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Reforma de Pneus 
 

 

Portaria n.º 554, de 29 de outubro de 2015. 



O que é reforma de pneus? 

 
É um processo industrial que 

consiste na recuperação da 

carcaça e na reposição da 

banda de rodagem de um pneu 

desgastado pelo uso. 



O que é reforma de pneus? 
 

Nesse processo ocorre a 

reconstrução de um pneu já 

utilizado, de modo a: 
 

• renovar sua vida útil; 

• melhorar suas características; 

• aprimorar o seu uso; 

• restaurar as partes danificadas; 

• corrigir possíveis imperfeições 

causadas durante o uso. 



O que é reforma de pneus? 
 

Quando reformamos um pneu, em vez de ser 

descartado prematuramente, ele volta a rodar 

como se fosse novo, com o mesmo desempenho e 

mesmas condições de segurança. 

 

 

 

 

 

Os fabricantes de pneus novos já os 

projetam para suportar algumas sobrevidas, 

prevendo que serão reformados. 



 

Objetivo: 

Aprovar o Regulamento Técnico da 

Qualidade para Reforma de Pneus, 

que aperfeiçoa os requisitos, de 

cumprimento obrigatório, referentes 

à segurança do produto. 

Regulamentação Técnica 

Portaria Inmetro nº 554 de 29/10/2015 (RAC + RTQ) 

ATENÇÃO!  O atendimento do RTQ é COMPULSÓRIO. 

Reforma de Pneus 

Port_Complementar_RAC_Fogões e Fornos_21_02_2011_rev08.doc


O que diz a portaria do RTQ? 
 

Os fornecedores de serviço de reforma de pneus deverão 

atender ao disposto no Regulamento ora aprovado. 
 

Todo pneu, abrangido pelo Regulamento deverá ser 

reformado, distribuído e comercializado, de forma a não 

oferecer riscos que comprometam a segurança, 

independentemente do atendimento integral aos requisitos 

estabelecidos neste Regulamento. 
 

As exigências do Regulamento não deverão ser aplicados 

aos pneus reformados que se destinem exclusivamente à 

exportação. 
 

Os produtos acabados destinados exclusivamente à 

exportação deverão estar identificados inequivocamente, 

com documentação comprobatória da sua destinação. 



RTQ se aplica a aos serviços de reforma de 

pneus para: 
 
- Pneus de Automóveis de passeio; 

- Pneus de camionetas comerciais; 

- Pneus de ônibus; 

- Pneus de caminhões e rebocados.  



07/12/2018 

O RTQ NÃO se aplica a serviço de reforma de pneus: 
 

que são utilizados exclusivamente fora de vias públicas: 

 

 

 
 

 

 
 

  

De motos, motonetas, ciclomotores De bicicletas 



O CONTRAN, considerando a necessidade de 

prover condições de segurança para a 

circulação dos veículos automotores de duas ou 

três rodas, conforme está disposto no caput do 

art. 103 da Lei n
 

 9.503, de 23 de setembro de 

1997; 

 

Resolve: 

 

Art. 1
 

 - Fica proibido, em ciclomotores, 

motonetas, motocicletas e triciclos o uso de 

pneus reformados, quer seja pelo processo de 

recapagem, recauchutagem ou remoldagem, 

bem como rodas que apresentem quebras, 

trincas e deformações. 

Resolução CONTRAN n.º 158/2004 

Na Portaria 554/2015: Art. 6º Determinar a proibição do serviço de 

reforma de pneus destinados ao uso em vias públicas para 

ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, para fins de 

atendimento ao estabelecido na Resolução Contran n.º 158/2004. 

Port_Complementar_RAC_Fogões e Fornos_21_02_2011_rev08.doc


A quem se aplica o RTQ? 

Aplica-se aos entes da cadeia produtiva de serviço de 

reforma de pneus, com as seguintes obrigações e 

responsabilidades: 

Ao reformador nacional, inclusive aquele que reforma sob 

encomenda, caberá somente reformar e disponibilizar 

pneus reformados conforme os requisitos do RTQ. 

A todos os entes da cadeia produtiva e de fornecimento de 

pneus reformados, incluindo o comércio em 

estabelecimentos físicos ou virtuais, caberá manter a 

integridade do produto e das suas marcações obrigatórias, 

preservando o atendimento aos requisitos do RTQ. 

Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia de 

fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas 

responsabilidades deverão ser acumuladas. 



Condições para aplicação do RTQ 

• Não será deferida licença para importação de pneumáticos 

recauchutados e usados, seja como bem de consumo, seja 

como matéria-prima. 

• Não é permitida a utilização de materiais usados ou 

recondicionados, empregados no serviço de reforma de 

pneus, para fins de atendimento aos requisitos 

estabelecidos no RTQ. 

• Os pneus reformados não poderão ser comercializados até 

que seja concedido o Registro de Objeto. 

• O serviço de reforma de pneus em território nacional 

deverá ser submetido, compulsoriamente, à avaliação da 

conformidade, por meio do mecanismo de Declaração de 

Conformidade do Fornecedor, que determina ser do próprio 

fornecedor a responsabilidade pela segurança do produto. 



Condições para aplicação do RTQ 

• Os serviços de reforma de pneus prestados em território 

nacional deverão ser registrados no Inmetro. 

• A obtenção do Registro de Objeto é condicionante para a 

autorização do uso do Selo de Identificação da 

Conformidade nos produtos com a conformidade declarada 

e para sua disponibilização no mercado nacional. 

• Todos os pneus reformados abrangidos pelo RTQ estarão 

sujeitos, em todo o território nacional, às ações de 

acompanhamento no mercado executadas pelo Inmetro e 

entidades de direito público a ele vinculadas por convênio. 

• As ações de acompanhamento no mercado poderão ser 

realizadas através de metodologias e amostragens 

diferentes das utilizadas para a declaração da 

conformidade do serviço de reforma de pneus. 



Prazos 

Prazos de adequação da Portaria nº 554/2015  

    Reformadores 24 meses*: 29/10/2017 

    Reformadores de micro  

e pequeno porte 
36 meses*: 29/10/2018 



ESTRUTURA DO PNEU:  

Indica a forma de construção e a disposição das lonas da 

carcaça do pneu, tais como estrutura diagonal, diagonal 

cintada e estrutura radial. 



ESTRUTURA DO PNEU:  



ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE 

UM PNEU 

• Os pneus de estrutura diagonal devem ter a letra "D" 

situada antes da indicação do diâmetro do aro; 

• Os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da 

indicação do diâmetro do aro ou a palavra "RADIAL". 



A identificação do 

tipo de estrutura ou 

de construção do 

pneu bem como a 

designação da 

dimensão original 

do pneu deve ter 

uma altura mínima 

de 6,0 mm, em 

ambos os flancos 

(LADOS) do pneu. 



Informações existentes em um pneu de carga: 



Informações existentes em um pneu de 

passeio 



TIPOS  DE  REFORMA DE PNEUS 

Portaria 554/2015 

Reforma de pneu 

RECAPAGEM RECAUCHUTAGEM REMOLDAGEM 

Processo pelo qual um 

pneu é reformado pela 

substituição de sua 

banda de rodagem. 

Processo pelo qual um 

pneu é reformado pela 

substituição de sua 

banda de rodagem e 

dos seus ombros. 

Processo pelo qual um 

pneu é reformado pela 

substituição de sua 

banda de rodagem, dos 

seus ombros e de toda 

superfície de seus 

flancos. Este processo 

também é conhecido 

como recauchutagem 

de talão a talão. 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO PNEU 



RECAPAGEM 

• Substituição da banda de rodagem 



RECAUCHUTAGEM 

• Substituição da banda e ombros do pneu 



REMOLDAGEM 
• substituição de banda de rodagem, ombros e de toda 

superfície lateral.  



MARCAÇÕES 

• Cada pneu reformado deve ter as suas especificações 

técnicas e as de rastreabilidade, gravadas em alto relevo ou 

através da aplicação de etiqueta vulcanizada, de forma 

legível e indelével, no flanco do pneu. 

• Nos pneus reformados pelo processo de recauchutagem e 

recapagem, as marcações poderão estar localizadas no 

ombro do pneu, mas devem permanecer legíveis após o uso 

do pneu. Devem ser mantidas as marcações originais do 

pneu. 

• As instruções, destinadas ao consumidor sobre as 

marcações e indicadores inseridos nos pneus reformados, 

deverão constar no verso da nota fiscal emitida quando da 

realização do serviço de reforma de pneus. 



IDENTIFICAÇÃO 

• A identificação da marca e denominação registrada do fornecedor deve 

ter uma altura mínima de 10,0 mm, em pelo menos um dos flancos. 

• A identificação do CNPJ do fornecedor deve ter uma altura mínima de 

4,0 mm, em pelo menos um dos flancos.  

•  A identificação do processo de reforma do pneu pode estar de acordo 

com o processo empregado, sendo a expressão “RECAUCHUTADO” ou 

“RECAPADO” ou “REMOLDADO”, ou simplesmente “REFORMADO”, com 

altura mínima de 10,0 mm, em ambos os flancos. 

 





Família para efeitos de ensaios: 

• Conjunto de pneus reformados de estruturas diferentes, 

identificados de acordo com os subitens a seguir. 

• Famílias para pneus destinados a veículos comerciais, 

comerciais leves e seus rebocados (ônibus e caminhões) 

• São consideradas duas famílias para reforma em pneus 

destinados a veículos comerciais, comerciais leves e seus 

rebocados: 

• a) Família A: pneus cujo índice de carga é ≥ 122; 

• b) Família B: pneus cujo índice de carga é ≤ 121. 





Família para efeitos de ensaios: 

• Famílias para reforma de pneus destinados a automóveis, 

camionetas, caminhonetes e seus rebocados 

• São consideradas três famílias para reforma de pneus 

destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e 

seus rebocados, de acordo com o índice de velocidade, 

conforme segue: 

• a) Família C: índice de velocidade “R” e índices de 

velocidades inferiores; 

• b) Família D: índices de velocidade “S” e “T”; 

• c) Família E: índice de velocidade “U” e índices de 

velocidades superiores. 





Índices de velocidade: 

• O pneu reformado deve ser marcado com seu índice de 

velocidade. Este índice não pode ser inferior a 20% de sua 

designação original. 

• Deve ser utilizado arredondamento matemático para o valor 

mais próximo, para maior ou para menor, de acordo com a 

Tabela 7 do RTQ. 

• Ex: índice de velocidade H (210 km/h): 210 x 20% = 168, 

arredondado para 170km/h, correspondendo ao índice de 

velocidade R;  

• Não pode ser definido para o pneu reformado o índice de 

velocidade superior ao índice de velocidade de sua 

designação original. 

• Pneus para velocidade acima de 240 km/h devem ser 

marcados com a letra “Z” dentro da designação da medida. 



ANEXO A – REQUISITOS OPERACIONAIS 

PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E 

RENOVAÇÃO DO REGISTRO DO SERVIÇO 

DE REFORMA DE PNEUS 



O representante do órgão delegado deve 
evidenciar os seguintes elementos: 

• Identificação do Responsável Legal pelo serviço 

de reforma; 

• Planta baixa da planta do reformador, contendo a 

localização dos equipamentos e estocagem de 

matéria prima utilizada para a reforma, bem como 

o local de expedição dos pneus reformados; 

• Cumprimento e manutenção das instruções de 

uso e armazenamento dos materiais empregados 

no serviço de reforma, fornecidas pelos seus 

fabricantes. 

ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DELEGADOS:  



O representante do órgão delegado deve 
evidenciar o uso dos seguintes materiais: 

• a) banda de rodagem; 

• b) borracha de reparação; 

• c) reparo de borracha; 

• d) manchão; 

• e) cimento vulcanizante; 

• f) selante; 

• g) cola (solução de borracha). 

ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DELEGADOS:  



O representante do órgão delegado deve 
evidenciar o uso dos seguintes materiais: 

ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DELEGADOS:  



O representante do órgão delegado deve evidenciar que os 

materiais relacionados acima contenham, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) prazo de validade; 

b) condições de armazenamento; 

c) especificação dimensional; 

d) instrução de aplicação/uso; 

e) cuidados no manuseio. 

 

O representante do órgão delegado deve evidenciar que 

não são utilizados materiais usados ou recondicionados 

no serviço de reforma de pneus. 

ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DELEGADOS:  



Sistema de Gestão 

O representante do órgão delegado deve evidenciar que o 

fornecedor da reforma de pneus possui em seu Sistema 

de Gestão da Qualidade um procedimento de avaliação da 

qualidade dos materiais empregados na reforma de 

pneus. 

Pode ser uma auditoria de segunda parte, realização de 

ensaios (pelo próprio fornecedor ou por outra parte) ou 

outra forma de avaliação. 

ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DELEGADOS:  



 Pneu para reforma 
O pneu a ser reformado contém, no mínimo, os 

seguintes dados: 

a) identificação do fabricante; 

b) dimensão do pneu; 

c) tipo de construção do pneu; 

d) a identificação para o uso de câmara (“tube type”) ou sem 

câmara (“tubeless”); 

e) índice de carga; 

f) índice de velocidade; 

g) selo de identificação da conformidade no âmbito do SBAC; 

h) data original de fabricação. 

 



Controle do processo de reforma 

O representante do órgão delegado deve evidenciar 

que o reformador mantem todos os procedimentos 

escritos e instruções operacionais atualizadas, em local 

de fácil acesso, para o serviço de reforma de pneus de 

maneira a assegurar o atendimento ao RAC, de acordo 

com a tecnologia aplicada.  

 

Nos procedimentos devem ser abordados: objetivo, 

principais etapas, itens de controle, equipamentos e 

ferramental utilizado. 

 

Como exemplo, as etapas a seguir contemplam um 

processo de serviço de reforma de pneus: 



Etapas do processo de reforma 

Inspeção Final 

Vulcanização 

Aplicação da Banda de Rodagem 

Aplicação de cola 

Reparação 

Escareação 

Raspagem 

Exame de classificação 

Limpeza dos pneus 

Inspeção de Recebimento 



INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 

Deve constar os critérios para a seleção de uma carcaça 

apta ao processo de reforma: 



PROCEDIMENTO DE RASPAGEM 

Deve constar as seguintes informações: 

a) a pressão mínima e máxima; 

b) especificação da textura; 

c) raio de raspagem ou gabarito. 



ESCAREAÇÃO 

Tratamento da carcaça para receber reparos necessários 

antes do processo de reforma: 



ESCAREAÇÃO 



PROCEDIMENTO DE 

RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM:  

  O pneu a ser reformado 

deve ter raspado o Selo de 

Identificação da Conformidade 

aposto pelo fabricante original 

do pneu ou pelo fornecedor do 

serviço da reforma de pneu 

anterior. 



PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO 

Atendimento à norma técnica ABNT NBR NM 225:2000 



PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO 

Quando o procedimento de reparação for de acordo com as 

especificações dos fabricantes dos reparos, deve conter, 

no mínimo, os seguintes critérios quanto à aplicação e 

utilização destes reparos:  

a) o método, ou métodos, de aplicação e estocagem;  

b) os limites dos danos que os materiais de reparação 

podem suportar; 

c) a garantia de que os manchões para os pneus, se 

corretamente aplicados na reparação da carcaça, estejam 

adaptados às especificações;  

d) os limites e quantidades de danos que a carcaça pode 

suportar;  

e) a garantia de que todos os materiais de reparação 

estejam adaptados aos serviços previstos. 



PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO 

DA BANDA DE RODAGEM  
 Deve constar as pressões mínimas e máximas do 

pneu para a aplicação destes materiais. 



PROCEDIMENTO DE VULCANIZAÇÃO 
 Deve constar o tempo, a temperatura e a pressão para 

cada processo, respeitando as especificações dos 

fornecedores dos materiais. 



INSPEÇÃO FINAL 

 O pneu reformado que apresentar uma ou mais das 

seguintes ocorrências deve ser desqualificado para o uso: 

• separação entre banda  

de rodagem e carcaça; 

• separação das lonas ou  

cinturas ou deformação da  

Carcaça 

•   Quando os pneus 

reformados pertencerem a 

terceiros, o fornecedor 

emite um laudo técnico de 

reprovação e inutiliza a 

reforma realizada no 

respectivo pneu. 



Controle dos instrumentos de 

medição 

 O representante do órgão delegado deve evidenciar que: 

• O fornecedor possui, pelo menos, o controle de calibração dos 

instrumentos de medição: manômetro, termômetro e cronômetro 

utilizados no serviço de reforma de pneus, cujo controle deve ser 

registrado contendo, no mínimo, a identificação e a periodicidade 

de calibração destes instrumentos de medição. 

• Os instrumentos de medição são calibrados por laboratórios de 

calibração acreditados. 

• Para o processo de vulcanização por autoclave não é obrigatória a 

calibração dos manômetros individuais dos pneus, devendo ser 

calibrados os manômetros de referência, instalados nas linhas 

principais. 

• Para o processo de vulcanização por molde, os manômetros 

instalados na linha de vapor e os manômetros instalados da linha 

de ar comprimido estão calibrados. 



Treinamento/Qualificação da mão 

de obra 

 O representante do órgão delegado deve evidenciar que: 

O fornecedor mantém os registros de qualificação e treinamento 

da mão de obra que realiza o serviço de reforma dos pneus.  

Estes registros devem conter, no mínimo, os seguintes dados: 

a) nome; 

b) data de admissão; 

c) relação dos equipamentos que está qualificado a operar, com 

as respectivas datas de qualificação; 

d) relação dos treinamentos recebidos (internos e externos), 

com as respectivas cargas horárias, quem ministrou e a data de 

realização; 

e) evidências objetivas do treinamento. 



Critérios específicos para 

reforma de pneus comerciais 

 O representante do órgão delegado deve evidenciar que: 

Para qualquer um dos três processos de reforma de pneus é 

respeitada a tolerância da diminuição do índice de velocidade 

conforme a tabela “Símbolo de Velocidade”. 

A diminuição do índice de velocidade deve ser determinada pelo 

fornecedor, que deve ser o responsável pelo novo índice de 

velocidade adotado. 

No processo de remoldagem as remarcações no pneu devem ser:  

• dimensão, tipo de construção,  

• identificação para o uso de câmara (tube type) ou sem câmara 

(tubeless),  

• índice de carga,  

• seu índice de velocidade original ou índice de velocidade 

alterado, e  

• data original de fabricação. 



Critérios específicos para 

reforma de pneus comerciais 
São adotados os mesmos critérios para a marcação da data da 

reforma em todos os tipos de pneus reformados.  

A data de reforma deve ser gravada ou impressa no Selo de 

Identificação da Conformidade vulcanizado no pneu e deve ser 

composta por 4 algarismos, com altura mínima de 6,0 mm, onde 

os dois primeiros algarismos indicam a semana e os dois 

últimos algarismos indicam o ano, em que o pneu foi reformado.  

Ex: “2517” indica que o pneu foi reformado entre as semanas 25 

e 28 do ano de 2017. 

O Selo não pode conter picotes de qualquer natureza. 

Em nenhuma hipótese é admitida a elevação ou diminuição do 

índice de carga. 

O fornecedor deve manter os registros com as designações 

originais do pneu reformado pelo processo de remoldagem para 

verificação das marcações, após a realização da reforma. 



Critérios específicos para 

reforma de pneus passeio 
 O representante do órgão delegado deve evidenciar que: 

Para qualquer um dos três processos de reforma de pneus a 

diminuição tolerada do índice de carga e do índice de 

velocidade está em conformidade com o RTQ. 

Não havendo alterações das designações originais do pneu 

reformado, para os processos de recapagem e de 

recauchutagem, estas podem ser mantidas e, caso sejam 

diminuídas, são raspadas e remarcadas de acordo com as 

novas designações. 

Os registros das marcações originais para fins de 

rastreabilidade devem ser mantidos. 

O fornecedor deve manter os registros com as designações 

originais do pneu reformado pelo processo de remoldagem para 

verificação das marcações e reduções dos índices, caso 

houver, após a realização da reforma. 



Critérios específicos para 

reforma de pneus passeio 
As marcações estão devem estar de acordo com o RTQ. 

Os mesmos critérios para a marcação da data da reforma devem 

ser adotados em todos os tipos de pneus reformados.  

A data de reforma deve ser gravada ou impressa no Selo de 

Identificação da Conformidade vulcanizado no pneu e deve ser 

composta por 4 algarismos consecutivos, com altura mínima de 

4,0 mm, onde os dois primeiros algarismos indicam a semana e 

os dois últimos indicam o ano, em que o pneu foi reformado.  

O Selo de Identificação da Conformidade não pode conter 

picotes de qualquer natureza. 

Não podem ser reformados pneus para automóveis leves com 

data de fabricação superior a sete anos. 

Não podem ser reformados pneus que já tenham sido 

submetidos a um processo de reforma anterior. 





ANEXO B – MARCAÇÃO DA SEMANA DA 

FABRICAÇÃO / REFORMA NO PNEU 





ANEXO C – ENSAIOS 



 O representante do órgão delegado deve evidenciar que: 

Os ensaios sejam realizados por família, em laboratório 

acreditado, considerando: 

- o índice de carga mais crítico dentre os modelos constituintes 

da referida família de pneus destinados a veículos comerciais; 

- o índice de velocidade mais crítico dentre os modelos 

constituintes da referida família de pneus destinados a 

automóveis. 

A amostragem deve ser realizada por família, composta por 1 

unidade de prova, 1 unidade de contraprova e 1 unidade de 

testemunha. 

Os ensaios devem ser realizados em uma amostra de prova. No 

caso de reprovação, deve ser repetido nas amostras de 

contraprova e testemunha, devendo ambas serem aprovadas. 

ANEXO C – ENSAIOS 



- Ensaio dimensional: as dimensões máximas e mínimas do 

pneu devem estar de acordo com o Manual Técnico ALAPA 

- Ensaio de velocidade sob carga: 

O pneu reformado ensaiado durante 1 hora não pode apresentar 

falhas como as descritas a seguir: 

a) separação da banda de rodagem; 

b) separação das lonas; 

c) separação de cordonéis; 

d) separação do flanco; 

e) separação do talão; 

f) rachaduras; 

g) emendas abertas; 

h) arrancamento; ou 

i) cordonéis partidos. 

ANEXO C – ENSAIOS 



Solicitação do Registro de Objeto 

Devem ser feitas pelo fornecedor do serviço de reforma através 

do sítio: orquestra.inmetro.gov.br 

• Nomencatura NCM para serviço de reforma de pneumáticos 

usados: 22.12-9-00 

O representante do órgão delegado deve evidenciar  a 

existência, disponibilidade e atualização dos seguintes 

documentos que são pré condicionantes para a solicitação do 

Registo: 

• Contrato Social da empresa fornecedora do serviço de reforma 

• CNPJ 

• RG e CPF do Responsável Legal (deve constar no Contrato 

Social) 



Dúvidas Frequentes:  

Infrações X Enquadramentos  

Irregularidade 1: Pneus reformados sendo comercializados com 

a seguinte irregularidade: Ausência da capacidade de carga ou 

do índice de carga. 

Irregularidade 2: Pneus reformados sendo comercializados com 

a seguinte irregularidade: Rebaixamento do índice de carga 

além do permitido.  

 

Enquadramento:  6.3 Indicadores do Índice de Carga 

6.3.1 O pneu reformado deve ser marcado com seu índice de 

carga. Este índice não deve ser inferior a 2 (dois) pontos de sua 

designação original, conforme a Tabela 12 do RTQ. 

 



Dúvidas Frequentes:  

Infrações X Enquadramentos  

Irregularidade 3: Pneus reformados sendo comercializados com 

a seguinte irregularidade: Utilização de pneus (carcaça) com 

data superior a 7 (sete) anos. 

Enquadramento:   

6.1.2.4 O pneu reformado deve conter a data de reforma, 

mediante um grupo de quatro números, com altura mínima de 

4,0 mm. Os dois primeiros indicam cronologicamente a semana 

de reforma e os dois últimos indicam o ano. 

Nota: o código supra pode abranger um período de produção 

que vai da primeira semana mais três, exemplificando: a 

marcação “2503” indica um pneu que foi reformado entre as 

semanas 25 e 28 do ano de 2003. 



Dúvidas Frequentes:  

Infrações X Enquadramentos  

Irregularidade 4: Pneus reformados sendo comercializados com 

a seguinte irregularidade: Ausência da expressão " M+S ou MS " 

quando o pneu é destinado ao uso em lama ou neve. 

Enquadramento:   

6.1.1.4 O pneu reformado deve conter a expressão “M+S”(ou 

“M&S”), quando se tratar de pneu para lama ou neve, com altura 

mínima de 4,0 mm. 

Irregularidade 5: Pneus reformados sendo comercializados com 

a seguinte irregularidade: Ausência da expressão 

"RECAUCHUTADO, RECAPADO ou REMOLDADO", referente ao 

tipo de serviço a que o pneu foi submetido. 

6.1.1 Marcação de identificação em ambos os flancos 

6.1.1.1 O pneu reformado deve conter a expressão 

“RECAUCHUTADO”, “RECAPADO” ou “REMOLDADO”, com 

altura mínima de 4,0 mm. 



Dúvidas Frequentes:  

Infrações X Enquadramentos  

Irregularidade 6: Pneu reformado para veículo 

comercial/comercial leve/rebocado, sendo comercializado sem 

ostentar o símbolo de identificação da Certificação aprovado no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da conformidade. 

Enquadramento:   

6.1.1.6 O pneu reformado deve conter o Selo de Identificação da 

Conformidade.  

 

Irregularidade 7: Comercialização de pneu(s) automotivo(s) 

reformado(s) apresentando o Selo de Identificação da 

Conformidade do fabricante do pneu. 

 

Enquadramento: 

6.1.1.5 Deve ser raspado o Selo de Identificação da 

Conformidade anteriormente aposto. 



Obrigado 

Victor Gomes Simão, M.Sc. 

Inmetro – CGCRE/DICLA  

 vgsimao@inmetro.gov.br 
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