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Resumo
A indústria de reforma de pneumáticos tem um subproduto – pó de raspa que é
proveniente do processo de raspagem de pneus. Este pó foi considerado no
passado como lixo, sendo pago para ser removido. Porém, atualmente, tem
aumentado a sua procura, uma vez que pode ser reutilizado pela própria indústria de
borracha em diferentes partes, conforme aplicação do artefato ou utilizado em
tatames, quadras de futebol society, além do apelo ecológico. A partir de
informações atualizadas do mercado gerador deste subproduto – o transporte de
cargas e de passageiros pelo modal rodoviário – nota-se uma forte tendência de
manutenção da produção do pó de raspa. Os fabricantes de insumos para esta
indústria de reforma de pneus, as associações de classe e, mais recentemente, os
fabricantes de pneus são os grandes incentivadores desta evolução tecnológica
motivando a competitividade. A importância da reforma é tão grande que é
representada por um volume de pneus maior do que o de pneus novos. Além do
custo da reforma ser menor do que a compra de um pneu novo, um pneu pode ser
reformado por várias vezes, dependendo da sua aplicação e tipo de manutenção.
Atualmente o pó é disponibilizado sem qualquer tratamento físico ou químico para
retirada por empresas as quais, via de regra, oferecem certificados de destinação
ambientalmente corretas. Quando este pó é reduzido em tamanho ou simplesmente
separado em diferentes bases granulométricas, seu valor varia com aumento
proporcional para menores tamanhos de pó de borracha. Através de análise de
tendências do setor de reforma de pneus e análise financeira de uma proposta de
tratamento do pó de raspa, este trabalho busca avaliar a viabilidade de investimento
pelo próprio reformador em sistema de separação e classificação granulométrica do
subproduto. Esta análise se mostrou inviável, sugerindo, porém que novos modelos
de coleta, armazenamento, distribuição e gestão das informações sejam propostos e
testados.
Palavras-chave: pó de raspa; reforma de pneumáticos; pneus de carga; reciclagem;
competitividade.

Abstract
Technical-Financial Feasibility Analysis of an Investment in the Trucks and
Busses Retread Industry to Treat Its Process Sub-Product
The tire retread industry produces a sub product – tire buffing, which, is generated
during the tire retread process. This powder was considered as trash in the pass, and
retread shops needed to pay for its removal. However, nowadays, it has been
intensively requested, once it can be recycled by the rubber goods industry and
others, like sports court, besides the ecological appeal. From updated information
coming from cargo and passenger transportation, which is still so much dependent
on the road modal, it can be noticed that trends on tire buffing production will be kept
constant. The suppliers of raw material to tire retread industry – rubber product
producers, local and federal associations, and also tire manufacturers – which
recently started acting strongly on tire retread market,

are leading technology

evolution which motivates competitiveness. The importance of retread market is
showed by a higher number of these tires when compared the new ones. Besides
having costs lower than a new tire, the tire can be retreaded many times, depending
on its application and a proper maintenance. Nowadays, tire buffing is sold with no
further physical or chemical treatment by retread companies. A correct environmental
disposal document has been normally provided by collectors. The tire buffing prices
increase as the particle size is reduced. This dissertation intends to evaluate the
feasibility of an investment in a tire buffing grain size separation system by the
retreader after a market trend and a financial study. The results showed that the
proposal is not feasible, but it is suggested that a new business model to collect,
stock, distribute, and manage the information is proposed and tested.
Keywords: tire buffing; tire retread; cargo tire; recycling; competitiveness.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria de reforma1 de pneumáticos tem como mercados os usuários de pneus
destinados ao transporte de cargas e passageiros além de veículos de passeio. No
primeiro caso – transporte de cargas e passageiros – a reforma de pneus é um
procedimento que reduz significativamente os custos operacionais de uma frota,
reduzindo assim o custo dos bens vendidos aumentando também a competitividade
das indústrias. Para ilustrar esta afirmação a Associação Brasileira do Segmento de
Reforma de Pneus – ABR, estima que a reformação de um pneu reduz o seu custo
por quilometro rodado em 57%; isso porque um pneu reformado apresenta
rendimento quilométrico semelhante ao pneu novo, com custo 70% menor; além
disso, um pneu é reformado, em média, duas vezes, oferecendo assim três vidas
úteis para cada pneu à um custo menor. A ABR (ABR, 2009) estima que o pneu é o
segundo custo no transporte rodoviário – ele perde apenas para o combustível –
diesel. No caso do mercado dos veículos de passeio, a reforma tem menor impacto
econômico devido à menor diferença de preço entre o pneu novo e o reformado.
Por estes motivos, este trabalho focará apenas os pneus reformados para o
segmento de transportes de cargas e passageiros.
O Brasil tem o segundo maior mercado de pneus reformados (ABR, 2009), atrás
apenas dos Estados Unidos. São mais de 1.500 empresas reformadoras produzindo
em torno de 8 milhões de pneus reformados por ano, o dobro dos pneus novos
comercializados no mesmo período pelas empresas pneumáticas. Um pneu
reformado tem vida útil próxima a de um pneu novo e, algumas vezes, pode até
superá-lo com um preço 70% inferior. Esta indústria, em uma das fases de
produção, a raspagem, tem um subproduto – pó de raspa que, como o nome próprio
diz, é um pó de granulometria variável em função do equipamento e do processo de
raspa aplicado ao pneu. Este pó foi considerado no passado como lixo - indesejável,
sendo pago pela indústria da reforma de pneus para tê-los removido. Com a

1

Existem, basicamente, três processos de reforma atualmente aplicados em pneumáticos
no Brasil: Recauchutagem, Recapagem e Remoldagem. A Remoldagem teve um recente
crescimento na participação no segmento de pneus de veículos de passeio no Brasil, em
meio a diversas controvérsias com produtores de pneus novos e reformadores
(recauchutadores e recapadores); estes processos serão detalhados no decorrer deste
trabalho.
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tendência mundial de preocupação com meio ambiente, tem aumentado a procura
deste pó de raspa, uma vez que pode ser reutilizado pela própria indústria de
borracha em diferentes partes, conforme aplicação do artefato ou utilizado em
tatames, quadras de futebol society. Pesquisando-se a indústria de reforma e
pneumáticos novos nota-se que não há qualquer sinal de tendência de redução de
sua produção. Isso porque o Brasil é fortemente dependente do transporte rodoviário
em sua matriz de transportes, principalmente a de cargas. A cadeia logística vem
sendo, cada vez mais, alvo de estudos para facilitar escoamento de bens pelo menor
esforço e custo. As associações de classe vêm se envolvendo cada vez mais
visando contribuir com os transportadores na otimização destas operações. Como o
transporte é um importante componente de custo de todos os bens comercializados,
a sua negociação influencia muito a competitividade da indústria produtora.
No mesmo mercado, para contribuir com a mitigação dos impactos ambientais
gerados pelo descarte de pneumáticos, Bridgestone Firestone, Goodyear, Michelin e
Pirelli,

associados

da

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DA

INDÚSTRIA

DE

PNEUMÁTICOS, ANIP (ANIP, 2009), criaram em 2007 a RECICLANIP, sendo uma
importante iniciativa focada na área de responsabilidade pós-consumo para dar
continuidade a um projeto iniciado pela própria ANIP em 1999 pelo Programa
Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis. Até o momento os
investimentos ultrapassaram a marca de US$ 37 milhões com a destinação de forma
ambientalmente correta a mais de 200 milhões de pneus de automóveis. Para
alcançar esse resultado, a RECICLANIP estabelece parceria com Prefeituras
Municipais para a coleta e logística de transporte até a destinação final
ambientalmente correta. Até Agosto de 2009 a entidade conta com 408 pontos de
coleta em 21 Estados (RECICLANIP, 2009).
A RECICLANIP (RECICLANIP, 2009) cita as formas de destinação regulamentadas
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA apud RECICLANIP, 2009), como ambientalmente corretos que são o coprocessamento, a laminação, o asfalto-borracha e os artefatos em geral. O coprocessamento é o uso como combustível alternativo em fornos de cimenteiras em
substituição ao coque de petróleo; a laminação é o uso de pneus não radiais
cortados em lâminas para a fabricação de percintas para a indústria moveleira, solas
de calçados, dutos de águas pluviais entre outras; o asfalto-borracha é a adição de
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pó de borracha da trituração de pneus inservíveis na massa asfáltica; e os artefatos
de borracha que utiliza-se do pó de borracha da trituração de pneus inservíveis na
produção de itens como tapetes para automóveis, pisos industriais, pisos para
quadras poli-esportivas, e artigos para jardinagem.
Segundo Eliane Kamimura (Kamimura, E.; 2002) em sua dissertação à Mestre em
Engenharia Civil intitulada Potencial de Utilização dos Resíduos de Borracha de
Pneus pela Indústria da Construção Civil:
A utilização dos pneus descartados como combustível em fornos de
indústrias de cimento apresentam as seguintes vantagens: elimina
totalmente o pneu descartado; não produz resíduos; tem a
capacidade de usar grandes volumes de pneus descartados;
conserva os recursos naturais de combustível fóssil; não requer
nenhum pré-processo (retalhação); sua queima produz menos
emissões do que a queima de carvão e são amparados por lei.
(Kamimura, E.; 2002)

Ratificando-se a tendência mundial iniciada no final do século passado na busca de
alternativas que mitiguem os impactos ambientais, Sandra Bertollo (BERTOLLO,
2002) em sua tese na Escola de engenharia de São Carlos – SP intitulada Avaliação
Laboratorial de Misturas Asfálticas Densas Modificadas com Borracha Reciclada de
Pneus já concluía, entre outras, que:
[...] a incorporação de borracha triturada de pneus em pavimentação
asfáltica pode ser uma das alternativas tecnicamente viáveis de
reciclagem para esse tipo de resíduo. A incorporação em pavimentos
asfálticos também se destaca pelo potencial de consumo de pneus
inservíveis [...]

Esta conclusão é hoje uma realidade. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis – ANP estabelece pela Resolução ANP nº 39, de 24.12.2008 –
DOU 26.12.2008 e Regulamento Técnico ANP nº 5/2008, de 24 de dezembro de
2008 as especificações de cimentos asfálticos de petróleo modificados por borracha
moída de pneus, designados como Asfaltos Borracha para comercialização no
território nacional.
A indústria de reforma no Brasil vem continuamente otimizando seus processos. Os
fabricantes de insumos para esta indústria, além dos fabricantes de pneumáticos
novos, através de suas coligadas ou unidades de negócio, e as associações de
classe são os grandes incentivadores desta evolução tecnológica motivando a
competitividade.
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Porém, retornando-se aos reformadores de pneumáticos, o pó de raspa é
comercializado a empresas coletadoras sem qualquer tratamento físico ou químico
prévio e, em geral, sem a devida preocupação ambiental, dada a pequena
quantidade gerada. Atualmente as empresas coletadoras, via de regra, vêm
oferecendo certificados de destinação ambientalmente correta.
Quando este pó é reduzido em tamanho ou simplesmente separado em diferentes
bases granulométricas, seu valor varia inversamente proporcional ao tamanho de pó
de borracha.
Atualmente os empresários do setor de reforma percebem que o valor do pó de
raspa vem crescendo, porém sem que ele, empresário, entenda claramente os
porquês e o nível ideal de preço. Assim eles vêm recebendo constantes propostas
para vender o pó de raspa, sem saber o seu real valor.
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2 OBJETIVOS
Uma grande questão que surge neste processo está na viabilidade de um
investimento em um reformador de pneus visando agregar valor à este subproduto,
obtendo-se um maior valor monetário no seu descarte. Assim, o presente trabalho
pretende avaliar a viabilidade técnica e financeira de um investimento na
classificação granulométrica do pó de raspa – subproduto do processo de raspa na
reforma de um pneumático – pela própria indústria da reforma. Sabe-se que pó de
raspa de menores granulometrias tem maior valor agregado e, então, maior preço de
comercialização. A apropriada classificação do pó de raspa agrega valor ao mesmo.
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3 METODOLOGIA
Busca-se, neste trabalho, coletar e organizar informações que ilustrem a atual
situação da indústria da reforma de pneumáticos de carga e passageiro no Brasil e
também que indiquem tendências no longo prazo que possam comprometer a
análise de viabilidade. As informações são coletadas através de contatos com
associações de classe atuantes nos segmentos de pneus, reforma, transportes e
equipamentos, assim como contatos diretos com proprietários e gerentes
operacionais de empresas reformadoras no Brasil.
A análise de viabilidade considerará o investimento necessário para classificação ou
separação granulométrica do pó de raspa, assim como as vantagens financeiras
resultantes da mesma.
Este trabalho está delimitado por limites de controle a saber:
•

Tipos de reformadores

Serão considerados, para este trabalho, apenas os reformadores de pneus
destinados ao transporte de carga e passageiro. Este universo está descrito durante
o trabalho.
•

Tipos de processo de classificação do pó de raspa

Serão considerados, para este trabalho, apenas a separação física para redução
granulométrica do pó de raspa. Para efeito de cálculo de viabilidade, serão
considerados todo o descarte, inclusive as maiores partículas consideradas
indesejáveis e que, provavelmente, terão valorização inferior à condição atual.
•

Limites regionais

Serão considerados, para este trabalho, apenas reformadores constituídos e em
produção regular em território brasileiro. A ABR – Associação Brasileira do
Segmento de Reforma de Pneus será a associação considerada para coleta destas
informações.
•

Resultados esperados

Caso o trabalho apresente resultado positivo em termos de viabilidade financeira
para este investimento, o reformador de pneus será mais competitivo no mercado
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em que atua. Para tal, a análise de continuidade do cenário atual se faz importante
para garantir perenidade no investimento.
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4 SETOR DE TRANSPORTE NO BRASIL
Neste capítulo pretende-se fornecer informações relacionadas aos volumes e
tendências do setor de transportes de carga e passageiros no Brasil e, em alguns
casos, comparativos com outros países.
4.1

A Evolução da Matriz de Transporte Nacional

A indústria do transporte no Brasil ainda é muito dependente do transporte
rodoviário, segundo o relatório executivo do Plano Nacional de Logística e
Transportes – PNLT emitido pelos Ministérios dos Transportes e da Defesa (2007).
O Gráfico 1, elaborado a partir de informações2 apresentadas pelo assessor técnico
da NTC&Logística (2007), Neuto Gonçalves dos Reis, em uma palestra com o tema
a Avaliação do Setor Rodoviário de Cargas sobre o Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC e o PNLT na 2ª Conferência Nacional de Infra-Estrutura
Logística em 04 de Setembro de 2007, denota que desde 1996 percebe-se uma
redução da participação do modal rodoviário no transporte de cargas, porém de
forma muito modesta para as necessidades atuais de competitividade mundial.

Gráfico 1 - Evolução da matriz de transporte nacional
2

Até o ano 2000 estes dados eram fornecidos pelo GEIPOT – Grupo Executivo de
Integração da Política de Transportes. Atualmente o PNLT - Plano Nacional de Logística e
Transportes – em desenvolvimento pelo Ministério dos Transportes – MT, em cooperação
com o Ministério da Defesa – MD, através do CENTRAN – Centro de Excelência em
Engenharia de Transportes vem buscando a formalização de instrumentos de análise
logística com critérios que dêem maior suporte ao planejamento público e/ou privado, na
infra-estrutura e nos transportes.
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Fonte: NTC&Logística (2007)

Conforme o PNLT (2007), “atualmente, a divisão modal dos transportes mostra 61%
dos fluxos no modal rodoviário, 30% no ferroviário, 4% no hidroviário e no dutoviário
e 1% na cabotagem, como registra o Gráfico 2, desconsiderado o modal aéreo”.

Gráfico 2 -Divisão modal – rede básica de 2007
Fonte: PNLT (2007)

Os objetivos dos investimentos recomendados até 2023 em todo o país pelo mesmo
plano (PNLT, 2007, p.10) também visam modificar a matriz de transportes no Brasil.
O Gráfico 3 (PNLT, 2007, p.11) mostra a situação da distribuição em 2005 e a
evolução pretendida pelo plano para 2025. Nota-se uma positiva modificação entre
os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.
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Gráfico 3 – Matriz de transporte atual e futura
Fonte: PNLT (2007)

O mesmo PNLT (2007) elaborou simulações que apontam para um acirramento
dessa divisão modal a favor do modo rodoviário, que passaria a 62%, caso os
investimentos previstos no Plano não se realizarem.
A Política Global para o Setor, segundo o PNLT (2007), diz que para a obtenção de
um crescimento econômico sustentável e para o efetivo desenvolvimento social de
um país, uma das condicionantes indispensáveis é a disponibilidade de uma infraestrutura de transportes eficiente de tal forma que propicie uma oferta de serviços
aos menores custos possíveis, atenda à demanda mediante uma apropriada
alocação de recursos normalmente escassos e apresente os melhores retornos
possíveis para a sociedade.
Quando se referencia aos custos do transporte de cargas, nota-se que o Brasil tem
custos logísticos altos quando comparados com outros países. A Tabela 1 extraída
do PNLT (2007) apresenta estes custos em relação ao respectivo PIB. Dos países
considerados, o Brasil tem custos menores apenas que a Argentina e o Peru.
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Tabela 1 – Custos de logística em % do PIB
Fonte: PNLT (2007)

Este nível de custos, principalmente quando comparado com outros países, afeta
diretamente a competitividade do Brasil.
4.2

A Matriz de Transporte pelo Mundo

Este alto custo é conseqüências de fatores como da própria distribuição da matriz de
transportes e a falta de infra-estrutura. A Tabela 2 é extraída do PNLT (2007) e
permite comparar a distribuição percentual de uso dos modais rodoviário, ferroviário
e aquaviário no Brasil com alguns outros países de variados tamanhos relativos ao
Brasil. Pode-se notar nesta tabela o alto grau de dependência do Brasil no modal
rodoviário, principalmente considerando suas grandes dimensões. É sabido que o
transporte rodoviário para longa distância é inviável por seu alto custo. Neste caso
os ferroviários e hidroviários apresentam menores custos.
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Tabela 2 - Matriz de transportes – comparativo internacional (em % do total)
Fonte: PNLT (2007)

O Programa de Aceleração do Crescimento visa a expansão do crescimento do
setor (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2008). Este programa estabeleceu
um novo modelo de investimentos em infra-estrutura para estimular os setores
produtivos proporcionando benefícios sociais para todo o país. No momento da
elaboração deste trabalho, o Comitê Gestor do PAC monitorava 2.198 ações
(REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2008). O mesmo documento mostra que,
do início do PAC até setembro de 2008 foram concluídas 190 ações – 9% do total
sendo 86 de logística, 103 de energia e uma da social-urbana. Destacando a área
de logística, foi investido um montante de R$ 30,6 bilhões nas ações concluídas
(REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2008).
4.3

O Transporte de Cargas – Estrutura

Devido a um crescimento desordenado, o Brasil não detinha domínio da informação
quantitativa e qualitativa de sua frota de veículos de carga até início do século XXI,
quando iniciativas tomadas focaram pesquisar um panorama completo deste setor.
4.3.1 O Cadastramento da Frota Nacional
Todas estas ações exigiram um conhecimento maior do setor. Assim, a ANTT –
Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a missão de regular e fiscalizar a
prestação dos serviços de transportes terrestres, estabeleceu a obrigatoriedade de
cadastramento gratuito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Carga – RNTRC a todas as empresas constituídas neste escopo. O instrumento
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usado para este cadastramento foi a Resolução ANTT nº 1.737, de 21 de novembro
de 2006. Segundo o órgão, somente após certificados os transportadores estarão
habilitados ao exercício da atividade. O causador principal desta decisão foi a falta
de informações confiáveis deste segmento.
A ANTT, de acordo com a Lei nº 10.233 de 05 de junho de 2001 (MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, 2009) tem a competência de habilitar os transportadores,
promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas
constituídas e operadores autônomos, além de organizar o Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Carga.
Segundo a própria agência, este registro trará benefícios aos transportadores,
usuários e país como um todo conforme abaixo:
Aos Transportadores: regularização do exercício da atividade através
da habilitação formal; disciplinamento do mercado; identificação de
parâmetros de participação no mercado; conhecimento do grau de
competitividade, e inibição da atuação de atravessadores não
qualificados.
Aos Usuários: maior informação sobre a oferta de transporte; maior
segurança ao contratar o transportador; redução de perdas e roubos
de cargas, e redução de custos dos seguros.
Ao País: conhecimento da oferta do transporte rodoviário de cargas;
identificação da distribuição espacial, composição e idade média da
frota; delimitação das áreas de atuação (urbana, estadual e regional)
dos transportadores; conhecimento da especialização da atividade
econômica (empresas, cooperativas e autônomos), e fiscalização da
atividade.

Assim, o Brasil obtém um panorama mais confiável da situação logística. Em breve
resumo, com uso da Tabela 3 do (ANTT, 2009), conclui-se que os veículos
pertencente a autônomos representam 55,6% de toda frota nacional, sendo os
demais pertencentes à empresas transportadoras e cooperativas. Na mesma tabela
pode-se notar o perfil dos transportadores com média de 1,3 veículos por autônomo,
5,2 veículos por empresa de transportes e 10,3 veículos por cooperativa.
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Tabela 3 – Transportadores e frota de veículos
Fonte: ANTT (2009)

Até 09/02/09 a ANTT (ANTT, 2009) já havia registros de 1.883.485 veículos de carga
com idade média de 16,8 anos, conforme a Tabela 4 (Idade Média dos Veículos).

Tabela 4 – Idade média dos veículos
Fonte: ANTT (2009)

Este é mais um dos fatores que aumentam os custos com transportes e reduz a
competitividade do país, além de contribuir com os altos índices de acidentes.
4.3.2 Faturamento da Indústria de Transportes de Carga
O faturamento do setor de transporte de cargas em 2006, segundo o COPPEAD –
Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, apud NTC&Logística – Associação Nacional do Transporte de
Cargas e Logística foi de R$ 154,8 bilhões com participação de 6,7% no PIB no
mesmo ano. Esta mesma fonte indica que o transporte rodoviário de cargas no
mesmo período foi de R$ 128,9 bilhões (mais de 80% do faturamento total de
cargas) com participação de 5,6% no PIB. Estes dados corroboram a alta
dependência do transporte rodoviário no sistema logístico brasileiro.
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4.3.3 Indústria Automotiva
Outra indicação de que esta reversão tão necessária na matriz intermodal não deve
ocorrer na velocidade desejada é a evolução das montadoras de veículos próprios
para o transporte de cargas rodoviárias. Segundo a Anfavea – Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores – Brasil, o número de caminhões novos,
nacionais e importados, licenciados em 2007 foi de 98.498 unidades que representa
um aumento de 29,2% sobre 2006 (ANFAVEA, 2008). Em 2008 foram vendidas
122.107 unidades que representam 24% a mais do que em 2007 (ANFAVEA, 2009),
mesmo com a crise financeira internacional iniciada em Setembro de 2008 tendo
afetado dramaticamente o Brasil (UFRJ e COPPEAD, 2008).

4.3.4 As Rodovias no Brasil
A condição atual da malha rodoviária é mais um dos fatores que aumentam o custo
dos transportes com conseqüente perda de competitividade. O Brasil possui
1.765.278 km de rodovias em todo o país dos quais 211.679 km são pavimentadas o
que representa 12,0%, segundo o Ministério dos Transportes através do DNIT –
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes apud Plano Nacional de
Viação - PNV (2008). O Gráfico 4 ilustra a condição da malha rodoviária por trechos
pavimentados, planejados e não pavimentados.

Gráfico 4 – Condições da malha rodoviária
Fonte: DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (PNV, 2008)
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4.3.5 Rodovias Brasileiras – Comparação Internacional
Quando comparadas as condições e percentuais de pavimentação das rodovias
nacionais com as internacionais (Vianna, G; 2007), o Brasil fica em um modesto 20º
lugar. A Tabela 5 mostra esta comparação.

Tabela 5 – Comparativo internacional de pavimentação de rodovias
Fonte: Vianna, G (2007)

O trabalho apresentado por Geraldo Viana mostra o quão longe do ideal está o
Brasil em termos de pavimentação de rodovias, independente da colocação que
ocupa. O alto custo decorrente do aumento de manutenção requerido dos veículos,
associado ao excessivo tempo de transporte nestas condições, traz ao Brasil uma
perda na competitividade internacional.
4.4

Indústria dos Transportes de Passageiros no Brasil

Para avaliação do transporte de passageiros, estudou-se o modal rodoviário, seja
municipal ou intermunicipal.
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4.4.1 Transporte Intermunicipal - Passageiros
O transporte intermunicipal de passageiros vem sendo atendido especialmente pelos
modais rodoviário e aéreo, enquanto os ferroviário e aquaviário continuam em
proporções

pouco

relevantes

no

cenário

nacional

(MINISTÉRIO

DOS

TRANSPORTES, 2007). O transporte de passageiros rodoviário se mostra em
redução gradativa segundo o Ministério dos Transportes (2008). Segundo o
Secretário de Política Nacional de Transportes, em aproximados 20 anos, houve
uma redução de 45% no número de passageiros transportados. As prováveis causas
da redução identificadas pela mesma fonte são a evolução tecnológica no campo
das telecomunicações e internet, o transporte irregular – clandestino, a concorrência
com automóveis facilmente financiáveis e a concorrência do avião – várias empresas
entrantes com estratégias de baixo custo – baixa tarifa.
O PNLT (2007) aponta para uma saturação nos níveis de serviços oferecidos pelo
transporte rodoviário em paralelo aos problemas de infra-estrutura disponível para
pleno atendimento pelo transporte aéreo; estes elementos vêm estimulando
oportunidades de tornar grandes projetos de transportes coletivos por ferrovias de
alta velocidade, tanto citados nas últimas décadas. O mesmo relatório PNLT (2007)
ainda destaca que as já regradas PPPs – Parcerias Público–Privadas poderão ser
um facilitador neste processo. Duas barreiras são identificadas na evolução do
processo de implantação de sistemas intermunicipais de modais mais eficientes:
receios do alto preço influenciar na demanda e o fato de não possuir-se uma
regulação para um investimento com retorno de longo prazo, embora as parcerias
público-privadas sejam uma opção.
O anuário da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (2008), que trata
do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros,
apresenta a evolução do transporte de passageiros “semi-urbano” e “acima de 75
km”. A Tabela 6 foi adaptada de informações dos anuários da ANTT – Agência
Nacional de Transportes Terrestres (2007; 2008) para mostrar dados de 2003 a
2007. Importante ressaltar que os dados disponibilizados pelas ANTT e ANAC no
PNLT (2007) não contemplam dados de transporte de passageiros individuais ou
coletivos por automóveis, aviões privados, em viagens regulares ou não, de
fretamento ou mesmo turismo.
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Tabela 6 – Transportes terrestre de passageiros – semi-urbano e rodoviário
Fonte: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (2007; 2008)

O Gráfico 5 mostra a evolução do transporte de passageiros nestas modalidades. Os
dados de 2007 confirmam a tendência de ligeira queda observada há dois anos.

Gráfico 5 – Tendência do transportes terrestre de passageiros – semi-urbano e rodoviário
Fonte: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (2007)

Ressalta-se que, o Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998 - PERMISSÃO E
AUTORIZAÇÃO (DOU, 1998) que dispõe sobre a exploração mediante permissão e
autorização de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros e dá outras providências, assim define o serviço de transporte
rodoviário interestadual semi-urbano de passageiros:
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[...] aquele que, com extensão igual ou inferior a setenta e cinco
quilômetros e característica de transporte rodoviário urbano, transpõe
os limites de Estado, do Distrito Federal, ou de Território.

4.4.2 Transporte Municipal – Passageiros
O transporte municipal, ou urbano, apresenta relativa estabilidade, conforme Gráfico
6 extraído do Anuário da NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (2008) mostra evolução de passageiros transportados nas capitais
brasileiras São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre,
Salvador, Fortaleza, Curitiba e Goiânia, como referência, nos meses de Abril e
Outubro de 1994 a 2007.

Gráfico 6 – Evolução de passageiros transportados nas capitais brasileiras
Fonte: NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2008)

A ANFAVEA (2004), apud Oliveira, A.D. e Fagá, M.T.W., (2005) estima a frota de
ônibus no Brasil de 115 mil unidades.
Com todas estas informações, conclui-se o quão dependente o Brasil está da
indústria de pneumáticos. A seguir estão apresentados os números deste setor.
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5 INDÚSTRIA DE PNEUS NO BRASIL3
A ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (2008), foi fundada em
1960 e representa tanto a indústria de pneus como a de câmaras de ar instaladas no
Brasil compreendidas por oito empresas e 14 fábricas instaladas nos Estados de
São Paulo (sete), Rio de Janeiro (duas), Rio Grande do Sul (duas), Bahia (duas) e
Paraná (uma). Segundo a própria ANIP (2008), esta indústria responde por 21 mil
empregos diretos e 100 mil indiretos. Esta indústria possui uma rede de
revendedores com 4 mil lojas autorizadas gerando mais 40 mil empregos.
A ANIP (2008) sintetiza um pneu assim:
A aparência externa remete à borracha. Ninguém imagina, no
entanto, que a consistente circunferência fabricada para rodar por
milhares de quilômetros em todos os tipos de estrada, campos
enlameados, pedras, desertos e até terras geladas conta com muitos
outros itens que são responsáveis pela estabilidade necessária para
garantir a segurança dos motoristas.
A combinação perfeita de matérias-primas, como borracha natural,
derivados de petróleo, aço e produtos químicos, dá origem ao pneu,
considerado um dos principais componentes dos automotivos. A
parcela de utilização de cada um desses itens na fabricação varia de
acordo com o uso que será dado ao produto final. Prova disso é a
diferença da composição entre os pneus de passeio e de caminhão,
por exemplo.
No pneu de passeio predominam os derivados de petróleo e
produtos químicos, constituindo 36%, a borracha natural representa
36% e o material metálico (aço) conta com 18%. Os pneus de
automóveis são projetados para suportar altas velocidades, enquanto
que os pneus de carga prevêem suportar mais peso. Com isso, a
quantidade de borracha natural nos pneus de caminhões ultrapassa
os 40%.
No pneu de passeio, a borracha predomina, sendo 27% sintética e
14% natural. O negro de fumo constitui 28% da composição. Os
derivados de petróleo e produtos químicos respondem por 17%, o
material metálico (ou aço) por 10% e o têxtil por 4%.
Os pneus de automóveis são projetados para suportar altas
velocidades, enquanto os pneus de carga são fabricados de acordo
com o peso que deverão sustentar. Com isso, a quantidade de
borracha natural nos pneus de caminhões está em torno de 30%.

3

Todos os dados desta seção foram extraídos da ANIP – Associação Nacional da Indústria
de Pneumáticos (2008).
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5.1

Indústria de Pneus no Brasil em Números

O Brasil é o sexto maior produtor mundial de pneus para automóveis e o quinto em
pneus para caminhões e ônibus.
As Tabelas 7, 8 e 9 mostram que o Brasil tem crescimento tanto em produção como
em vendas e exportações de pneus novos, considerando o período compreendido
de 2005 a 2007. A partir dos dados avaliados, as importações de pneus supera as
exportações em aproximadamente 25%.

Tabela 7 – Produção nacional de pneus
Fonte: ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (2008)

Tabela 8 – Vendas internas de pneus
Fonte: ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (2008)
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Tabela 9 – Exportações de pneus
Fonte: ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (2008)

Em números totais de pneus vendidos, o mercado está crescendo aproximadamente
três milhões de pneus por ano. O foco deste trabalho está limitado aos pneus de
carga e passageiro. Assim, pelo Gráfico 7, nota-se um crescimento similar de 40 mil
pneus por ano tanto para os pneus de caminhão/ ônibus como para os pneus de
caminhonetes, ressaltando que ambas informações estão associadas ao eixo
secundário do gráfico (direita).

Gráfico 7 – Evolução das vendas de pneus para caminhões/ônibus e caminhonetes
Fonte: ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (2008)
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Conforme informado pelo trabalho realizado pela Associação Nacional da Indústria
de Pneumáticos (ANIP, 2008) os canais de venda com base em 2007 dependem
30% da indústria automobilística/ montadoras – carros novos, enquanto dependem
40% do mercado de reposição/ revendedores e 30% de exportações.
As vendas de pneus são separadas por segmentos como caminhões/ônibus,
camioneta, automóveis, motos, agricultura/terraplanagem, veículos industriais e
aviões. Estes dados são representados no Gráfico 8 o qual considera como base o
ano 2007.

Gráfico 8 – Vendas por segmento (base 2007)
Fonte: ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos

É notório que os fabricantes de pneumáticos são os participantes desta indústria que
mais investem em tecnologias. São empresas internacionais com participação ativa
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globalmente. O investimento é constante na busca de tecnologias visando tanto
diferenciação como competitividade.
5.2

Processo de Fabricação de Pneus

O processo de fabricação de um pneu é muito semelhante entre as empresas
fabricantes, com pequenas variações operacionais ou seqüenciais do processo,
além de variação da fonte das matérias-primas, formas de adição e eventuais
programas de controle de qualidade aplicados. O fluxograma 1, adaptada a partir de
Maxxis (2008), ilustra o fluxograma do processo desde o recebimento da matériaprima até o produto final. Este fluxograma está dividido em quatro áreas: matériaprima, transformação da matéria-prima, produção das partes do pneu e montagem
do pneu.
Existem diversos tipos e fontes de matérias-primas na fabricação do pneu, porém as
principais são as borrachas tipo natural e sintética e os fios de aço e os fios de
tecidos que podem ser nylon, rayon, poliéster, etc. Cada tipo de matéria-prima
recebe um tratamento ou transformação antes de seu processamento. Além das já
citadas, compõem uma mistura padrão de borracha para pneus cargas de reforço,
agentes de vulcanização, ativadores e aceleradores de vulcanização, protetores
contra Oxigênio (O2) e Ozônio (O3), óleos e parafinas, entre outros.
Os Fios de Aço são recebidos em grandes bobinas e levados a duas áreas distintas.
Primeiramente será abordado sobre a “Manufatura da Cinta e do Arame da
Carcaça”, e na seqüência, sobre a “Construção do Talão”.
Na manufatura das cintas, os fios de aço são estirados em um torno ao mesmo
tempo em que são banhados por latão. Assim o fio de aço adquire novas
propriedades, especialmente de resistência ao dobramento, pois o latão preenche os
espaços abertos da estrutura do aço durante seu momento de tensão. Após este
processo, os fios passam por outro equipamento, que os reúne em forma de cabos
trançados, para serem levados para a próxima célula deste processo que é a
calandra de arames. Esta calandra pega os cabos providos do equipamento anterior
e os une com a borracha que é proveniente de mistura do “Banbury” (equipamento
que terá suas funções explicadas mais adiante). Este procedimento dá origem à lona
dos pneus, que em resumo é uma camada de borracha com cabos de aço paralelos
a ela. Após a produção da lona, a próxima etapa consiste em cortar esta lona em
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partes que se adéquem ao tamanho do pneu. Este processo ocorre na cortadora de
lonas de aço. Neste momento, o produto que sai deste equipamento está pronto
para ir para o equipamento montador de pneus.
Voltando ao início do processo, falando dos fios de aço que são levados até o
processo de construção do talão. Esta etapa consiste em envolver os fios com
borracha (provenientes do banbury), formando assim anéis, com um formato tal que,
ao serem colocados no pneu, auxiliam na fixação do mesmo à roda do veículo. Este
processo também origina material para o equipamento montador de pneus.
Constituído por um processo mais linear, os fios da linha têxtil são levados
diretamente para a área da manufatura de tecidos, onde são organizados em tramas
e tratados com produtos químicos para facilitar que as fibras aceitem a impregnação
da borracha. Uma vez passados por este processo, os fios vão para a calandra de
tecido, que cobre o material com borracha e as prensa em três rolos seqüenciais e
em duas calandras superaquecidas, que darão a liga da borracha com o tecido. Na
seqüência, o material vai para a cortadeira de tecidos e calandra para cortar a
lâmina de reforço onde a longa tira de borracha com tecido é cortada em larguras e
ângulos diferentes para serem usados tanto como amortecedores como no reforço
do corpo do pneu. A partir desta fase, os cortes de borracha impregnados no tecido
são levados diretamente para a parte final do processo – a montagem do pneu.
Em uma das partes mais críticas do processo, as matérias-primas, borracha natural
e sintética são misturadas junto com diversos outros produtos químicos, gerando
material em processo para diversas outras partes do processo produtivo. O
equipamento que realiza a mistura é chamado de banbury. Além da borracha, vão
outros ingredientes como o negro de fumo e o enxofre que servem como carga de
reforço e agente de vulcanização, respectivamente. Existem outros produtos
químicos que também são adicionados durante o processo, servindo para acelerar
ou retardar o tempo de vulcanização das massas de borracha produzidas, ou até
mesmo para melhorar a liga da borracha com outros materiais como o aço e o
tecido. Interessante que cada parte que compõem o pneu usa uma formulação
totalmente diferente, pois são exigidas distintamente quando o pneu está em uso.
Assim, do banbury sai material para quatro equipamentos diferentes, em pontos
distintos do processo produtivo, sendo elas a calandra de tecidos, a construção do
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talão, a calandra de arames e a extrusora à frio. Com isto, nota-se que a maior
dependência de uma indústria de pneus está no equipamento que mistura as
borrachas, originando material em processo para grande parte do processo.
Como fase final do processo, tem-se a união de materiais processados provenientes
de quatro equipamentos. Após a montagem, o produto que se obtém é um pneu cru,
ou seja, um pneu totalmente liso no seu corpo externo. Então ele é levado para a
prensa vulcanizadora. O processo de vulcanização consiste em colocar o pneu
dentro de uma câmara com a forma do desenho do produto e respectivas inscrições
na lateral do pneu, sendo submetido a altíssimas temperaturas com uma pressão
também determinada e controlada. Desta forma o pneu sai do equipamento curado
ou vulcanizado, já com a aparência do pneu como é conhecido, com todas as suas
marcas e desenhos na banda de rodagem. Uma fez finalizado, existe todo um
processo de verificação da qualidade do pneu, onde ele é submetido à inspeção
visual, ao balanceamento, à variações de força e finalmente por um teste em um
equipamento de raios-x que comprova o que foi constatado pelos equipamentos
anteriores. Feitos estes testes, o pneu está pronto para ser comercializado.
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Fluxograma 1 - Fluxograma da produção de pneus
Fonte: Maxxis – fabricante de pneus (2008)
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Legenda do fluxograma:
1. Setas vermelhas: fluxo de matéria-prima
2. Setas azuis: movimentação de matéria-prima transformada
3. Setas laranjas: materiais saídos do banbury
4. Setas verdes: material em processo, enviadas para o equipamento montador
5. Setas cinzas: processos finais de inspeção no pneu.
5.2.1 A Estrutura do Pneu
Na Figura 1 (pesquisa na internet) ilustra-se a estrutura interna do pneu4, através de
um corte feito transversalmente.

Figura 1 – Estrutura interna de um pneu
Fonte: pesquisa na internet (www.manecopneus.com.br)

A descrição dos pontos se iniciará pela parte inferior interna com o encordoamento
do talão e do próprio talão. Estas partes dizem respeito às tramas de fios de aço que
tem o propósito de manter os pneus fixados à roda do veículo. O talão é constituído
4

Destaca-se neste momento que as estruturas dos pneus são calculadas pelos fabricantes
com borracha acima da primeira cinta o suficiente para ressulcagem do pneu e/ou reforma
com nova banda de rodagem aumentando assim a durabilidade da carcaça. Esta
informação será utilizada na seção que trata da reforma de pneumáticos.
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de fios de aço que foram trançados e tratados quimicamente visando melhorar o
desempenho na adesão borracha – metal, tanto para que ele mantenha o formato
uniforme da roda, quanto permitir a fixação perfeita do pneu. Um pouco mais
próximos da banda de rodagem, tem-se tecidos de poliéster, cintas de aço e um
filme de nylon. Pneus de carga, em sua grande maioria, têm toas as suas lonas
feitas de aço. Estas camadas são essenciais para a proteção e estabilidade do
pneu, e dependendo da forma como são posicionados, podem proporcionar
resultados diferentes. Será tratado adiante as duas formas de se construir as mantas
de tecido. Ainda sobre a estrutura, tem-se as partes mais visíveis, que são a parede
lateral – constituída de uma mistura de borracha que permite a este segmento alto
grau de flexibilidade e grande resistência à fadiga, os ombros – que servem de apoio
ao pneu em curvas e manobras e, finalmente, a banda de rodagem – que possui os
desenhos que podem proporcionar maior tração, menor desgaste e/ou menor nível
de ruídos. É a banda de rodagem que dá as características mais procuradas pelos
diferentes tipos de consumidores de pneus. Importante que cada usuário utiliza-se
do conhecimento do revendedor para definir, a partir do seu perfil de utilização do
veículo, qual o desenho de melhor performance.
5.3

Tipos de Construção do Pneu

O pneu pode ter sua construção basicamente em dois tipos: diagonal (também
chamado de convencional) ou radial. O pneu diagonal vem sendo substituído pela
evolução tecnológica que o radial trouxe ao mercado. Atribui-se à Michelin o mérito
do desenvolvimento e início de produção e comercialização destes tipos de pneus.
Segundo a Michelin (acesso na intenet em 15/3/09):
O pneu é chamado diagonal ou convencional quando a carcaça é
composta de lonas sobrepostas e cruzadas umas em relação às
outras. Neste tipo de construção, os flancos trabalham junto com a
banda de rodagem. Quando o pneu roda, cada flexão dos flancos é
transmitida à banda de rodagem, conformando-a ao solo.
No pneu radial, os cabos da carcaça estão dispostos em arcos
perpendiculares ao plano de rodagem e orientados em direção ao
centro do pneu. A estabilização do piso é obtida através de 3 ou 4
lonas de aço sobrepostas, proporcionando maior durabilidade,
conforto, estabilidade e economia de combustível.

O número de lonas depende do tamanho do pneu e da carga a ser suportada.
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A Figura 2 mostra a construção do pneu diagonal e a Figura 3 mostra a construção
radial.

Figura 2 – Corte de um pneu diagonal

Figura 3 – Corte de um pneu radial

Fonte: pesquisa na internet
(www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro)

Fonte: pesquisa na internet
(www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro)

5.4

Comparativos de Desempenho das Construções Diagonal e Radial.

O pneu radial trouxe como principais vantagens a estabilidade e durabilidade.
Percebe-se que o veículo, quando equipado com pneus radiais, tem mais
estabilidade de direção. Assim o usuário tem maior conforto e segurança na
dirigibilidade. Outrossim, pneus radiais tendem a ter maior durabilidade, dada a sua
melhor adaptação e regularidade no contato com o piso. Ilustram-se estes benefícios
na Figura 4. No primeiro comparativo evidencia-se que o pneu radial, devido a maior
flexibilidade dos flancos, acomoda-se melhor no piso. Este fato é comprovado no
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segundo comparativo, o qual simula o comportamento dos pneus em curva. Aqui se
evidencia que o pneu diagonal, dada a rigidez de seus flancos, deforma o pneu
reduzindo assim a área de contato com o piso. No caso do pneu radial isso não
ocorre, pois, em curvas, quem trabalha é o flanco, deixando a banda de rodagem
totalmente em contato com o piso. Destaca-se neste momento que o pneu é a única
forma de contato entre o veículo e o piso. Assim é ele o responsável por toda
estabilidade do mesmo.

Figura 4 – Efeitos das construções radiais e diagonais
Fonte: pesquisa na internet (www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro)

5.5

Outras Vantagens dos Pneus Radiais

O pneu radial oferece outras vantagens como a possibilidade de ter o perfil baixo e
trabalhar sem câmara.
•

Perfil Baixo: quando o pneu tem a sua altura menor à sua largura nominal.

O perfil baixo resulta em melhor quilometragem da banda, menor distância do chão
(maior estabilidade), melhor resposta e manuseio, mais leve e maior economia de
combustível.
•

Sem câmara: quando o pneu possui uma camada interna de borracha
impermeável ao ar também chamada de liner.
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A possibilidade de trabalhar sem câmara oferece vantagens como a necessidade de
menor número de peças, menor peso, menos mão de obra para montagem e
desmontagem, trabalha com menor temperatura e com maior segurança. As Figuras
5 e 6 ilustram as peças necessárias para montagem de um pneu com e sem câmara.

Figura 5 - Montagem de pneu com câmara

Figura 6 - Montagem de pneu sem câmara

Fonte: site oficial da Pirelli
(www.pirelli.com.br)

Fonte: site oficial da Pirelli
(www.pirelli.com.br)

Estes fatos explicam a tendência da radialização – migração dos usuários de pneus
diagonais para pneus radiais.
5.6

A Leitura do Pneu

O pneu traz em seu flanco, informações importantes para o usuário. A codificação é
internacionalmente acordada. A Michelin (pesquisa em site) define os pontos de
identificação conforme a Figura 7.
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Figura 7 – Leitura de um pneu
Fonte: Michelin – pesquisa na internet (www.estradas.com.br)

Legenda da Figura 7:
Ponto 1 – Largura de seção nominal do pneu (em milímetros ou
polegadas)
Ponto 2 – Razão entre a altura e a largura da seção do pneu novo
em percentual. Também conhecida como série do pneu
Ponto 3 – Construção radial
Ponto 4 – Diâmetro nominal da roda na qual se deve montar o pneu
Ponto 5 – Escultura/Desenho do pneu
Ponto 6 – Índice de capacidade de carga em montagem simples
(3.550 kg/pneu)
Ponto 7 – Índice de capacidade de carga em montagem geminada
(3.075 kg/pneu)
Ponto 8 – Símbolo de velocidade: 130 km/h
Ponto 9 – Tubeless: sem câmara ou Tubetype: com câmara
Ponto 10 – Nome do fabricante
Ponto 11 – DOT - local de fabricação e semana/ano – 4 dígitos
sequenciais
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Ponto 12 – Certificação INMETRO
Ponto 13 – Posição do indicador de desgaste (TWI – tread wear
indicator)
Ponto 14 – Matrícula do fabricante encontrada no pneu Michelin
Ponto 15 – País de fabricação
Ponto 16 – Indicação no pneu da possibilidade de ressulcagem

5.7

Indicador de Desgaste, Ressulcagem e Reforma

Todos os pneus apresentam indicação de desgaste (ponto 13) para definir ao
usuário o momento certo em que o pneu não está próprio para uso. São indicadores
representados por saliência no fundo dos sulcos do pneu com 1,6mm de altura que,
quando nivelados com o desenho, mostram que o usuário não pode utilizar-se deste
pneu por falta de condições mínimas de segurança e dirigibilidade. O pneu nesta faz
é popularmente chamado de “pneu careca”. A indicação da posição desta saliência é
feita por um triângulo (∆) ou pequeno grafismo que represente a marca do fabricante
do pneu.
Para ser reutilizado, este pneu pode receber dois tratamentos diferentes:
ressulcagem ou reforma. A ressulcagem só é aplicada quando indicada pelo
fabricante (ponto 16) e pode ser feita apenas uma vez antes da reforma do pneu.
Caso contrário, somente a reforma poderá reclassificar o pneu a pneu próprio para
uso. Segundo informações de alguns fabricantes de insumos para a reforma de
pneus (informações obtidas no mercado), a ressulcagem irregular poderá vetar o
pneu para posterior reforma, fato que incorrerá em aumento no custo por quilometro
para o usuário.
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6 INDÚSTRIA DE REFORMAS NO BRASIL
As informações desta seção foram obtidas com a ABR – Associação Brasileira do
segmento de Reforma de Pneus (2009), exceto aquelas que apresentarem
referência específica.
A indústria de reforma de pneumáticos no Brasil tem mais de 60 anos de tradição, é
representada por 1.257 empresas reformadoras que geram outros serviços
agregados totalizando cerca de 5.000 empresas sendo a maioria de pequeno porte
ou microempresas5. O foco destas empresas é essencialmente a prestação de
serviços.
Com faturamento de R$ 4 bilhões por ano considerando-se a influência não apenas
na reforma de pneus, mas também nos 18 fornecedores de matérias-prima e além
de fornecedores de equipamentos, esta indústria gera mais de 205.000 postos de
trabalho (35.000 apenas nas reformadoras) estendidos por todas as regiões do país
dando oportunidades para pessoas de menores qualificações. São operadores,
vendedores, borracheiros e fornecedores que são formados ou qualificados pelos
próprios contratantes por se tratar de uma especificidade exclusiva do setor. Estes
números, aliados ao nível técnico de padrão internacional e aos baixos índices de
problemas, fazem do Brasil o segundo maior mercado mundial atrás apenas dos
Estados Unidos, destacando que a reforma de pneus é adotada por todos os países,
principalmente os de primeiro mundo. Para efeitos comparativos, os Estados Unidos,
segundo a TRIB – Tire Retread & Repair Information Bureau (2007) – uma
associação sem fins lucrativos mantida por seus membros, teve faturamento de mais
de U$ 3 bilhões (equivalente à mais de R$ 7 bilhões) em 2006 através de
aproximadamente 900 empresas reformadoras.
A Tabela 10 mostra a distribuição das empresas reformadoras de pneus no Brasil
por volume produzido mensalmente. Nota-se uma grande concentração de médias

5

Considera-se ME (Microempresa), para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e EPP
(empresa de Pequeno Porte, para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no anocalendário, receita bruta superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), segundo a RECEITA FEDERAL (RECEITA
FEDERAL, 2009)
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empresas6, sendo uma média ponderada ligeiramente acima a 800 unidades
produzidas por mês.

Tabela 10 – Distribuição das empresas reformadoras por volume de produção (número de
pneus mês)
Fonte: ABR – Associação Brasileira do segmento de Reforma de Pneus (2009)

Em suma, reformar7 um pneu significa a reposição da banda de rodagem
desgastada pelo uso por uma nova. É uma prática mundial que teve sua origem
como forma de evitar o desperdício, pois emprega apenas 25% do material utilizado
na produção de um pneu novo, proporcionando a mesma durabilidade do pneu
original a um custo 70% menor. As carcaças dos pneus são projetadas para suportar
sobrevidas, sendo o índice de recapabilidade é um forte argumento de venda do
pneu novo. Atualmente os pneus têm índice de recapabilidade médio de duas vezes
por pneu. Este índice, segundo informações obtidas no mercado, já foi acima de
duas reformas por pneu no Brasil. Atualmente, devido às condições precárias das
rodovias causando perda prematura de carcaças, a média gira em torno de uma 1,5
reformas por pneu.
Todo setor de transporte de cargas e passageiros utiliza-se de pneus reformados. O
pneu representa o segundo maior custo do transporte rodoviário e a reforma do
pneu proporciona redução de 57% no custo por quilometro, maximizando do retorno
6

Considera-se empresa de médio porte a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual
superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais), segundo Lei n. 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
7

Os processos de reforma de pneus serão tratados em outra seção.
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sobre o investimento em pneus. A Resolução 811/96 emitida pelo Conselho
Nacional de Trânsito e que Estabelece os Requisitos de Segurança para Veículos de
Transporte Coletivo de Passageiros (ônibus e microônibus) de Fabricação Nacional
e Estrangeira estabelece, no seu artigo oitavo, parágrafo único que:
Fica proibida a utilização de pneus recauchutados no eixo dianteiro,
bem como rodas que apresentem quebras , trincas, deformações ou
consertos, em qualquer dos eixos do veículo.

Em pesquisa informal no mercado consumidor pode-se notar que o segmento de
usuários de pneus para transporte de cargas não utiliza pneus reformados na
dianteira, embora não se tenha uma lei específica que os proíbam deste
procedimento. Trata-se de comportamento que pode ter tendência cultural.
Atualmente, no Brasil, próximos de dois terços dos pneus para transporte de cargas
e passageiros em uso são reformados. São mais de 7,7 milhões de pneus
reformados, enquanto a indústria de pneus novos repõe cerca de 5 milhões.
A reforma de pneus tem um apelo ecológico mundialmente importante. A reforma de
um pneu da linha carga economiza 57 litros de petróleo e, para um pneu da linha
automóvel, 17 litros, gerando uma economia total de mais de 500 milhões de litros
por ano no Brasil, além de postergar a destinação final da carcaça, reduzindo os
impactos ambientais. Destaca-se que a atividade de reforma de pneus não é
poluidora. A Tabela 11 apresenta os números médios de produção de reformas de
pneus, segundo ABR – Associação Brasileira do segmento de Reforma de Pneus.

Tabela 11 – Produção de pneus reformados por tipo de veículo
Fonte: ABR – Associação Brasileira do segmento de Reforma de Pneus (2009)
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A ABR – Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus trabalha
ativamente no desenvolvimento e disseminação de técnicas de processamento e de
gestão financeira do negócio, incluindo tabelas de sugestão de preços. Esta
associação realiza eventos regionais por todo Brasil levando estas novas
tecnologias visando o crescimento do setor.
A ABR também acompanha todas as fases de regulamentações técnicas do setor,
representando-o em órgãos federais. A situação destes processos, de acordo com a
ABR em Fevereiro de 2009 é a seguinte:
•

Linha automóvel - atendendo a portaria 227 (RTQ) de 21/10/2006 e portaria
252 de 16/10/2005 (RAC). Todo o setor deve se adequar às exigências do
Inmetro.

•

Linha caminhão/ônibus - RTQ/RAC = documentação pronta e protocolada no
Inmetro. RAC na esfera jurídica do Inmetro para posterior publicação.

•

Linha motocicleta - Contran de Brasília enviou ofício ao Inmetro solicitando
organizar testes preliminares de segurança.

6.1

Fornecedores de Insumos

Os fornecedores de insumos de borracha usados diretamente para a reforma
tendem a estabelecer parcerias com os reformadores visando a formação de redes
de produção e serviços. Esta evolução faz com que o surgimento de tecnologias seja
acelerado e a transferência rapidamente transferida para o mercado. Estes
fornecedores tendem a desenvolver novas tecnologias e modelos nos processos de
vendas, técnico e financeiro visando dar suporte aos reformadores com foco a
melhorias de processo, redução de custo operacional e aumento de competitividade.
6.2

Tipos de Processo de Reforma de Pneumáticos

Embora sejam reconhecidos três processos de reforma de pneumáticos,
recauchutagem, recapagem e remoldagem, a terceira não será tratada nesta
qualificação uma vez que o objetivo desta reside nos pneus de transporte de carga e
de passageiros, doravante tratados como “pneus de carga”. No Brasil, a remoldagem
é recente a aplicada apenas para pneus de passeio. Os processos de
recauchutagem e recapagem são muito semelhantes e serão descritos a seguir
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destacando-se qualquer diferença entre os processos apenas quando existir. O
processo de recapagem, também referenciado como processo a frio, é uma
evolução do processo de recauchutagem, também referenciada como processo a
quente ou ainda hotcap. A vantagem do processo de recapagem é a relativa menor
temperatura em que a carcaça é submetida para vulcanização. Relata-se a seguir o
processo de reforma de pneumáticos.
6.2.1 Inspeção Inicial
Todo pneu que entra em uma reformadora recebe uma ficha de controle que o
acompanhará por todo o processo. Esta ficha identificada tanto a carcaça como seu
proprietário e o desenho de banda que a carcaça receberá. A inspeção inicial tem o
objetivo de liberar a carcaça para os próximos passos. O inspetor deve ser um
profissional muito bem treinado, pois ele terá que definir, a partir da análise rigorosa,
a que possíveis condições negativas aquele pneu foi submetido e promover as
correções necessárias. A inspeção inicial pode também vetar a carcaça à reforma ou
ainda sugerir aplicação de desenho de banda mais leve e/ou para serviços mais
leves. A inspeção é feita interna e externamente. Nesta fase o operador pode
identificar as posições que requerem conserto.
6.2.2 Raspagem
Nesta fase o pneu tem sua coroa raspada para assentamento da nova banda de
rodagem. Os fornecedores de tecnologia de reforma, comumente os fornecedores
de insumos para reforma, indicam os critérios de raspagem como ângulo de raspa e
remanescente de borracha até a primeira cinta. Para a recapagem, recomendam-se
raspagens mais planas para desenhos de tração e raspagens mais curvas para
desenhos direcionais, visto que neste processo a banda substituirá apenas a parte
da rodagem do pneu. Alguns desenhos de determinados fabricantes possuem
condições diferenciadas de raspagem que são definidas e divulgadas pelos próprios
fabricantes. No caso da recauchutagem, a raspagem invade a área dos ombros em
direção ao talão tornando a área de raspa mais curva, pois este processo
normalmente cobre, além da área da banda de rodagem, o ombro ou próximo a
lateral da carcaça. Assim o pneu é raspado com menor raio de raspa, que é
ajustável pelo equipamento raspa. Após a raspagem, o pneu é coberto por fina
camada de cimento – cola de borracha a base de solvente, para evitar oxidação da
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superfície raspada, caso o pneu fique por tempo demasiado (geralmente mais de 30
minutos) até passar à próxima fase do processo. Este processo será mais detalhado
em outra seção, visto ser a fonte geradora do pó de raspa.
6.2.3 Inspeção Não Destrutiva
Alguns fornecedores de tecnologia em reforma têm desenvolvido equipamentos de
ensaio não destrutivo com o objetivo de identificar micro-furos, furos de prego ou
deslocamento de cintas, ocorrências difíceis de serem identificadas com inspeção
manual ou visual, mas que podem comprometer a reforma. São equipamentos de
Ultrassom, Raio X ou Shearography. Normalmente estes equipamentos têm custos
elevados, sendo, porém, um investimento que garante a qualidade dos serviços do
reformador. Lembra-se aqui que, após o pneu ser reformado, a responsabilidade por
seu desempenho passa ao reformador, e não mais ao fabricante do pneu, a menos
que uma análise de um pneu falhado demonstre falha de construção da carcaça.
6.2.4 Conserto
Nesta fase do processo, todas as necessidades de conserto são efetivadas. O pneu
é escareado com ferramentas apropriadas em cada área que requerer esta
operação e preenchido com extrusado para conserto fornecido pelos fabricantes de
insumos. Caso o conserto necessitar, poderá ser aplicado um manchão – agregado
de laminados de borracha com a função específica de substituir, em termos de
resistência, a porção removida do pneu durante escareação ou mesmo em acidente.
Os fornecedores de tecnologia de reforma e a ALAPA8 - Associação Latino
Americana dos Fabricantes de Pneus, Aros e Rodas apresentam guias de referência
para critérios de consertos – quantidades, posições e distâncias. Pneus radiais são
muito críticos quanto a reparos, uma vez que um furo de prego pode deixar caminho
para contaminação das cintas metálicas com água, ocorrendo a oxidação das cintas
com perda de adesão à borracha. O resultado será o deslocamento de cintas. Após
o concerto, o pneu poderá necessitar de cobertura por fina camada de cimento –
cola de borracha a base de solvente para evitar oxidação, dependendo do tempo
que ficará exposta à próxima fase.
8

A ALAPA atua em Normalização, padronização e recomendações de segurança para: aros,
rodas, pneus, válvulas, materiais para reforma e reparação de pneus e seus acessórios para
automóveis, camionetas, motocicletas, caminhões, ônibus, veículos industriais, tratores e
máquinas fora de estrada.
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6.2.5 Preparo / Aplicação da Banda
Após a raspagem, o operador da fase de preparo já conhece qual o perímetro de
banda necessário para reforma do pneu. Assim ele já inicia a separação e corte da
referida banda e a mantém aguardando que o pneu chegue nesta fase. Os
fornecedores de tecnologia podem, a partir do domínio da tecnologia, recomendar
pequenos incrementos ou reduções nos tamanhos das bandas a serem aplicadas
visando melhor acomodação da banda na carcaça. Assim, a banda cortada na
medida requisitada recebe uma borracha de ligação (lâmina de borracha não
vulcanizada de espessura aproximada a 1,0mm, conforme tecnologia do fornecedor)
e o conjunto banda-ligação é aplicado sobre a carcaça. Neste caso a vulcanização
será da ligação e não da banda, pois a banda já está vulcanizada pelo fornecedor –
desenho e largura definidos. O pneu está, assim, pronto para ser vulcanizado. No
caso da recauchutagem a reformadora recebe um extrusado – lâmina de borracha
não vulcanizada de largura e altura apropriadas para resultar em determinado
modelo de banda em determinado tamanho de pneu. Este extrusado é aplicado
sobre a carcaça. O pneu está pronto para ser vulcanizado.
6.2.6 Vulcanização
Os dois processos de vulcanização são bem distintos. Uma vez que no processo de
recapagem apenas a ligação é vulcanizada, no processo de recauchutagem todo o
material aplicado sobre a banda é vulcanizado ganhando o novo desenho
requisitado.
No processo de recapagem, o pneu é montado em uma roda, inflado e recoberto
com um envelope de borracha de forma a exercer pressão sobre a banda de
rodagem contra a carcaça. A vulcanização ocorre a temperaturas em torno de 100
o

C por aproximadas 3 horas (estes tempo e temperatura variam entre tecnologias

diferentes). Vale destacar que, embora a temperatura seja em torno de 100 oC, o
processo de recapagem é conhecido como Processo a Frio. A vulcanização ocorre
em autoclaves que podem conter de 6 a 24 pneus, sendo que diferentes
fornecedores de diferentes tecnologias oferecem opções de sistemas de
compensação de pressão visando melhorias de processo. Após a vulcanização o
pneu é removido e aguarda-se resfriamento natural.
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No processo de recauchutagem, o pneu é colocado em prensas matriciais de 6 ou 8
partes a temperaturas acima de 130 oC – por isso chamados também de processo a
quente ou ainda HotCap. Após o preenchimento total do molde e tempo necessário
para vulcanização da borracha, o pneu é retirado e aguarda-se resfriamento natural.
6.2.7 Inspeção Final
Após resfriamento dos pneus, um operador inspeciona novamente o pneu antes de
liberá-lo para uso.
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7 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA
Este estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade financeira de investimento por
parte de um reformador de pneu na melhoria da qualidade do subproduto “pó de
raspa”, visto a crescente preocupação mundial em torno de reciclagem e proteção
ao meio ambiente. O pó de raspa tem origem no processo de raspagem quando um
pneu é submetido à reforma.
7.1

Detalhamento do Processo de Raspagem do Pneu

O processo de raspa é feito por equipamentos de lâminas rotativas ilustradas pela
Figura 8 que desbastam o pneu a um determinado ângulo, conforme definido pela
aplicação final do pneu a ser raspado.

Figura 8 – Conjunto de raspa
Fonte: pesquisa na internet (www.recismec.com.br)

Esta raspa gera um resíduo comumente chamado pó de raspa. O pó de raspa é
aspirado no próprio processo de raspagem e coletado em silos externos ao prédio
do reformador. Este silo tem apenas uma disponibilidade de descarga do pó de
raspa: por gravidade em processo único, pois apresenta portas de saída inferiores.
Outra opção, embora menos usada, é a coleta do pó direta em sacos de trama de
polipropileno, conhecidos também por big-bags.
De acordo com o “doc retread ou Cincinnati Retreading System” apud TRIB – Tire
Retread Information Bureau (TRIB 2006), a instalação destes equipamentos é muito
crítica na definição da eficiência da aspiração. Abaixo são listadas variáveis que
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podem influenciar na eficiência desta coleta. A TRIB coloca estas variáveis na forma
de pergunta as quais provoca os reformadores a pensar nos processos:
•

A largura do duto coletor é apropriada para os equipamentos considerados?

•

As curvas feitas pelo duto estão influenciando no rendimento?

•

A aspiração foi desenhada para atender os equipamentos atualmente
associadas à ela?

•

Os dutos têm porta de visita em sua extensão de forma a permitir inspeção?

•

Existem telas que removam partes das cintas metálicas que não bloqueiem o
sistema?

•

No caso de múltiplas raspas instaladas no mesmo sistema aspirador e uma
delas é interrompida, nota-se saída de fumaça na sua cabeça?

•

O motor está dimensionado para atender as necessidades instaladas?

Os pneus têm, acima das cintas de proteção, uma camada de borracha chamada de
sub-banda ou undertread. Através de uma análise específica, técnicos podem definir
o raio de raspa mais apropriado para cada pneu.
Posicionamento das cintas do pneu: o raio de raspa é definido com referência à
posição da primeira cinta. Para se conhecer a posição da primeira cinta em um pneu
novo são feitas canaletas em pontos eqüidistantes de forma a expor as cintas sem
danificá-las. Raspa-se o pneu até que a quantidade de borracha seja a mesma por
toda extensão da canaleta. A Foto 1 mostra a posição da canaleta enquanto a Foto
2 mostra como são feitas as medições da sub-banda ao longo da canaleta. Assim, o
técnico ajusta o raio de raspa no equipamento visando obter o equilíbrio das subbandas necessário para um bom desempenho do pneu reformado.
Pneus que terão aplicação em eixos de tração devem ter a banda o mais paralelo
quanto possível em relação à primeira cinta. Já, para aplicações de eixo livre,
devem-se aplicar raios de raspa menores que os apresentados pela primeira cinta.
Assim o pneu oferecerá menor resistência de rolamento e menos vulnerável ao
arrancamento de borracha, quando for o caso de alta exposição ao arraste (exemplo
de carretas de três eixos).
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Foto 1 – Canaleta no pneu

Foto 2 – Medição de canaleta no pneu

Fonte: Foto elaborada pelo autor, 2001

Fonte: Foto elaborada pelo autor, 2001

Importante destacar que o excesso de borracha na sub-banda pode causar
superaquecimento do pneu. O superaquecimento, por sua vez, acelera o seu
envelhecimento que, por conseguinte, reduz a vida útil do pneu. Em ensaio realizado
pelo autor desta qualificação em Julho de 2001 pode-se ilustrar a evolução da
temperatura em um pneu. A Foto 3 apresenta um veículo com condições ambientais
monitoradas após 247 km em movimento a temperatura ambiente de 25 oC e
velocidade de 80 km/h. A Foto 4 é a termografia (análise termográfica) do mesmo
pneu nas mesmas condições da Foto 3.

Foto 3 – Veículo a 80km/h

Foto 4 – Análise termográfica de pneu

Fonte: Foto elaborada pelo autor, 2001

Fonte: Foto elaborada pelo autor, 2001
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Resultados complementares deste ensaio são mostrados na Tabela 12.

Tabela 12 – Resultados de análise termográfica
Fonte: própria do autor, 2001

O Gráfico 9 mostra o gradiente da temperatura do pneu da Foto 3 na linha 1
desenhada na análise termográfica.

Gráfico 9 – Gradiente de temperatura de pneu - análise termográfica
Fonte: própria do autor, 2001

Nota-se que a maior temperatura reside no centro da banda de rodagem, embora
que esta temperatura seja temperatura de superfície. Outras metodologias permitem
medição da temperatura no interior da massa de borracha, precisamente na
interface entre a carcaça do pneu e a ligação.
Mostrados os cuidados que a reformadora, em conjunto com os fabricantes de
insumos para reforma devem ter, mostra-se o tratamento que se dá ao pó de raspa.
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7.2

Tratamento do Subproduto do Processo de Raspa

O pó de raspa aspirado no processo de raspa sempre foi considerado um resíduo
sem valor comercial. Algumas empresas coletavam este material e davam fim sem
preocupação ambiental. Com a evolução do conhecimento humano e o aumento da
preocupação com o meio ambiente, opções alternativas de descarte foram surgindo.
Atualmente existem muitas empresas que coletam o pó de raspa. Com o aumento
da procura por este subproduto, o cenário citado na Introdução desta dissertação é
modificado, pois o mercado percebe um aumento gradual no preço negociado,
mesmo sem que o reformador tivesse entendido a sua destinação. Aliás, o
reformador ainda não se preocupa com esta destinação, salvo poucos casos
identificados, embora que em sensível crescimento, que exigem certificado de
destinação ambientalmente correta. Algumas grandes empresas do setor já se
perceberam do valor do pó de raspa para reuso ou revenda, quando
convenientemente tratado.
A limpeza do pó de raspa obtido pelo processo de raspa de reformadoras contém
duas fontes contaminantes. São elas as cintas metálicas e resíduos extras. As cintas
metálicas são originadas quando os pneus são raspados no processo de reforma.
Este processo pode alcançar as cintas metálicas expondo-as e arrancando-as.
Quando isso ocorre, o sistema de exaustão aspira pedaços de fios da cinta metálica,
os quais contaminam o pó de raspa dentro do silo coletor. Os resíduos extras são
originados pelo procedimento interno de limpeza utilizando-se o sistema de
exaustão; dada a falta de controle e exigências neste subproduto, as reformadoras
comumente usam mangueiras de aspiração para limpeza das oficinas direcionadas
aos mesmos silos coletores de pó de processo de raspa. Assim, em períodos préestabelecidos, os operadores aspiram o piso das oficinas, contaminando os silos
com outros materiais indesejáveis como lascas de madeira, barro, etc.
Sabe-se que pouquíssimos reformadores possuem sistemas de limpeza ou estrutura
e hábitos de manutenção dos padrões de limpeza do pó de raspa. Muitos
reconhecem ter dificuldade para conseguir parceiros regulares para retirada do pó
de raspa residual.
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7.3

Distâncias e Capacidades

As reformadoras sofrem de outras variáveis de grande influência neste processo que
é a distância dos grandes centros e a quantidade produzida. A distância
demasiadamente grande associada à pequenos volumes de produção faz com que,
em muitas vezes, a logística necessária para coleta regular do pó de raspa seja mais
custosa do que o próprio valor do pó de raspa. Além do baixo valor agregado que
ele passa a ter, os reformadores ficam vulneráveis à regularidade nas retiradas as
quais, uma vez não realizadas, podem interromper a produção do reformador por
falta de espaço no silo de coleta da aspiração do pó de raspa. A produção média de
pó de raspa é de 2,5 kg/pneu de carga raspado.
Os silos, em regras gerais, são os mais utilizados pelos reformadores e têm
capacidade média para 4 toneladas.
No caso de reformadores que se utilizam de silos coletores, os mesmos não mantém
opções para os parceiros coletores a não ser por gravidade. Assim, os caminhões
das empresas coletoras devem ser graneleiros de guarda alta ou containeres
abertos, também conhecidos como open top, pois descarregarão o pó de uma única
descarga.
No caso de coleta em sacos de trama de polipropileno, os mesmos ficam
armazenados até a sua retirada por parte da empresa coletora. Neste caso a
reformadora não fica vulnerável às falhas de retirada por parte das empresas
coletoras.
Importante destacar que ambas as situações apresentam mesma qualidade de pó
de raspa. Evidencia-se assim que a qualidade é intrínseca ao processo e cultura do
reformador e não da forma de embalagem.
7.4

O Preço do Pó de Raspa

O pó de raspa tem várias destinações finais como regenerados para indústria da
borracha, aplicação em asfalto, quadras de futebol society, tatames de judô, entre
outros. Várias empresas compram este subproduto para diversas destinações, onde
a variação da granulometria é o requisito que define seu uso e preço. Assim, um
subproduto que fora considerado rejeito por parte dos reformadores de pneus até a
dois anos atrás, vem atravessando um momento de crescimento da procura com
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conseqüente aumento do preço. Para ilustrar, no passado os reformadores pagavam
para remoção deste subproduto, enquanto atualmente o preço por tonelada pode
ultrapassar aos R$100,00, dependendo da sua origem. Os compradores têm os mais
diferentes e variados processos que podem incluir moagem para redução do
tamanho das partículas, limpeza para eliminação de eventuais contaminantes e/ou
separação granulométrica.
O preço do pó de raspa como obtido por uma reformadora, ou seja, antes de sofrer
qualquer processo dos acima citados, varia com forte influência da sua qualidade,
disposição e distância das empresas coletadoras. A seguir estes fatores são
explorados com maior detalhamento.
A qualidade do pó de raspa pode variar dependendo do processo de coleta do
reformador. Muitos reformadores mantêm suas instalações limpas e organizadas, o
que gera uma qualidade superior de pó de raspa em termos de contaminações
indesejáveis.
A disposição em que o reformador estoca o pó de raspa pode inviabilizar a sua
retirada por parte do coletor. Como geralmente os reformadores estocam este
produto em silos suspensos, o coletor do pó de raspa deve possuir um caminhão
graneleiro de guarda alta, além de condições de descarregar convenientemente o
produto em sua própria unidade. Quando o reformador coleta o pó de raspa
diretamente em sacos de polipropileno, o carregamento exigirá uso de empilhadeiras
ou talhas para carregamento no caminhão.
A distância do reformador até os grandes centros, geralmente os que mais
demandam do pó de raspa, tem sido uma componente importante na questão custo
total de obtenção do pó de raspa. O custo com transporte é diretamente proporcional
ao aumento da distância transportada além do fato de uma carga de baixo valor
agregado. Dependendo da localização do reformador, o frete pode superar o preço
do próprio pó de raspa.
Assim, o preço praticado pelo mercado constatado por pesquisa informal à
reformadores de diferentes estados brasileiros pode variar de R$ 20,00 a R$ 100,00
por tonelada de pó de raspa. Poucos reformadores, dada a proximidade dos grandes
centros e o respeito à qualidade dão subproduto, conseguem praticar preços acima
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de R$140,00. Este preço vem em processo inflacionário nos últimos anos, porém a
resistência dos reformadores em substituir as empresas coletoras é muito grande,
uma vez que já dispensaram muitos esforços desenvolvendo parceria desde a época
em que o pó não tinha qualquer valor comercial, conforme já citado. A confiabilidade
adquirida na regularidade dos serviços prestados faz com que os reformadores
resistam a mudanças, principalmente por não ser o foco principal do negócio
reforma.
7.5

Situação do Reformador no Brasil

Considerando-se um reformador no Brasil, estabeleceu-se um perfil médio de
resultado operacional ilustrado na Tabela 13. Nesta tabela assume-se que, para
efeito de cálculo, um reformador que tenha produção de 800 pneus por mês (ABR,
2009) comercializados por um preço médio de R$ 330,00 resultando em lucro
operacional, antes do imposto de renda, de 6,5%.
Considerando-se, por informações coletadas no mercado, que um pneu gera, em
média, 2,5 kg de pó de raspa, conclui-se que este reformador considerado, de
produção 800 pneus por mês, produz mensalmente duas toneladas de pó de raspa.
Assumindo-se preço de venda praticado atualmente de R$50,00 por tonelada, a
receita com a venda deste subproduto é de R$ 100,00, o que representa 0,038% do
faturamento.

Tabela 13 - Planilha de resultado operacional de um reformador
Fonte: estimativa própria do autor
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Considerando-se esta mesma situação, porém com um preço de venda do
subproduto alterado para R$120,00, dada a eficiência de um tratamento qualitativo,
teremos um aumento de receita de R$70,00 por tonelada de pó de raspa vendida.

Tabela 14 - Planilha de resultado operacional de um reformador após investimento
Fonte: estimativa própria do autor

Assim, a receita com a venda deste subproduto passará

a R$ 240,00, o que

representa 0,090% do faturamento.
7.6

Equipamentos Necessários para Limpeza e Classificação do Pó de Raspa

Para agregar valor ao pó de raspa, é considerada a implantação de 2 processos
básicos no tratamento do mesmo, conforme segue:
Magneto: o magneto, dispositivo em forma de grade utilizada largamente para
retenção de partículas ferrosas de produtos que, quando presentes, prejudicam a
operação de máquinas e/ou qualidade final do produto, será instalado no duto de
coleta do pó de raspa com a finalidade de eliminar contaminantes metálicos. Um
magneto custa o valor médio de R$ 1.000,00 no mercado nacional.
Peneira vibratória: uma peneira vibratória, usada pela indústria para classificar
grãos, será instalada na entrada do silo coletor para separar partículas maiores que
4mm. Pó de raspa maiores que 4mm representam em média 8% do pó de raspa
produzido por uma reformadora. Este percentual pode alterar dependendo do
processo de raspa aplicado pelo reformador e também da qualidade dos pneus
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recebidos para reforma. Uma peneira vibratória custa o valor médio de R$ 4.000,00
no mercado nacional.
O custo da instalação dos dois equipamentos citados é estimado em R$ 1.000,00,
considerando que o pó maior que 4mm deverá ser armazenado em diferente silo.
7.7

Análise Financeira dos Investimentos

Assumindo-se a eliminação de partículas metálicas e partículas de borracha maiores
que 4mm, estima-se que o preço praticado na venda do pó de raspa pode ser
aumentado em R$ 70,00, desconsiderando-se neste momento o fato de apenas 92%
terão granulometria menor que 4mm, fato que reduzirá o volume a ser considerado,
pois o retido em malha poderá ter seu preço aumentado devido a maior
uniformidade. Assumindo-se que o volume total será negociado ao mesmo valor e
considerando o custo operacional por tonelada seria incrementado em R$ 20,00, o
retorno sobre o investimento foi calculado em 5 anos. Assumindo-se a taxa mensal
de desconto de 0,8% ao mês, obtêm um retorno sobre o investimento descontado
em 6 anos e 10 meses.

Tabela 15 - Planilha de investimento em um reformador
Fonte: estimativa própria do autor, 2009

Com o mesmo investimento e taxa simulou-se a parceria colaborativa de 4
reformadores de produção média de 800 reformas por mês em unidade
classificadora do pó de raspa. Importante destacar que o transporte não é levado em
conta nesta análise.
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Tabela 16 - Planilha de investimento em uma parceria de reformadores
Fonte: estimativa própria do autor, 2009

Nota-se que esta parceria transforma um projeto pouco viável para um projeto viável
com taxa de retorno descontado para 1 ano e 4 meses. Além disso, o poder de
barganha dos reformadores aumenta, pois concentrarão uma maior quantidade para
comercialização.
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8 CONCLUSÃO
O cenário atual, destacando-se a forte dependência do setor de transportes pelo
modal rodoviário, deve se perpetuar pelo menos nos próximos dez anos. Mesmo
com esta projeção, o investimento mostrou-se pouco viável – 5 anos de retorno
simples ou perto de 7 anos de retorno descontado, conforme Tabela 15.
A conclusão desta dissertação pela baixa viabilidade se estende para duas classes
de reformadores, as pequenas e médias empresas que, segundo a ABR (2009),
representam 76,9% dos reformadores no Brasil.
O investimento na classificação do pó de raspa por 4 reformadores apresenta
retorno descontado em 1 ano e 4 meses, conforme a tabela 16, fato que torna o
projeto viável, lembrando-se que os custos logísticos não foram considerados nesta
avaliação.
O processo logístico de coleta do pó de raspa mostrou ter uma influência forte nesta
conclusão, além dos baixos volumes negociados que gera perda de poder de
barganha dos reformadores.
O pó de raspa de reformadores pode ser considerado um material nobre quando
comparado com os pneus inservíveis em relação à sua apresentação física
homogênea, dispensando todos os processos que o pneu inservível requer para
transformação em um material reciclável.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As associações de classe podem estruturar ou suportar a estruturação de
cooperativas ou organizações administradas focadas na centralização da coleta,
armazenagem e distribuição do produto em um contrato que englobe reformadores
agregados de uma mesma região visando redução dos custos operacionais e de
logística, além do aumento do poder de barganha no mercado.
Dado o trânsito das associações de classe em esferas governamentais, estes
grupos podem influenciar neste processo investindo ou incentivando a formação de
um núcleo de coleta, processamento e comercialização do pó de raspa com muita
propriedade.
As associações também podem buscar incentivos governamentais com base na
mitigação a riscos ambientais. Incentivos em tributos podem constituir-se em
impactos

positivo.

Importante

destacar

que

atualmente

o

Brasil

gera

aproximadamente 20 milhões de quilos de pó de raspa por ano, o que representa
um aumento no faturamento para o setor, considerando-se as estimativas citadas,
em até 1 milhão de reais.
A parceria com associações de classe também pode trazer vantagens como
centralização das informações pertinentes e avaliação de tendências internacionais
para revisão freqüente de negociações, haja a vista a Europa estar em constante
busca destes materiais em países emergentes.
Nota-se com este estudo uma oportunidade de desenvolvimento de um processo
contribua positivamente na sustentabilidade do setor de reformas de pneumáticos.
Vários outros segmentos mostram-se em desenvolvimento de novas opções
matérias primas ecologicamente como o setor de construção civil, asfaltos, entre
outros. Assim, oportunidades estão surgindo com a necessidade de alternativas para
um crescimento com foco no meio ambiente.
Este estudo deixa uma oportunidade para o setor em desenvolver parcerias de longo
prazo para contribuir com um crescimento sustentável.
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GLOSSÁRIO
Carcaça: pneu usado, porém sem condições de uso, mas com condições de
reforma.
Peneira: Tela de arame utilizado para separação de materiais sólidos.
Pneus de carga e passageiro: Como o próprio nome diz, são os pneus utilizados
para o transporte de carga e passageiros. Normalmente, no mercado, referencia-se
à este pneu como simplesmente “pneu de carga”.
Pneus de passeio: Pneus utilizados em veículos particulares.
Recapagem: Processo de reforma em que a banda de rodagem, pré-vulcanizada, é
aplicada sobre o pneu através de uma ligação de borracha vulcanizável e de alta
aderência. Este processo ocorre com menor temperatura, fato que pode contribuir
com o aumento da vida útil de um pneu.
Recauchutagem: Processo de reforma de pneus através de processo de
vulcanização da banda no próprio pneu. As temperaturas neste processo são
normalmente mais elevadas em comparação com outros processos.
Remoldagem: Processo de reforma de pneus onde praticamente todo seu corpo é
recoberto por uma nova borracha. Este processo não fora utilizado no Brasil em
pneus de carga durante a elaboração deste estudo.

