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Boâ tà rde,

Conforme contato via telefone, Segue em anexo Portàrias 54412012 e 365/2015 do lnmetro e Declaraçã0.

Considerando ê necêssidadê dê êpêrfêaçoar e pÍomover ajustes nos cÍitérios fixados pelos Regulamentos Técnicos da Qualidade para Pneus Novos dê
Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, de Automóvel de Passageircs. inclusive os de uso misto e rebocados, e para Veículos Comerciais, Comercaais Leves e
Rêbocados, aprovados, respectivamente, pelas Portarias Inmetro no 83, de 13 de março de 2008, no 165, de 30 de mêio de 2008, ê no 205, de 17 de
junho de 2008;

O subitem l.l.2 da Portaria Inmetro n."544l2012 passaÍá a vigoÍar com a seguinte redação: "1.1.2 Os requisitos de desempeÍho não sào aplicáveis para: a)

pneus de construção diagonal; b) pneus destinados ao uso exclusivamente tempoúrio qu€ apresentem marcaÇão de forma indelével "Uso Temporário ou

"Temporary Use Only"; c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; d) pneus de veiculos de coleção; e) pneus com indices de velocidade menor que

80 km/h; 0 pneus tipo "Professional OtI'Road" (POR), que são aqueles projetâdos pâra uso em serviços Í'ora das estÍadas e em condições severas

Att

BARATÂO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
42 3629-1330
I\4a rcos R. Batista
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( onfonnidadr/CenificaçÀo do lnnretro. Pois Veiculos lbra de estrada nÀo ofcrecem risco a

populaçào. tcnrlo ern visla que lralegam em bairas velocidades, e em locais potco movimentados.

Portrir 365/2015
0 ru bitrm I .1.2 da Portaria I nrnelro [.'5&l/2012 pas:ará a v igorar crrín â segu inte redaçâo: " I . I .2
()s Íeqsisitos de desempenho não são aplicár,cis p&râ: l!) pneus de conslruçâo dia8onal; b) pneus
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.l.enrpr:rário 

ou " l'emporary L;sc Onl.\-"; c) pneus de mülociclstns, motollelâs e ciclomorores; d)
pncús dc vcículos de colcção; c) pneus som indices de velocidíxie rnenoí quê 80 km/h: t') pncus
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Scrviço Publico Federtrl

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, TNDÚSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

Portaria n.u 365, de 22 de julho de 2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3" do art.4'da Lei n."
5.966, de 1l de dezembro de 1973, nos incisos Ie IV do art. 3'da Lei n." 9.933, de 20 de dezembro
de 1999, e no inciso V do art. l8 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.'
6.275,de 28 de novembro de2007;

Considerando a alínea / do item 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.'04, de 02 de dezembro de
2002, que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade de
avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n." 05, de 06 de maio de 2008, que aprova o
Regulamento para o Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de
programâ coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
publicado no DiiíLrio Oficial da União de 09 de maio de 2008, seção 01, páginas 78 a 80;

Considerando a Portaria Inmetro n." 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o
procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, publicado no Diário
Oficial da União de 15 de dezembro de 2010, seçào 01, página 161;

Considerando a Portaria Inmetro n.o 118, de 06 de março de 2015, que aprova o
aperfeiçoamento dos Requisitos Gerais de Certificaçâo de Produto - RGCP, publicada no Dirírio
Oficial da União de 09 de março de 2015, seção 01, páginas 76 a 77;

@
Considerando a necessidade de adequar e esclarecer os critérios do Programa de Avaliação da

Conformidade para Pneus Novos, aprovado pela Portaria Inmetro n.' 544. de 25 de outubro de
2012. publicada no Diário Oficial da União de 29 de outubro de 2012, seção 01, página 77, resolve

o INMETRO ublicada no DOU em 05/08/2015t

Art. 1o Aprovar a adequação e esclarecimento à Portaria Inmetro n.o 54412012, estabelecidos
no Anexo desta Portaria e disponibilizados no sítio www.inmetro.qov.br ou no endereço abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n." 67 - 3' andar - Rio Comprido
CEP 20.25 I -900 - Rio de Janeiro - RJ

Art. 2'Cientificar que a Consulta Pública que colheu contribuições da sociedade em geral
para a elaboração dos Requisitos ora aprovados, foi dilulgada pela Portaria Inmetro n.o 108, de 25
de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2015, seção 01,
página 65.

baixar as seguintes disposições:
secão 01. páeina 225)



Fl.2 da Portaria n." 365/Presi, de 22/07/2015

Art. 3'Revogar os parágÍafos l o, 2' e 3" do art.3" da Portaria Inmetro no 54412012.

Parágrafo único. Ficam mantidos os subitens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 do RAC anexo à Portaria
lnmetro n" 54412012, observadas as modificações insertas do item I do Anexo ora aprovado.

Art. 4'Incluir o § 3', no art.4'da Portaria Inmetro n.' 54412012, com a seguinte redação:

"§ 3' Determinar que, até o prazo fixado Íto caput, os fabricântes e importadores com
processo de certificação em andamento, conduzidos com base na Portaria Inmetro n' 48212010, qrj.e

realizarem a migação de parte dos modelos de uma família para a Portaria ora aprovada, poderão
fazêlo desdc que atendidos os requisitos ora estabelecidos, mediante a emissão de um novo
certificado, cuja validade deverá ser a mesma do certificado correspondente aos demâis modelos da
mesma família, emitido com base na Portaria Inmetro n.'48212010."

Art. 5' Determinâr que a partir de 90 (noventa) meses, contados da data de publicação da
Portaria Inmetro n." 54412012, os ensaios de Emissão de Potência Sonora (Ruído) serão realizados
somente em conformidade com os requisitos das normas técnicas ISO 10844:20lle ISO
13325:2003.

§ l'Até o prazo fixado no caput, para efeitos de cumprimento do art. 4'da Portaria Inmetro
f 54412012, será utilizada a norma técnica ISO 10844:1994.

§ 2" Até o prazo fixado no caput, será possível rastreâr a versão da norma técnica ISO 108,+4
(1994 ou 2011) utilizada juntamente com o valor obtido durante o ensaio! a fim de garantir a

repetitividade do resultado.

Parágrafo único. A determinação contida no caput Íráo deve ser aplicada aos pneus novos
destinados para revenda no comércio varejista, revendas autorizadas e em concessionárias
representantes de montadoras de veículos, quando da comercialização dos pneus diretamente aos
consumidores ou usuários finais.

Art. 7' Determinar que a fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta PoÍaria,
em todo o território nacional, estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele
vinculadas por convênio de delegaçào.

Art. 8" Cientificar que as infrações aos dispositivos desta Portaria e dos Requisitos por ela
aprovados, sujeitarão o infrator às penalidades previstas no art. 8', da Lei 9.933, de 20 de dezembro
de 1999.

Art. 10. Esta Portâriâ entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

Art. 6'Determinar que será opcional a aposição da Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia (ENCE) em pneus novos destinados a montadoras de veículos e em pneus novos destinados
a veículos comerciais e rebocados a serem comercializados exclusivamente para fiotistas.

Art. 9' Cientificar que as demais disposições mencionadas na Portaria Inmetro n.o 54412012
permanecerão inalteradas.



ANEXO DA PORTARIÀ I\]METRO N'365,/2015

ANEXO - ADEQUAÇÃO E ESCLARf,CIMENTO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO
DA CONFORMIDADES PARA PNEUS NOVOS

l) O subitem 1.1.2 da Portaria lnmel.:lo n."54412012 passará a vigorar com a seguinte redação:

"1.1.2 Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para:
a) pneus de construção diagonal;
b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma

indelével "Uso Temporário oú"Temporary Use Only";
c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;
d) pneus de veículos de coleção;
e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;
f) pneus tipo "Professional OffRoad" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços

fora das estrâdas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes
características para:

f.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e

rebocados com profundidade de sulco > I I mm, símbolo de velocidade < Q, voidtoJillratio
(percentual de espaços vazios na área de contato do deseúo da banda de rodagem com o solo) 2
35Yo;

f.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de
sulco > I I mm, símbolo de velocidade aQ, voidtofillralio (percentual de espaços vazios na área de
contato do deseúo da banda de rodagem com o solo) > 35%'

f.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco à
l6 mm, símbolo de velocidade aK, voidtofllratlo (percentual de espaços vazios na área de contato
do desenho da banda de rodagem com o solo) > 35%;

g) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para
uso misto, apenas no eixo de hação, onde a aplicação Íequer mais aderência na superficie de
rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:

g.1) profundidade de sulco à 1Smm;
g.2) símbolo velocidade < K;
9.3) voidtofillratlo (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de

rodagem com o sôlo) > 30%." (N.R.)

Nota 2: Uma vez realizado o Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), segundo as
normas técnicas ISO 13325 e ISO 10884, para o cálculo do Coeficiente de Potência Sonora Ruído
deve-se subtrair ldB do resultado encontrado e após subtração, arredondar para o valor inteiro
inferior mais próximo.

Nota 3: Para a realizaçào do ensaio de Aderência em Pista Molhada, caso seja adotado o
método de medição em trailer, apenas 0l (uma) unidade de modelo comercial será suficiente como
número de amostras dc prova, 0l (uma) unidade como número de âmostras de contraprova e 01
(uma) unidade como número de amostras de testemunha.

2) Inserir as notas l, 2, 3 e 4 naT abela 2 da Portaria lnmetro n.'5441201 2 com a seguinte redação:
"Nota l: Durante a Íealização do Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforrne

norma técnica ISO 13325 é permitida a utilização de carga por pneu entre um intervalo de 50Yo a
9O%o com relação ao índice de carga do pneu, mantendo a média de carga do veículo de 7 50Á +l-
57o, conforme especifi cado.

Nota 4: Para fins de esclarecimento, os critérios de aceitação de todos os parâmetros de
desempenho são considerados conformes quando estiverem dentro da classificação declarada, ou
em qualquer faixa melhor que a declarada. Quando a classificação encontrada for pior que a
declarada, deve ser aplicada uma tolerância de:

a) + 0,3 Kg/t do valor máximo da faixa declarada para resistência ao rolamento;
I



A].{EXO DÀ PORTARIA INMI]TRO N'365/20I5

b) - 0,03 do valor mínimo da faixa declaradapara aderência em pista molhada; e

c) + I db do valor máximo da faixa declarada para emissào de potência sonora (ruído)."

3) Inserir os subitens 6.2.4.3.2.6.2.4.3.2.1.6.2.4.3.2.2 e 6.2.4.3.3 na Portaria ktmetro n."54412012
com a seguintc redação:

6.2.4.3.2.1 Os relatórios de ensaios emitidos pelo lâboratório devem conter identificação clara
e inequivoca de sua condição de laboratório acreditado.

6.2.4.3.2.2 Quando o laboratório de l" parte não for acreditado, os ensaios podem ser
realizados desde que o OCP avalie este laboratório com base nos critérios estabelecidos pela norma
técnica ABNT NBR ISO/IEC 17025, além de acompanhar todos os ensaios. Esta avaliação e o
laudo dos ensaios devem ser realizados e registrados pelo OCP, anexando os relatórios de ensaios
emitidos pelo referido laboratório.

6.2.4.3.3Os ensaios podem ser realizados por laboratórios estrangeiros e acreditados por um
Organismo de Acreditação signatrírio de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido
por, pelo menos, uma das cooperações abaixo relacionadas, para o escopo da acreditação que inclua
os métodos de ensaios aplicados em pneus, como definido neste RAC:

- Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC);
- European Co-operation for Accreditation (EA);
- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);
- Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)."

4) Determinar que o subitem 6.3.2.3 da Portaria Inmetro n."54412012 passe a vigorar com a seguinte
redação:

"6.3.2.3 DeÍinição do laboratório
A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP e no subitem 6.2.4.3

deste RAC." (N.R.)

5) Determinar que o subitem 6.3.2.4.2 da Portaria Inmetro n."54412012 passe a vigorar com a

seguinte redação:

"6.3.2.4.2Caso haja alguma não conformidade detectada nos ensaios de segurança, bem como
na verificação do atendimento dos limites de resistência ao rolamento, de ruído e de aderência em
pista molhada contemplados no Anexo B deste RAC, nos ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o
certiÍicado da família deve ser suspenso." §.R.)

6) Inserir os subitens 6.3.2.4.2.1 e 6.3.2.4.2.2 na Porraria Inmetro n.o544l2012 com a seguinte
redação:

"6.3.2.4,2.1Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com
até um nível de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, o
produto deve ser imediatamente reclassificado e suas etiquetas substituídas nos estoques do
fomecedor e em todos os pontos de venda em até 60 (sessenta) dias. A não conformidade prevista
neste item não ocasionará a suspensão ou o cancelamento da certificação da família à qual o
produto faz parte, não havendo necessidade de recolhimento desses produtos no mercado.

6.3.2.4.2.2 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com
dois ou mais níveis de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente
declarada, após os ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso."

2

"6.2.4.3.2Os ensaios previstos neste RAC podem ser realizados em laboratórios de 1'parte,
acreditados pela Cgcre, desde que acompanhado pelo OCP.



ANEXO DA PORI ARIA INMETRO N']65/20I5

7) Determinar que na tabela contida no Anexo B da Portaria Inmetro n." 54412012 onde constar as

es "Emissão de sonora côm a nôÍna ISO 10844" c ,.I
, leiam-

respectivamente.

8) Determinar que na Portaria úrmetro n." 54412012 onde constar a redação "db", leia-se "dB"

9)Esclarecer que a emissào de potência sonora (ruído) deve ser medida na escala "A". Para fins de
facilitar a assimilação do consumidor, as unidades medidas em "dBA" constarão na Etiqueta de
Consewação de Energia (ENCE) e em outras formas de dilulgação como "dB".

l0) Determinar que a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), contida no subitem
C.2 do Anexo C da Portaria Inmetro n."544l2012,passe a vigorar com ô seguinte teor:

75 mm

ú)

LÔ

E
E
O\t

E
E
o
co

"(N.R.)

ll) Determinar que o subitem C.2.1 do Anexo C da Portaria ktmetro n."54412012 passe a vigorar
com a seguinte redação:

*C.2.lA Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ter 75mm de largura e
l40mm de comprimento." (N.R.)

3

65 mm

--

w;
A
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{E 72 dB

Segurança

@§conpet
?

se "Emissâo de acordo com as norrnas ISO 13325 e IS0 10844" e

5l 5

do) avaliado de acordo com as normas ,rr25 6rrrr'I§O

r§§ao :i3e com §)tência,§onoÍa

eliii§são sônora L



A\I]XO DA PORTARIA INMETRO N'365120I5

12) Determinar que a referência 3-Nível de emissão de ruído da alínea b, do subitem C.2.2 do
Anexo C da Portaria Inmetro n.'544l2012,passe a vigorar com a seguinte redagão:

"3-Nível de emissão de ruído
. pictograma largura de 14 mm e altura del5 mm;
. quadro do pictograma - s troke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 24 mm;
. quadro de classificação - stroke de 1 pt, com as ondas de classificação na cor 1000Á preto;
. quadro final stroke de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05;." §.R.)

13) Determinar que o subitem C.2.3 do Anexo C da Potaria Inmetro n.'544l2012 passe a vigorar
com a seguinte redação:

"C.2.3O fornecedor deve acrescentar sua marca e/ou logo, bem corno o modelo do pneu
(mesmo nome de modelo citado no Memorial Descrito), seu índice de carga, categoria de
velocidade e outrâs especificações técnicas na etiquetajunto à ENCE, em qualquer padrão
de cor, fotmato ou desenho desde que estas informações não prejudiquem a visualização
das informações contidas na ENCE. A superÍicie total do adesivo não deve ser superior a

250 cm2 e a altura total do adesivo não deve ser superioÍ a 220 mm." (N.R.)
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Serviço Público F€derâl

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria n.' 544, de 25 de outubro de 2012

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3" do aÍtigo 4' da Lei n."
5.966, de I I de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do arligo 3' da Lei n.o 9.933, de 20 de dezembro
de 1999, c no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto no

6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alinea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n." 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao kmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de

avaliagão da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.o 05, de 06 de maio de 2008, que aprova o Regulamento
para o Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de programa coordenado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, publicado no Diário Oficial
da União de 09 de maio de 2008, seção 01, páginas 78 a 80;

Considerando a Portaria Inmetro n.' 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o
procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, publicado no Dirírio
Oficial da União de 15 de dezembro de 2010, seção 01, página 16l;

Considerando a Portaria Inmetro n.o 361, de 06 de setembro de 2011, que aprova os Requisitos
Gerais de Certificação de Produto - RGCP, publicada no Diário Oficial da União de 09 de setembro de
201 1 , seção 01, página 76;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar e promover ajustes nos critérios fixados pelos
Regulamentos Técnicos da Qualidade para Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, de
Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, e pârâ Veículos Comerciais,
Comerciais Leves e Rebocados, aprovados, Íespectivamente, pelas Portarias Inmetro n' 83, de 13 de
março de 2008, n' 165, de 30 de maio de 2008, e n" 205, de 17 dejunho de 2008;

Considerando a necessidade de incluir requisitos de desempenho e apeÍfeiçoar os critérios de
segurança estabelecidos para o Programa de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos, resolve
baixar as seguintes disposições:

AÍ. l' Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conforrnidade para Pneus Novos,
disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:

Art. 2' Cientificar que a Consulta Pública, que colheu contribuições da sociedade em geral para
os Requisitos de desempenho ora aprovados, foi dilulgada pela Portaria Inmetrô n.o 292, de 12 de
junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 14 de junho de2012, seção 01, página94.

Instituto Nacionâl de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro
Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n ." 67 - 2" andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro RJ
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Art. 3' Cientificar que fica mantida, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade - SBAC, a certificação compulsória paÍa pneus novos, a qual deverá seÍ realizada por
Organismo de Certificaçào de Produto - OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos
Requisitos ora aprovados.

eemereiai*-+eves'e +ebeeads;

e-â€meilhêdeira§- (Revoeado pela Portaria INMETRO número 365 de 22l07i2015)

novôs deverão ser eo

§ 2' Determinar que a part# de 30 (trinte) neses; ee{rtades da 4atâ de publieaçãe desta Pertaria;
^ ^-*iC^^^À^ Á- -^,,^- S^-ll:^- ,l- r-,,^-.1 --- ^^-^-r:r^ ^^-f^-;,t^Á- ^^-
os+e$risitos-€fâ âeÍovâdos-

"Art. 4' Determinar que a partir de 48 (quârenta e ôito) meses, contados da data de publicação desta
Portaria, os pneus novos deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos
ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

§ l'A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo estabelecido no caput, os pneus
novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em
conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

§ 2'Determinar que a partir de 30 (trinta) meses, contados da data de publicação desta Portaria, a

certificação de novas famílias de pneus novos deverá ser concedida somente em conformidade com os

RequisitosoraaprovadosedevidamenteregistradasnoInmet.o.',@
DOU em 2410612015, seção 01. páeina 51)

"§ 3" Determinar quc, até o prazo fixado no caput, os fabricantes e importadores com processo
de certificação em andamento, conduzidos com base na Portaria Inmetro no 48212010, que realizarem a

migração de parte dos modelos de uma família para a Portaria ora aprovada, poderão fazêJo desde que
atendidos os requisitos ora estabelecidos, mediante a emissão de um novo certificado, cuja validade
deverá ser a mesma do certificado correspondente aos demais modelos da mesma familia, emitido com
base na Portaria Inmetro n.o 48212010." (Incluído Dela Portaria INMETRO número 3ó5 de
22t07 t201s}

AÍ. 5' Determinar que a partir de 66 (sessenta e seis) meses, contados da data de publicação
desta Portaria, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, somente em
conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Parágrafo único - A dcterminação contida no caput destc artigo não é aplicável aos fabricantes
e importadores, que deverão observar os prazos estabelecidos no artigo 4".
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Art. 6" Permitir ao fabricante do pneu que utilize â temperatura ambiente do laboratório de
ensaio acima de 30" C, mantendo-se os demais requisitos previstos nos Regulamentos Técnicos da

Qualidade aprovâdos pelas Portarias Inmetro n'83/2008, n" 165/2008 e n" 205/2008.

Art. 7" Cientificar que o subitem 4.1.3.2, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro no

83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:
"4.1.3.2 para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do

aro." (N.R.)

Art. 8" Cientificar que o subitem 4.1.3.3, dos Requisitos aprôvados pela Portaria Inmetro n'
83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.1.3.3 para os pneus de estrutura diagonal cintada, a letra "8" situada antes da indicação do
diâmetro do aro ou as palavras "DIAGONAL CINTADO" ou 'BIAS-BELTED." (N.R.)

Art. 9' Cientificar que o subitem 5.2.3, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro nu

83/2008, passará a vigorar com â seguinte redação:
"5.2.3 A medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizada, no mínimo, após seis horas do

término do ensaio de velocidade sob carga. O valor medido não deve exceder 3,57o do valor medido
do diâmetro extemo antes do ensaio". §.R.)

Art. l0 CientificaÍ que o subitem 5.1.3.2, dos Requisitos aprovados pelas Portarias Inmetro no

165/2008 e n" 205/2008, passará a vigorar com a seguinte redaçâo:
"5.1.3.2 para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicaçâo do diâmetro do

aro" (N.R.)

Art. I I Revogar, de imediato, o subitem 5.1.7, dos Requisitos aprovados pelas Portarias Inmetro
n' 165/2008 e n'205/2008.

Art. 12 Cientificar que o subitem 1.1 do Anexo I da Portaria Inmetro no 20512008 passará a
vigorar com a seguinte redação:

"l.l InfláJo a pressão indicada pelo fabricante para carga máxima admissível, correspondente ao
seu índice de carga máxima. Não havendo indicação específica do fabricante, reportar-se às tabelas do
Manual Técnico da ALAPA." §.R.)

Art. l3 Esclarecer que poderão ser utilizados dados dos Manuais Técnicos da European Tyre and
Rim Technical Organisation - ETRTO, The Tire and fum Association of America - TRÂ e Japan
Automobile Tyre Manufacturers Association - JATMA, no caso de serem omissos os constantes no
Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros ALAPA.

Art. 14 Determinar que deverão ser cumpridas as demais disposições contidas na Portaria
Inmetro n" 83/2008, na Portaria Inmetro no 16512008 e na Portaria Inmetro n" 205/2008.

Art. l5 DeterminaÍ que a fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria,
em todo o território nacional, estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele
vinculadas por convênio de delegaçào.

Parágrafo Único: A fiscalização observará os prazos estabelecidos nos artigos 4' e 5o desta
Portaria.

Art. 16 Revogar a Portaria lnmetro n." 482, de 07 de dezembro de 2010, publicada no Diário
Oficial da União de 09 de dezembro de 2010, seção 01, página 98, no prazo de 66 (sessenta e seis)
meses após a publicação desta PoÍaria.
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Art. l7 Revogar a Portaria úrmetro n.o 267, de 21 de juúo de 201l, publicada no Diiírio Oficial
da União de 24 de junho de 201l, seção 01, página 95, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a
publicação desta Portaria.

Art. l8 Revogar a Portaria Inmetro n.o 399, de 11 de outubro de 2011, publicada no Diário
Oficial da União de 14 de outubro de 201l, seção 01, página 106, no prazo de 66 (sessenta e seis)
meses após a publicação desta Portaria.

Art. I 9 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicaçâo no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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REQUISITOS DE AVALIAÇÁO DA CONFORMIDADE PÀRA PNEUS NOVOS

1 OBJETIVO
Estabelecer os Requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade para pneus novos,
destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso
misto e rebocados, veiculos comerciais, comerciais leves e rebocados, com foco na segurança e

desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando a prevenção de acidentes e aumento da
eficiência energética.

1.1 Escopo de aplicação

1.1,1 Esses Requisitos se aplicam a pneus novos destinados a motocicletas, motonetâs, ciclomotores,
automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais
leves e rebocados.

"1.1.2 Os requisitos de desempeúo não são aplicáveis para:
a) pneus de construção diagonal;
b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que âpresentem marcação de forma indelével
"Uso Temporário ou"Temporary Use Only";
c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;
d) pneus de veículos de coleção;
e) pneus com índices de velocidade menor que 80 kÍrl/h;
Í) pneus tipo "Proíessional Olf Road' (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços foÍa das
estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características para:
f.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com
profundidade de sulco > 1 I mm, símbolo de velocidade < Q, voidtofillral,o (percentual de espaços
vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo) > 35%;
f.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco > 1 1

mm, símbolo de velocidade a Q, voidtofillralio (percentual de espaços vazios na área de contato do
desenho da banda de rodagem com o solo) > 35%;
f.3) pneus novos destinadôs a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco > 16 mm,
símbolo de velocidade S K, voidtofillratio (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho
da banda de rodagem com o solo) > 35%'
g) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados pârâ uso misto,
apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superficie de rolamento e que
apresentem, simultaneamente, as seguintes caracteristicas:
g.1) profundidade de sulco ) 18mm;
g.2) símbolo velocidade < K;
g.3) voidtoJillratlo furercentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem
com o solo) > 30%." [N.R.) eda ão dada P INNIETRO número 365 d,e 221071201

1.1.3 Excluem-se destes Requisitos apenas os pneus reformados, pneus de bicicletas, pneus pârâ uso
exclusivo em veículos agrícolas, pneus destinados a veículos de competições, militares, industriais e a
empilhadeiras.

1.2 Agrupamento para efeitos de certificação e Registro de Objeto

A.\EXO DA PORTARI,\ NMETRO N'5,1,1] 20]2
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1.2.1 Para certificação e Registro do Objeto deste RAC aplica-se o conceito de família.

1.2.2 A certiftcação e o Registro de pneus novos devem ser realizados para cada família, sendo esta
constituída por grupo de modelos de pneus novos que reúnam características semelhantes quanto a sua

estrutura, de acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

2 SIGLAS

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARE,S

BaP

CTPD

ENCE

HAP

Hruv

PBE

TS

Lei n' 10.295, de 17 de outubro de
2001

Decreto no 4.059, de 19 de
dezembro de 2001

Resolução Conama n" 416/2009

Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação de Uso
Racional de Energia

Regulamenta a Lei 10.295 de l7 de outubro de 2001 e institui
o Comitô Gestor de Indicadores e Níveis de Efrciência
Energética - CGIEE
Dispôe sobre a prevenção à degradação ambiental causada
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada. e dá outras providências
Amending Regulation (EC) No 122212009 of the European
Parliament and of the Council with regard to the wet grip
grading of tyres, the measurement of rolling resistance and
the verification procedure

Aprova o procedimento para concessão, manutenção e

renovação do Registro de Objeto.

Aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos
comuns a todos os Programas de Avaliação da Conformidade
que utilizem o Mecanismo de Certificação de Produtos.

Regulamento Técnico da Qualidade para pneus novos
destinados à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

Regulamento Técnico da Qualidade para pneus novos
destinados à automóvel de passageiros, inclusive os de uso
misto, e rebocados.

Regulamento Técnico da Qualidade para pneus novos
destinados a veículos comerciais. comerciais leves e

rebocados.

Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos particulares

Commission
123512011

Regulation (EU) n'

Portaria Inmetro n." 491, de 13 de
dezembro de 2010, ou suas
substitutivas

Portaria Inmetro n." 361, de 06 de
setembro de 2011, ou suas
substitutivas

Portaria Inmetro n' 083, de 13 de
março de 2008, ou suas
substitutivas

Portaria Inmetro n.' 165, de 30 de
maio de 2008, ou suas substiru[ivas

Portaria InmetÍo n.' 205, de
junho de 2008, ou
substitutivas

ISO/TS 16949

17 de
suas
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Benzo(a)pireno

Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Índice de controle Proton H-bay

Programa Brasileiro de Etiquetagem

Total Quality System



ISO 10844

rso 13325

rso 15222

ISO 21461

ISO 23671

rso 28580

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N'544/ 20I2

para aplicaÇão da ISO 9001 para organizaçôes de produção
automotiva e peças de assistência técnicas

Acoustics - Specification of test tracks for measuring noise
emitted by road vehicles and their tyres
Tyres - Coast-by methods íor measurement of tyre-to-road
sound emission

Truck and bus tyres - Method for measuring relative wet grip
performance - Loaded new tyres

Rubber Determination of the aromaticity of oil in
vulcanized rubber compounds

Passenger Car Tyres - Method for measuring relative wet
grip performance - Loaded new \'res

Passenger Car, Truck and Bus Tyres - Methods of measuring
rolling resistance Single point test and correlation of
measurement results

"Commission Regulation (EU) n' Amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European
22812011 Parliament and of the Council with regard to the \.\,et grip

tesÍing nethod for C l tyres "N.R.)

ela Portaria INMETR 8 111tU2013o

4 DEFINIÇOES
Para fins deste RAC, são adotadas as definições específicas a seguir, complementadas pelas definições
contidas nos documentos complementares citados no item 3.

4.1 Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento - CTPD
Setor de pesquisa e desenvolvimento de projetos que determina, controla e mantém as especificações
para a fabricação do pneu. Uma ou mais fábricas podem estar vinculadas a um mesmo CTPD, assim
como uma fábrica pode estar ünculada a mais de um CTPD.

4.2 Designação
E a forma de identificação de um pneu a partir das suas características dimensionais e construtivas.

4.3 Etiquetâ Nacional de Conservação de Energia - ENCE
Tipo de Selo de IdentiÍicação da Conformidade que apresenta aos consumidores informações técnicas
do objeto.

4.4 Família
Grupo de modelos de pneus novos que reúnem características semelhantes quanto a sua estrutura, de
acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

A família deve ser codificada conforme as referências estabelecidas no Anexo A deste RAC.

Exemplo - Designação do Pneu: 175170P. 13 86 T Reforçado
F amília 2 Ã2B.2C4D3, sendo :

2 Categoria: Pneus para automóvel;

A2 Tipo de constnrção radial;

E}2 - Estrutura refoÍçada;

C4 - Relação nominal de aspecto;
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D3 - Categoria de velocidade

4.5 Marca do Pneu
Designação comercial ou fantâsiâ que personaliza e identifica um pneu.

4.6 Modelo Comercial
Expressão que identifica o modelo do pneu conforme desenho de sua banda de rodagem.

4.7 Tabela de Desempenho
Tabela que informa todos os produtos certificados pertencentes a um determinado Programa de
Avaliação da Conformidade, destacando informaçôes relativas ao desempenho de cada produto, com
seus respectivos limites e classificação, disponibilizada no sítio do Inmetro, conforme modelo contido
no Anexo D.

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
Este RAC rtlliza a certificação compulsória como mecanismo de avaliação da conformidade para
pneus novos.

6 ETAPAS DE AVALIAÇAO DA CONFORMIDADE

6.1 Definição do Modelo de Certificação utilizado
O modelo de ceúificação utilizado para os produtos contemplados por este RAC ó o Modelo 5,
baseado no Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante,
acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaios em amostras retiradas no comércio e no
fabricante.

ó.2 Avaliação Inicial
Neste item, são descritas as etapas iniciais do processo de avaliação da conformidade, que culminam
nâ atestação da conformidade de pneus novos.

6.2.1 Solicitação de Ceúificação

6.2.1.1 Cada fomecedor deve declarar os parâmetros previstos no Memorial Descritivo, conforme
Anexo A deste RAC, para cada família contemplada pelo escopo deste documento.

6.2.1.4 Não é admitida a existência de mais de um representante legal para uma mesma marca ou
modelo comercial.

4

6,2.1.2 O fomecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP de acordo com os requisitos
do RGCP, juntamente com:
a) Memorial Descritivo para cada família de pneu novo, conforme Anexo A deste RAC;
b) cópia do contrato social da empresa e sua última alteração, indicando claramente a competência
do(s) signatário(s) da solicitação;
c) declaração formal emitida pelo fabricante indicando como seu representante legal no Brasil, quando
o fomecedor não for o fabricante do pneu novo.

6.2.13 É, admitido mais de um representante legal para um mesmo fabricante, declarado
formalmente, de acordo com o item 6.2.1.2. Neste caso, cada representante legal deve ser identificado
no pneu novo, através da sua marca ou modelo comercial e pelo Selo de IdentiÍicação da
Conformidade.
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6.2.1.5 Todo pneu novo objeto de certificação deve pertencer a uma e somente uma familia
caracteizada segundo a definição apresentada no item 4.4 deste RAC.

6.2.2 Análise da solicitação e da conformidade da documentação
Os critérios de Aaálise da Solicitação e da Conformidade da Documentação devem seguir as

orientações gerais descritas no RGCP.

6.2.3 Auditoria Inicial dos Sistemas de Gestão
Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestão devem seguir as orientações gerais descritas no
RGCP, acrescido dos subitens abaixo.

6.2.3.1 A. Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser rcalizada no CTPD e em
sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s).

6.2.3.2 A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve contemplar o atendimento por
parte do fabricante quanto ao controle do índice H6u, inferior a 0,35%, conforme norma técnica ISO
21461, além de não exceder lmg/kg de BaP e 10mg/kg da soma de todos os HAPs.

6.2.4 Plaao de Ensaios Iniciais
Após a realização da auditoria inicial no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s), o
OCP deve elaborar o plano de ensaios iniciais conforme os critérios estabelecidos no RGCP e neste
RAC.

6.2.4.1 Definição dos Ensaios a serem realizados

6,2.4.1.1Os ensaios iniciais devem comprovâr que os objetos da avaliação da conformidade,
apresentados no Memorial Descritivo, atendem aos requisitos regulamentares e normativos.

6.2.4.1.2 Devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos nos RTQs ânexos às
respectivas Portarias Inmetro no 083/2008, n" 165/2008, n" 205/2008, ou suas respectivas substitutivas,
de acordo com a amostragem definida na Tabela 1.

6.2,4,1.3 Devem ser realizados os ensaios de desempenho estabelecidos no Anexo B deste RAC, de
acordo com a amostragem definida na Tabela 2.

6.2.4.1.5 Se a amostra de prova não atender aos requisitos estabelecidos, todos os ensaios devem ser
repetidos, obrigatoriamente, flâs amostras de contrâprovâ e testemunha, e ambas as amostras devem
atender aos requisitos especificados para que toda a família seja considerada conforme.

6.2,4,1.6 Caso ocorra reprovação na amostra de contraprova e/ou de testemunha, a família deve ser
considerada não conforme em relação aos requisitos estabelecidos.

6.2.4.1.70 OCP deve registrar as não conformidades identificadas no relatório de auditoria, ao qual
devem ser anexos o relatório de ensaio e o relatório de amostragem.
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6.2.4.2 Definição da Amostragem

O plano de ensaios iniciais deve contemplar os ensaios e a amostragem de acordo com os itens 6.2.4.1
e 6.2.4.2 respeclivamente.

6.2.4.1,4 Após a realização dos ensaios, se a amostra de prova atender aos requisitos estabelecidos, não
é necessário ensaiar as amostras de contraprova e testemunha, sendo toda a família considerada
conforme.
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6.2.4.2.1O OCP deve selecionar, aleatoriamente, identificar e lacrar, em um dos depósitos e/ou
expedição de uma fábrica dc pneus vinculada a um CTPD, uma amostra composta de prova,
contraprova e testemunha de mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo
comercial, representativa por família a ser cefiificada, de acordo com os valores estabelecidos nas
Tabelas 1 e 2.

Nota: O percentual definido na Tabela 2 não pode considerar as famílias que envolvam os pneus
excluídos pelo item I .1.2 deste RAC.

6,2.4.2.2 Os valores percentuais das famílias declaradas pelo fomecedor estabelecidos na Tabela 2
devem corresponder a, no mínimo, 5 (cinco) famílias.

6,2.4.2.3 Quando o número de famílias declaradas pelo fornecedor for menor que 5 (cinco), todas as

famílias devem ser ensaiadas quanto aos critérios contidos na Tabela 2.

6.2.4.2.4 O OCP deve elaborar relatório de amostragem, contendo as seguintes informações:
a) local de coleta da amostra;
b) marca de pneu, designação de dimensão, índices de carga e velocidade, modelo comercial e a data
de fabricação;
c) definição da família representada pela amostra;
d) local de guarda das amostras durante o processo de certificaçào.

6.2.4.2.5 Após a conclusão dos
fomecedor.

ensaios, as amostras não utilizadas devem ser devolvidas ao

Tâbelâ l: Amostr os ensâios iniciais de ran r família de noyo§.
Amostrâgem

Ensaios
Prova

Coítra-
prolà Testemunhâ

Critérios de Aceitação

Conforme descrito no ilcm 5.1 dâ
Portaria Inmetro n" 0831008. ou suâ

substitutiva

Ensâio de Velocidâde sob

CÀrga

Conforme descrio tro ilem 5.2 dâ
Portânâ Inmetro .'083/2008, ou sua
substitutiva

I - Pneus novos
destinados a
motocicleta.
motoneta c
ciclomotor

Ensaio de Raio Dinâmico

0l(uma)
unidade de

0l(um) modelo

fâmilia

0l (uma)
unidâde de

0l(um) modelo

fâmília

0l(umÂ)
unidade de

0l(üm) modelo

familia Conforme descrito no item 5.3 dâ

Poíaria InmetÍo n' 083/2008, ou suâ
subslitutiva

Ensaio Dimensional
Conforme descriro Do item 6.1 da
Poíaria InmêlÍn n' 165/2008. ou sua
subslitutiva

2 - Pneus novos
destinados a

automóvel de
passageiros,
inçlusive os de uso
misto, e rebocados

Ensaio de Velocidâde sob
Cargâ

0l(uma)
unidade de

0l(um) modelo

familia

0l(umâ)
unidade de

0l(um) môdelo

faÍnilia

0l(umâ)
unidade de

0 I (um) modelo
comeÍcial por

familiâ

Confome desc.ito no item 6.2 da
Portaria Inmetro n' 165/2008. ou suâ

subslitutiva

Ensaio Dimensionâl
Conforme descrito no item 6-l da
Podaria Inmeúo n' 205/2008, ou sua
substitutivâ

3 - Pneus novos
destinados a veículos
comerciais leves e

rebocados
Ensaio de Velocidâde sob
cga

0l(umâ)
unidâde de

0l(um) modelo

fâmilia

0l(umâ)
unidâde de

0 I (um) modelo
comeÍcial por

fâmilia

0l(umâ)
unidade de

0l(üm) modelo

fâmilia

Conforme descrito no item 6.2 dâ
PoÍtaria InmetÍo n' 205/2008. ou sua

subíituti\ã

Ensâio Dimensional
Conforme descritô no ilem 6.1 da
PoÍaria Inmetro n" 205/2008. ou sua

substisltiva

4 - Pncus novos
destinados a veículos
comerciais e

rebocados
Ensaio de Velocidâde sob
CâIgâ

0l(uÍra)
uniilade de

0l(um) modelo

família

0l(u,na)
unidade de

0l(um) modelo
comercia! poÍ

familia

0l(uma)
unidade de

0l(um) modelo

fâmilia

Conformc descriÍo no itcm 6.2 da
Portaria l.mcrro n' 205/2008. ou sua

6

Categoria

Ensaio Dimensional
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ra neus novos.
stm ,TI\ Cdlegorta

Ensaios
Prova co,lt r-n.oru Tcstcmunha

Criterios de Aceitaçâo y'
Classificaçào ,/

Ensaio de Resistênciâ âo

Rolâmento, conforme

descdto na noma técdaâ

§'"*

0l (umâ) unidâde de

0l (un) modelô

comerciâl de, pelo

menos, 10% das

famílias dcclarâdas

poÍ fomecedor

) uniüdc de0l

0l (

1à

) modelo

de. pelo

s, l0% dâs

0l (umâ) uidâde de

0l (um) modelo

cômercial de, pelo

menos, l0% das

fàmíl;as dsclaradas

poÍ fomecedor

Deve estar de âc

classificâção

deste RAC,

de até 0.3

kg/ton acimâ

Pistâ M
técnica

rso 23671

de âcordo com a

açâo declarada confonne

to no Anexô B deste RAC-

uma tolerância de alé 0.03

vâ]or minimo da faixa

2 - Pneus
l70tos
destinados
a automóvel
de
passdgeiros

, inclusive
os de uso
misÍo, e
rebocados EDsaio de E

Potência SonoÍa (

conforme descrito

lll25 e ISO 10844

ISO

04 (quâtro) midades

de 0l (um) modelo

comercial de, pelo

rncnos, 10% das

fâmilias declamdâs

lro) unidades

de 0l
04 (q

) modelo

de, pelo

s. l0% das

daclaradâs

04 (quâtro) unidades

de 0l (um) modelo

mcnos, 10%

lànlilias decl Deve estâr de âcordo com a

clâssifi oaçâo declâmdâ oonforme

descrito no Anexô B deste RAC,

com uma tolerânciâ de até ldB
âcinú da faixa dcclârada

Ensâio de Resistênciâ âo

Rolamento. conforme

descrito na normâ técn;ca

ISO 28580

0t (

0t (

famílias

comercial

01 (un

0l (,

famill
por

1,, 
*,*0. o.

[mr 
rnoaeto

icirlde. pelo I
[.. ro".a.y'
Isaect"rús
tomeror

uma) unidade de

0l (u'n) 
'nodelo

comerciai de, pelo

menos, l0% dâs

fàmilias deolâradâs

Deve estâr de âcordo com a

classifi caçâo dcclamdâ confome
descrito no Anexo B deste R-AC.

com uma tolerânciâ de âté 0.3

kg/ton acima da faixa decLarada

3 - Pneus

destinados
a veículos

Ensâio de Aderênciâ em

Pistâ Molhâdâ. conforme x
Devô estâr de acordo com a

classifi caçÀo declÂrada confôrme

descrito no Anexo B deste RAC.
descnto na normâ técnrcâ

rso 23671

com umâ @rerancla oe âIe u.uj
do valor minimo da faixâ

conerclQls
leves e
rebocados

Ensaio de Emissão de

Potênciâ Sonora (Ruido),

conforme descrito nas

normas técnicas ISO

13325 e ISO I0844

ur tquóuu, uxuauEs

de 01 (um) modelo

comerciâl de, pelo

nrenos, I0% d.ls

famílias

l
lami

p

0t ( ) modelo

pelo

de 0l (um) odelo

comercjâl de, p€lo

menos, l0% dâs

fàmílias declaradas Devô estâr de acordo com a

classifi cação declâradâ confôImc

descrito no Àrexo B deste RAC,

com umâ tolôrânciâ de até ldB
acima da faixa declârâdâ

Ensâio de Resistência ao

Rolâm€nlo, conforme

descriro na norma recnr/
lso 28s80 ./

/

) unidade de

1 (um) modelo

comercial d€, pelo

meÍos, l0% das

familias declârâdas

por fom€cedor

0l rurfrarunidaderJe
0l +rm)modelu

comlrciâlde, pelo

me{o§, r o.o dâs

ramílas de{laradas

poltomecedor

) unidade de

por fomôcedor

0l (
pelo

01 (

familiâs d

Deve estar de acordo com â

classifi caaão declarada conforme

descrilo no Ancxô B deste RAC.

com umâ lôlêrârlciâ de â1é 0.3

kg/ton acima da Íaixâ declarada

671

estar de acordo côm â

declarada conformô

Anexo B deste RAC.

ínimo da fâixa

ia de até 0,03

4 - Pneus
,10vos
desti ados
a veículos
comerciais
e
rebocados

Ensâio de Emissào de

Potôncia Sonorâ (Ruído),

conforme descrito nâs

normâs lécnicas ISO

13325 e ISO 10844

atro) unidades04(
de t)

tàIni

iâl de. pelo

l0% dâs

04 (quâtro) unidâdes

de 0l [ün) modelo

comeÍcial de, pelo

menos, l0% dâs

famílias declaradas

classifi câçãô dcclarada

descritô no Anexo B deste

7

An

04 (quâho) unidades

de 0l (um) modelo

comercial de, pelo

menos, l0% dâs

fâmilias decLaradas

por fomecedor

::[flT]:'::::.í:,"'\



Tabela 2: Amos em os ensaios iniciais de desem enho neus noYo§.

Amostrage t

Testemunhâ
Critérios de Aceitação e

ClassilicaçãoProvâ Contra-provâCategoria Ensaios

0l (uma) unidade de

0l (un) modeio
comercial dc, pelo
menos, l0% dâs

famílias declarâdas
por fomecedor

0l (uma) unidâde de

0l (um) nodelo
comercial dc, pc)o

menos, l0% das

famíliâs declarâdas
por fomecedor

Deve estar de acordo com a

classificação declarâda ou
melhor que cssâ, conforme
descrito no Anexo B dcsle RáC.
com uma rôlerânciâ de âté 0.3

kú acima da faixâ declâradâ

Ensaio d€ ResisIência ao

Rolâmenro. conforme
d.s.;lô nâ nôma témi.â
lso 28580

0 I (umâ) unidâde de
01 (uln) modelo

comerciâl de, pelo
Íncnos. l0% dâs

familias declaradas
por fomecedor

Deve estâr de acordo com a

classificaçào declaradâ, ou
melhor que essa, confome
descrito no Anexo B deste RAC,
com umâ tolerânciâ de até 0,03
do vâlor minimo da faixa
declâraaiâ

Ensaio de Ad.rência em
Pistâ Molhadâ. conforme
d€sorito nâ norma técnica
lSô 236?l ôu nô

documento EU r'228/11

Deve estÂr de âcordo com a

classificaÇâo declaÍada, ou
melhoÍ que essa, confonne
descrito no Anexo B deste RAC,
com umâ tolerância d€ ate I dB
acima da fâixa declarúa

2 - Pneus
novos
destinados a

automóvel
de
passageiros,
inclusive os

de uso
misto, e

rebocados
Ensaio de Emissão de

Pôlência Sonora (Ruido),
conforme descrito nâs

normas tócnicâs ISO
13325 e lso 10844

04 (quâtro) unidâdcs
de 0l (urn) modô1o

comeÍcial de. pelo
menos, l0% dâs

faÍniliâs declaradas
por fomecedor

04 (quâtro) unidadcs
de 0l (um) modelo
comercial de, pelo
menos, l0% dâs

familias declâÍadâs
por fomecedor

04 (quatro) midâdes
dc 0l (um) modelo
comercial de, pelo
menos, l0% dâs

familiâs declarâdas
por fomecedor

Deve estar de acordo com a

classificação dcclaradâ. ou
melhor que essâ, conforme
dêscitô nô Anexo B destê RAC.
com uma tolerância de âté 0,3
ks/t âcima da faixa decLarada

Ensâio dc Rcsistência ao
Rolamento. conforme
descíto na normâ tecnica
ISO 28580

0l (uma) unidâde dc
0l (um) môdelo

comeÍcial de, peio
menos, l0% das

famíliâs declârâdas

0l (uma) unidáde de

0l (um) modelo
comercial de. pelo
menos, l0% das

famílias declaradâs

0I (uma) unidàde de
0l(um)môdelo

comerciâl de, pelo
menos, l0% das

familiâs declarâdas

Deve estar de acordo com a

classificâçào dcclarâda, ou
mclhor que essa, conforme
descrito no Arexo B deste R-A.C-

com umâ tolerânciâ de até 0,03
do vâlor minimo dâ faixâ
declaada

Eísaio de Aderência em
Pisrâ Môlhada cônfome
descrito nâ norma tecnicâ
ISO 15222

04 (quatro) unidadcs
d€ 0l (um) modelo
cômercial de, pelo
menos, 10% das

fâmilias declaradas
Deve estar de âcordo com a

classificaÇào declaÍada, ou
melhor que essa, confoÍme
descÍito no Anexo B deste RAC,
com uma tolerânciâ de ate I dB
acima da faixa declaÍúa

3 - Pneus

novos
destinados a

veículos
comerciais
Ieves e
rebocados

Ensaio de Emissáo de
Polêncjâ Sonorâ (Ruido),
conforme descrito nas
nonnas técnicas ISO
13325 c ISO I0844

04 (quâlro) unidades
de 01 (um) modelo
comerciâl de, pelo
menos, 10% dâs

fâmí1ias declâradâs

04 (quatÍo) unidâdes
de 01 (um) modelo
comerciâlde, pelô
menos, l0% das

fâmiliâs declaradâs

0 I (uma) unidade de
0l (um) modelo

comercial de, pelo
menos, l0% dâs

fâmiliâs declârâdas

Deve estar de êcordo com â

classificâçào dôclârâdà ou
m€lhor que essâ, conforme
descrito no Anexo B deste RAC,
com uma tolerância de até 0.3

kg/t acimâ dâ faixâ declârada

0 I (uma) unidade de

01 (urn) modelo
comerciâl de, pelo

familias declâradâs

0l (uma) unidâde de

0l (um) modelo
comeÍciâlde, pelo
menôs, l0% das

fâmilias declâradâs

Ensaio de Aderênciâ em
Pista Molhada. conforme
descrito na norma técnica
ISO 15222

Deve estar de acordo com a

classificaÇào declamdâ, ou
melhor que essâ, conforme
descrito no Anexo B deste RAC,
com umâ toleúnciâ de âté 0.03
do vâlor minimo dâ fâixa
declarada

4 - Pneus
[ovos
destinados a

veiculos
comerciais
e

rebocados

04 (qua!rc) unidades
de 01 (um) modelo
comercial de, pelo
meíos, l0% dâs

fâmilias declaÍãdâs

04 (quatro) unidades
de 0l (um) modelo
comerciâl de, pelo
menos, l0% das

tàmiliâs declâÍadâs

04 (quatro) unidâdes
de 0l (um) modelo
comercial de, pelo

tàmilias declaradas

Deve eúâr de âcôrdô côm a

classificaçào declarada, ou
rnelhor que essa, cônlàIme
descrito no An€xo B dcstc RAC,
com uma tolcráncia dc até I alB

acimâ da fâixa declarâda

"(N.R.)
(Redacão dada pela Portaria do INMETRO número 538. de 1l/11/2013)

"Nota 1: Durante a realização do Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), conforrne
norma técnica ISO 13325 é permitida a nÍilizaçáo de carga por pneu entre um intervalo de 50oÁ a 90oÁ

com relação ao índice de carga do pneu, mantendo a média de carga do veículo de 75%o +l- 50Á,

conforme especificado.
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Ensaio de Resistência âo
Rolamento, conforme
descrito na norma tecnica
rso 28580

Ensaio de Emissào d€
Poléncia SonoÍa (Ruido),
conforme descritô nas

nolmas técnicas ISO
13325 e ISO 10844
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Nota 2: Uma vez realizado o Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), segundo as normas

técnicas ISO 13325 e ISO 10884, para o cálculo do Coeficiente de Potência Sonora Ruído deve-se

subtrair ldB do resultado encontrado e após subkação, arredondar para o valor inteiro inferior mais

próximo.

Nota 3: Para a realização do ensaio de Aderência em Pista Molhada, caso seja adotado o método

de medição em trailer, apenas 01 (uma) unidade de modelo comercial será suficiente como número de

amostras de prova, 01 (uma) unidade como número de amostras de contraprova e 01 (uma) unidade

como número de amostras de testemunha.

Nota 4: Para fins de esclarecimento, os critérios de aceitação de todos os parâmetros de

desempenho são considerados conformes quando estiverem dentro da classificaçào declarada, ou em
qualquer faixa melhor que a declarada. Quando a classificação encontrada for pior que a declarada,
deve ser aplicada uma tolerância de:

a) + 0,3 Kg/t do valor máximo da faixa declarada para resistência ao rolamento;
b) - 0,03 do valor mínimo da faixa declaradapara aderência em pista molhada; e

c) + 1 db do valor máximo da faixa declarada para emissão de potência sonora (ruído)."
(Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22l07/2015i

6.2.4.3 Definição de laboratório
A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP.

6.2.4.3,1Os laboratórios devem atender aos critérios estabelecidos pelo Anexo IVa da regulamentação
Commission Regulation (EU) n' 123512011 ou sua substitutiva-

*6,2,4.3.2 Os ensaios previstos neste RAC podem ser realizados em laboratórios de 1' parte,

acreditados pela Cgcre, desde que acompanhado pelo OCP.

6.2.4.3.2.1 Os relatórios de ensaios emitidos pelo laboratório devem conter identificação clara e

inequívoca de sua condição de laboratório acreditado.

6.2.4.3.2.2 Quando o laboratório de 1" parte não for acreditado, os ensaios podem ser realizados desde
que o OCP avalie este laboratório com base nos critérios estabelecidos pela norma técnica ABNT NBR
ISO/IEC 17025, além de acompanhar todos os ensaios. Esta avaliação e o laudo dos ensaios devem ser
realizados e registrados pelo OCP, anexando os relatórios de ensaios emitidos pelo referido
laboratório.

6.2,4.3.3 Os ensaios podem ser realizados por laboratórios estrangeiros e acreditados por um
Organismo de Acreditação signaúrio de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido
por, pelo menos, uma das cooperaçôes abaixo relacionadas, para o escopo da acreditação que inclua os
métodos de ensaios aplicados em pneus, como definido neste RAC:
- Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC);
- European Co-operation for Accreditation (EA);
- Intemational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);
- Asia Pacific Laboratory AccÍeditation Coopemtion (APLAC) " íIncluído Dela Portaria INMETRO número
365 de22/07120151

6.2.4.4 Tratamento de não conformidades nâ etâpâ de Avaliação Inicial
Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir as

condições descritas no RGCP.

6.2.4.5 Emissão do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade na etapa de avaliação inicial devem seguir
as condições descritas no RGCP.

9
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6,2.4.5.1 CertiÍicado de Conformidade

6.2.4.5.1.1 O Certificado de Conformidade deve ter sua validade de 4 (quatro) anos.

6.2.4.5.1.2 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo OCP, deve

conter, de forma complementar ao estabelecido no RGCP, no mínimo, as seguintes informações:
a) identificação da família e dos modelos que a constitui, referenciando as caracteristicas que a

formam;
b) identificação e endereço completo do CTPD e da(s) fábrica(s) vinculada(s);
c) número e data do relatório de ensaio expedido pelo laboratório acreditado.

6.2,4.6 Registro do Objeto
Após a emissão do Certificado de Conformidade, o fomecedor deve solicitar o Registro do Objeto
junto ao Inmetro, conforme Pofiaria Inmetro n" 49112010 ou sua substitutiva, anexando ao sistema os
seguintes documentos, além daqueles exigidos pela referida Portaria:
a) Memorial Descritivo da família certificada;
b) Declaração formal emitida pelo fabricante indicando o seu representante legal no Brasil, quando o
fomecedor não for o fabricante do pneu novo.

6.3 Avaliação de Manutenção
A avaliação de manutenção deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos
nas etapas subsequentes.

6.3.1 Auditoria de Manutenção

6.3.1.1 Os criténos da auditoria de manutenção estão contemplados no RGCP, e as auditorias de
manutenção devem ser realizadas no CTPD e em, pelo menos, 250% (vinte e cinco por cento) das

fábricas a ele vinculadas com a periodicidade de 12 (doze) meses.

6.3.1.3 A periodicidade de 24 (vinte e quatro) meses referenciada no item 6.3.1.2 deve ser mantida
desde que a avaliação de manutenção continue a não apresentar não conformidades nos ensaios
realizados.

6.3.1.4 Caso sejam identificadas não conformidades nos ensaios de manutenção realizados, a auditoria
de manutençào deve voltar a ser realizada a cada 12 (doze) meses, desde que evidencie o tratamento
das não conformidades.

6.3,1.5 Caso haja mais de uma fábrica vinculada ao CTPD, cada avaliação de manutenção deve ser

sempre realizada em fábricas diferentes da avaliação anterior, de modo que todas as fábricas sejam
avaliadas, ao longo do prazo de validade do certificado.

ó.3.1.ó O OCP deve avaliar o SGQ do fabricante de acordo com o item 6.2.3 deste RAC.

6,3.1.7 Podcm ocorrcr auditorias extraordinárias com base em evidências que as jristifiquem ou quando
for incluída uma nova(s) unidade(s) fabril(is) vinculada(s) ao CTPD.

6.3.2 Plano de Ensaios de Manutenção
Estes ensaios devem ser realizados e registrados, atendendo às etapas a seguir descritas

t0

6.3.1.2 Caso, durante 2 (duas) avaliações de manutenção consecutivas, não haja não conformidades
nos ensaios realizados, a próxima auditoria de manutenção deve ser realizada 24 (vinte e quatro) meses
após a realizaçào da auditona anterior.
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6.3.2.2 DeÍinição da amostragem de manutenção

6.3.2.2.1 Para a realizaçào dos ensaios de manutenção, o OCP deve realizar a coleta das amostras,
aleatoriâmente, no comércio ou em um dos depósitos ou expedição da fábrica, identificar e lacrar uma
amostra, composta de prova, contraprova e testemunha da mesma marca, dimensão, índices de carga e
velocidade e modelo comercial, representativa por família a ter a sua certificação mantida.

6.3,2,2.2 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos na
Tabela I deste RAC, em pelo menos 25oÁ das famílias certificadas, de acordo com os critérios de
amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC.

(Alterâdo pela Portaria INMETRO número 251- de 0310612016)

6.3.2.2.4 A amostra para a realízaçáo de ensaios de manutenção nào pode contemplar as designações

e/ou modelos de pneus de linha de produção inativa.

gS+:-»e§+içeeaW;rie
^ 

,l^li-i^À^ ,l^ 1-L^-^+Á-:^ ,l^,,^ -^-,,i- ^- ^^-,1:^,X^- ,l-.^-i+-. -^ D/laD

"6.3.2.3 DeÍinição do laboratório
A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP e no subitem 6.2.4.3 deste

RAC." (N.R.) (Redacão dada oela Portaria INMETRO número 365 de 22107/2015)

6.3.2.4 T ratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Manutenção
Os critérios para trâtamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir
as condiçôes descritas no RGCP.

reatizaae; segundô

de 6 até l5 medeles ,,,,,,,,,,,,, 40% des medeles eenstituintes da famíliai
à 16 medeles ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 357o des medelas eenstituintes da família,*6,3.2.4.1 Em caso da família ser considerada não conformc, novo ensaio daquela família deve ser

realizado, segundo os seguintes quantitativos por família de pneus:
- até 5 modelos 60% dos modelos constituintes da famílial
- de 6 até l5 modelos ............. 40% dos modelos constituintes da família;
- 2 16 modelos 35% dos modelos constituintes da família, não ultrapassando a

quantidade de 9 modelos.
ll

6.3.2.1 Definição de ensaios a serem realizados
Os cnsaios devem ser realizados anualmente de acordo com o item 6.2.4. I deste RAC.

Íle Tâb€la 2 deste R^C

"6.3.2,2,3 A cada ',2 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos
na Tabela 2 deste RAC, em pelo menos 2,5%, das famílias certificadas, de acordo com os critérios de

amostragem definidos no subitem 6.2.4.2 deste RAC, excetuando-se o disposto em 6.2.4.2.2 e

6.2.4.2.3.
Nota: O percentual definido em 6.3.2.2.3 não pode considerar as famílias que envolvam os pneus

excluídos pelo subitem I .1 .2 deste RAC." (N.R.)



(...)." (N.R.) (Redacão dada pela Portaria do INMETRO número 538" de ll/11/2013)
Nota: O cálculo do percentual dos modelos constituintes da família deve ser arredondado para cima,
conforme o exemplo abaixo:

Uma família composta de 6 modelos tem o seguinte cálculo:
6x40Vo:2,4:3 modelos

6,3,2,4,1; e eerti
daemflia{€v€{€r*üsp
*6.3,2.4.2 Caso haja alguma não conformidade detectada nos ensaios de segurança, bem como na
verificação do atendimento dos limites de resistência ao rolâmento, de ruído e de aderência em pista
molhada contemplados no Anexo B deste RAC, nos ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado
da família deve ser suspenso." §.R.) (Redacão dada Dela Portaria INMETR O número 365 de
2210712015\

*6.3.2.4.2.1 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com até um
nível de diferença entre a classificaçào correta e a classificação indevidamente declarada, o produto
deve ser imediatamente reclassificado e suas etiquetas substituídas nos estoques do fornecedor e em
todos os pontos de venda em até 60 (sessenta) dias. A não conformidade prevista neste item não
ocasionará a suspensão ou o cancelamento da certificação da família à qual o produto faz parte, não
havendo necessidade de recolhimento desses produtos no mercado.

6.3.2.4.2.2 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com dois ou
mais níveis de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, após
os ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso."

ncluído Portaria INMETR n mero 365 de 2210712 t

6.3.2.4.3 O OCP deve emitir um relatório de acompanhamento de ações corretivas detalhando as
açôes adotadas para eliminação da(s) não conformidade(s) e a(s) evidência(s) de implementação e sua
efetividade.

6.3.2.5 Confirmação da Manutenção
os critérios de confirmação da manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP

6.3.3 Manutenção do Registro de Objeto
Após a emissão da confirmação da Manutençào, o fomecedor deve providenciar a manutenção do
Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme PoÍaria Inmetro n' 49112010 ou sua substitutiva,
anexando ao sistema, além daqueles documentos exigidos pela referida Portaria, a confirmação da
manutenção da certificação.

@
6.{,1 Tntomente de não eenform:dodes n^ etopo de tvelioção de Reeertifierçãe

"6,4 Avaliação de RecertiÍicação

t2
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6.3.2.4.4 O OCP deve anexar os relatórios de ensaios fornecidos pelo laboratório ao relatório de
acompaúamento de ações corretivas.



ANEXO DA PORTARIA INMETRO N" 54,1/ 20I2

A avaliação de recertificação deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios
estabelecidos no subitem 6.2 deste documento, aplicando-se, entretanto, as regras de amostragem
previstas em 6.3. O pÍazo paÍa a Íecertificação deve ser de 4 (quatro) anos.

6.4.1 Tratamento de não conformidades nâ etapa de Avaliação de Recertificação
Devem ser observadas as orientações descritas em 6.3.2.4 deste RAC e em seus subitens.

6.4.2 Confirmação da Recertificação
A confirmação da recertificação pelo OCP é baseada na decisão tomada após a análise crítica,

incluindo as informagões sobre a documentâçào, auditôrias, ensaios, tratamento de não conformidades,
acompanhamento de mercado e Íatamento de reclamações, observando a orientação do subitem
6.2.4.5 deste RAC, de que o atendimento aos requisitos foi demonstrado.

Cumpridos os requisitos exigidos neste RAC específico para o produto, o OCP emite o novo
Certificado da Conformidade " (N.R )

(Alterado pela Portaria INMETRO número 251- de 0310612016)

6.4.3 Renovação do Registro do Objeto
Após a confirmação da recertiÍicação, e respectiva emissão do Certificado de Conformidade, o
fomecedor deve solicitar a renovação do Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme subitem
6.2.4.6.

"6.5 Outras disposições

6.5.1 Para aplicação do disposto no subitem 6.5.2 do RGCP, a avaliação inicial deve ser
programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 6.2 deste RAC, aplicando-
se, entretanto, as regras de amostragem previstas em 6.3, observando-se as demais disposições
previstas nos subitens 6.5.2.1 e 6.5.2.2 do RGCP.

6.5.2 Quando da inclusão de novas famílias no processo de certificação de uma mesma fábrica
vinculada, para efeitos de realização dos ensaios iniciais de desempenho, a aplicação do percentual de
l0% das famílias deve considerar o quantitâtivo das famílias que estão sendo incluídas no processo de
certiÍicação."

(Incluídos pela Portaria INMETRO número 251- de 03/06/2016)

7 TRATAMENTODE RECLAMAÇÕES
Os critérios para ratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OACS ESTRANGEIROS
Os cntérios para atividades executadas por OACs estrangeiros devem seguir as condições descritas
no RGCP.

9 ENCERRAMENTODACERTIFICAÇÃO
Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCp

lOSELO DE IDENTIFICAÇAO DA CONFORMIDADE

13
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Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estào contemplados no RGCP,
complementados pelo estabelecido no Anexo C deste RAC e nos itens a seguir.

10.1 Para todas as famílias, de forma visível, indelével e em local que fique preservado durante sua
utilização, a identificação deve ser gravada em pelo menos um dos flancos do pneu em alto relevo,
produzida durante a !,ulcanização, original no molde, composta pela marca do Inmetro, conforme item
C.1 do Anexo C deste RAC.

10.2 No caso de famílias das categorias 2,3 e 4 conforme anexo A, além do cumprimento do item
10.1 deste RAC, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ser aposta de forma
adesiva, visível e em local que fique preservado durante a decisão de compra do consumidor, conforme
iterr. C.2 do Anexo C deste RAC.

10.3 Em casos excepcionais, e desde que justificada esta condição, pode ser admitida outra forma de

aposição do Selo de Identificação da Conformidade, resguardando-se os requisitos de legibilidade e

indelebilidade do mesmo, tendo a opção de ser em alto ou baixo relevo. Nestes casos o Inmetro deve,
obrigatoriamente, ser consultado.

12 RESPONSÀBTLTDADES E OBRIGAÇOES
Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP e
neste RAC.

l2.l.l O fomecedor deve acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro.

12.1.2 O fomecedor deve retirar do mercado produtos registrados que apresentem irregularidades e
dar disposição final obedecendo à legislação vigente.

12.1.4 O fomecedor que obteve o Certificado de Conformidade dos pneus objetos deste RAC, deve
manter todos os registros referentes ao processo de certificação dos modelos de pneus de produção
descontinuada.

I 3 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

14 PENALIDADES
Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP

15 DENUNCIAS

t1

ll AUTORIZAÇÃO p,\n-C. USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMTDADE
Os critérios para Autorização do uso do Selo de ldentificação da Conformidade devem seguir as

condições descritas no RGCP.

12.1 Obrigações do Fornecedor

12.1.3 O fomecedor que obteve o Certificado de Conformidade dos pneus objetos deste RAC, deve
comunicar ao OCP os modelos de pneus certificados de liúas de produçào inativas, por meio de
registros que o evidenciem.
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15.1 O Inmetro disponibiliza o canal da Ouvidoria para denúncias, reclamações e sugestões, através
dos seguintes canais, prefercncialmentc:
o pelo emai[, ouvidoria@inmetro.gov.br ;

o pelo telefone,0800 285 l8 18; e também disponível nos endereços
. sitio, www.inmetro.gov.br/ouvidoria;
o endereço, Instihrto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro, Rua Santa
Alexandrina, 416 - Rio Comprido, CEP 20261-232 * Rio de Janeiro - RJ.

l5
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ANEXO A _ MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS

soLrcrTAçÃo

tr INICIAL tr ALTERAÇÂO dO ESCOPO ! RENOVAÇÃO

RAzÃo socIAL Do FoRNEcEDoR CNPJ

ENDEREçO

CEP BAIRRO MUNtcíPto

TELEFONE FAX E-MAIL

cENTRO DE TECNOLOGIÀ PESQUISA E DESENVOLVIMETO RESPONSÁVEL (identiÍlcação ê ehdereçô completo)

FÁBRICAS vINCULAOAS AO CTPD (idêntificâção ê endercço completo)

t6

U.F.
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IDENTIFICAçÃO DE FAMÍLIA

C4CggI!êl: Pneus nôvos destinâdos â môtocicleta, molonetâ e ciclomotor

EMPREGO

[,4otoc cleta e l\,4otonêta

A2 Ciclomotor

TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)

B1 Diagonêl

82 Radial

B3 Diagonâl C ntado

c CATEGORIA DE UTILIZAçÃO

Normal

C2 Reforçada

D RELAçÂO NOMTNAL DE ASPECTO (Série)

D2

Pnêus identificados em polegadas sê enquadrarão na subcategoria D2

E CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)

E1 Grupor N ê abaixô (abâixo de 140 km/h)

E2

E3 Grupo: U e acima (acima de 200 km/h)

F TIPO DE APLICAçÃO

F1

Uso l\,4isto

§3!9ggl!44 Pneus novos destlhãdos a automóvêl de passagêiros, inclusive os de uso misto,
e rêbocados

TIPO DE ESTRUTURA (ou construÇão)

A1 Diagonal

Radial

B CATEGORIA DE UTILIZAÇÂO

B1 Normal

B2 ReforÇada

t'1

B

c1

D1
I 

zo e aua,ro

t_-
I 15 ê âcrma

I Grupo: ae P a r 1de 150 a 190 km/h)

Normal

F2



c RELAçÃO NOMINAL DE ASPECTO (Sériê)

c1 85 e acima

c2 82e80

75

70

65

C6 60e55

c7 50 e âbâiro

D CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)

D1 Grupo: F, G, J. K, L, M, N

D2 Grupo: P, Q, R

D3 Grupo: S, Í

D4

D5 Grupo: V e acima

Cateqoria 3: Pneus novos de6tinados a veículos comêrciais l6ves e rêbocados

TIPO DE ESTRUTURA (ou constn ção)

Diagonal

A2 Râd ê

B INDICE DE CARGA (montagem simplês)

B1 Menor ou igual a 93

B2 de 94 â 104

B3 de 105 a 113

B4 Maior ou igual a 114

Não hâvendo marcação do indice de cârgâ do pneu deve-se consultar as tabêlâs dos Manuais Proílssionais referenciados
no Regulamenlo Técnico da Oualidade para identificâr o ihdice de carga equivalehte à carga máxima parâ qual o pneu é
especificado.

SUPORTE

C1 com camarâ

c2 sem cámâra

Cateooria 4: Pneus novos destinados a veículos comêrciais e rebocados

TIPO OE ESTRUÍURA (ou construção)

Diagonâl

^2
Radial

l8
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C4

I Grupo: U, H

c5
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B INDICE DE CARGA (montaqêm simplês)

B1 N,4enor ou gual a 125

82

B3 de í31 a 135

de 136 a 141

B5 de 142 a 146

B6 de 147 a 151

B7 de 152 a 156

B8 de 157 a 161

B9 de 162 a í66

Não havendo mârcâÇão do índice de cârgê do pneu deve-se consultar as tabelas dos l\,4anuais Profissionais reÍerenciâdos
no Regulamento técnico da Qualidade para identificar o índice dê carga equivalente à carga máximã para qual o pneu é

especiÍicado.

c SUPORTE

c1 com camara

c2 sem camara

ESPECTFTCÀçÔES rÉCNtCAS

Categoria de utilização:

RelaÇão Nominal dê Aspecto:

Designação da dimênsão:

índice(s) de cârgâ:

índice(s) de velocidade:

Tipo de aplicaÉo:

Modelo comercial:

Marca:

Tipo de estrutura :

Códigos comerciais

Caractêrístices de dêsêmpênho (ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO POR MODELO OE pNEU eUE CONST|TUt
A FAMILIA }

Modelo: Valor Declarado ClassiÍicação

Resistênci a ao rol a m ento RRC

Aderência em pista molhada G

l9

I de 126 â 130

B4

810 maror ou iquala 167



Emissáo dê potência sonorc
dB

Modelo Valor Declarado Classificação

Rosi stên ci a ao rol a mo nto RRC

Adêrência eú piste molhada

Emissão de potência sonora
dB

VeloÍ Dêclarãdô ClassiÍicação

RRC

Aderência em pista molhada G

Emissão de poÍência sonora

Modelo Valor Dêclarado ClassiÍicação

Res istên c ia âo rcla me n lo

Adetência em písta molhede G

Emissào de potência sonora
d8

lvlodelo: Valor Declarado Classificação

Resi stênci a a o rol a m e nto RRC

Adetência em pista molhada G

Emissáo de potêncie sonora
dB

Modelo: ValoÍ Declarâdo ClassiÍicação

Res istên c ie eo rc la me nto RRC

Aderência em pista molhadd
Emissáo de potêncía sonore

Valor Declarado Classificação

Res i stê ncia ao rc lam ento RRC

Adêrência êm pista molhada G

Emissào de potência sonora
dB

Obsêrvações

ANEXO DÀ PORTARIA INMETRO N' 544/ 20I2

20

G

Modelo:

Resistência ao roldmento I

dB

RRC

I

G

dB

Modelo:



ANEXO DA PORTARIA INMETRO N'544/ 20I2

ANExo B - cRITERIoS DE ACEITAÇÁo or rNselos DE DESEMrENHo

ela Portaria do INME número 365 de 2

Pneus C4 para caminhões c ônibusPneus C2 para vçiculos de passcio Pneus C3 para comerciais leves
ClâssificaçÂo de

eficiênciâ
eneruéticâ

RRC em kg/l ClassiÍicâção de
eficiênciâ
€Íergêticâ

RRC em kg/t Clâssificâçâo de

cncrgéticâ

RRC em kg/t

RRC < 4.0RRC < 6.5 RRC S 5,J
l36,6<RRCí7,7 B 5,6<RRC<6.7 ll 4,I : RRC Í 5.0

5.t:RRC:6,0 L]7.II<RRCí9,0 C 6.8<RRC<8.0 C
t)D t) 6,lsRRC57.0
L9,1 <RRC<10,5 E 8,1 í RRC í 9,2 L 7.1 < RRC < 8.0
tlr0,6 < RRCI 12,0 r 9.3<RRC<t0.5 Il

8,0

G

12,0

C C

Pneus C3 para comerciais leves Pneus C4 para camiúões e ônibusPneus C2 para veiculos de passeio

c Clâssificâçâo de
âderênciâ em pistâ

molhâdâ

Classific.çÂo de
aderênciâ em pistâ

molhâd!

G
Classific3çio dr

aderênciâ em pistâ
molhâdâ

1.25 < CI .40 S Gr.55 < C
l,l0íGí1,24 B130íGí1,54 R 1,25: G: l,l9
0,95íG<1,09 C1,25íC<r.39 C l,l0íG< I,24 (l
0,80íGí0,94 l)D I)
0,65íG<0,?9 L0,95<G<1,09 ul,l0sGÍ1.24 E

Il:F

0,650,95l, t0

LVClâssiíicâção dc rível de emissão dc ruído
Para as categorias C2, C3 e C4, LV < 69 dBI

Parâ as catcgorias C2, C3 c C4, 69 dB < LV < 72 dB
Para â catesoria C2, 72 dB < LV 5 75 dB
Para a categori âC3.72d8<LV<77d8
PaÍa a câtesoriâ C4, 72 dB < LV S 78 dB

3

Para a categoria C2, 75 dB
Para a categoria C3, 77 dB
Para a ca oria C4 78 dB

2t

Coeicicnte de rcsistêneir ao rolumgnto u,aliado de acoldo cont a norn)â ISO 2358()

I

Lirnilc orá\ ioro .lc (.oefiúicote ile iesistência ao rolarnen$ âvaliad 0.dc acordo corr a normâ lS0 lliilií)
t 0.5

C

rnolhada artliadolilc ac,ordô (onrlàs n

B

acorrlr conr as mlnnâs ISO l.i.l.:s . ISO l0!i44'"Ernissrio:lrno 'ruíd,
'n§+â{+ttjd+i;+lrl.treàd

l-i+nire raár.+r.:{t c mi::i' , t}r. nt +tr+eia * |§{J+i} { rt}í#.§ ôliiiJ€ Ái.ir,Ê(l}tlt}+t}+}r i{+§l Rrn +S+l t }g#
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ANEXO C - SELO DE, IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

C de IdentiÍicação da ConÍb aposto durante a vulcanização eu

7b

Moldê (G =0,ã rfi{:

c.2 Etiqueta Nacional de Conservação de gia - ENCE a ser aposta de forma

63 mm

5 53 mm

§ I
IJ

?G

I ú()

x
b

E
E
E

tü

€ GI
c
D

Ê

B§

F

6

r)

p
conpet

22

5

,/s.;.-.;)
I D...mponho 

l

72 db
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"C,1 Selo de Identificação da Conformidade âposto durante a vulcanização do pneu
A marcação nos pneus novos podo ser dada conforme um dos modelos abaixo:
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Nota l: O valor do ano referenciado 2013 é apenas ilustrativo, devendo ser inserido o ano do número

do Registro do Objeto da família certificada.

Nota 2: O Selo de ldentificação de Conformidade, conforme modelos acima, pode coexistir ou

substituir o Selo de Identificação da Conformidade previsto no Anexo C da Portaria Inmetro no

48212010.
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^NEXO 
DA PORTARLA NMETRO N'544' 2012

C.2 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser âposta de forma adesiva
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ANEXO DA PORTARIA TNMETRO N'544/ 2012

âo dada ela Portaria INMETRO número 36

€omprimentô,'
*C.2.lA Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ter 75mm de largura e 140mm de

comprimento." §.R.) (Redacão dada pela Poúaria INMETRO número 365 de 22107/2015)

C.2.2 A ENCE deve estar conforme os seguintes requisitos

(a) Cores no padrão CMYK - ciano, magenta, amaÍelo e preto - com a codificação 00-70-X-00;

1- Eficiência energética
o pictograma largura de 19,5 mm e altura de18,5 mm;
o quadro do pictograma stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
o quadro de classificação - stroke de 1 pt;
o quadro frnal - stroke de 3,5 pt, largura de 36 mm e cor X- l0-00-05;

2- Aderência em pista molhada
. pictograma - largura de 19 mm e alfura de19 mm;
r quadro do pictograma - s troke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
. quadro de classificação - stroke de 1 pt;
o quadro final - stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm e cor X- I 0-00-05;

M
o pietegrama lmgura de I 4 mm e altura de I 5 nxn;

rtaria INMETRO número 365 de t2 I

4- Borda dâ etiqueta
c sn'oke de 1,5 pt e cor X-10-00-05;

5- Escala de 'tA" a "G"
. Setas: altura de 4,75 mm, espaçamento de 0,75 mrr5 stroke pÍeto de 0,5 pt e cores:

- A: X-00-X-00;
- B: 70-00-X-00;
- C: 30-00-X-00;
- D: 00-00-X-00;
- E: 00-30-X-00;
- F: 00-70-X-00;
- G:00-X-X-00.

. Texto: Helvetica Bold 12 pt, 100 Yo branco, outline preto de 0,5 pt;

6- ClassiÍicação
. Setâs: largura de 16 mm, altura de 10 mm, 100% preto;
o Texto: Helvetica Bold 27 pt, 100 % branco;

25

(b) Os números listados abaixo se referem à legenda da ENCE:

r qnadre de pietegra*ra s/relee de 3r5 ptr largnra de 26 rrxn; altura de 2'1 mmi

@
o qu^dre final srrclre de 3;5 pt; lrgura de 2'1 mm e eer X l0 00 05;

"3-Nível de emissão de ruído
. pictograma - largura de 14 mm e altura de15 mm;
. quadro do pictograma - s troke de 3,5 pt, largua de 26 mm, altura de 24 mm;
. quadÍo de classificação - stroke de I pt, com as ondas de classificação na cor 1000Á preto;
. quadro {tnal - stroke de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05;." (N.R.) (Redacão dada



ANEXO DA PORTARIA INMETRO N" 544/ 2012

7- Tamanho das linhas
. stroke de 0,5 pt e intervalo da linha dashed de 5,5 mm na cor 100% preto;

8- Tamanho do texto
. Texto: Helvetica Bold 1 1 pt, 100 yo preÍo;

9- Valor de nível de emissão de ruído
. Setas: largxa de 25,25 mm, altura de l0 mm e cor I 00% preto;
o Texto: Helvetica Bold 20 pt, 100 %o branco;
o Texto da unidade: Helvetica Bold 13 pt, 100 o/o branco;

10- Logo do Inmetro
. conforme Portaria e manual do Selo de Identificação da Conformidade em vigor, que podem

ser obtidos no sitio www.inmetro.gov.br;

ll- Logo do Conpet
o conforme manual do selo, que pode ser obtido no sitio www.conpet.gov.br;

12- ClassiÍicação do nível de emissão de ruído
. largum de 8,25 mm, altura de 15,5 mm e cor 100% preto;

(c) Todo o fundo deve ser branco.

ê,23 e femeeeder deve inserir seu lege à esquerda ée quadre de elreiêneia energétiea; eem a

rc1erêneia do medelo

@*C.2.3 O fomecedor deve acrescentar sua marca e/ou logo, bem como o modelo do pneu (mesmo
nome de modelo citado no Memorial Descrito), seu índice de carga, categoria de velocidade e outras
especificações técnicas na etiquetajunto à ENCE, em qualquer padrão de cor, formato ou deseúo
desde que estas informações não prejudiquem a visualização das informações contidas na ENCE. A
superficie total do adesivo não deve ser superior a 250 cmz e a altura total do adesivo não deve ser
superior a 220 mm." (N.R.) íRedacão dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22107/2015)
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