
Pneus usados

Não se deixe iludir
Dos 89 pneus usados 
comprados, 50 não 
deveriam ter sido 
vendidos por 
apresentarem falhas 
que punham em causa 
a segurança. Mais: contas 
feitas, é mais rentável 
comprar pneus 
novos do 
que usados

o início deste ano, o 
proprietário de uma oficina 
de pneus no Reino Unido foi 
condenado pela justiça 
inglesa a uma pena de 12 

meses de prisão e a uma multa de 20 000 
libras (cerca de € 28 200) por vender 
pneus usados perigosos. Neste caso, o 
perigo estava no facto de os pneus não 
respeitarem a profundidade mínima do 

N
piso de 2 mm, obrigatória por lei para que 
estes possam ser vendidos. Além disso, 
apresentavam danos graves que afetavam 
a sua estrutura de base. Os automobilistas 
estavam sujeitos a sofrer um acidente com 
consequências fatais para quem viajasse 
dentro do automóvel. 
A procura de pneus usados é significativa 
em Portugal. Daí termos visitado diversas 
oficinas onde comprámos, no total, 89 

18
apresentavam 

menos de 1,6 mm 
de profundidade 

de sulco

17
tinham mais  

de 10 anos

Novos são mais seguros e rentáveis 



Não se deixe iludir
exemplares de três medidas diferentes. 
Nesta amostra, encontrámos 18 produtos 
com a altura do piso inferior a 1,6 mm, ou 
seja, inferior ao mínimo legal: no Reino 
Unido, estes vendedores poderiam ser 
presos. Encontrámos ainda outros 
problemas, como cinco pneus com 
remendos laterais. No total, 23 estavam 
ilegais. 
O mais curioso foi verificarmos que a 

compra de pneus usados, além de garantir 
menor segurança, é menos rentável. 
Consulte as nossas contas e comprove.  
Venda sem controlo
A venda de pneus usados é um negócio em 
expansão em Portugal. Nos últimos anos, 
várias oficinas passaram a dedicar-se em 
exclusivo à comercialização destes 
produtos. Em princípio, os pneus à venda 
são comprados em grandes quantidades 

11
eram pneus  
de inverno

5
tinham remendos 

laterais ou 
rasgões

Novos são mais seguros e rentáveis 
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bom desempenho a baixas temperaturas e 
com neve ou chuva. Por não serem 
adaptados ao nosso clima e dado o 
acréscimo de risco para os ocupantes do 
automóvel, por serem usados, eliminámos 
os modelos nestas condições.
Os pneus “envelhecem” e deterioram-se 
de dentro para fora. Um produto pode 
aparentar um bom estado de conservação, 
mas “esconder” alterações que aumentam 
o risco de separação das camadas do piso 
e apresentar a borracha mais rígida. 
Não há legislação sobre a idade máxima 
destes produtos, mas os fabricantes e as 
associações da área automóvel consideram 
que a sua substituição deve ocorrer 
quando tiverem mais de 7 a 10 anos. 
Venderam-nos um conjunto de pneus de 
1996, ou seja, com 19 anos, e verificámos 
que 17 tinham mais de 10 anos.
Em Portugal, os pneus têm de ser 
substituídos antes de o piso atingir 1,6 
mm, em qualquer ponto ao longo da área 
de contacto com a estrada. Além disso, o 
desgaste nem sempre é uniforme em toda 
a superfície. Pressão inadequada, 
travagens bruscas frequentes, 
descalibragem ou desalinhamento 
provocam um desgaste irregular ao longo 
do pneu. Tanto a profundidade dos sulcos 
do piso como o desgaste irregular são 
motivos para substituição. 
Para verificarmos o estado dos nossos 89 
modelos, medimos a profundidade do piso 
em todos e em diferentes pontos. As 
medições na transversal mostraram vários 
pneus com um perfil oval, ao ponto de 
alguns nem se equilibrarem em pé. 
Penalizámos todos os que tinham uma 
diferença superior a 1,5 mm ao longo da 
transversal, o que se verificou em 11 
modelos. Adotámos o mesmo 
procedimento para as diferenças ao longo 
do rasto do pneu e, neste caso, foram 26 
os produtos com classificação negativa. 
Por fim, quanto à profundidade dos 
sulcos, 18 pneus apresentavam um valor 
inferior ao mínimo legal: nunca poderiam 
estar em circulação, pelo que nem 
deveriam ter sido vendidos.
Sujeitámos todos os pneus a uma inspeção 
visual, para analisarmos se tinham sido 
sujeitos a reparações ou se apresentavam 
furos, deformações, borrachas ou lonas 
descoladas, com pregas ou com outros 
defeitos que colocassem em risco a 
segurança. Encontrámos três produtos 
com remendos laterais e dois com rasgões 
no aro do talão (a zona de união entre a 
jante e o pneu) e com a estrutura metálica 
visível: foram eliminados. Descobrimos 
ainda oito que tinham um furo reparado. 
Esta operação foi feita com recurso a uma 
de duas técnicas possíveis: taco ou 

Novos ficam por metade

no estrangeiro, em sucateiros ou em 
centros de desmantelamento de veículos 
em fim de vida. Contudo, ao contrário do 
Reino Unido, em Portugal não existe 
regulamentação sobre a venda de pneus 
usados. Por esta razão, é possível 
encontrar qualquer produto que o 
comerciante considere apto para circular. 
Mas, mesmo que os pneus apresentem 
uma profundidade dos sulcos dentro dos 
limites legais e pareçam estar utilizáveis, 
existem outros aspetos invisíveis que 
podem torná-los inseguros.
As condições de segurança de um pneu 
vão diminuindo ao longo da sua utilização. 
As formas mais visíveis são a distância de 
travagem, que vai aumentando ao mesmo 
tempo que o pneu sofre desgaste, e o 
acréscimo do risco de aquaplanagem em 
estradas molhadas. Segundo vários 
estudos, a distância de travagem pode 
aumentar cerca de 10 metros entre um 
pneu novo e outro com 1,6 mm de 
profundidade do piso, quando se circula a 
80 km por hora. 
O nosso estudo serviu para analisar a 
qualidade dos pneus usados que estão ao 
dispor dos consumidores. Para tal, de 
forma anónima, comprámos 89 usados em 

48 lojas situadas nas regiões de Bragança, 
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, 
Leiria, Lisboa e Porto. Procurámos 
adquirir sempre um par de pneus para 
instalar no mesmo eixo. Contudo, em 11 
situações, acabámos por comprar um 
único produto, por não haver um par 
igual para as dimensões que 
procurávamos. Sempre que deparámos 
com vários conjuntos de pneus das 
medidas que pretendíamos, pedimos que 
nos instalassem os melhores. Em dois 
locais, colocaram os pneus nas jantes e só 
então repararam que um deles estava 
furado, o que é revelador de uma falta de 
triagem prévia. 
Os resultados apresentados refletem a 
situação aquando das nossas compras. 
Nada garante que, numa outra altura, os 
resultados fossem melhores ou piores.

50 não deveriam estar à venda
Questionámos a origem dos pneus, mas 
nunca recebemos uma resposta concreta. 
Em vários locais reconheceram até 
desconhecê-la. Não detetámos qualquer 
triagem ou registos individuais de cada 
exemplar. Dos 89 produtos analisados, 11 
estavam marcados como pneus de 
inverno, o que nos levou a crer que 
tinham sido importados de países do 
norte da Europa. A lei portuguesa não 
impede a utilização de pneus de inverno, 
mas estes produtos são projetados para 
condições muito específicas, como neve e 
temperaturas negativas, que são pouco 
frequentes em Portugal. Mais: os nossos 
testes demonstraram que têm menor 
eficiência na travagem em piso seco, por 
terem características adequadas para um 

Dos 89 pneus 
analisados,  
23 estavam ilegais

Calculámos o custo por milímetro de piso de pneus novos e usados   
Em produtos novos, cada milímetro de profundidade do piso custa, em 
média, metade do que custa num pneu usado. Para este ser rentável, terá 
de ter 4,5 mm ou mais, com base nos preços médios que pagámos. 

€ 15,05
cada milímetro 

de um pneu novo

€ 30,95
cada milímetro 

de um pneu usado
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PROBLEMAS QUE NUNCA DEVERIAM SER ENCONTRADOS 

Se a área prateada da moeda 
de € 2 ficar tapada, o piso tem mais

 de 4 mm de profundidade

Muitas falhas descobertas

PNEUS COM  
MAIS DE 10 ANOS 
Auto Barão II, S. Domingos 
de Rana
Bompneu Gaia, Grijó (Vila Nova 
de Gaia)
Bravos Pneus, Granja (Sintra)
Candalensepneus, Vila Nova 
de Gaia
Fast Soluction, Loures
Paiva e Santos Car, Sacavém
Pneu Remodelado, Barro (Loures)
Pneuropa, Porto
Pneus Bruxo, Cruz da Areia 
(Leiria)
Pneus do Amial, Porto
Pneus Douro 2, Canelas (Vila 
Nova de Gaia)
Vulcanizadora Fragoso & Filhos, 
S.  Domingos de Rana

PNEUS COM MENOS 
DE 1,6 MM DE PISO  
Bravo Pneus, Évora
Campeao dos Pneus, Odivelas
Carfiga, Rio de Mouro 
(Albarraque)
Fast Soluction, Loures
Manuel A. Trindade, Torre de Vilela 
(Coimbra)
Mãos na Roda, Montijo
Paiva e Santos Car, Sacavém
Pneu Remodelado, Barro (Loures)
Pneus do Oceano, Taveiro 
(Coimbra)
RL Pneus, Sacavém
Roda Negra, Bragança
Servipneus, Albufeira
Vicar Pneus, Faro

DOS 89 PNEUS 
COMPRADOS, 50 
NÃO DEVERIAM 
ESTAR À VENDA
Sujeitámos  
os pneus a uma 
obervação 
exaustiva e a 
várias medições, 
para verificar  
a sua qualidade 
e até que ponto 
poderiam ser 
novamente 
usados num 
automóvel.

Radiografámos todos os pneus para detetar defeitos que não 
fossem visíveis numa observação cuidada

Além da inspeção visual, medimos a 
profundidade do piso em diversos pontos

PNEUS DANIFICADOS
Arte Jantes, Santo Antão 
do Tojal
Auto Barão, 
Albergaria-a-Velha
Gira Pneus, Montijo
Manuel A. Trindade, Coimbra
PneuMário, Porto

PNEUS DE INVERNO
Bravos Pneus, Granja (Sintra)
Mister Minuto, Olival de Basto 
(Odivelas)
Nuno Manuel Santos Dias, Évora
Piso Continuo, Loures
Pneulândia, Ermesinde (Porto)
Pneus do Oceano, Taveiro 
(Coimbra)
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Pneus usados

Consumidores 
exigem

A nossa investigação revela que 
a compra de pneus usados é um 
risco, dada a falta de regulamen-

tação. O consumidor não sabe a real qua-
lidade do que compra. Contas feitas, tam-
bém verificámos que não compensam 
monetariamente. É fundamental criar uma 
regulamentação para a área, à semelhan-
ça do que já existe, por exemplo, no Reino 
Unido. Têm de ser criados padrões mínimos 
de segurança que os comerciantes de pneus 
usados devam respeitar e aplicar a todos 
os produtos que vendam. A avaliação deve 
basear-se em testes não destrutivos, como 
insuflagem à pressão máxima e verificação 
do estado geral do pneu, ou através de 
outra tecnologia mais moderna e fiável que 
permita detetar deformações, desconti-
nuidades ou separação das camadas. Tam-
bém não deve ser permitida a venda de 
produtos com mais de 10 anos.
Já denunciámos os resultados deste es-
tudo à ASAE.

PROTESTE ENTREVISTA EM 60 SEGUNDOS

Há defeitos que devam 
excluir de imediato um 
pneu?
Sim e indico vários 
exemplos. Algum corte no 
exterior do pneu, superior a 
25 mm ou a 10% da largura 
da secção do mesmo e a 
uma profundidade 
suficiente para atingir a 
tela. Bolhas ou altos 
provocados pela separação 
ou falha parcial da 
estrutura. Tela exposta, 
interna ou externamente. 
Danos ou furos que não 

tenham sido reparados. 
Reparações na lateral do 
pneu. Descolamento das 
camadas que compõem o 
pneu. A profundidade do 
sulco do piso não deve ser 
inferior a 4,5 mm em 
qualquer ponto do rasto, 
nem haver variações 
superiores a 1,5 mm em 
diferentes pontos do piso.

E se o pneu tiver sido 
reparado?
Se a reparação tiver sido 
bem feita pode não ser um 

problema. A dificuldade é 
descobrir se o foi ou não. 
Contudo, devem ser 
rejeitados pneus com 
reparações nas laterais ou 
no aro do talão.

Há algo mais que considere 
importante na venda de 
pneus usados?
Sim. Caso se avance com a 
regulamentação, convém 
que os pneus aprovados 
ostentem uma marca 
permanente que os 
identifique e distinga dos 
que não foram avaliados, à 
semelhança do que é feito 
no Reino Unido e como 
ocorre, em Portugal, com 
os recauchutados. 
Quanto ao armazenamento, 
deve ser garantido que não 
ficam expostos ao sol e à 
chuva, pois podem 
danificar a borracha. 
Convém ainda não colocar 
no mesmo espaço pneus 
aprovados para venda e 
outros destinados a ser 
destruídos.

“É essencial 
regulamentar a 
venda de pneus 
usados”

Alexandre Marvão
Responsável 
pelo estudo

cogumelo. Embora ambas sejam legais, a 
reparação em cogumelo garante maior 
eficácia. Não eliminámos estes produtos, 
mas desaconselhamos a utilização de 
pneus reparados, porque nunca se sabe se 
a operação foi bem feita.
Para descobrir o estado interior do pneu, 
radiografámos todos os produtos. 
Deste modo, conseguimos procurar danos 
invisíveis no exterior, detetar 
descontinuidades das telas e possíveis 
reparações, bem como se os furos 
reparados tinham causado outros danos. 
Além das falhas detetadas na inspeção 
visual minuciosa, as radiografias não 
revelaram mais descontinuidades ou 
alterações estruturais que pusessem em 
causa a segurança. Apenas encontrámos 
um prego no interior da borracha de um 
pneu, pormenor difícil de encontrar numa 
inspeção visual.

Pneus novos mais rentáveis
Muitos consumidores optam pelos pneus 
usados por acreditarem que oferecem uma 
melhor relação entre o custo e o benefício 
quando comparados com os novos. 
Resolvemos fazer as contas para descobrir 
a verdade. Para tal, calculámos o custo por 
milímetro de piso. 
Considerámos que os pneus novos são 
vendidos com cerca de 8 mm de 
profundidade de piso. Já nos usados, 
medimos 2,5 mm, em média. Com base 
nos preços médios encontrados para cada 
uma das três medidas compradas 
(175/65R14, 195/65R15 e 205/55R16) tanto 
para pneus novos como para usados, 
realizámos os cálculos. Concluímos que os 
usados são menos rentáveis: cada 
milímetro útil tem um custo duas vezes 
superior ao de pneus novos (€ 30,95 
contra € 15,05). Para um pneu usado 
compensar financeiramente terá de ter 
4,5 mm de profundidade de piso ou mais.  

No Reino Unido, os pneus usados 
aprovados têm de ostentar uma marca 
que os distinga dos novos, de modo a 
informar o consumidor

A nossa análise a 89 pneus revelou 50 
produtos que não deveriam estar à venda. 
Dos restantes, 11 poderiam ser uma boa 
aquisição por terem um sulco superior a 
4,5 mm, não apresentarem danos e terem 
data de validade igual ou inferior a 6 anos. 
Contudo, além de ser sempre necessário 
ponderar a menor segurança que podem 
representar, não existe qualquer garantia 
de que, indo aos mesmos locais, se 
encontre produtos com condições 
idênticas. Sobretudo, porque verificámos 
a quase total ausência de triagem dos 
produtos vendidos. Encontrámos um 
comerciante em Sacavém (Paiva e Santos 
Car) que alegava sujeitar os pneus a uma 
inspeção prévia. Embora os produtos 
aparentassem uma profundidade de sulco 
boa e não se visualizassem furos, 
reparações ou outros danos, acabaram por 
ser eliminados devido a um desgaste 
muito irregular (incluindo uma 
profundidade inferior a 1,6 mm nalguns 
pontos) e por terem 10 anos.
Ao ponderarmos tudo o que analisámos, 
concluímos que a compra de pneus usados 
é um investimento muito pouco seguro e 
nada rentável. ¬


