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 ATIC - Associação Técnica da Indústria de Cimento 

• Desenvolve hoje uma actividade de acompanhamento de processos 

legislativos que têm, directa ou indirectamente, impacto na indústria 

de cimento nacional.  

• Áreas de intervenção fundamentais: 

o Ambiente 

o Energia 

o Alterações Climáticas 

o Sustentabilidade 

o Qualidade 

o Tecnologia 

o Competitividade 

o Fiscalidade 

o Saúde e Segurança 
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 ATIC - Associação Técnica da Indústria de Cimento 

• Assegura os aspectos institucionais e de representação da indústria 

cimenteira nacional, nomeadamente das suas três associadas, 

CIMPOR, SECIL e CMP, junto de entidades nacionais, europeias e 

internacionais  

• Participa em vários organismos aos níveis europeu e internacional, 

nomeadamente: CEMBUREAU - Associação Europeia de Cimento, 

CEN - Comité Europeu de Normalização, EUPAVE - Associação 

Europeia de Pavimentos em Betão e FICEM - Federação 

Interamericana de Cimento 

• Desde 1988, é também, por delegação do Instituto Português da 

Qualidade (IPQ), o organismo nacional de normalização sectorial para 

os cimentos e betões. 
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 Túneis - Realidade Europeia e Portuguesa 

• No domínio das soluções rodoviárias, por toda a Europa 

contabilizam-se mais de 700 túneis com extensão superior a 1 Km e 

cerca de uma dezena de túneis com mais de 10 Km, como alternativa 

a fazer face: 

o ao aumento do volume de tráfego 

o a vencer zonas de orografia acidentada 

o como resposta a situações que acarretam condicionantes 

ambientais. 

• Portugal tem vindo a acompanhar esta tendência, existindo no 

território continental cerca de 30 túneis em serviço na Rede Nacional 

de Auto-Estradas sendo que até ao momento o maior é o Túnel da 

Gardunha I e IA, que apresenta uma extensão de aproximadamente 

1620m, sendo parte integrante da A23 
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 Túneis - Realidade Europeia e Portuguesa 

• Quando concluído e em serviço, o Túnel do Marão será o único em 

Portugal com extensão superior a 5600m 

• Ilha da Madeira -  Cerca de 150 túneis em serviço na ilha da 

Madeira, totalizando mais de 41 km de extensão 

• O recurso a túneis não é ditado apenas pela extensão da obra e pelo 

relevo. É também ditado, em ambiente urbano, pela intensidade de 

tráfego (ex. Túnel das Olaias ou do Marquês de Pombal, em Lisboa, 

ou o das Antas, no Porto) 

• O investimento cada vez mais frequente no desnivelamento de 

cruzamentos leva a considerar que o risco de incêndio em túneis 

crescerá na proporção desse investimento. 
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 Histórico de acidentes em túneis 

• Nos últimos anos, têm ocorrido vários acidentes em túneis 

• Esses acidentes provocaram violentos incêndios, com graves 

consequências em termos de: 

o perda de vidas humanas 

o danificação de veículos 

o fortes danos na estrutura e pavimento dos túneis  

• Essas consequências podem ser analisadas na tabela do slide seguinte, 

onde se registam alguns dos mais significativos 

• Realçam-se as condições de temperatura desenvolvida e a respectiva 

duração 
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 Pavimentos em betão 

 

• Dado este enquadramento, a Indústria Cimenteira considera que a 

utilização do betão no pavimento de túneis: 

  pode contribuir de forma relevante para a segurança em túneis em 

caso de acidente, 

 minorando os efeitos decorrentes destes incêndios, tanto em termos 

de perda de vidas humanas como de danos nos veículos e na 

própria estrutura do túnel 
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 Recomendações 

 

• A contribuição da utilização do betão para a segurança em túneis está 

em consonância com algumas recomendações, das quais destacamos: 

o Autoridades  de combate aos incêndios (“Serão os túneis 

suficientemente seguros?” - Congresso do CTIF - Comité 

Internacional de Prevenção & Extinção de Incêndios - Regensdorf, 

Suíça, 8 de Novembro de 2002):  

“O pavimento das estradas deve ser incombustível, não deve emitir 

fumos tóxicos e deve ser de cor clara para melhorar a visibilidade. 

Deve, por conseguinte, preferir-se como material o betão em 

detrimento do pavimento de asfalto tradicional que se incendeia e 

emite gases tóxicos”  
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 Recomendações 

o AIPCR (“Association Mondiale de la Route”) - Enciclopédia 

Electrónica, “Manuel des Tunnels Routiers” - “Exploitation des 

Tunnels Routiers” - 29.09.2011: 

- Les matériaux utilisés pour les structures et les équipements d'un 

tunnel ne doivent ni bruler, ni produire de grandes quantités de 

fumées toxiques si un feu se déclare dans le tunnel. 

- Il est impossible d'empêcher la génération de gaz par l'incendie, 

mais les risques peuvent être réduits par le choix des matériaux 

ainsi que par la conception des dispositifs de sécurité tels que les 

issues de secours qui peuvent réduire l'exposition au risque  

- Les chaussées sont composées de béton de ciment ou d'asphalte 

-Parmi ces matériaux, seul le béton de ciment n'est pas 

combustible et ne soulève aucune question quant à son utilisation 

en tunne 
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 Objectivos da Indústria Cimenteira 

• Apesar das recomendações referidas, não existem medidas 

regulamentares no âmbito da segurança em túneis que considerem os 

pavimentos 

• Perante esta  realidade, a Indústria Cimenteira, tendo em mente a 

contribuição que o pavimento em betão poderá ter para aumentar a 

segurança em túneis e minimizar as consequências dos incêndios que 

possam ocorrer,  pretende: 

 sensibilizar os agentes decisores a reflectir sobre esta temática de 

forma conscienciosa 

 sensibilizar as autoridades para a necessidade de criação de uma 

medida legislativa nacional, estabelecendo ou recomendando  a 

utilização de pavimentos de betão em túneis rodoviários 
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A Indústria Cimenteira assenta a sua argumentação, em relação à contribuição 

que a utilização do betão no pavimento de túneis tem para a segurança dos 

mesmos, em 4 vertentes, atendendo às características do próprio produto: 
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 Segurança ao Fogo 

Maior segurança  em caso de incêndio para as pessoas e para a 

estrutura, permitindo a evacuação  da via e a intervenção das equipas de 

salvamento 

 

• Estabilidade em caso de incêndio 

O betão não apresenta danos significativos, preservando grande parte 

das suas características mecânicas 

• Boa reacção ao fogo 

Devido à sua composição mineral, o betão é um material inerte, 

estável e não inflamável, daí resultando pavimentos incombustíveis, 

não ardendo nem libertando fumos  
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• Ausência de carga térmica 

Sendo incombustível, o betão é considerado um material de elevada 

segurança contra incêndios, apresentando uma evolução muito lenta 

da temperatura no seu interior, devido a: 

 Baixa condutividade térmica 

 Elevada capacidade térmica 

 Elevada compacidade 

• Acessibilidade das equipas de salvamento 

O facto de o betão não libertar fumos, gases tóxicos ou substâncias 

nocivas garante a acessibilidade e visibilidade dos bombeiros nas 

operações de salvamento  
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 Segurança na circulação 
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 Segurança na circulação 

Maior luminosidade dos pavimentos em betão contribui para o aumento 

da vigilância dos condutores, reduzindo o cansaço e os acidentes  

 

• Claridade e brilho dos pavimentos em betão 

A luminosidade e reflectância natural destes pavimentos favorecem a 

identificação das formas e uma melhor percepção das distâncias de 

segurança 

• Distância de travagem mais curta 

Melhor aderência ao solo devido a um elevado coeficiente de fricção 

potencia a segurança dos condutores em situação de travagem, 

reduzindo a possibilidade de acidente 
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• Ausência de danos em caso de derrames de hidrocarbonetos 

O betão é inerte em relação a estes compostos, mantendo a sua 

integridade em caso de derrames acidentais 

• Menor ocorrência de irregularidades/danos superficiais 

A ausência de rodeiras e outras patologias superficiais contribui de 

forma significativa para a diminuição do número de acidentes 
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 Durabilidade e Manutenção 

A necessidade de manutenção ao longo da vida útil do pavimento de 

betão é diminuta, reduzindo consideravelmente os custos inerentes a esta 

actividade  

 

• Longevidade 

A durabilidade que os pavimentos em betão proporcionam é 

frequentemente superior a 40 anos de vida útil 

• Redução dos constrangimentos de tráfego 

A perturbação do tráfego é minimizada, conduzindo a uma diminuição 

do risco de acidentes e evitando também perdas de tempo com 

itinerários alternativos 
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• Rápida retoma da operacionalidade 

Os danos que eventualmente surjam são muito limitados e de 

reparação simples 

• Redução de acidentes de trabalho 

A reduzida necessidade de intervenções para manutenção implica um 

menor número de acidentes de trabalho 

• Resistência Química 

O betão é resistente ao combustível dos automóveis, não se 

danificando com derrames acidentais, permitindo o escoamento 

directo de produtos perigosos 
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 Segurança Sustentável 

O contributo dos pavimentos em betão para o desenvolvimento 

sustentável assenta numa poupança efectiva dos consumos energéticos e 

redução das emissões de gases com efeito de estufa  

 

• Menores necessidades de iluminação 

Dada a sua luminosidade, os pavimentos em betão requerem menos 

iluminação, reduzindo o consumo de energia, o investimento inicial e 

os custos de manutenção 

• Menor consumo de combustível 

De acordo com diversos estudos, na fase operacional, os pavimentos 

em betão conduzem a um menor consumo de combustível, 

especialmente nas viaturas pesadas, devido à elevada rigidez do 

pavimento 
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• Poupança de recursos 

O reduzido número de intervenções para manutenção e reparação, 

aliado a uma longa vida útil do pavimento, conduzem a uma 

poupança significativa no consumo de matérias-primas, energia 

consumida e redução de emissões de gases com efeito de estufa 

• Reciclagem 

Na fase final de vida, o pavimento em betão pode ser reciclado em 

agregados, que podem ser reutilizados em camadas de base ou em 

novo betão 
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