
                            
 

Sumitomo Rubber Industries lança tecnologia com base em 
inteligência artificial para acelerar desenvolvimento dos pneus 

Nova solução ‘Tyre Leap AI Analysis’ visa contribuir para melhorar a mobilidade 
urbana no futuro 

 
A Sumitomo Rubber Industries concluiu o desenvolvimento de uma nova tecnologia 
baseada em Inteligência Artificial (IA) que utiliza dados do mundo real sobre o 
desenvolvimento de matérias-primas dos pneus, bem como dados analíticos avançados 
sobre as estruturas internas da borracha.  
 
O objetivo é realizar uma ampla variedade de tarefas, incluindo não apenas a análise 
precisa das propriedades da borracha, mas também a detecção de alterações 
estruturais que ocorrem durante o uso, a fim de prever as propriedades da borracha 
após o desgaste do pneu. A nova tecnologia versátil ganhou o nome de "Tyre Leap AI 
Analysis".  
 
Aproveitando ao máximo essa tecnologia inovadora, o Grupo Sumitomo Rubber planeja 
acelerar o desenvolvimento da "Performance Sustaining Technology"*¹, uma das 
principais tendências dentro do "SMART TYRE CONCEPT", que visa contribuir para um 
desenvolvimento sustentável na mobilidade urbana para o futuro, criando pneus de alto 
desempenho que proporcionam segurança e tranquilidade. 
 
A borracha usada na fabricação dos pneus é, na verdade, um composto que contém 
muitos materiais diferentes, incluindo polímeros (como borracha natural e sintética), 
agentes de reforço (como negro de fumo e sílica) e aditivos. O desempenho do pneu 
depende de muitos fatores interligados e relacionados às proporções desses vários 
materiais, às estruturas que eles formam em combinação e assim por diante. Como as 
estruturas internas da borracha são extremamente complexas, há limites para o que os 
seres humanos podem realizar quando se trata de analisá-las, tanto em termos do 
tempo necessário para a análise quanto da precisão dos resultados da análise. 
 
Assim, a recém-desenvolvida "Tyre Leap AI Analysis" utiliza tecnologia avançada de 
análise baseada em inteligência artificial*² para analisar, por exemplo, imagens de 
microscópio eletrônico de compostos de borracha do pneu, a fim de obter análises de 
alta precisão que excedam em muito as capacidades humanas. Dessa forma, a 
combinação de dados sobre as matérias-primas individuais contidas em um composto 
de borracha em conjunto aos dados sobre sua estrutura interna permite estimativas mais 
precisas das propriedades da borracha. Além disso, a "Tyre Leap AI Analysis " também 
é capaz de detectar mudanças estruturais que ocorrem durante o uso, comparando 
borracha usada e não utilizada, o que significa que essa nova tecnologia tem um enorme 
potencial para aplicações futuras, como prever as propriedades da borracha após o uso 
do pneu. 
 
*1 Tecnologia que visa suprimir a degradação do desempenho dos pneus que ocorre devido ao 
desgaste e à passagem do tempo, permitindo que os pneus mantenham um desempenho de um 
pneu novo por mais tempo. 
 
*2 Essa tecnologia de análise de imagens baseada em IA é o resultado de uma pesquisa conjunta 
entre a Sumitomo Rubber Industries e o professor Miki Haseyama, da Universidade de Hokkaido. 

 



                            
Sobre a Dunlop 

A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, com sede mundial no 
Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus 
Dunlop são produzidos em doze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, 
incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa. A 
fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do País, sendo a 
única a produzir os pneus com a tecnologia TAIYO (Sun) System, Sistema de 
Fabricação de Pneus Sem Emendas, garantindo maior precisão e segurança. 
Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, recebeu mais de 
R$ 1,42 bilhão em investimentos desde sua inauguração em outubro de 2013 e suas 
expansões. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs 
e caminhões. Visite e acompanhe a Dunlop Brasil: www.dunloppneus.com.br  e 
www.facebook.com/dunlopbrasil. 
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