Que fim têm os pneus usados?

RECAUCHUTAGEM

VALOR

A Valorpneu recolhe e valoriza anualmente mais
de 80 mil toneladas de pneus usados, dando-lhes
o destino correto e maximizando as quantidades
recuperadas para reciclagem, valorização energética
e recauchutagem.

VALORIZAÇÃO
ENERGÉTICA

11.962 Toneladas
2016

23.479 Toneladas

RECICLAGEM

47.099 Toneladas

REUTILIZAÇÃO

929 Toneladas

Exemplos de reciclagem e valorização dos pneus usados
recolhidos pela Valorpneu:
Granulado de borracha
• Campos de relva sintética (enchimento);
• Asfaltos modificados com borracha;
• Pavimentos de parques infantis e recintos desportivos;
• Pisos equestres;
• Rodas de equipamentos móveis.
Combustível nas cimenteiras
• Pneus usados são utilizados como combustível
alternativo no forno das cimenteiras.
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NOVA TABELA
ECOVALOR
Tudo
por um
ambiente
melhor.

O que é o Ecovalor?

Porquê a Valorpneu?

No âmbito da legislação, o Ecovalor é a prestação financeira
devida pelo correto encaminhamento dos pneus em fim de vida.

A Valorpneu, entidade privada e sem fins lucrativos,
é a empresa licenciada para a recolha e valorização
dos pneus usados em Portugal, reciclando-os em novas
matérias amigas do ambiente. Hoje, a Valorpneu recolhe
e valoriza já 100% dos pneus usados.

Assim, quando compra um pneu, veículo, ou equipamento
que o contenha, o Ecovalor representa o seu compromisso,
sem mais quaisquer encargos, para que os pneus usados
não sejam deixados ao abandono, garantindo a sua correta
recolha, transporte e reciclagem. Porque um pneu abandonado
hoje é uma ameaça para o ambiente de amanhã.
Para seu conhecimento e informação, consulte aqui
a nova tabela Ecovalor em vigor (a partir de 1 janeiro de 2018):
Categoria
T
4x4

Ecovalor €/unidade*

Passageiros/Turismo

1,05

4x4 on/off road

1,80

C

Comerciais

1,56

P

Pesados

7,44

A1

Agrícolas (diversos)

2,75

A2

Agrícolas (rodas motoras)

9,05

E1

Industriais (8” a 15”)

E2

Maciço

O que é o sistema SGPU?
É o sistema que a Valorpneu criou e desenvolveu para
organizar e gerir a recolha e reencaminhamento dos pneus
usados. O financiamento do Sistema Integrado de Gestão
de Pneus Usados (SGPU) é assegurado pelos produtores
através do Ecovalor, que permite colocar todo o sistema
em funcionamento, bem como desenvolver ações de
sensibilização e apoiar a investigação científica. O SGPU
estimula a melhoria do desempenho de todos os
intervenientes no ciclo de vida dos pneus.
Como funciona o sistema SGPU?

1,55
3,58

G1

Eng. Civil (< 12.00-24”)

G2

Eng. Civil (>= 12.00-24”)

M1

Motos (> 50 cc)

0,65

M2

Motos (até 50 cc)

0,20

7,99
38,02

F

Aeronaves

1,05

B

Bicicletas

0,07

*Acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Quando compramos um pneu, uma pequena parte
do que pagamos é o Ecovalor. Comprove sempre se
a sua fatura tem discriminado este item. Só assim podemos
dizer que, a cada pneu colocado em Portugal, estamos
a renovar este compromisso que a todos diz respeito: o ambiente!
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