estados Unidos, a Nova Zelândia e a Rússia. Na Europa o país 

que ainda possui mais edifícios com este tipo de isolamento é a Itália. 

 
Ilustração 20 - "Foothill Communities Law and Justice Center‖ – tipo HDRB, (Rancho, 2013) 
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Ilustração 21 - Hospital da Universidade de Los Angeles - tipo LRB, (Science, 2013) 

 

 

 
Ilustração 22 - Edifício Telecom, Ancona - tipo HDRB, (Guerreiro, 2003) 
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Ilustração 23 - "Salt Lake City and County Building", (Skyscraper, 2009) 

 

 

 

          
Ilustração 24 – Alteração de estrutura do Edifício Salt Lake City and County Building, (Skyscraper, 2009) 
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5.2. PNEUS 

5.2.1. CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO 

Tal como já foi referido nos capítulos anteriores, referentes à origem da 

borracha, os pneus surgem com a descoberta da vulcanização. Em 1840, 

Charles Goodyear11 inventou o processo de vulcanização da borracha, o que 

dá à borracha as suas principais características: resistência e elasticidade. Uns 

anos mais tarde, em 1846, é através de um engenheiro ferroviário escocês, 

Robert William Thomson12, que surge a chamada ―roda aérea‖, patente que 

registou. 

 

 
Ilustração 25 – Primeiro pneu patenteado por RW Thomson (Blackcircles), (Blackcircles, 2013) 

 

Este ―pneu‖ consistia num tubo composto por lona e borracha, posteriormente 

vulcanizada, e uma cobertura em couro. 

Em 1888, é John Boyd Dunlop13, um cirurgião veterinário escocês, que 

imaginou uma roda que contivesse tela, borracha, couro e ar. Esta combinação 

rapidamente foi aplicada aos pneus de bicicleta, substituindo as anteriores 

rodas de madeira. 

 

                                            
11

 Charles Goodyear (1800-1860) inventor conhecido pela descoberta da vulcanização da borracha. A 
pedido do gerente da Roxbury Rubber Company, de Boston, começou a estudar a forma de a borracha 
resistir a variações de temperatura. Após várias tentativas sem sucesso, conseguiu, utilizando um método 
em que mistura enxofre com borracha a alta temperatura, obtendo borracha vulcanizada. 
12

 Robert William Thomson (1822-1873) inventor do primeiro pneu ―Blackcircles‖. 
13

 John Dunlop (1840-1921) inventor escocês que desenvolveu o primeiro pneu de borracha e que 
fundou a empresa de pneumáticos com o nome Dunlop. 
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Após o grande desenvolvimento de Dunlop, são os irmãos Michelin14, em 1891, 

que inventam um sistema de pneus mais eficaz e de fácil manutenção, o qual 

passou a ter uma válvula de enchimento que permitia a remoção do ar e a 

substituição, em caso de esta se danificar. 

Até ao aparecimento deste sistema os pneus eram fixos, o que demorava 

imenso tempo cada vez que era necessário algum tipo de reparação ou 

substituição. Estes pneus são os antepassados dos utilizados actualmente. 

(NetResiduos, 2013) 

 

Com o aparecimento das máquinas automóveis e consequente evolução, os 

pneus foram igualmente evoluindo e melhorados, tornando-se cada vez mais 

sofisticados. Em 1946, a Michelin patenteou o pneu radial. Este pneu é 

constituído por uma carcaça flexível disposta em arcos radiais, em vez da 

tradicional sobreposição de lonas cruzadas. O pneu radial adquire também 

uma cintura metálica que estabiliza a banda de rolamento, o que faz com que o 

trabalho desta banda seja independente dos flancos. Actualmente, segundo a 

Michelin, este tipo de sistema de pneu radial, ainda é utilizado. (Michelin, 2013) 

5.2.2. PRODUÇÃO E MERCADO DOS PNEUS USADOS 

É estimado que 1,5 mil milhões de unidades de pneus sejam produzidas 

anualmente a nível mundial. Ao longo dos últimos anos, têm vindo a aumentar 

o número de pneus usados que são recuperados, principalmente na Europa, 

Japão e EUA. Do mesmo modo, o custo de reciclagem para o consumidor tem 

vindo a diminuir, devido ao aumento da eficiência em estruturas de gestão e 

novas vias de recuperação. Esta mudança é a demonstração que os produtos 

derivados dos pneus usados podem com legitimidade ser reconhecidos como 

matéria-prima secundária ou um combustível alternativo. (ETRMA, 2011) 

 

                                            
14

 Édouard Michelin (1859-1940) André Michelin (1853-1931) irmãos Michelin, fundadores da empresa 
de pneus Michelin. 
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Ilustração 26 – ―Oxford Tire Pile No. 1‖, 1999, Edward Burtynsky (Studies, 2011) 

 

 
Ilustração 27 – ―Pneus no fundo do mar‖, em Ft. Lauderdale, Florida, Steve Spring. (Studies, 2011) 
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No ano de 2010, a Europa foi confrontada com o desafio de conseguir gerir de 

forma ambiental correcta cerca de 3,3 milhões de toneladas de pneus usados. 

Nos quais estão incluídos os pneus usados para recauchutagem e 

reutilização/exportação. O que corresponde ao valor de 2008 e a 2,2% a mais 

do que em 2009. Após a triagem, ainda se estima que cerca de 2,7 milhões de 

toneladas de pneus usados permanecem no território Europeu, mesmo 

servindo para recuperação e reciclagem. O que isto nos indica é que, este valor 

é ainda muito reduzido, correspondendo a cerca de cinco vezes o valor da 

quantidade já recuperada ao longo dos últimos 17 anos. (ETRMA, 2011) 

 

Na EU, em 2010, 23 dos 27 países, efectuaram a recuperação de 90% dos 

pneus usados anualmente. Desses 23 países, 18 recuperaram 100%, enquanto 

países como a Itália e a Republica Checa recuperaram 70% e 90%, 

respectivamente. Apenas a Bulgária e o Chipre continuam a depositar os pneus 

usados em aterro. Nos Países em que o sistema de responsabilidade do 

produtor actua há mais de 10 anos, caso dos países nórdicos, as taxas de 

recuperação são de 100% e as deposições ilegais foram totalmente eliminadas. 

(ETRMA, 2011) 

 

Apesar de as taxas terem uma natureza diversa, em 2010 a EU, nos 27 países 

teve uma taxa media de recuperação de pneus usados de 96%, o que quando 

comparado com a taxa de recuperação de outros sectores, é bastante elevada. 

O caso do papel, cerca de 69% e o plástico, cerca de 58%. A Borracha 

recuperada dos pneus ganhou um papel fundamental na aplicação de produtos 

reciclados, como obras públicas e de engenharia civil ou como combustível 

substituto de fornos de cimento, caldeiras e centrais eléctricas. (ETRMA, 2011) 

 

A tendência que se tem verificado tanto na procura de formas de recolher como 

na recuperação de pneus tem demonstrado que cada vez se encara mais o 

pneu usado como um produto e não como um resíduo, aumentando assim o 

seu interesse e aproveitamento. Esta situação vem ao encontro dos objectivos 

que a Valorpneu têm vindo a desenvolver nos últimos anos. 
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5.2.3. GESTÃO DE PNEUS USADOS 

 
Sistemas de Gestão 

 

A Valorpneu, principal organismo ao qual está inerente toda a gestão de pneus 

em Portugal, foi licenciada em Outubro de 2002, pelos Ministérios da Economia 

e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. O Sistema Integrado de 

Gestão de Pneus Usados (SGPU), pertencente à gestão da Valorpneu, iniciou 

o funcionamento em 1 de Fevereiro de 2003. De acordo com o que estipula as 

suas obrigações na licença, a Valorpneu deve conter no seu sistema integrado 

todos os pneus colocados no mercado nacional e todos os pneus usados. 

 

Relativamente a receitas, o financiamento é obtido através das contribuições 

dos produtores de pneus, realizadas através do ―ecovalor‖. Esta quantia é 

facturada pelo produtor de pneus ao distribuidor e por este ao cliente final, na 

venda de pneus novos ou de pneus importados usados, tendo de aparecer de 

forma clara a indicação e valor da quantia na factura de venda. 

 

A Ilustração 28 resume o funcionamento do SGPU gerido pela Valorpneu, que 

se traduz nos seguintes passos: 

 A entrega do pneu usado pelo utilizador final é geralmente efectuada na 

oficina do distribuidor (normalmente os locais onde se efectua a 

passagem a resíduos são os mesmos onde se vendem pneus novos). O 

acto de desclassificar um pneu usado é concomitante com a colocação 

em marcha de um pneu novo, dada a obrigatoriedade do distribuidor em 

receber pneus usados aquando a venda de pneus novos em 

substituição, desde que sejam da mesma tipologia e na mesma 

quantidade. Os pneus usados são geralmente descartados em oficinas 

especializadas sem que haja mistura com outros resíduos.  

 

Caso pretendam, os detentores dos pneus usados poderão ceder directamente 

os pneus para a recauchutagem. Os pontos de recolha constituem locais 
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devidamente autorizados ou licenciados, tendo em consideração as directivas 

da legislação aplicável, para armazenar temporariamente qualquer tipo de 

pneus usados, funcionando assim, como um reservatório dos operadores do 

SGPU; 

 

 Os pontos de recolha irão permitir:  

o a) Controlar e quantificar os fluxos de pneus usados 

encaminhados para os destinos existentes;  

o b) Disponibilizar uma rede de recolha adequada e distribuída 

uniformemente pelo país; distribuição, desde os pontos de 

recolha até aos vários operadores de pneus usados acreditados 

no sistema (recauchutadores, recicladores e valorizadores) é 

controlada e suportada financeiramente pelos fundos do SGPU; 

 Os recauchutadores poderão colocar nos pontos de recolha os pneus 

usados resultantes da triagem das carcaças para recauchutar, sem 

quaisquer custos associados; 

 Os recicladores e os valorizadores enérgicos fecham o ciclo do SGPU, 

recebendo os pneus em fim de vida, mediante uma contrapartida 

financeira e de acordo com as metas legais estabelecidas, dando-lhes o 

destino adequado. (recicladores, através de obtenção do granulado de 

borracha, e os valorizadores energéticos, através do processo de 

obtenção de energia) 
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Ilustração 28 – ―Modelo de funcionamento do SGPU‖, (Valorpneu, 2013) 

 
Segundo a Valorpneu, todos os pneus introduzidos no mercado nacional 

encontram-se abrangidos pelo SGPU, sendo classificados em várias 

categorias: 

 Pneus de veículos ligeiros de passageiros/turismo; 

 Pneus de veículos 4x4 ―on/off road‖; 

 Pneus de veículos comerciais; 

 Pneus de veículos pesados; 

 Pneus de veículos agrícolas; 

 Pneus de veículos industriais; 

 Pneus de bicicleta 

 

Em 2012 passaram no SGPU cerca de 39 mil toneladas de pneus usados, 

continuando a demonstrar que o sistema de recolha continua a funcionar com 

êxito. (Valorpneu, 2013) 
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Fim de vida dos pneus 

 

O pneu trata-se de um produto complexo e de alta tecnologia de segurança 

que representa um século de inovação industrial e que ainda hoje se encontra 

em desenvolvimento. O pneu é composto por numerosos materiais, os 

melhores que as indústrias têxteis, metalúrgica e química podem produzir. 

Analisando os materiais, o pneu é uma mistura de borracha sintética e natural, 

à qual são adicionadas substâncias específicas para assegurar a durabilidade, 

desempenho e segurança. Estas características contribuem de várias maneiras 

para permitir o desenvolvimento de uma variedade de vias de recuperação e de 

mercados finais. 

 

A recuperação de materiais pode ser conseguida de variadas maneiras, por 

exemplo, quando se trata dos pneus inteiros usados em aplicações de 

engenharia civil podem ser utilizados para protecção costeira, barreiras contra 

a erosão, recifes artificiais, abrigos de avalanche, estabilização de taludes, 

aterros de estradas e operações de construção de aterros sanitários, barreiras 

de som e isolamento. Actualmente, este mercado está confinado a projectos 

pequenos e em escala relativamente pequena. 

 

Os pneus triturados, tamanho de 25-300 mm, são usados como base para 

estradas e ferrovias, como material de drenagem para areia e cascalho, 

construção de aterros, isolamento do subleito de estradas. 

 

No caso da borracha granulada ou em pó, após a remoção dos componentes 

de aço e de tecido de borracha, a restante borracha é reduzida a borracha 

granular. Este tipo de produtos incluem aplicações, como rodas de carrinhos de 

compras, caixotes para resíduos, carrinhos de mão e máquinas de cortar relva, 

mobiliário urbano e postes de sinais. A borracha granulada é também 

amplamente utilizada na construção de relva artificial, por exemplo, em campos 

de futebol. (ETRMA, 2011) 
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Ilustração 29 - Exemplos de aplicação do granulado de borracha, (Recipneu, 2013) 

 

A borracha de asfalto modificado tem como vantagens a elasticidade e 

absorção de ruído, características próprias da borracha. Com este tipo de 

borracha, é permitido aumentar a vida útil da superfície da estrada, reduzir a 

poluição sonora e aumentar a segurança nas condições de piso molhado. No 

entanto, apesar de possuir várias vantagens, ainda é pouco utilizado. (ETRMA, 

2011) 

 

As oportunidades emergentes dos pneus usados são a pirólise / termólise 

(tecnologias de tratamento térmico – termólise, pirólise e gaseificação), 

soluções emergentes para recuperar o valor a partir do final de vida dos pneus. 

A pirólise de pneus envolve a decomposição térmica de pneus usados em 

substâncias intermédias, tais como o óleo, gás e carvão. A viabilidade 

económica desta alternativa para a recuperação de recursos de alta 

temperatura a partir de pneus é prejudicada porque os preços obtidos para os 

subprodutos muitas vezes não conseguem justificar os custos do processo. 

Outra oportunidade emergente é a recuperação de energia a partir dos 

mesmos, com um valor calorífico equivalente ao de carvão de boa qualidade, 

sendo deste modo, os pneus em fim de vida, utilizados como alternativa aos 

combustíveis fósseis. O aumento do preço do petróleo e a necessidade de 

preservar os recursos poderiam favorecer o desenvolvimento deste tipo de 

aplicação. (Basel, 2011) 

 
Deste modo, existem as seguintes vantagens na utilização de pneus usados 

para a recuperação de energias: 

 O poder calorífico de um pneu de um carro de passageiros é equivalente 

a 7,6 litros de óleo (menor teor de enxofre); 
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 Pneus em fim de vida têm um valor calorífico semelhante a um carvão 

de alta qualidade, tendo a vantagem de que as emissões de metais 

pesados são muito mais pequenas; 

 Os resíduos de incineração podem também ser utilizados como 

substituto de outras matérias-primas (por exemplo, no clinquer para a 

indústria de cimento). 

 

Os fornos de cimento são uma oportunidade emergente, sendo um dos 

sectores principais na recuperação de energias. Deste modo, todos os novos 

fornos estão equipados para utilizar os pneus usados como combustível 

suplementar, uma vez que os pneus têm um poder calorífico liquido mais 

elevado que o petróleo e até mesmo do que o carvão. (Basel, 2011) 

 

As indústrias aproveitam a utilização dos pneus usados para reduzir as suas 

despesas em combustíveis e deste modo, ficam em conformidade com os 

regulamentos de qualidade do ar e de controlo de poluição. Como os pneus 

são mais baratos que o carvão e o petróleo, estes representam poupança para 

as indústrias. Actualmente, a maior parte dos países, obrigam as empresas a 

comunicar anualmente as emissões de CO2, que produzem. Utilizando os 

pneus como alternativa ao combustível fóssil, permite que as empresas 

produzam menores emissões de CO2 fóssil. 

5.2.4. PRINCIPAIS DESTINOS DOS PNEUS USADOS 

De acordo com o Decreto-lei nº111/2001, de 6 de Abril, os pneus usados têm 

principalmente dois destinos: 

 A reutilização – recauchutagem e reutilização para outros fins que não a 

recauchutagem. 

 A valorização – reciclagem e valorização energética 

 

No seguimento e âmbito deste trabalho, de seguida apenas a Valorização 

(reciclagem) dos pneus será analisada e aprofundada. 
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Valorização (reciclagem) 

 

De acordo com a Valorpneu, a reciclagem corresponde ao processamento de 

pneus usados para qualquer fim, que não o inicial, nomeadamente como 

matéria-prima a incorporar noutros produtos. Os pneus são submetidos a 

diferentes processos, com o objectivo de separar e extrair diferentes 

componentes do pneu nomeadamente têxtil, aço e borracha de granulados 

diferentes. 

 

A rede de valorização da Valorpneu é essencialmente constituída por 

operadores de reciclagem e de valorização energética. Pontualmente podem 

surgir operadores que valorizam os pneus usados através de reutilização para 

outros fins, como por exemplo, para obras de construção civil e protecção de 

molhes marítimos. 

 

 

Ilustração 30 – Aterro de pneus usados, (Biosafe, 2013) 

 
Os centros de reciclagem recebem os pneus geralmente inteiros ou cortados. 

Posteriormente é que são transformados em granulado de borracha, 

efectuando a separação do metal e dos têxteis incorporados nos pneus. Este 
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granulado é utilizado para variadas aplicações, tais como: betume modificado 

com borracha, campos de futebol sintéticos, pavimentos, parques infantis, etc.  

 

 

 

Ilustração 31 – Campo de Futebol (Biosafe, 2013), Pavimento de segurança em placas - SBR (Soinca, 2013) 

 

A Valorpneu trabalha com três empresas de reciclagem espalhadas em três 

pontos do país: (Valorpneu, 2013) 

 A Biosafe, localizada em Ovar; 

 A Biogoma, localizada em Tremês, Santarém; 

 A Recipneu, localizada em Sines. 

As duas primeiras operam através de processo mecânico enquanto a última 

opera através de um processo criogénico. 

 

Processo mecânico de fabrico (Biosafe) 

 

A Biosafe é o exemplo de empresa que usa o processo mecânico para efectuar 

a reciclagem da borracha. Esta dedica-se à produção e comercialização de 

granulado de borracha, através de pneus usados, que são transformados em 

uma nova matéria-prima. O granulado de borracha, apresenta um valor 

comercial extremamente competitivo. 
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Ilustração 32 – Borracha triturada em pó (Planalto, 2012), Granulado (Biosafe, 2013) 

 

Segundo a Biosafe é através da tecnologia de trituração mecânica à 

temperatura ambiente que se consegue obter o granulado de borracha 

reciclada de excelente qualidade, limpo e de configuração adequada a uma 

infinidade de aplicações. Após a recepção dos pneus usados, estes são 

levados para um processo sucessivo de trituração, onde são obtidos 

granulados com diferentes granulometrias. Posteriormente passam por uma 

mesa densimétrica e são embalados. 

 

Tabela 2 - Tabela de granulados da Biosafe 

Referência 
Granulometria (mm) 

FB 00-08 0.0 – 0.8 mm 

GB 08-25 0.8 – 2.5 mm 

GB 25-40 2.5 – 4.0 mm 

GB 40-70 4.0 – 7.0 mm 

GB 70-95 7.0 – 9.5 mm 
 

Fonte – Biosafe, (Biosafe, 2013) 

 

Os granulados de diferentes granulometrias, tem aplicações diferentes, tais 

como, drenagem de águas, indústrias da borracha, indústria dos pneus, 

indústria do calçado, pavimentos desportivos e recreativos, pavimentos para 

parques infantis e superfícies de absorção de impacto. 
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Ilustração 33 – Museu Municipal de Penafiel

15
, (Biosafe, 2013) 

 

Processo criogénico (Recipneu) 

 

O processo criogénico, usado pela Recipneu, é efectuado através de pneus em 

fim de vida. Esta tecnologia, ainda rara na Europa à escala industrial, 

proporciona granulados de borracha de superior qualidade, seja como nova 

matéria-prima ou como produto final. De acordo com a Recipneu este processo 

industrial desenvolve-se em três fases: 

1) Fragmentação da matéria-prima; 

2) Processamento criogénico; 

3) Ensacamento e armazenamento; 

 

Na primeira fase, fragmentação, são utilizados pneus ligeiros e pesados, que 

são fragmentados em pequenos troços com secções homogéneas, através de 

um processo de corte por lâminas, obtêm-se o que se designa de ―chip‖. 

 

Na segunda fase, realiza-se a separação completa e individualizada da 

borracha, aço e têxteis sem que haja desperdício ou perdas de material. É um 

                                            
15

 ―Com o objectivo de evidenciar as obras expostas, nomeadamente uma anta, foi utilizado o granulado 
Biosafe no pavimento das vitrinas. O facto de ser um material escuro, limpo, que não liberta pó nem 
cheiros permitiu ser utilizado como material decorativo e evidenciador. A aplicação como produto 
decorativo pode e deve ser utilizada pelos Arquitectos como mais um meio na arquitectura sustentável.‖ 
(Biosafe, 2013) 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   80 

processo contínuo, controlado automaticamente em atmosfera inerte, e que se 

divide em três etapas: 

 Arrefecimento criogénico – os chips são depositados num túnel, 

imergindo-os em azoto líquido, a cerca de -196 ºC, desta forma 

passa da temperatura ambiente para uma temperatura desejada 

de arrefecimento. Os chips são então arrefecidos até uma 

temperatura de -80 ºC, temperatura a que se da o ponto de 

transição vítreo (Tg) de todos os polímeros constituintes da 

borracha, isto é, a borracha passa para um estado semelhante ao 

do vidro. 

 Moagem criogénica – em uma atmosfera inerte e fria, os chips a -

80 ºC são submetidos a um impacto fortíssimo, em uma espécie 

de moinhos de martelos especiais, o que provoca de forma 

instantânea o granulado de diferentes dimensões. 

 Separação dos diferentes materiais, secagem, classificação e 

purificação do produto final. 

No final destas etapas, o granulado obtido e separado transita para diversos 

silos, onde é feito o ensacamento, ficando em armazém até que seja expedido. 

 

Tabela 3 - Tabela de granulados da Recipneu 

Referência Granulometria (mm) 

DC 8000 < 0.18 mm 

DC 3080 0.18 – 0.6 mm 

DC 1430 0.6 – 1.4 mm 

DC 1014 1.0 – 2.0 mm 

DC 0814 1.0 – 2.4 mm 

DC 0410 2.0 – 4.75 mm 

DC 0308 2.4 – 6.3 mm 

DC OV ≥ 6.3 mm 
 

Fonte – Recipneu, (Recipneu, 2013) 

 

De acordo com a Recipneu, este processo criogénico, não degrada química 

nem termicamente as cadeias moleculares dos polímeros de borracha, nem o 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   81 

seu estado de vulcanização. O mesmo acontece com as suas propriedades 

elásticas, (absorção de impactos, recuperação elástica) que não sendo 

alteradas, mantêm-se intactas ao longo do tempo. Os agentes protectores que 

existem na borracha mantêm-se eficazes, garantindo uma elevada resistência 

ao envelhecimento atmosférico. 

 

Em diversas aplicações industriais o granulado criogénico revela ser uma 

matéria-prima eficaz e de grande valia, principalmente quando se trata de 

utilizar partículas de reduzidíssimas dimensões (pó de borracha) e quando a 

elasticidade e a durabilidade são requisitos importantes. Geralmente é 

considerado um importante instrumento na competitividade, pela redução dos 

custos industriais. 

 

Valorização (energética) 

 

A utilização de pneus usados como fonte energética é cada vez mais comum. 

Os pneus usados representam um tipo de combustível suplementar alternativo, 

com o mesmo poder calorífico do carvão e uma percentagem mais baixa de 

enxofre em relação ao carvão. Cerca de uma tonelada de pneus usados é 

equivalente a valor igual de carvão de boa qualidade ou 0,7 toneladas de óleo 

combustível. (BLIC, 2003) 

 

Deste modo é possível reduzir o consumo de combustíveis tradicionais (fóssil), 

para além da redução de emissões obtidas por combustão da biomassa do 

pneu. (Valorpneu, 2013) 

 

Esta utilização de pneus usados como combustível, é principalmente usado 

nas estações de energia eléctrica, em alternativa ao carvão, isto porque, na 

maior parte das vezes não é necessário efectuar alterações nas estações. 

Outra das utilizações é em fornos de cimento, neste caso são utilizados pneus 

usados inteiros ou triturados. (BLIC, 2003) 

 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   82 

A co-incineração em cimenteiras faz o aproveitamento total dos componentes 

do pneu. Estes componentes combustíveis existentes no pneu são incinerados 

para gerar calor, e as restantes substâncias, como a sílica e o aço, são 

aproveitadas como matéria-prima secundária na produção de cimento, 

substituindo outros recursos naturais que são adicionados, como a sílica e o 

óxido de ferro. 

 

Actualmente existem 4 estações de valorização de energia que operam com a 

Valorpneu, que são: 

 as três fábricas de cimento do Grupo Secil localizadas em Maceira, 

Pataias e Outão; 

 a estação de cogeração16 da empresa Recauchutagem Nortenha, 

localizada em Penafiel; 

5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAMENTO (VIBRAÇÃO, ACÚSTICO, TÉRMICO) 

A borracha devido às suas características é um material, que pode ser utilizado 

em diversas aplicações e formas. De seguida serão apresentados alguns dos 

exemplos onde é utilizado borracha como isolamento e impermeabilizante. 

 

Actualmente existe uma vasta gama de empresas nacionais e internacionais 

que comercializam e desenvolvem produtos com base na borracha. Esta 

utilização é feita tanto com borracha natural/sintética como com borracha 

reciclada, contribuindo para uma melhoria no desenvolvimento sustentável de 

materiais e produtos. 

 

Apresentando alguns desses exemplos de isolamento e impermeabilizantes, é 

possível constatar a versatilidade deste tipo de produtos e aplicações. 

 

 

 

                                            
16

  Cogeração é definida como um processo de produção e utilização combinada de calor e electricidade, 
proporcionando o aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente 
dos combustíveis utilizados nesse processo. 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   83 

ELASCOAT 

 

O Elascoat é um impermeabilizante comercializado pela Global Coatings. 

Trata-se de um impermeabilizante à base de borracha líquida auto 

vulcanizável, com alto teor de sólidos. (Globalcoat, 2013) Depois de aplicado e 

após a sua cura, forma uma espécie de membrana ou manta monolítica com 

características excepcionais de impermeabilização, elasticidade e resistência. 

 

Contem as seguintes características técnicas: (Globalcoat, 2013) 

 É um produto isento de solventes, mono-componentes, auto-nivelante e 

de simples aplicação; 

 Tem a capacidade de acompanhar as dilatações e contracções do 

substrato, não apresentando estrias ou quebras na superfície; 

 Por conter cerca de 65% de quantidade de sólidos, apresenta um alto 

poder de recobrimento; 

 Tem uma aderência excepcional sobre uma vasta gama de materiais; 

 Uma elasticidade bastante elevada, cerca de 650% 

 Contem herbicidas mineral na mistura, de modo a evitar o aparecimento 

ou penetração de raízes; 

 Não é tóxico, logo não causa impacto ambiental. 

 É necessário pintura de acabamento quando exposto a condições de 

intempérie diversas. 

 Necessita de protecção mecânica com argamassa de cimento e areia 

em áreas com trânsito permanente. 
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Ilustração 34 – Elasticidade da película elascoat, (Globalcoat, 2013) 

 

Tipos de aplicação: (Globalcoat, 2013) 

 Impermeabilização de lajes de betão, jardins, áreas frias, calhas 

metálicas ou de betão, silos, reservatórios, paredes externas, telhas 

metálicas, entre outros; 

 Protecção de espumas rígidas de poliuretano expandido, aplicado sobre 

o telhado; 

 Pintura anti-corrosiva de tubos de aço de carbono enterrados ou aéreos; 

 Pintura impermeabilizante de madeiras, tais como, cercas, barracões, 

celeiros, postes, barcos, canoas, entre outros. 

 

    
Ilustração 35 – Aplicação da borracha líquida elascoat, (Globalcoat, 2013) 
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ISOGRANOS 

 

O isolamento ou impermeabilização Isogranos, da Jonobras, com granulado de 

borracha é efectuado através do enchimento da camada resiliente ou de 

regularização e onde se pretende aplicar betão leve estrutural, obtendo assim 

um isolamento térmico e acústico de boa qualidade. 

Outro exemplo de aplicação deste tipo de granulado é para enchimento de 

pavimentos, com o intuito de corrigir desnivelamento de cotas. (Jonobras, 

2013) 

 

 
Ilustração 36 - Borracha granulada, Isogranos, (Jonobras, 2013) 

 

O enchimento e isolamento através deste tipo de solução, pode ser aplicado 

solto ou misturado com areias e/ou cimento de modo a obter uma redução 

sonora mais eficaz. Sendo um material elástico, quando é efectuado o corte o 

mais perto possível da fonte de ruído é solucionado o problema sonoro e 

vibrações transmitidas para a estrutura. (Jonobras, 2013) 

 

Quando se trata de enchimento de pavimentos flutuantes, para que se obtenha 

um resultado mais eficaz, o enchimento não deve ter qualquer contacto com as 

paredes verticais. De igual modo, em todas as aplicações, deve ser colocado 
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uma camada de betonilha ou manta acústica, eliminando assim o ruído e 

outros sons. (Jonobras, 2013) 

 

Esta solução é bastante eficaz e apresenta uma redução de custos, o que 

representa para o projecto uma mais-valia a nível de qualidade de construção 

como a nível ecológico, sendo o granulado proveniente de borracha reciclada. 

 

[…] é 20 a 30% mais barato que outras soluções concorrentes, 50% mais leve, 100% 

melhor isolamento térmico com apenas 0,065 W/mºC, 100% melhor isolamento 

acústico com apenas 12,4dB a 3150HHz, 100% maior resistência à compressão e 

flexão, melhorante anti-sísmico e sem retenção de humidades. (Jonobras, 2013) 

 

 

SYLWOOD LINE 

 

Sylwood line é um produto, da empresa Isolgomma, desenvolvido para servir 

de isolamento térmico e sonoro. Neste caso a borracha é utilizada em conjunto 

com outro material, cortiça, de modo a que as suas características de 

isolamento sejam melhoradas. (Isolgomma, 2010) 

 

Este material é composto por 90% de granulado de borracha reciclada 

proveniente de pneus reciclados, 10% de cortiça e uma percentagem mínima 

de ligante de poliuretano. Pode existir de forma rígida ou flexível, estando 

dependente da densidade, mas a textura é sempre áspera, resistente à 

humidade, óleos e gorduras. (Isolgomma, 2010) 

 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   87 

 
Ilustração 37 - "Sylwood line", (Isolgomma, 2010) 

 

Em Portugal uma das empresas a comercializar e desenvolver este tipo de 

isolamento é a corticeira do Grupo Amorim.  

 

ECOSILENCE 

 

O sistema de isolamento Ecosilence é um sistema que é composto por 93% de 

borracha reciclada de pneus usados e 7% de borracha natural/sintética. A sua 

utilização é essencialmente como isolamento acústico nas camadas inferior do 

pavimento. (Ecore, 2013) 

 

 
Ilustração 38 - "Ecosilence", (Ecore, 2013) 
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A aplicação é feita através de rolo, existindo com diferentes dimensões. A sua 

textura é porosa e fria ao toque. 

 

Os produtos Ecosilence, Ecoconfort e Ecosurface são alguns dos exemplos 

que demonstram a grande variedade de produtos que são possíveis de obter 

com a reciclagem de borracha, proveniente principalmente de pneus usados. 

5.4. PAVIMENTOS 

Tal como sucede com o isolamento, existe uma vasta gama de aplicações de 

borracha em pavimentos. Sendo usada a borracha como um material único ou 

usada em conjunto com outro material. 

 

Alguns desses exemplos são apresentados de seguida, sendo alguns 

elaborados para aplicações exteriores e outros para interior. 

 

BETUME MODIFICADO COM BORRACHA (BMB) 

 

O betume modificado com borracha consiste na adição ao betume 

convencional uma percentagem de pó ou granulado de borracha, proveniente 

da reciclagem de pneus. 

 

Com esta conjugação de matérias-primas é pretendido criar um produto com 

melhores características mecânicas, de modo a aumentar a vida útil deste tipo 

de pavimento. Comparando com o betume convencional existem bastantes 

características que se destacam com a utilização deste produto. A resistência à 

fadiga, as deformações, as variações térmicas e o envelhecimento são as 

principais. 

 

Existem dois métodos de fabrico de misturas com BMB, o método por via 

húmida e o método por via seca. 

 

 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   89 

Método por via húmida 

 

O método por via húmida utiliza o pó de borracha misturado juntamente com o 

ligante betuminoso base, alterando as características do mesmo. Este método 

utiliza dois tipos de fabrico, o ―continuous blend‖ e o ―terminal blend‖. 

O fabrico do betume modificado pode ser feito segundo variados teores, o alto, 

o médio e o baixo teor de borracha na mistura. 

 

Uma vantagem do processo húmido é que permite um controlo das 

propriedades do ligante sendo, deste modo, possível obter misturas variadas. 

Uma desvantagem é a aplicação de granulado de borracha com dimensões 

reduzidas, revelando-se muito importante a metodologia de reciclagem 

utilizada. 

 

No processo húmido, com o granulado de borracha proveniente do processo 

mecânico e com a adição de óleos aromáticos consegue-se melhorar os 

desempenhos das misturas. (Minhoto et al, 2002). 

 

Método por Via Seca 

 

A mistura pelo método de via seca consiste, na mistura do granulado de 

borracha de maiores dimensões ao betume puro aquecido. (Minhoto et al, 

2002). 

 

Este método é menos comum porque aumenta os custos, por ter pouca 

reprodutibilidade e por apresentar maior dificuldade na construção dos 

pavimentos. A vantagem que apresenta, em relação ao método por via húmida, 

é a possibilidade de utilização de quantidades maiores de borracha, tornando 

este método do ponto de vista ambiental mais vantajoso. (Antunes et al, 2004) 
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ECOSURFACES 

 

Este tipo de material é elaborado na maioria com borracha reciclada de pneus 

usados, representando na sua utilização uma mais-valia, a nível ambiental e da 

sustentabilidade. 

 

 
Ilustração 39 - Tipos de pavimentos Ecosilence, (Ecore, 2013) 

 

É composto por, 4% a 91% de borracha reciclada de pneus usados, 0% a 23% 

de EPDM e 9% a 73% de EPDM de borracha virgem. Este tipo de produto é 

apresentado em forma de rolo ou azulejo, com uma espessura de 3,2 mm, com 

boa capacidade elástica, anti-derrapante e alta resistência à abrasão. 

A utilização deste tipo de material pode ser feita tanto no exterior com no 

interior do edifício, e para que tenha um acabamento brilhante, pode ser 

aplicado um revestimento na superfície. 
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Ilustração 40 - Pavimento Ecorx, (Ecore, 2013) 

 

 

PLAYTOP 

 

Playtop é um dos exemplos de aplicação de borracha reciclada de pneus 

usados em pavimentos de segurança. Trata-se de pavimentos muito usados 

em parques temáticos, infantis ou escolas. São pavimentos não tóxicos e 

ecológicos. (Playtop, 2013) 

 

    
Ilustração 41 - Pavimento de segurança em parque infantil, (Playtop, 2013) 

    

Neste caso o pavimento é composto por granulado de borracha e adesivos de 

poliuretano. A sua composição é a seguinte: (Playtop, 2013) 
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Camada superior: 

 0 a 50% de granulado de borracha EPDM reciclada; 

 22% a 80% de granulado de borracha natural ou sintética, virgem; 

 20% de adesivos à base de poliuretano. 

 

Camada inferior: 

 0 a 61,5% de borracha SBR reciclada; 

 13,5% a 61,5% de borracha SBR pré-consumo; 

 6% a 13,5% de borracha SBR virgem; 

 25% de adesivos à base de poliuretano. 

 

Este tipo de pavimentos apresenta uma boa resistência ao corte e à abrasão, 

um bom isolamento acústico e é auto-drenante. 
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6. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE BORRACHA (ARQUITECTURA, ARTES, DESIGN) 

6.1. EDIFÍCIOS COM BORRACHA 

6.1.1. THE RUBBER HOUSE, ACCORD, NEW YORK (1981) 

 
Ilustração 42 – ―Rubber House‖, Nikolas Koenig (Koenig, 2013) 

 

Construída em 1981 por Tom Pritchard, a ―Rubber House‖ foi projectada para o 

coreógrafo Eugene Loring17. Foi pedido que fosse criada uma casa com um 

design diferente, de certo modo o oposto da casa branca, criada por Richard 

Neutra na Califórnia. Segundo Loring, esta casa para além de ter um design 

diferente, teria de transmitir a sensação de viver dentro de uma obra de arte, 

―Like living in a work of art‖ (Loring, 2013) 

 

Segundo as ideias de Loring, Tom Pritchard sugeriu uma construção totalmente 

abstracta, com estrutura de madeira e um exterior bastante controverso com 

um revestimento de borracha: neopreme. 

                                            
17

 Eugene Loring (1911-1982) professor e coreografo americano de vários tipos de dança. 

http://www.nikolaskoenig.com/residential/
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A principal ideia é simples, atingir um nível abstracto onde a casa pudesse ser 

vivenciada de um modo puro e natural. Eliminando deste modo os estímulos 

normais associados a uma casa. Para que esta ideia fosse conseguida, não 

pôde haver distinção entre as partes da casa: tecto, paredes, caixilhos, 

molduras, isto é, nada pôde ser adicionado. Apenas a forma da casa se 

destaca, não havendo nada que interrompa a ligação da casa com a natureza 

envolvente. 

 

 
Ilustração 43 - Rubber House (Remodelista, 2012) 

 

O revestimento de borracha ganha um grande destaque, porque é através 

deste que é transmitida uma ideia de unidade. A cor escura da borracha é um 

dos aspectos fundamentais na relação com a envolvente. 

 

   
Ilustração 44 - Rubber House (Madderlake, 2011) 
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Ilustração 45 - Pormenor do revestimento de borracha (Madderlake, 2011) 

 

Um ano depois, Loring falece, não acabando por usufruir da casa que 

idealizou. Em 1988, é o actor Willem Dafoe que adquire a casa e diz que um 

dos aspectos mais importantes e fascinantes da casa é o diálogo que a casa 

tem com a natureza. ―One of the best features of the house is that nature has a 

dialogue with it. The inside looks out, and the outside looks in.‖ (Remodelista, 

2012) 

 

   
Ilustração 46 - Rubber House (Remodelista, 2012) 
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6.1.2. POPCLUSTER 013, TILBURG, HOLANDA (1998) 

 
Ilustração 47 – ―Popcluster 013‖ (Benthem, 1998) 

 

O edifício ―popcluster 013‖, devido às funcionalidades que tem e ao seu design, 

é um edifício único na Holanda. Foi projectado por Benthem Crouwel, e o 

elemento fundamental do projecto é a sua aparência, principalmente por se 

situar no centro de Tilburg. 

 

 
Ilustração 48 - Pormenor do revestimento (Joostdevree, 2013) 
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Ilustração 49 – ―Popcluster 013‖ (Benthem, 1998) 

 
The Popcluster’s rubber exterior instantly sets it apart from the surrondings of its tight 

city centre site. Its pleating and padding are modelled on a Chesterfield sofa, and the 

fixing points are real classical CDs. But it’s not the look that makes it so popular with the 

locals: its acoustic insulation […] (Fox, 2000) 

 

A borracha no revestimento das paredes como um acolchoado preto (com o 

telhado e as paredes isoladas com lã de vidro) tornou-se numa solução de 

sucesso. Os CD’s na fachada marcam a fixação do revestimento à estrutura, o 

que transmite um carácter mais lúdico e funcional ao edifício. A escolha dos 

CD’s, não será uma escolha simples de perceber, mas representa em parte o 

que se passa no interior do edifício, mesmo que seja de uma forma mais 

anedótica. Apesar de inicialmente os autores do projecto quererem trabalhar a 

fachada com jogos de luz, esta ideia acabou por não resultar mas, os CD’s na 

fachada com o incidir das diversas luzes em redor acabam por reflectir várias 

cores e tonalidades. 

 

  



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   98 

6.1.3. BLACK RUBBER HOUSE, DUNGENESS BEACH, KENT (2003) 

 

 
Ilustração 50 – Black Rubber House (Black, 2013) 

 
Dungeness Beach, é uma zona clássica onde não existe planeamento e as 

casas surgem ao longo dos terrenos sem que haja coerência nem organização. 

Este projecto é dos Arquitectos ―Simon Conder Associates‖ e foi terminado em 

2003, sendo o primeiro edifício em Inglaterra a utilizar este tipo de material 

impermeável na totalidade das fachadas. 

 

 

Ilustração 51 – Black Rubber House (Black, 2013) 
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Trata-se de um edifício que inicialmente foi uma cabana de pescadores (1930), 

desde então que tem vindo a sofrer alterações e ampliações. Este projecto, 

consistiu em decompor o edifício até à sua estrutura de madeira e a partir dai 

refazer as paredes e pavimentos. O edifício foi estendido para sul e nascente 

de modo a conseguir captar as vistas extraordinárias que o local proporciona. 

As paredes interiores e exteriores, os pisos e a cobertura são feitos de madeira 

compensada, sendo que no exterior o revestimento é feito com borracha preta. 

(Black, 2013) 

 

This project demonstrates that the careful choice of low-cost materials combined with 

the innovative use of new products can create domestic architecture of real quality at 

very low cost.  

It also shows that it is possible to design a building in the context of the bodged 

―squatter architecture‖ that typifies Dungeness beach. (Black, 2013) 

 

Este projecto é o primeiro a utilizar EPDM como forma de revestimento e 

impermeabilização. Sendo que este material apresenta as seguintes 

características: 

 

 É impermeável mas deixa a parede respirar; 

 Resiste a uma grande variedade de temperatura, entre -50 ºC e 130 ºC; 

 Possui uma longevidade de 400% superior a outros materiais, não se 

degradando com o tempo; 

 É resistente aos uv’s e ozono; 

 Não apresenta risco de incêndio; 

 É um produto natural e renovável / reciclável; 

 Possibilita a criação de juntas e molduras de portas e janelas em fábrica 

através de vulcanização. 
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Ilustração 52 - Black Rubber House (Black, 2013) 

 

    
Ilustração 53 - Black Rubber House (Black, 2013) 

 

Tratando-se de um projecto que apresenta preocupação em relação a questões 

ambientais, o mesmo sucede com as questões energéticas. Por se tratar de um 

local à beira-mar e sujeito a brisas marítimas, o revestimento de borracha 

adquire dupla funcionalidade. No verão, as janelas em pontos opostos são 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   101 

deixadas abertas, de modo a deixar que haja uma circulação de ar. Deste 

modo é conseguido dissipar algum do calor adquirido pela borracha preta. No 

inverno estas janelas são deixadas fechadas, fazendo com que o revestimento 

de borracha actue como fonte de calor, minimizando assim o uso de outras 

fontes de calor não naturais. (Black, 2013) 

 

6.1.4. THE SOUNDHOUSE, INGLATERRA (2008) 

 
Ilustração 54 – ―SoundHouse - Street View‖ (Sheard, 2013) 

 
O edifício ―The SoundHouse‖ faz parte da Universidade de Sheffield, tratando-

se de um estúdio e local para prática de música. 

 

A ideia conceptual foi criada por Carey Jones Architects e desenvolvida por 

Jefferson Sheard Architects. É um edifício totalmente envolvido em borracha 

preta, técnica que nunca tinha sido utilizada anteriormente em Inglaterra. 
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O edifício cobre uma área de 450 m2 e tem uma altura de três andares. A sua 

forma de cubo preto tornou-se num ícone do campus universitário, onde o 

design arrojado e simples reflecte uma nova criatividade na zona de Portobello. 

 
Working with a forward thinking client such as the University of Sheffield allowed 

careyjones to really push the design boundaries for the Soundhouse. The pioneering 

―music box‖ design creates a stunning piece of architecture that sits well as part of the 

dynamic urban fabric, respecting important existing and new buildings in the 

surrounding area. Furthermore, the overall aesthetic of the black rubber quilt is intended 

as a literal translation of the need to acoustically contain the building’s use contained 

within. As a practice we look forward to strengthening our relationship with the 

University and continuing our work in Sheffield. (Mike Harris, Director at careyjones 

architects) 

 

 

 
Ilustração 55 – ―SoundHouse‖ (Sheard, 2013) 

 

O revestimento exterior foi um dos principais desafios no decorrer do 

desenvolvimento do projecto. É utilizado um material e técnica inovadora que 

surge com dupla funcionalidade: servir de isolamento exterior do edifício e ao 

mesmo tempo servir de isolamento acústico. Sendo o isolamento acústico um 

dos requisitos fundamentais. 
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From the outset this project was always going to be technically challenging as it was 

highly innovative in terms of both the cladding and internal fit out. The building required 

intricate detailing at every stage; internally to meet the demanding acoustic 

requirements following through externally to the unique envelope of the Soundhouse 

using a construction method never before used in the UK. (Soundhouse, 2008) 

 

O uso deste tipo de revestimento, em espécie de envelope de borracha, 

representa uma grande inovação na arquitectura Inglesa. Por se tratar de um 

tipo de revestimento inovador, nunca usado, fez com que a equipa de design e 

arquitectura se deparasse com vários desafios técnicos. 

 

Um dos aspectos importantes neste processo é a vulcanização das folhas de 

borracha sem ser no local. Este método envolveu a soldadura de folhas de 

1500 mm de largura de modo a formar uma única folha homogénea, com as 

dimensões de 14m por 8m. Tiveram de ser fabricadas quatro, uma para cada 

fachada do edifício. Cada uma destas folhas de borracha pesa meia tonelada, 

o que fez com que fosse necessário criar um sistema seguro, de modo a ser 

possível colocar cada folha no seu local em segurança e fixa à estrutura 

externa. 

  

A colocação de cada uma das folhas, para além do peso, forçou a que fosse 

implementado um sistema semelhante ao empregue na colocação de pele num 

tambor. Todas as folhas foram colocadas na fachada sob tensão e fixadas com 

pregos de aço inoxidável de grandes dimensões, 100 mm cada um, servindo 

de elemento estrutural e de elemento decorativo. 
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Ilustração 56 - Pormenor da fachada / Sistema de fixação (Sheard, 2013) 

 
Estes pregos podem ser ajustados e são enroscados à parte estrutural atrás 

das folhas de borracha. Deste modo é conseguido efectuar um bom isolamento 

exterior, tanto térmico como acústico, como dá ao edifício um efeito de uma 

espécie de colcha de grandes dimensões. 

6.1.5. RUBBERHOUSE, BUDAPESTE, HUNGRIA (2009) 

 
Ilustração 57 - "RubberHouse" (Miklos, 2009) 
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A ―RubberHouse‖ de Kiss Miklos, consiste na remodelação e ampliação de uma 

oficina de venda e troca de pneus. Não se tratando de um projecto de raiz, nem 

com muitas alterações, o principal destaque é o revestimento das fachadas. 

 

 
Ilustração 58 - "RubberHouse" (Miklos, 2009) 

 

 
Ilustração 59 - Pormenor da fachada (Miklos, 2009) 

 
Miklos, optou por revestir as fachadas existentes com folha de borracha 

reciclada (granulado de borracha). Este revestimento é aplicado à construção 
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em tijolo original através de uma estrutura metálica, deixando deste modo que 

a ventilação da parede seja natural. 

 

 
Ilustração 60 - Fachada exterior e recepção (Miklos, 2009) 

 
O revestimento de borracha neste projecto, para além das características de 

isolamento, é como uma analogia ao funcionamento da oficina. 

6.1.6. RUBBER HOUSE, ALEMANHA (2010) 

 
Ilustração 61 - "Rubberhuis" (Rubber, 2010) 
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Dos Arquitectos Jurjen Zeinstra e Mikel Van Gelderen, surge o projecto 

―Rubber House‖ para uma exposição. O projecto consiste num paralelepípedo 

todo feito de borracha, que pode ser ―habitado‖ por uma pessoa de cada vez. 

As paredes parcialmente translúcidas possibilitam a entrada de luz durante o 

dia, fazendo com que não seja necessária iluminação artificial. 

 

As dimensões exteriores da casa são: 1.5 x 1.5 x 2.3 m e o interior, ao contrário 

do exterior (quadrangular) é em formato de ―ovo‖, sendo que o volume do ―ovo‖ 

é extraído do volume do paralelepípedo. 

 

      
Ilustração 62 - Banco e janela no interior (Rubber, 2010) 

 

No interior, numa das paredes sobressai um banco e na outra parede uma 

janela, que apenas cria a ilusão de janela, porque não possibilita a vista para 

ponto nenhum. A entrada do volume é feita através de um corte vertical numa 

das laterais. Todas as paredes, cobertura e pavimento são um só, isto é, o 

volume de borracha foi todo criado através de um molde, não existindo juntas 

no volume, nem necessita de montagem no local. 

 

I have often thought that probably there might be a way found out to make an artificial 

glutinous composition much resembling that excrement out of which the silk worm wire-

draws his clew. (Robert Hooke, 1664) 
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Para Zeinstra e Van Gelderen, este projecto de ―casa‖ é um teste à utilização 

de borracha e um teste à capacidade de utilizar a borracha através de moldes. 

6.1.7. STEALTH TERRACE, INVERNESS, SCOTLAND (2010) 

 
Ilustração 63 - Stealth Terrace (Urban, 2010) 

 

Pelos Arquitectos ―JM Architects‖ o edifício ―Stealth Terrace‖ constitui parte do 

complexo de exposições de casas de Inverness, na Escócia. 

 

As fachadas a sul, este e oeste, tal como a cobertura, contêm um revestimento 

de borracha preta sintética. A intenção do arquitecto em usar este tipo de 

material é encapsular o sistema pré-fabricado da estrutura e deste modo 

moldar o revestimento à cobertura, às janelas e portas. 

 

Neste projecto foi utilizado um revestimento EPDM, tendo a sua aplicação 

demorado apenas duas semanas. Este processo, para além de ser ecológico e 

sustentável, reduz os custos em matéria-prima de revestimento, isolamento e 

tempo de obra. 

As calhas foram incluídas dentro do revestimento, por questões estéticas, de 

modo a dar ao edifício um aspecto mais minimalista. 
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Ilustração 64 – Stealth Terrace (Urban, 2010) 

 

Na parte inferior da fachada, sobre o revestimento, foi aplicada uma malha fina 

de fios de aço de modo a permitir que a vegetação cresça pela fachada. A linha 

superior das janelas forma o limite da malha e da vegetação na fachada. 

 

    
Ilustração 65 - Pormenor da fachada (Urban, 2010) 
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6.1.8. THE RUBBERHOUSE, ALMERE, HOLANDA (2011) 

 
Ilustração 66 – ―RubberHouse‖ (Cityforster, 2011) 

 

A ―The RubberHouse‖, do grupo de arquitectos The Cityfórster, é uma casa 

unifamiliar experimental construída com base na eficiência energética e 

sustentabilidade. É toda construída em madeira laminada e revestida com uma 

capa de borracha EPDM. Este projecto ganhou o primeiro prémio do concurso 

em grupo de 2006, pela simplicidade e eficiência energética. Hoje é uma das 

doze casas na nova zona em desenvolvimento de ―De Eenvound‖, em Almere, 

Holanda. (Cityforster, 2011) 

 

Umas das principais características deste local são o isolamento da cidade e a 

forte relação com a natureza envolvente. O único acesso que há para esta 

zona é um antigo caminho residencial. (Cityforster, 2011) 
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Ilustração 67 – ―RubberHouse‖ (Cityforster, 2011) 

 

O revestimento exterior em folha de EPDM, que por norma é usado como 

isolamento em coberturas planas, dá ao edifício um aspecto e textura bastante 

diferente dos edifícios envolventes. É um material escuro e áspero, que neste 

edifício está em forte contraste com o terraço formado pelo recorte do edifício. 

(Cityforster, 2011) 

 

  
Ilustração 68 - Contraste das fachadas (Cityforster, 2011) 
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O terraço é revestido a madeira laminada não tratada, transportando a 

atmosfera existente no interior para o exterior. Os quartos, devido à aparência 

áspera externa, adquirem uma aparência mais quente e delicada, com todo o 

interior revestido a madeira laminada tratada. (Cityforster, 2011) 

 

One of the essential thoughts in this project is the understanding that simplicity in the 

sense of simple living is not something suppressing or constricting, but rather when 

performed as a voluntary act enables one to experience life aside from status driven life 

styles. Simplicity negotiates the imitation of precasted and unachievable images. 

Simplicity demands a certain degree of frugality, though simplicity is not meant ascetic, 

but it is a way to inrease the quality of life. Simplicity does not deny luxury, but even can 

evoke a different rich kind of luxury. This luxury can only beproduced through 

impartiality towards the things. Simplicity means seeing potentials and transforming 

meaning. (Cityforster, 2011) 

 

 
Ilustração 69 – ―RubberHouse‖ (Cityforster, 2011) 
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6.1.9. AMHURST ROAD, LONDRES, INGLATERRA (2011) 

 
Ilustração 70 – Vista geral (Amhurst, 2010) 

 

Dos arquitectos ―Edgley Design‖, a casa ―Amhurst‖ surge da vontade do 

proprietário de modernizar o edifício. No entanto, a vontade foi de manter os 

princípios do edifício existente de modo a criar uma nova e sustentável 

pequena comunidade. A proposta foi destruir o estúdio existente e reconstrui-lo 

com melhores condições, tal como construir duas casas dentro do mesmo 

espaço. 

 

Para o estúdio, o conceito é de uma caixa de metal brilhante como uma 

reinterpretação de um armazém industrial. O metal brilhante tem o objectivo de 

reflectir a natureza do trabalho efectuado no estúdio, enquanto o detalhe é 

mínimo, de modo a que seja possível constatar a sua qualidade e escala. 
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Ilustração 71 – Pátio interior (Amhurst, 2010) 

 

O volume principal da casa é articulado como uma caixa de borracha preta, 

com textura e sem costuras, um nítido contraste com a vegetação dos lotes 

vizinhos. A separação entre a casa e o envolvente é feito através de um muro 

que tem a aparência de um ―muro verde‖, escondendo deste modo a casa do 

envolvente e dos lotes adjacentes. 
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6.1.10. BE OPEN SOUND PORTAL, LONDRES, INGLATERRA (2012) 

 
Ilustração 72 - Be Open Sound Portal (Be Open, 2010) 

 

Do grupo ―Arup‖, surge o projecto de um pavilhão de borracha preta EPDM. 

Trata-se de um pavilhão para experiências acústicas. É formado por duas 

circunferências, uma interna (sala acústica) e uma exterior que serve de 

entrada. Estas duas circunferências criam um isolamento acústico dos ruídos 

externos e proporcionam uma experiência sonora no interior bastante diferente, 

quando comparado com os sistemas tradicionais. 

 
Our intention with the Be Open Sound Portal was to provide a design that is all about 

sound and how spatial sound stimulates the imagination. The Sound Portal project has 

given us a fantastic opportunity to harness a captive audience in an iconic location. The 

environment is one of the busiest and most aurally chaotic environments around, so it 

should be an unusual experience. (Arup, 2013) 

 

         
Ilustração 73 – Interior e exterior (Be Open, 2012) 
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6.1.11. CHALKBOARD HOME, ASSE, BÉLGICA (2012) 

 
Ilustração 74 – ―Chalkboard Home" (Blaf, 2013) 

 

O edifício projectado por o estúdio ―BLAF‖ explora os dois lados: social e 

ambiental. Num registo diferente do habitual, este projecto situa-se numa linha 

intermédia entre espaço privado e o público. A fachada e o campo na parte da 

frente do edifício têm como segunda finalidade servir de convite aos vizinhos e 

crianças para usarem o espaço. 

 

Enquanto a parte superior do edifício tem uma ―capa‖ de tecido preto, no piso 

térreo as paredes são revestidas com borracha EPDM, o que faz com que as 

paredes passem a ser como um quadro de grandes dimensões para as 

crianças desenharem. 
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Ilustração 75 – Fachada com revestimento de borracha (Blaf, 2013) 

 

 

Um dos aspectos fundamentais do projecto é a eficiência energética, onde para 

além de outros materiais o revestimento de borracha ganha destaque. 

 

 

  
Ilustração 76 – Fachada (Blaf, 2013) 
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6.1.12. BOW, WONDELGEM, BÉLGICA (2013) 

 
Ilustração 77 – Fachada (Bow, 2013) 

 
Esta habitação projectada pelo estúdio ―BLAF‖, para além da sua forma 

invulgar, possui um revestimento pouco usado neste local. As paredes são 

construídas através de uma estrutura de madeira de modo a criar um bom 

isolamento térmico e circulação de ar. Do lado de fora, o revestimento é obtido 

através da aplicação de borracha líquida, obtendo deste modo uma boa 

impermeabilização e uma tonalidade mais escura na fachada. 

 

 
Ilustração 78 – Exterior (Bow, 2013) 
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6.2. OBJECTOS COM BORRACHA 

6.2.1. RE-TYRE, CARL MENARY (2006) 

 
Ilustração 79 - "Re-tyre" (Coroflot, 2013) 

 

―Re-Tyre‖ é uma forma inovadora de utilizar resíduos de produtos. Utilizando o 

mínimo de recursos, energia e trabalho, para transformar pneus em 

―mobiliário‖. 

 

Este exemplo de Carl Menary transforma o pneu num assento em dois minutos 

usando quatro ―clips‖ de aço. Este tipo de banco tem a vantagem de poder ser 

utilizado tanto no interior como no exterior. Pode ser utilizado com acabamento 

de cera ou coberto com algo decorativo. 

 

 
Ilustração 80 - Assentos Re-tyre (Coroflot, 2013) 



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   120 

Sendo um assento individual, o ―Re-tyre‖ é flexível e adapta-se a cada um dos 

indivíduos. Adicionando um ―elo‖ de ligação entre cada banco é possível criar 

bancos corridos para dois ou mais indivíduos. Podem ser juntos de modo a 

criar um espaço côncavo, convexo, em forma de ―cobra‖ ou formando um 

círculo completo. 

 

 
Ilustração 81 - Sistema de montagem (Coroflot, 2013) 

 

Este produto revoluciona a percepção que se tem dos pneus e cria uma nova 

relação com os produtos reciclados e, deste modo, convida ao pensamento e 

atitudes perante os desperdícios ou resíduos. ―We can’t bury our problems for 

ever, but we can sit on them.‖ (Coroflot, 2013) 
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6.2.2. SALONE DI GOMME, BIENAL DE VENEZA, ITALIA (2008) 

 

 
Ilustração 82 - "Salone di Gomme" (Millegomme, 2008) 

 

Projectado para a Bienal de Arquitectura de Veneza (2008), surge uma 

intervenção reutilizada com pneus usados. Convidados a criar um espaço 

funcional, os arquitectos Mantas Lesauskas, Denis Oudendijk e Jan Korbes, 

através dos pneus usados, criaram um espaço de permanência que as 

pessoas pudessem usufruir. ―So we wanted people not just to pass by but walk 

around it and even stay for a while. We tried to provoke this by adding 2 clearly 

understandable sittings.‖ (Millegomme, 2008) 
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Ilustração 83 - "Salone di gomme" (Millegomme, 2008) 

 

Como Veneza é uma das poucas cidades no mundo que praticamente não tem 

pneus usados, foi necessário trazer de barco cerca de 50 pneus para a zona de 

exposição em Giardini. Os pneus foram posteriormente lavados, cortados e 

fixados uns aos outros. 

 

  
Ilustração 84 - "Model Mantas" (Millegomme, 2008) 
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6.2.3. CHAIR FOR DALI, KEI HARADA (2010) 

 
Ilustração 85 - "Chair for Dali" (Chair, 2013) 

 

Criado pelo designer japonês Kei Harada surgem as cadeiras ―Chair for Dali‖, 

feitas na sua totalidade de borracha. 

 

Harada baseou este projecto na imagem surrealista do fotógrafo americano 

Philippe Halsman, chamada ―Dali Atomicus‖, que ilustra a silhueta da cadeira a 

cair num cenário caótico, que inclui gatos voadores, água e o artista Salvador 

Dali suspenso no ar. 
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Ilustração 86 - "Dali Atomicus" (Chair, 2013) 

 

If I could change one thing about the photograph, I would transform the chair into a 

rubber one; by doing so, i could add a little ease to the photograph because a rubber 

chair would inflict less damage to the floor, walls, and the chair itself. (Chair,2013) 

 

O material elástico permite que a cadeira seja mais maleável, o que faz com 

que a cadeira se ajuste consoante a postura de quem se senta. 

 
Existem duas cadeiras na série ―Chair for Dali‖: uma com a forma das costas 

recta e quadrangular, feita de borracha com 70% de armação e uma com a 

forma das costas redonda, feita de borracha com 90% de armação. (Chair, 

2013) 

 

 
Ilustração 87 - Diferença nas costas das cadeiras (Chair, 2013)  
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6.2.4. RUBBISH (RECYCLED RUBBER SINK), MINARC (2010) 

 

 
Ilustração 88 - "Rubbish" (Neatorama, 2013) 

 

Para um dos projectos dos arquitectos ―Minarc‖, foi criado um lavatório feito 

através de borracha reciclada de pneus. 

 

Tal como descreve o autor foi utilizado o seguinte processo: 

 

The rubber from the tires is melted down and cleansed of debris, and the tiny inherent 

metal fibers that give a tire its road resistance are then formed into a sheet. This sheet 

is stretched over a base frame — made of wood, metal, or any other material out of 

which bathroom furniture can be fashioned— and anchored down by the drain collar. 

This creates a shallow-sloped surface for water to be siphoned away, but not a clunky 

profile; in fact, the material used is so minimal that, the manufacturer claims, the sinks 

use less than one pound of rubber. (Neatorama, 2013) 
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Ilustração 89 - "Rubbish", (Architizer, 2013) 

 

Para se conseguir criar o lavatório, a borracha reciclada é derretida e esticada 

sobre uma base, de modo a criar uma folha fina de borracha. Esta folha é 

posteriormente fixada à estrutura do lavatório. 
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6.2.5. BLACK RUBY, DEBBIE WIJSKAMP (2011) 

 
Ilustração 90 – ―Black Ruby Collection‖ (Black Ruby, 2012) 

 

Através de borracha reciclada de pneus, a designer Debbie Wijskamps, criou 

esta espécie de potes de granulado de borracha. Feito através da mistura de 

grãos de borracha colados uns aos outros de modo a criar os potes com 

diferentes formas e tamanhos. 

 

 
Ilustração 91 - "Black Ruby" (Black Ruby, 2012) 
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6.2.6. TIRED LOUNGE, LEO KEMPF (2011) 

 
Ilustração 92 - "Tired Lounge" (Leo Kempf, 2010) 

 
A cadeira ―Tired Lounge‖ do designer Leo Kempf, surge da experiência de 

utilização de um material diferente. Foi utilizado tiras de borracha de pneus 

usados, fixados a uma estrutura curva. O processo é simples, a borracha foi 

lavada, cortada em tiras e esticada, de modo que fosse possível intercalar as 

tiras e adaptar ao suporte em curva da cadeira. Segundo o autor, a cadeira é 

bastante relaxante e confortável. (Leo Kempf, 2010) 

 

 
Ilustração 93 - "Tired Louge" (Leo Kempf, 2010) 
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6.2.7. RUBBER TABLE, THOMAS SCHNUR (2011) 

 
Ilustração 94 - "Rubber Table" (Table, 2011) 

 
Do designer Alemão, Thomas Schnur, surge esta mesa de borracha. É 

composta por cinco pernas e uma base irregular. Toda a mesa é feita de 

borracha e é criada através de molde. 

 

          
Ilustração 95 - "Rubber Table" (Table, 2011) 

 
A forma de ventosa dos pés da mesa ganha bastante destaque, isto porque 

possibilita a fixação da mexa a várias superfícies e várias inclinações. Esta 

particularidade torna a mesa um produto diferente mas, ao mesmo tempo, a 

mesa passa a ser apenas um objecto e não uma mesa de suporte. (Table, 

2011) 
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6.2.8. RUBBER LAMP, THOMAS SCHNUR (2013) 

 
Ilustração 96 - "Rubber Lamp", Alexander Bohle (Lamp, 2013) 

 

Do interesse do designer Thomas Schnur, pela utilização de borracha nos 

objectos, surge o candeeiro de secretária ―Rubber Lamp‖. Feito através de 

molde o candeeiro é feito de borracha, tendo apenas no interior a parte 

eléctrica e um elemento de metal flexível para que seja possível mudar os 

ângulos de inclinação. 

 
The cover protects the inner components and gives the lamp an organic and warm 

attitude. The shape of the lamp preserves the original form because there is no reason 

to change the anonymous designed shape. (Lamp, 2013) 

 

 
Ilustração 97 - "Rubber Lamp", Alexander Bohle (Lamp, 2013) 
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6.2.9. PROJECT RUBBER, WOUT WESSEMIUS (2013) 

 

 
Ilustração 98 - "Sofa el corâzon", (Wessemius, 2013) 

 

Do designer holandês Wout Wessemius, surge o denominado ―Project Rubber‖. 

Neste projecto Wessemius recorre à borracha proveniente de pneus, um dos 

materiais de sua eleição, para criar variadas peças de mobiliário. (Wessemius, 

2013) 

 

   
Ilustração 99 - "Sofa Gojo", (Wessemius, 2013) 
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Ilustração 100 - "Mirror's", (Wessemius, 2013) 

      

 

Os objectos obtidos por Wessemius provêm principalmente de uma técnica que 

permite esticar a borracha de modo a produzir formatos e contornos diferentes, 

fazendo com que cada objecto criado seja único. (Wessemius, 2013) 

 

 

 
Ilustração 101 - "Table", (Wessemius, 2013) 
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Ilustração 102 - "Shower cabin", (Wessemius, 2013) 

 

 
Ilustração 103 - "Bed", (Wessemius, 2013) 
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Ilustração 104 - "Stool", (Wessemius, 2013) 

 

 
Ilustração 105 - "AjA table", (Wessemius, 2013) 
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6.2.10. NEW YORK AVENUE, CHAKAIA BOOKER (2008) 

 

 
Ilustração 106 - "New York Avenue", (Arts Observer, 2013) 

 

Todos os dias, inúmeros pneus circulam pela ―New York Avenue‖ com o tráfego 

de veículos. Inspirado pelos materiais do dia-a-dia, o escultor Chakaia Booker, 

desenvolve esculturas com base em pneus usados. Os pneus são reciclados, 

cortados, dobrados e colados sobre camadas, de modo a criar formas 

exclusivas e com texturas diferentes. Algumas das suas obras foram expostas 

na ―New York Avenue‖ como forma de, através das suas esculturas, 

demonstrar a globalização e a preocupação pelas questões ambientais e 

ecológicas. (Arts Observer, 2013) 
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Ilustração 107 - "Pass the buck" (2008), (Arts Observer, 2013) 

 

―Pass the buck‖, uma das suas esculturas, é inspirado na Madame CJ Walker, 

a primeira mulher milionária de cor que vendia produtos de beleza. ―the work’s 

concentric circles suggest the pursuit of success and giving back to one’s 

community.‖ (Arts Observer, 2013) 

 

 
Ilustração 108 - Pormenor "Pass the Buck" (2008), (Arts Observer, 2013) 
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Ilustração 109 - "Shape Shifter" (2012), (Arts Observer, 2013) 

 

―Shape Shifter‖ é uma escultura feita para a intervenção realizada na ―New 

York Avenue‖. A sua curvatura abstracta sugere uma figura gesticulando. De 

acordo com o Museu, Booker, para a construção destas grandes obras utiliza 

software de modo a criar modelos detalhados e assim poder construir toda a 

estrutura em madeira ou barras de aço. (Arts Observer, 2013) 

 

 
Ilustração 110 - Pormenor "Shape Shifter" (2012), (Arts Observer, 2013) 
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 Ilustração 111 - "Gridlock" (2008), (Arts Observer, 2013) 

 

―Gridlock‖ é uma escultura que através da interacção de curvas convexas e 

côncavas demonstra a complexidade da viagem de espécie humana ao longo 

da vida. (Arts Observer, 2013) 

 

 
Ilustração 112 - Pormenor "Gridlock" (2008), (Arts Observer, 2013) 

  



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   139 

 
Ilustração 113 - "Take Out" (2008), (Arts Observer, 2013) 

 

Evocando fotografias e reflexões através da sua forma rectangular de quadro 

ou espelho, a escultura ―Take Out‖ convida os espectadores a explorar a 

paisagem urbana da ―New York Avenue‖. (Arts Observer, 2013) 

 

 
Ilustração 114 - Pormenor "Take Out" (2008), (Arts Observer, 2013) 

  



A Borracha como matéria-prima reciclável, aplicada à Arquitectura e Design 

 

Tiago Alexandre Fortunato da Silva   140 
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7. CONCLUSÃO 

 

Na presente dissertação foi demonstrado alguns dos caminhos possíveis para 

o desenvolvimento sustentável na arquitectura. Foram apresentados os 

principais conceitos e informações sobre a sustentabilidade e os materiais de 

modo a que sejam criados projectos mais ecológicos. A borracha, por se tratar 

de um dos materiais sustentáveis, foi estudada e analisada com maior 

pormenor de modo a ser possível compreender as suas características, 

vantagens e desvantagens. 

 

Deste modo é possível comprovar que a borracha não se trata apenas de mais 

um material sustentável, mas sim de um material com grandes capacidades de 

ser incorporado na arquitectura, seja em projectos de raiz ou em projectos de 

reabilitação. São todos estes aspectos que foram desenvolvidos e 

apresentados neste estudo. Como forma de demostrar a utilização da borracha 

são apresentados vários exemplos na arquitectura e no design. 

 

Através da pesquisa realizada, foi constatado que quando este material é 

comparado a outros semelhantes verifica-se que existe uma vasta quantidade 

de aplicações e métodos de utilização, embora se trate de um material com 

pouca visibilidade comercial e seja pouco utilizado. Nestes exemplos é utilizado 

borracha natural/sintética e borracha reciclada principalmente proveniente de 

pneus usados. 

 

A utilização dos pneus usados como matéria-prima é bastante importante, 

principalmente quando cada vez há mais aterros de pneus lotados. Deste modo 

não se está só a utilizar um produto ecológico e sustentável, como se está a 

contribuir para a redução de pneus usados que existem em todo o mundo. Em 

Portugal toda a gestão é feita pela Valorpneu, que após a recolha dos pneus 

reencaminha para os centros de reciclagem e valorização. 
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Para além dos conceitos e dos aspectos técnicos inerentes a este tema, um 

dos pontos fundamentais do estudo é os exemplos. Através dos exemplos foi 

possível constatar que, pelo menos, desde 1981 que a borracha é utilizada em 

arquitectura. Em cada exemplo apresentado a utilização e aplicação não são 

iguais, o que demonstra uma grande versatilidade. Duas das principais 

características são a impermeabilidade e o isolamento acústico. Por este 

motivo este material é preferido por alguns arquitectos para efectuar um bom 

isolamento acústico em salas de espectáculos e em estúdios ou como 

isolamento e revestimento exterior (térmico, acústico e impermeabilizante). 

 

Numa altura em que certos recursos se começam a escassear ou que se tem 

de reduzir a utilização de materiais não ecológicos, este estudo demonstra que 

a borracha é uma boa alternativa e que poderá ser utilizada e desenvolvida em 

bastantes áreas, principalmente na arquitectura e no design. 
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