
O processo de laminação do pneu inservível 
 
A história 
 

Tudo começou quando se necessitava de freio para carroça e se descobre 
que a borracha do pneu em contato com a roda freava. 
 
Com a evolução na construção da estrutura dos pneus foram acrescidos 
fios de algodão, onde já era possível cortar os pneus com facas e fazer 
calços de máquinas.  
 

Na segunda Guerra Mundial já se fazia solados de pneus para sandálias de 
japoneses e vietnamitas. 
 

A denominação de laminação vem do passar as borrachas do pneu em uma 
maquina de faca rotativa que lamina a uma espessura do produto acabado. 
 

O Processo 
 

O processo compreende a extração dos talões, da lateral e da banda de 
rodagem, e efetua-se corte dos anéis das partes da banda. 
 

A laminação do pneu é processada pela extração da borracha das partes 
internas e externas dos flancos e bandas de rodagem dos pneus para 
produção de matéria-prima para diversos tipos de artefatos de borrachas. 
 

Inicia-se o processo cortando-se o pneu diagonal em 6 (seis) partes, a 
saber: 2 talões, 2 flancos e também a banda de rodagem em 2 partes. 
 

As laterais e a banda de rodagem são dividas para iniciar o processo de 
laminação.  
 

Em uma máquina de laminar, a lateral é laminada interna e externamente 
obtendo planicidade para produção de placas para posterior fabricação de 
solados.  
 

Para a produção do salto lamina-se o ombro do pneu até a espessura 
necessária, usando a parte que contenha lona e as sobras de borracha pura 
é comercializada para a fabricação de borrachas de rodo e transformação 
em pó para diversas aplicações na indústria de borracha. 
 

A lateral e o ombro também são utilizados para produzir percintas de pneus 
para fábricas de estofados e saltos e solados. As percintas são laminadas e 
enroladas em rolos, através de uma máquina de enrolar, para facilitar o seu 
manuseio na produção.  



 
Na produção de solados e saltos, a borracha laminada é estampada em 
balancim. Adicionalmente na fabricação de solados e saltos se faz riscos 
para que os produtos tornem-se antiderrapante. 
 

O talão é utilizado na produção de tubos para sistema de água pluvial, 
substituindo a manilha ou o tubo de cimento. 
 

O resíduo do processo de laminação que é material restante da 
estampagem do solado e salto e das aparas das tiras de pneus era picado e 
enviado para aterro. 
 

Em nosso País, após a entrada em vigor da Resolução nº. 258/99 do 
CONAMA, o resíduo do processo de laminação que representa 5% (cinco 
por cento) em material nobre é triturado e enviado as cimenteiras, para ser 
utilizado como combustível alternativo, em substituição ao carvão mineral e 
ao coque de petróleo, pelo seu alto poder calorífico. 
 

O processo de adequação da matéria prima (estampagem/corte) para 
adequação dos produtos laminados, consiste em atribuir ao produto uma 
particularidade solicitada pelo cliente. O consumidor final se torna 
“responsável” pelas características que estarão presentes no produto ao 
final do processo de produção. 
 

É o processo mais antigo de destinação final de pneus inservíveis diagonais 
ou convencionais como também são conhecidos. 
 

No Brasil 
 

O processo de laminação de pneus inservíveis no Brasil iniciou-se no final 
dos anos 50 de formar rudimentar e informal.  
 

Na década de 70 havia no País algo em torno de 350 empresas de 
laminação (laminadores como são conhecidos), pois, à época a fabricação 
de pneus diagonais representava 80% (oitenta por cento). 
 

Com a evolução da tecnologia e material empregado na fabricação do pneu 
e o aumento da radialização do mesmo (pneu com aço), temos que do total 
produzido atualmente, o volume de pneu convencional comercializado gira 
em torno de 25% (vinte e cinco por cento), o que provocou representativa 
redução no número de laminadores em atividade. 
 
 

 


