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O mapa do parque de máquinas
para transformação de plásticos
O Inventário Plástico Industrial, levantamento bienal do parque de máquinas para
transformação de resinas termoplásticas que monitora sua evolução técnica, industrial e
econômica, chega à sua décima edição. Nesta oportunidade foi incluída uma seção para a
análise da introdução de tecnologias emergentes, cujo conjunto compõe o conceito de
“Indústria 4.0”, na indústria brasileira de transformação de plásticos.
Antonio Augusto Gorni, editor técnico

M

ais uma vez chegou o momento de efetuar a já tradicional
diagnose sobre o parque nacional de
transformação de resinas termoplásticas promovida pela revista Plástico
Industrial, que agora chega à sua décima
edição. Aparentemente, a situação
atual pouco melhorou em relação à
última edição do Inventário PI, de 2016,
já que a sonhada recuperação econômica
não ocorreu na intensidade desejada e é
difícil se entusiasmar frente ao vácuo
político e à radicalização presente da
atual campanha presidencial. Mas o
mundo continua evoluindo, particularmente em função das tecnologias
digitais emergentes, e a sobrevivência
das empresas exige um mínimo de
evolução técnica e operacional.
Como de praxe, foram mantidas nesta
edição do Inventário PI as mesmas metodologias básicas de coleta e tratamento
estatístico dos dados, de forma a preservar a coerência na comparação entre
as informações atuais e as publicadas
nas edições anteriores deste Inventário.
Nesta oportunidade foram enviados
6.593 questionários para as empresas
cadastradas no banco de dados de PI,
valor quase 1% superior ao verificado no
último levantamento. O número de respostas – 542 – representou um retorno
de 8%, melhor que os 6% verificados na
última edição do Inventário, mas ainda
inferior aos 11% de 2014.
Os dados solicitados às empresas no
questionário referem-se ao número de
funcionários; setores para os quais
fornecem seus produtos; número, tipo
e idade das máquinas utilizadas na

transformação de resinas (classificadas
em dez grandes grupos); e os equipamentos comprados nos últimos doze
meses. Nesta oportunidade foram
incorporadas pela primeira vez ao
questionário questões acerca das
tecnologias digitais que estão revolucionando a indústria mundial sob a
denominação de Indústria 4.0. A partir
dessas informações os dados foram
estruturados e analisados, de forma a
indicar a distribuição geográfica das
empresas e equipamentos, seu porte,
faixas de idade das máquinas e as
últimas aquisições feitas.
Mais uma vez os dados obtidos
nesta edição do Inventário PI foram
analisados por um programa estatístico de tabulação, sendo os resultados expandidos para as 6.593
empresas consultadas na elaboração
deste trabalho, conforme a metodologia já consagrada ao longo das duas
décadas em que este levantamento
vem sendo feito de forma estatisticamente consistente.

Fig. 1 – Distribuição geográfica relativa dos
transformadores brasileiros de resinas plásticas
determinada a partir dos dados levantados por
PI em 2018 (542 respostas)

Número de empregados
A figura 2 mostra as respostas sobre o
número de empregados nos transformadores brasileiros de resinas plásticas.
Os resultados obtidos agora situaram-se
dentro das faixas históricas estabelecidas pelo Inventário PI nos últimos
dezoito anos:
• Até 50 empregados: 64% (faixa
histórica: 57 a 67%);
• Entre 50 e 100 empregados: 13%
(13 a 21%);

Distribuição geográfica
A distribuição das empresas de
transformação de resinas no território
nacional, mostrada na figura 1, mostrouse mais uma vez praticamente igual ao
verificado nas últimas edições do
Inventário PI, dentro da dispersão
estatística constatada durante o período.
Uma possível exceção ocorreu no caso
da capital de SP, cuja participação caiu
mais uma vez, de 31% para 28%, entre
2016 e 2018.

Fig. 2 – Distribuição relativa dos
transformadores de plástico brasileiros de
acordo com o número de empregados,
determinada a partir dos dados levantados por
PI em 2018 (542 respostas)
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2. Eletroeletrônica, automotiva
e construção civil: nesta oportunidade estes três
setores virtualmente empataram em
segundo lugar, com
29% de participação para automotiva e eletroeletrônica, e 28% para
construção civil.
Este valor está dentro das faixas históricas das aplicações automotivas
(25 a 31%) e em
Fig. 3 – Distribuição do número de transformadores em função do
construção civil (25
número de empregados e localização geográfica. Dados obtidos no
a 29%), mas bem
Inventário PI de 2018 (542 respostas)
acima do observado
• Entre 100 e 500 empregados: 16%
para a eletroeletrônica (14 a 19%),
(15 a 17%);
podendo constituir um valor atí• Entre 501 e 1.000 empregados: 4%
pico a ser confirmado nas futuras
(1 a 4%);
edições do Inventário PI.
• Mais de 1.000 empregados: 3%
(2 a 4%).
Mais uma vez o Inventário PI
apontou a predominância, em escala
nacional, de micro e pequenas empresas entre os transformadores brasileiros de resinas plásticas, conforme
mostrado na figura 3. As companhias
de porte máximo (mais de 500 empregados) mais uma vez se concentraram
em São Paulo, onde se situam atualmente 50% delas, valor dentro da faixa
histórica estabelecida nos últimos
doze anos pelo Inventário PI (faixa
histórica oscilando entre 47 e 65%).

Áreas de atuação
O ranking dos setores atendidos pelos
transformadores de resinas é mostrado
na figura 4. Algumas constatações:
1. Embalagens: este setor vem mantendo a preferência dos transformadores de resinas, mesmo sob a
prolongada campanha na mídia contra
as aplicações efêmeras do plástico:
atualmente 41% dos transformadores
atuam nesse segmento, conforme
mostra a figura 4, valor dentro da série
histórica registrada pela PI (37 a 44%).

3. Utilidades domésticas: manteve sua tradicional cadeira cativa
nesta edição, com 21% de participação, dentro de sua faixa histórica (19 a 24%).
4. Agricultura: nesta oportunidade
apresentou 17% de participação, um
valor intermediário entre os 10 e 21%
que passou a apresentar como faixa
histórica a partir de 2014, quando este
setor assumiu posição de destaque.
5. Médico-hospitalar: apesar de este
setor nunca ter apresentado participações de destaque nas primeiras edições do Inventário PI, repetiu agora o
desempenho notável de 2016, cravando novamente participação de 16%.

Parque de equipamentos para
transformação de plásticos

A metodologia de expansão estatística aplicada à amostragem agora obtida
(532 questionários adequadamente preenchidos no quesito
“Equipamentos”) dentro do atual universo de
transformadores nacionais de resinas plásticas cadastrados por
PI (6.593 estabelecimentos) permitiu
estabelecer que o parque de equipamentos
atual possui 71.682
máquinas, valor aproximadamente 1,5%
menor do que o apurado na última edição
do Inventário PI. Essa
variação é muito pequena e pode estar
dentro da flutuação
estatística normal
desse parâmetro, mas
indica que, na melhor
das hipóteses, o tamanho do parque nacional de máquinas
Fig. 4 – Distribuição de transformadores de acordo com o
para transformação de
segmento de mercado em que atuam, determinada a partir dos
plásticos manteve-se
dados coletados pelo Inventário PI. O número total de
estagnado entre 2018
transformadores neste gráfico excede o número de respostas ao
e 2016. A distribuição
questionário (542), uma vez que cada transformador geralmente
trabalha para mais de um segmento de mercado
dos diversos tipos de
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A distribuição das injetoras elétricas
conforme sua força de fechamento,
mostrada na figura 7, permitiu as
seguintes constatações:

Fig. 5 – Distribuição dos equipamentos disponíveis no parque brasileiro de transformação de
plásticos. Dados obtidos no Inventário PI feito em 2018 (base de 71.682 máquinas)
equipamento dentro do parque de
transformadores de resinas plásticas do
Brasil é mostrada na figura 5.
Mais uma vez as injetoras dominaram
o parque nacional de máquinas transformadoras de resinas – os 70% agora
anotados estão um pouco acima da faixa
histórica registrada para este equipamento, que tradicionalmente se
estende entre 58% e 68%. O mesmo
ocorreu com as extrusoras para filmes
tubulares, cujo segundo lugar foi garantido pela participação de 10%, valor
dentro de sua faixa histórica, entre 6% e
11%, mas seguidas de perto pelas
sopradoras, que desta vez ocupam o
terceiro lugar com 8%, valor também
dentro de sua faixa histórica (entre 8%
a 12%). O empate no segundo lugar
ocorrido no levantamento anterior entre
esses dois equipamentos indica que a
disputa entre eles está acirrada. Como
normalmente ocorre, agora as extrusoras
para tubos e perfis ocuparam o lugar
imediatamente posterior (4% de participação), seguindo-se as termoformadoras (3%), ainda que com valores
inferiores aos patamares históricos
(7 a 10% e 4 a 6%, respectivamente).
Como sempre, a participação de todas
as demais máquinas foi residual,
totalizando 5%.

11% no parque desses equipamentos em
relação à situação de 2016, com a
participação da versão elétrica aumentando em um ponto percentual.
A figura 6 mostra a distribuição por
porte das injetoras hidráulicas verificada
agora em 2018, a partir da qual podem
ser feitas as seguintes constatações:
• Até 200 t: 59%, dentro da faixa
histórica para esta classe (entre 54%
e 66%);
• Entre 201 e 800 t: 35%, o mesmo valor
de 2016. É interessante notar que
parece ter havido um deslocamento
da faixa histórica para essa classe de
porte de injetora. Anteriormente, entre
2000 e 2010, essa faixa tinha oscilado
entre 23 e 26%; agora, ela parece se
situar entre 31 e 35%, sem que tenha
ocorrido uma variação sensível na
participação das demais classes;
• Entre 801 e 1.200 t: 4%, dentro
da faixa histórica para esta classe
(4 a 5%);
• Acima de 1.200 t: 2%, dentro da faixa
histórica para esta classe (1 a 2%).

Injetoras
Os dados obtidos nesta oportunidade
indicaram um total de 50.092 injetoras
no País, sendo 46.381 (93%) hidráulicas
e 3.711 (7%) totalmente elétricas.
Apesar da crise, houve uma expansão de

• Até 200 t: 48%, inferior aos 58% anotados em 2016 e aos 59% agora observados para as injetoras hidráulicas;
• De 201 a 800 t: 43%, algo superior
aos 35% observados em 2016; este
valor é superior ao observado agora
para as injetoras hidráulicas;
• De 801 a 1.200 t: 8%, pouca coisa
superior aos 5% anotados em 2016 e
aos 4% atuais para as injetoras
hidráulicas;
• Acima de 1.200 t: 1%, muito próximo
dos 2% observados em 2016 e do valor
correspondente às atuais injetoras
hidráulicas.

Fig. 6 – Distribuição do parque brasileiro de
injetoras hidráulicas. Dados obtidos no Inventário
PI de 2018 (base de 46.381 injetoras)

Fig. 7 – Distribuição do parque brasileiro de
injetoras elétricas. Dados obtidos no Inventário
PI de 2018 (base de 3.711 injetoras)
Os dados acima mostram que ainda
aparentemente não há classes de porte
preferenciais para um dado tipo de
acionamento para injetoras.
Em 2018 foi obtido o seguinte
resultado em termos de distribuição
etária para injetoras com ambos os tipos
de acionamento:
• Até 5 anos: 26%, valor menor do que
os 33% observados em 2016, o qual já
tinha sido menor do que os 35% de
2014 e 36% de 2012, e que só havia
sido alcançado em 2008. Isso indica
que, efetivamente, a entrada em
operação de novas injetoras está sendo
inferior ao seu envelhecimento;
• Entre 5 e 9 anos: 41%, valor superior
aos 35% de 2016 e 33% de 2014,
bem acima da participação histórica
dessa faixa etária, que oscilou de 27
a 29% entre 2006 e 2012, confirmando a acentuada tendência de
envelhecimento;
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• Entre 10 e 19 anos: 23%, praticamente
estabilizado nos últimos dois levantamentos (25% de 2016 e 24%
de 2014);
• A partir de 20 anos: 10%, acima dos
7% observados em 2016, mas dentro
da faixa histórica observada desde
2006, ou seja, de 9 a 12%.
A participação de injetoras com até 9
anos de uso em 2018 foi igual a 67%,
praticamente igual aos 68% observados
em 2016 e 2014.

Sopradoras
Os resultados obtidos na presente
edição do Inventário PI, expandidos
estatisticamente, indicam a existência
de 6.068 sopradoras no País, uma
redução de 10% em relação a 2016, à

Fig. 8 – Distribuição absoluta e relativa do parque
brasileiro de sopradoras. Dados obtidos no
Inventário PI de 2018 (base de 6.068 unidades)
qual se soma a diminuição de 8%
ocorrida entre 2014 e 2016 – uma
situação até esperada em razão da
prolongada crise econômica.
A análise dos dados coletados no
presente levantamento sobre as sopradoras permitiu deduzir as conclusões a
seguir, em função da distribuição da
capacidade dos equipamentos, conforme
mostrado na figura 8:
• Até 1 L: 28%, aumento em relação
aos 22% de 2016, enquadrando-se novamente na faixa histórica de participação (25 a 31%);
• De 1,01 a 5 L: 43% – também aqui
houve um aumento em relação aos
35% da edição anterior do Inventário
PI, com retorno à faixa histórica de
participação dessa classe de porte de
sopradoras (42 a 52%);
• De 5,01 a 20 litros: 15%, representando queda em relação aos 24% de 2016,
com retorno à correspondente faixa
histórica de participação (12 a 18%);
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• Superior a 20 litros: 14%, valor inferior
aos 19% registrados em 2016 e 2014,
mas ainda superior à faixa histórica de
7 a 10% registrada entre 2004 e 2012.
A distribuição etária do parque global
de sopradoras em 2018 é a seguinte:
• Até 4 anos: 24%, queda em relação
aos 30% de 2016 que, por sua vez, já
tinham sido inferiores aos 40% de
2014 e 41% de 2012, indicando que
a reposição insuficiente das sopradoras antigas se tornou crônica;
• Entre 5 e 9 anos: 31%, ligeiro aumento
em relação aos 29% de 2016, o qual já
tinha sido maior que os 23% observados
em 2014 e 2012 – na verdade, uma
consequência já esperada a partir da
diminuição da classe etária anterior;
• Entre 10 e 19 anos: 34%, mais uma
vez um valor superior aos 30% de
2016 e 25% de 2014;
• A partir de 20 anos: 11%, valor
estabilizado em comparação com os
12% de 2016 e 13% de 2014.
Os dados agora obtidos mostram
que já faz uma década que o parque
brasileiro de sopradoras está envelhecendo, já que a fração desses equipamentos com idade inferior a 10 anos
vem declinando desde então: 55%
(2018), 59% (2016), 63% (2014), 64%
(2012), 69% (2010); 70% (2008).

Extrusoras-balão
A aplicação do método de expansão
estatística dos dados obtidos em 2018
estimou a quantidade de extrusoras-balão
do parque brasileiro de transformação de
plásticos em 6.867 unidades, um aumento de 12% em relação a 2016, ao qual
se soma a expansão de 5% verificada entre
2014 e 2016 e igualmente entre 2014 e
2012, sinalizando uma tendência consistente de expansão, apesar da crise.
Este ano a distribuição por porte das
extrusoras-balão ficou definida da
seguinte maneira, conforme mostrado na
figura 9:
• Até 80 kg/h: 59%, resultado virtualmente igual aos 58% de 2016 e 56% de
2014, dentro da faixa histórica para esta
classe de porte (54 a 61%);

Fig. 9 – Distribuição do parque brasileiro de
extrusoras-balão. Dados obtidos no Inventário
PI de 2018 (6.867 unidades)
• De 81 a 150 kg/h: 23%, resultado um
pouco inferior aos 27% de 2016, mas
dentro dos 22 a 28% da faixa histórica;
• De 151 a 300 kg/h: 11%, virtualmente
igual aos 12% de 2016, também
dentro da faixa histórica para esta
classe de porte (9 a 15%);
• Acima de 300 kg/h: 7%, valor maior
que os 3% de 2016, mas dentro de sua
faixa histórica de variação (3 a 8%).
A atual distribuição etária global das
extrusoras-balão está discriminada a
seguir:
• Até 4 anos de uso: 21%, praticamente
igual aos 22% de 2016, mas ainda
melhor que os 38% de 2014;
• Entre 5 e 9 anos: 32%, queda em
relação aos 39% de 2016, mas similar
aos 34% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 39%, valor superior
aos 30% de 2016, e mais ainda aos
22% de 2014;
• A partir de 20 anos: 7%, demonstrando
estabilização frente aos 9% de 2016 e
os 7% de 2014.
A participação de extrusoras-balão
com idade de até nove anos agora foi de
53%, valor inferior aos 61% de 2016 e
mais ainda aos 72% de 2014, confirmando a tendência de envelhecimento
desse tipo de máquina.

Extrusoras para filmes
planos e chapas
A aplicação da expansão estatística
aos dados obtidos pelo Inventário PI
2018 permitiu apontar neste ano a
existência de 809 extrusoras para chapas e perfis, um número bastante
diferente do observado em 2016 (2.123)
e 2014 (1.325). Mais uma vez, muito
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provavelmente essa redução atípica se
deve à quantidade insuficiente de
questionários respondidos, o que pode
comprometer a precisão dos resultados
em alguns casos específicos.
Agora em 2018 foi constatada a
seguinte distribuição em termos de
porte de extrusoras para filmes planos e
chapas, a qual se encontra mostrada
graficamente na figura 10:
• Até 80 kg/h: 12%, valor similar aos
13% de 2016 e 12% de 2014, mas
bem inferior à faixa histórica de 31 a
35% observada entre 2004 e 2012;
• De 81 a 150 kg/h: 28%, valor bem
superior aos 15% de 2016 e 2014,
bem como à faixa histórica entre
2004 e 2012, que variou entre 20%
e 22%;
• De 151 a 300 kg/h: 18%, abaixo dos
25% de 2016, mas dentro de sua
faixa histórica, que varia entre 14
e 18%;

Já a distribuição por idades das
extrusoras para filmes planos e chapas,
determinada agora em 2018, foi a
seguinte:

Fig. 10 – Distribuição do parque
brasileiro de extrusoras para filmes planos
e chapas. Dados do Inventário PI de
2018 (base de 809 unidades)
• Acima de 300 kg/h: 42%, valor inferior
aos 47% de 2016 e 63% de 2014, mas
mais próximo de sua faixa histórica
de participação, entre 26% e 33%.
Como se pode observar, os valores
de participação em função do porte das
extrusoras para filmes planos e chapas
também apresentaram considerável
variação entre as várias edições do
Inventário PI, a qual também deve
decorrer das grandes oscilações observadas nas quantidades desse tipo de
equipamento.

• Até 4 anos de uso: 16%, inferior aos
23% de 2016 e mais ainda aos 42%
de 2014, confirmando uma acentuada
tendência de envelhecimento desse
tipo de equipamento, que não está
sendo reposto por unidades novas ao
longo do tempo como deveria;
• Entre 5 e 9 anos: 38%, aumento em
relação aos 33% de 2016, e também
aos 35% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 29%, um valor
intermediário entre os 36% de 2016
e os 17% de 2014;
• A partir de 20 anos: 17%, revelando
um aumento geométrico entre os 9%
de 2016 e os 5% de 2014.
Agora em 2018 a participação desse
equipamento com idade inferior a 9 anos
foi igual a 54%, um pouco menor que os
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56% de 2016 e bem abaixo dos 77% de
2014, confirmando a tendência de
envelhecimento do parque brasileiro de
extrusoras para filmes planos e chapas.

Extrusoras para tubos
e perfis
A aplicação da expansão estatística
dos dados obtidos pelo Inventário PI
2018 permitiu apontar nesta oportunidade a existência de 3.056 extrusoras para tubos e perfis, uma redução
de 36% em relação às 4.791 unidades
registradas em 2016. O valor atual
parece ser excessivamente baixo e
precisa ser confirmado nas futuras
edições do Inventário PI.
A distribuição global em termos de
porte obtida agora em 2018 é
mostrada na figura 11. Os resultados
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A distribuição etária global das
extrusoras para tubos e perfis determinada em 2018 é a seguinte:
• Até 4 anos: 25%, valor inferior aos 35%
de 2016 e 29% de 2014, indicando
reposição insuficiente de unidades
novas ao longo dos anos;
• Entre 5 e 9 anos: 35%, valor superior
aos 28% de 2016 e 23% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 30%, pouco
superior aos 28% de 2016, mas ainda
inferior aos 39% de 2014;
• A partir de 20 anos: 9%, valor igual ao
observado em 2016 e praticamente
igual aos 8% de 2014.
Também foi observado ligeiro envelhecimento para este tipo de máquina,
já que sua fração com até 9 anos de uso
caiu de 63% em 2016 para 60% agora
em 2018. Essa participação foi bem
maior no passado, tendo alcançado 71%
em 2012 e 68% em 2010.

Máquinas para produção de
filmes casting

Fig. 11 – Distribuição do parque brasileiro de
extrusoras para tubos e perfis. Dados do Inventário
PI de 2018 (base de 3.056 unidades)
descritos a seguir praticamente não
indicaram mudanças nas participações
das várias classes de porte das extrusoras
para tubos e perfis:
• Até 80 kg/h: 56%, valor dentro da faixa
histórica de participação desse porte
de máquina (48 a 58%), como ocorreu
em 2016 (59%) e 2014 (56%);
• De 81 a 150 kg/h: 24%, valor inferior
à antiga faixa de participação desta
classe de porte (29 a 36%), mas que
também ocorreu em 2016 (20%) e
2014 (25%), sinalizando que essa
mudança pode ser permanente;
• De 151 a 300 kg/h: 13%, valor idêntico
aos 13% de 2016 e praticamente igual
aos 15% de 2014, e que está dentro
da faixa histórica desta classe de porte
(8 a 13%);
• Acima de 300 kg/h: 7%, praticamente
igual aos 8% de 2016, sinalizando
possível expansão da faixa histórica
desta participação (3 a 6%).

Os dados expandidos de 2018 referentes às máquinas para produção de
filmes casting indicam a presença de 36
equipamentos desse tipo no Brasil, uma
redução excessiva em relação às 253
unidades registradas na edição anterior do
Inventário PI, e mais ainda quando se
considera que foram anotadas 393 unidades em 2014. Isso parece indicar uma
anomalia estatística nos dados coletados.
A figura 12 mostra a distribuição de
porte desses equipamentos conforme
determinado pela edição 2018 do Inventário PI. Aqui os valores das distribuições por porte variaram excessivamente
de ano para ano, ficando inviável apontar
faixas representativas de valores históricos para elas. Os resultados obtidos
são comentados a seguir:
• Até 80 kg/h: 0%, contra 14% em 2016
e 56% em 2014;
• De 81 a 150 kg/h: 33%, contra 21%
em 2016 e 11% de 2014;
• De 151 a 300 kg/h: 0%, repetindo o
valor de 2016, e 5% em 2014;
• Acima de 300 kg/h: 67%, valor bem
próximo dos 65% de 2016, mas bem
maior que os 28% de 2014.

25 – PLÁSTICO INDUSTRIAL – OUT. 2018

Esses resultados inconsistentes são
decorrência de flutuações estatísticas,
que se tornam mais prováveis em função
da pouca quantidade de respostas a este
item para a elaboração desta edição do
Inventário PI.

Fig. 12 – Distribuição do parque brasileiro de
máquinas para a produção de filmes casting. Dados
do Inventário PI de 2018 (base de 36 unidades)
O parque global de máquinas para
produção de filmes casting apresentou
agora em 2018 o seguinte perfil etário:
• Até 4 anos: 33%, contra 7% em 2016 e
28% em 2014;
• Entre 5 e 9 anos: 0%, contra 43% em
2016 e 22% em 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 67%, valor bem
mais elevado que os 21% de 2016 e
22% de 2014;
• A partir de 20 anos: 0%, contra 29%
em 2016 e 28% verificados em 2014.
A exemplo do que já tinha ocorrido para
este equipamento na edição 2016 do
Inventário PI, os resultados em termos de
faixa etária mostraram-se conflitantes e
aparentemente são provenientes de poucas
empresas, o que reduz sua relevância
estatística e impede a detecção de
tendências confiáveis. Mais uma vez cabe
lembrar que tais resultados têm de ser
vistos com cautela, devido ao pequeno
número de máquinas efetivamente
declarado em relação ao universo total.

Extrusoras para compostos
Esta é a terceira vez que os dados sobre
extrusoras para compostos estão sendo
incluídos no Inventário PI. A expansão
estatística aplicada aos dados obtidos
determina agora a existência de 1.402
máquinas desse tipo no País, um significativo aumento de 25% em relação às
1.049 máquinas desse tipo anotadas em
2016. A distribuição dessas máquinas
por classe de porte pode ser vista

graficamente na figura 13, tendo sido
obtidos os seguintes resultados:
• Até 80 kg/h: 25%, aproximando-se dos
27% verificados em 2014 após os 36%
observados em 2016;
•De 81 a 150 kg/h: 33%, valor superior
aos 26% de 2016 e 25% de 2014;
• De 151 a 300 kg/h: 16%, valor próximo
dos 19% de 2016 e inferior aos 29%
de 2014;
• Acima de 300 kg/h: 26%, acima dos
19% anotados em 2016 e 2014.
As variações das participações das
classes de porte das extrusoras para
compostos foram significativas e ainda
há poucos dados para estabelecer suas
faixas históricas com segurança.
Em termos de idade, independentemente do porte, as extrusoras para
compostos apresentaram o seguinte perfil:

Fig. 13 – Distribuição do parque brasileiro de
extrusoras para compostos determinada a partir
da expansão dos dados do Inventário PI de
2018 (base de 1.402 unidades)
• Até 4 anos: 24%, valor próximo dos 21%
de 2016 e mais distante dos 32% de
2014, indicando que, no presente
momento, a aquisição de equipamentos
novos está compensando o envelhecimento natural do parque;
• Entre 5 e 9 anos: 43%, valor próximo
dos 47% de 2016 e mais distante dos
29% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 28%, valor próximo
dos 29% de 2016 e dos 26% de 2014;
• A partir de 20 anos: 4%, valor próximo
dos 3% de 2016 e mais distante dos
13% verificados em 2014.
A participação de extrusoras para
compostos com até nove anos de idade
manteve-se virtualmente constante, sendo
observado 67% em 2018, 68% em 2016 e
61% em 2014, o que indica que atualmente
o seu parque vem se mantendo atualizado,
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ao contrário do que foi observado para a
maioria dos tipos de equipamento para
transformação de plásticos.

Calandras e equipamentos
para extrusion coating
A expansão estatística dos dados
coletados durante a elaboração do
Inventário PI 2018 indica que atualmente existem 469 calandras e equipamentos de extrusion coating instalados
no País, um número inferior às 835
unidades anotadas em 2016 e às 602
verificadas em 2014. Essas significativas oscilações estatísticas impedem a dedução de conclusões confiáveis
sobre a evolução quantitativa do parque
desse tipo de equipamento.
A figura 14 mostra a distribuição por
classe de porte de calandras e equipamentos de extrusion coating determinada na edição de 2018 do Inventário
PI. Os resultados agora obtidos estão
descritos a seguir:
• De 10 a 100 m/min: 69%, leve aumento
em relação aos 61% observados em 2016
e 2014, aparentemente indicando uma
elevação em relação à faixa histórica de
34 a 45% observada entre 2006 e 2012,
a qual deverá ser confirmada nas futuras
edições do Inventário PI;
• De 101 a 300 m/min: 29%, valor intermediário aos 39% de 2016 e aos 18% de
2014. A alta flutuação dos valores de
participação observados nos levantamentos anteriores (entre 19% e 54%) impede a definição de uma faixa histórica;
• Acima de 300 kg/h: 2%, valor parecido
com os 0% de 2016 e bem abaixo da
faixa histórica entre 7 e 12% observada entre 2004 e 2012. Contudo, os 22%
anotados em 2014 indicam uma
flutuação estatística excessiva, a qual
é agravada pela pequena quantidade
de dados disponíveis para análise, a
exemplo do que já tinha ocorrido na
edição anterior do Inventário PI.
Nesta oportunidade foi obtido o seguinte perfil etário para calandras e
máquinas para extrusion coating:
• Até 4 anos: 24%, valor mais próximo dos
29% de 2014 do que dos 39% de 2016;
• Entre 5 e 9 anos: 39%, aumento significativo em relação aos 24% de 2016 e
ainda mais em relação aos 10% de 2014;

Fig. 14 – Distribuição do parque brasileiro
de calandras e equipamentos de extrusion
coating. Dados do Inventário PI de 2018
(base: 469 unidades)
• Entre 10 e 19 anos: 29%, repetindo na
prática os 26% de 2016 e 29% de 2014;
• A partir de 20 anos: 8%, pequena redução
em relação aos 11% de 2016 e um quarto
dos 32% verificados em 2014.
A participação dos equipamentos com
até nove anos de idade manteve-se constante em 63%, mesmo valor que havia sido
anotado em 2016, e bem próximo dos 60%
de 2012 e 61% de 2010. Apesar das discrepâncias estatísticas, isso parece indicar que
o parque de calandras e máquinas para
extrusion coating vem se mantendo relativamente atualizado – outra exceção ao que
foi verificado dentro da situação global das
máquinas para transformação de resinas.

Termoformadoras
Agora em 2018, o número de termoformadoras instaladas no Brasil, calculado pela expansão estatística a partir dos
dados coletados pelo Inventário PI, totalizou 2.332 unidades. Ao contrário do que
vinha sendo observado desde 2012, desta
vez foi verificada uma forte redução de 49%
em relação às 4.574 unidades observadas
em 2016. É um valor aparentemente
excessivo e que terá de ser confirmado nas
futuras edições do Inventário PI.
A distribuição de termoformadoras por
classe de porte agora obtida, subdividida
conforme a área da placa, pode ser vista
na figura 15. As fortes oscilações dos
valores das participações por classe de
porte observadas entre 2004 e 2012
impedem a definição de faixas históricas
consistentes. Os resultados obtidos nesta
oportunidade foram os seguintes:
• Até 1.000 cm²: 37%, novo aumento em
relação aos 31% de 2016 e aos 26% de
2014, e próximo dos 43% de 2012;
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Agora em 2018 foi determinado o
seguinte perfil etário para o parque
brasileiro de termoformadoras:

Fig. 15 – Distribuição do parque brasileiro de
termoformadoras determinada a partir dos dados do
Inventário PI de 2018 (base de 4.574 unidades)
• De 1.001 a 3.000 cm²: 24%, um pouco
acima dos 20% de 2016, mas um pouco
mais da metade dos 46% de 2014;
• De 3.001 a 5.000 cm²: 16%, valor idêntico
ao observado em 2014, mas menos da
metade dos 35% registrados em 2016;
• Acima de 5.000 cm²: 23%, valor bem maior
do que os 14% de 2016 e os 12% de 2014.
Desta vez a classe de termoformadoras
com porte mínimo, com área de placa de
até 1.000 cm², voltou a dominar o parque
desses equipamentos, com 37% de participação, ainda que inferior aos 43%
registrados em 2012, o último ano em
que isso ocorreu. Em 2016 ocorreu a predominância das termoformadoras com
área de placa entre 3.001 a 5.000 cm²,
enquanto em 2014 a classe dominante
de equipamentos foi a que tinha área de
placa entre 1.001 a 3.000 cm². Essas
variações excessivas parecem indicar
mais flutuações aleatórias do que tendências efetivas.

• Até 4 anos: 30%, valor mais próximo dos
38% de 2014 do que dos 15% de 2016;
• Entre 5 e 9 anos: 33%, bem próximo
dos 32% de 2016 e 29% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 31%, bem próximo
dos 34% de 2016 e também distante
dos 24% de 2014;
• A partir de 20 anos: 6%, mais próximo
dos 9% observados em 2014 do que
dos 19% de 2016.
O atual perfil etário é bem parecido com
o determinado em 2014, o que parece
indicar que a situação verificada em 2016
não correspondeu totalmente à realidade.
Os equipamentos com até nove anos de
idade representaram nessa oportunidade
63% do total, contra 47% em 2016 e 67%
em 2014. Isso parece indicar que o parque
de termoformadoras também vem se mantendo relativamente atualizado, apesar dos
dados discrepantes obtidos em 2016.

Rotomoldadoras
Nesta oportunidade a expansão estatística permitiu registrar 551 unidades, uma
queda de 48% em relação às 1.049 unidades registradas em 2016. Infelizmente, o
número de rotomoldadoras oscilou muito
ao longo dos anos: até 2010 ele oscilou entre

522 e 568 unidades, chegando a 1.219 em
2012 e 794 em 2014. Como sempre, a
origem dessas discrepâncias deve estar nas
flutuações estatísticas inerentes a um
levantamento de dados baseado em respostas voluntárias. Infelizmente, isso
impede a revelação de tendências consistentes acerca da evolução quantitativa do
parque de rotomoldadoras.
A distribuição das rotomoldadoras em
função de seu porte, determinada agora
em 2018, é apresentada na figura 16, tendo
sido obtidos os seguintes resultados:
• Até 150 kg: 49%, valor um pouco
superior aos 42% de 2016 e distante
dos 26% de 2014. Não foi possível
definir uma faixa histórica de variação
para esta classe de porte, já que ela
variou excessivamente entre 2004 e
2012, entre 21% e 58%. Tais oscilações
também acabaram por contaminar as
demais classes de porte;
• De 151 a 500 kg: 22%, valor menor que
os 31% de 2016 e os 44% de 2014;
• De 501 a 1.000 kg: 2%, valor anormalmente baixo em relação aos 17% de
2016 e aos 12% de 2014;
• Acima de 1.000 kg: 27%, valor bem
superior aos 10% de 2016 e aos 18%
de 2014.
Nas duas últimas edições do Inventário
PI – 2018 e 2016 – a classe de porte
mínimo das rotomoldadoras dominou o
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rece indicar uma discreta
deficiência na introdução de
rotomoldadoras novas no
parque de máquinas de
transformação;
• Entre 5 e 9 anos: 40%,
valor próximo dos 47% de
2016 e mais longe dos 30%
de 2014, também indicando um envelhecimento
discreto dessas máquinas;
Fig. 16 – Distribuição do parque brasileiro de rotomoldadoras
• Entre 10 e 19 anos:
determinada a partir da expansão dos dados do Inventário PI
25%, valor bem maior do
de 2018 (base de 551 unidades)
que os 14% de 2016 e os
parque, com 49% e 42% de participação,
17% de 2014;
• A partir de 20 anos: 2%, valor
respectivamente, ao contrário do que
próximo dos 5% de 2016, mas tamocorreu em 2014, quando a classe imediabém distante dos 16% verificados
tamente superior de porte foi a dominante.
em 2014.
O perfil etário global do parque de
Nesta oportunidade as rotomolrotomoldadoras em 2018 está descrito a
dadoras com até nove anos de idade
seguir:
apresentaram 73% de participação
contra os 81% de 2016, o que indica uma
• Até 4 anos: 33%, valor muito similar aos
discreta tendência de envelhecimento.
34% de 2016 e 37% de 2014, o que pa-
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Impressoras tridimensionais
Esta é a primeira vez em que as
impressoras tridimensionais estão sendo
incluídas no Inventário PI, refletindo um
grau relevante de utilização dos processos
de manufatura aditiva na área do plástico.
Nesta oportunidade foi registrado um
total de 437 impressoras tridimensionais,
das quais 92% apresentam até 4 anos de
idade, 6% apresentam entre 5 e 9 anos de
idade e 2% apresentam entre 10 e 19 anos
de idade. Nenhuma delas possui idade
igual ou superior a 20 anos. Uma vez que
se trata de um processo relativamente
novo, não é de se admirar a hegemonia de
equipamentos novos dentro do parque de
impressoras tridimensionais.

Situação atual e perspectivas
de aquisições de máquinas
Nesta oportunidade 270 transformadores (50% do total) declararam ter comprado equipamentos adicionais, tanto novos
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como usados, ao longo dos últimos 12
meses. Esse valor é praticamente igual
aos 49% de 2016, mas igualmente
menor do que havia sido observado nos
últimos anos: 61% (2014), 59% (2012),
54% (2010) e 69% (2008). Mais uma
vez isso certamente decorre da prolongada estagnação da economia nacional, que não reagiu ao novo governo
pós-impeachment, e da alta incerteza sobre
o resultado da atual eleição presidencial.
Foram adquiridas 534 unidades
novas e 140 usadas ao longo dos
últimos 12 meses, totalizando 674
unidades, o que resulta numa média
de 2,5 máquina/transformador.
Surpreendentemente, trata-se de
um índice bem maior que o 1,66
máquina/transformador de 2016 e
pouco abaixo dos 2,64 máquinas/
transformador de 2014 e 2,63 máquinas/
transformador de 2010, ainda que
significativamente inferior aos 3,01
de 2012.
A participação de máquinas novas
adquiridas ao longo dos últimos 12
meses foi igual a 79%, maior que os
65% de 2016 e até mesmo os 77% de
2014. Desse total de máquinas novas,
53% foram fabricadas no Brasil, valor
praticamente igual aos 52% anotados
em 2016 – portanto, foi mantido o
nível de nacionalização, mas novamente sem alcançar os níveis de 2010
(57%) e de 2008 (62%), ainda que as
diferenças tenham sido pequenas.

Mix de resinas processadas
Pela primeira vez o Inventário PI
inclui a distribuição das resinas
processadas no Brasil ao longo dos
últimos doze meses, a qual é mostrada na figura 17. Como se pode
observar, a resina com maior volume
de produção foi o polietileno, com
32% de participação, seguida pelo
PVC (27%) e polipropileno (21%). Os
plásticos de engenharia ocuparam o
quarto lugar, com participação mais
distante (10%), seguindo-se poliestireno (6%), outras resinas (5%) e
PET (3%). Elastômeros e PU apresentaram participações residuais. As
participações relativamente baixas do
poliestireno e PET aparentemente
são inesperadas, já que se trata de

resinas commodity. Este fato inusitado
pode ser consequência das condições
específicas da amostra estatística
disponível e deverá ser confirmado nas
próximas edições do Inventário PI.

Tecnologias digitais emergentes
A contínua redução dos custos e o
aumento da velocidade comercial do
tráfego digital de dados, particularmente sem fio, e de seu armazenamento remoto nas chamadas “nuvens”,
viabilizou uma série de ferramentas
digitais que vêm sendo intensivamente aplicadas para aumentar a
eficiência da manufatura, denominadas “Indústria 4.0” ou “Manufatura
Inteligente”. Esta é a primeira vez
que o Inventário PI procura verificar
como os transformadores brasileiros
de resinas estão implantando e
fazendo uso dessas novas tecnologias
que já estão se disseminando pelo
mundo. Os respondentes foram convidados a assinalar de 0 a 5 o grau de
familiaridade de sua empresa com as
tecnologias associadas à Indústria 4.0,
sendo: 0) nenhuma familiaridade; 1)
muito pouca familiaridade; 2) pouca
familiaridade; 3) suficiente para
planejar ações/investimentos; 4)
bastante familiaridade; e 5) total
familiaridade. A tabela 1 mostra a
tabulação do grau de conscientização
do setor sobre as tecnologias digitais
emergentes – e disruptivas.
Como se pode observar a partir dos
dados da tabela 1, nos melhores casos,
pouco mais da metade dos transformadores nacionais de resinas possui nível ao menos suficiente de familiaridade; com as tecnologias digitais
emergentes. A situação é ainda pior
em alguns casos, como Indústria 4.0,
Machine Learning, Cibersegurança e
Análise de Big Data, nos quais nem
um terço dos transformadores conhece
o assunto de forma consistente. Essa é
uma situação bastante preocupante,
pois essas tecnologias são potencialmente disruptivas e requerem um
longo e intensivo treinamento de mão
de obra especializada. Sua introdução
malfeita pode ser pior do que ignorálas totalmente – mas, de toda forma,
as empresas que conseguirem im-
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nesta oportunidade tenha
sido verificada uma queda
de 3% na participação dos
transformadores paulistanos de resinas.
Em 2018 a participação dos transformadores de plásticos com
até 100 empregados foi
igual a 77%, valor virtualFig. 17 – Distribuição percentual das resinas processadas nos
mente igual aos 75% de
últimos 12 meses
2016, 78% de 2014 e
76% de 2012. O mesmo ocorreu com
plantá-las de forma correta possuirão
as empresas de médio porte, com 101
um enorme trunfo em termos de
produtividade e otimização.
a 1.000 empregados, que apresentaram
participação de 19%, praticamente
Uma situação parecida também
surge quando se verifica que, atualigual aos 21% de 2016, 20% de 2014 e
21% de 2012.
mente, apenas 49% das empresas (263
Já as empresas de grande porte, com
das 542 respostas) desejam investir
mais de 1.000 empregados, consnessas novas tecnologias. Os 51%
tituíram 3% dos transformadores
restantes (279 respostas) não desejam
nacionais incluídos neste Inventário,
participar dessa evolução por diversos
valor dentro de sua faixa histórica de
motivos: alto custo (57%), baixa
variação, entre 2 e 3%.
prioridade (37%), desconhecimento
Em 2016 o principal ramo atendido
sobre o assunto (28%) e carência de mão
de obra especializada (16%).
pelos transformadores nacionais de
resinas continuou sendo o de embalagens, com 41% de participação, valor
Resumo executivo
semelhante aos 39% de 2016 e 44% de
2006. A seguir vieram a indústria
Como já é uma tradição no Inventário
eletroeletrônica, automobilística e de
PI, será feito a seguir um balanço do setor
construção civil (virtualmente empabrasileiro de transformação de resinas
tadas no segundo lugar), de utilidades
plásticas, com a intenção de identificar
domésticas, da agricultura e médicosuas prováveis tendências técnicas,
hospitalar, seguidas pelos demais setores.
industriais e econômicas. O resumo
A tabela 2 é um quadro sinótico do
executivo a seguir exporá as principais
perfil etário do parque de equipaconclusões obtidas a partir dos dados
coletados agora em 2018.
mentos para transformação de resinas
plásticas determinado a partir das
O Estado de São Paulo continua a
informações coletadas no Inventário
concentrar a maior parte dos transPI 2018, sumarizando os dados já
formadores de resina plástica. A leve
revisados ao longo deste trabalho.
tendência à descentralização observada
Este quadro-resumo confirmou que a
no início do milênio virtualmente se
participação dos equipamentos com
paralisou nos últimos anos, ainda que
Tab. 1 – Fração de empresas que possuem nível ao menos suficiente de
familiaridade com as tecnologias digitais emergentes. Dados do Inventário
PI de 2018.
Tecnologia digital

Manufacturing Execution System (MES)
Computação na nuvem
Automação e robótica
Internet das coisas
Impressão tridimensional
Indústria 4.0
Machine learning
Cibersegurança
Análise de Big Data

Fração de empresas com nível ao
menos suficiente de familiaridade
58%
55%
51%
44%
36%
30%
29%
29%
25%
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Tab. 2 – Quadro geral com o número total e distribuição por idade dos equipamentos que constituem o parque
brasileiro de transformação de resinas plásticas. Os dados em negrito indicam a principal classe de cada série.
Tomou-se como base um total de 71.682 máquinas, número resultante da expansão estatística dos dados obtidos
por PI em seu levantamento efetuado em 2018.
Tipo de
equipamento
Injetoras
Sopradoras
Extrusoras-balão
Extrusoras para filmes planos e chapas
Extrusoras para tubos e perfis
Extrusoras para compostos
Máquinas para filmes casting
Calandras/máquinas para extrusion coating
Termoformadoras
Rotomoldadoras
Total

menos de 5 anos de idade vem caindo
desde 2010: 25% (2018), 30% (2016),
35% (2014), 36% (2012) e 37% (2010).
A exemplo do que já tinha sido observado na edição de 2016 do Inventário PI,
essa classe deixou de ser a preponderante
em termos globais. Já a participação dos
equipamentos com menos de dez anos
de uso apresentou, mais uma vez, estabilidade: 64% (2018 e 2016), 66% (2014),

Quantidade
total
50.092
70%
6.068
8%
6.867
10%
809
1%
3.056
4%
1.402
2%
36
<1%
469
1%
2.332
3%
551
1%
71.682
100%

0a4
13.056
26%
1.469
24%
1.465
21%
133
16%
778
25%
343
24%
123
3%
111
24%
691
30%
183
33%
18.241
25%

Idade média dos equipamentos (em anos)
5a9
10 a 19
20 ou mais
20.691
11.374
4.971
41%
23%
10%
1.876
2.044
679
31%
34%
11%
2.200
2.697
505
32%
39%
7%
307
233
136
38%
29%
17%
1.064
930
284
35%
30%
9%
604
395
60
43%
28%
4%
0
246
0
0%
7%
0%
184
137
37
39%
29%
8%
777
728
136
33%
31%
6%
220
136
12
40%
25%
2%
27.923
18.698
6.820
39%
26%
10%

63% (2012) e 65% (2010). Como consequência lógica desse fato, a classe de
equipamentos com idade a partir de dez
anos também apresentou estabilização
ao longo dos últimos anos: 36% (2018),
35% (2016), 34% (2014), 37% (2012),
35% (2010) e 38% (2008 e 2006).
Um fato inédito ocorreu nesta edição do Inventário PI: em nenhum
equipamento a classe etária dominante

foi a mais jovem, ou seja, com até 4 anos
de idade. Todos os equipamentos
apresentaram como classe etária dominante aquela que se estende desde 5
até 9 anos de idade, exceto sopradoras,
extrusoras-balão e máquinas de filmes
casting, em que a situação foi ainda pior,
pois a classe etária dominante foi
aquela entre 10 e 19 anos de idade. No
caso das sopradoras, essa tendência já
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havia sido detectada pelo Inventário PI
de 2016, pois já naquela ocasião houve
um empate virtual de participação
entre a classe com até 4 anos de idade
e aquela com idade entre 10 e 19 anos.
Apesar dessa tendência generalizada de
envelhecimento, entre 2016 e 2018
houve aparentemente uma leve e
relativa modernização das extrusoras
para filmes planos e chapas, cuja classe
etária dominante passou de 10 a 19
anos (36%) para 5 a 9 anos (38%), e
termoformadoras, cuja classe etária
dominante passou de 10 a 19 anos
(34%) para 5 a 9 anos (33%).
Consequentemente, a exemplo do
que já tinha ocorrido na edição 2016 do
Inventário PI, a classe etária dominante
ao se considerar todos os equipamentos
foi aquela que se estende de 5 a 9 anos
de idade. Houve agora apenas um
aumento de sua participação, de 35%
para 39%, confirmando que a atual crise
econômica está cobrando seu preço
também na forma da desatualização do
parque nacional de máquinas para
transformação de plásticos.
Nesta oportunidade, em princípio,
a classe de equipamentos mais envelhecida foi a de máquinas para filmes
casting, com 67% de suas máquinas
apresentando mais de dez anos de
idade. Contudo, o número de unidades
desse tipo registrado nesta oportunidade foi baixo demais, o que
coloca em dúvida esta conclusão em
razão da imprecisão estatística. Mas
vale lembrar que as edições de 2014
e 2016 do Inventário PI já indicavam
que 50% das unidades desse tipo de
equipamento já apresentavam idade
superior a dez anos. Na sequência,
os equipamentos mais envelhecidos
foram as extrusoras-balão, extrusoras para filmes planos e chapas,
além de sopradoras com, respectivamente, 46%, 46% e 45% de suas
unidades com idade igual ou superior a 10 anos. Aliás, já em 2016
as extrusoras para filmes planos e
chapas apresentaram 44% de suas
unidades com idade igual ou superior a dez anos, ao passo que as
sopradoras apresentaram 42% de seu
parque nessa mesma faixa etária, o
que corrobora as tendências novamente observadas nessa oportunidade.
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Mais uma vez os transformadores
não se mostraram especialmente
animados em adquirir novos equipamentos nos últimos 12 meses: desta
vez, exatamente 50% deles compraram equipamentos, valor muito
parecido com os 49% de 2016, mas
distante dos 61% do não tão distante
ano de 2014 e dos 59% de 2012 e 54%
de 2010. Mas o número de máquinas
adquiridas por transformador melhorou, passando do 1,66 máquina/
transformador para 2,50 máquinas/
transformador, valor mais próximo dos
2,64 máquinas/transformador de 2014
e 2,63 máquinas/transformador de
2010, mas ainda distante dos 3,01
máquinas/transformador de 2012.
A preferência por máquinas nacionais observada em 2016 foi confirmada em 2018, embora sua participação tenha se mantido constante –
52% em 2016 e 53% em 2018, mas
ainda baixa em relação à faixa entre
57% e 79% observada entre 2000 e
2010, provavelmente em consequência da cotação relativamente favorável do dólar, ao menos até um pouco
antes da campanha presidencial.
As resinas mais processadas no
último ano foram polietileno (32% do
total), PVC (27%), PP (21%) e plásticos de engenharia (10%). Os demais
plásticos apresentaram participação
residual.

Edições anteriores
do Inventário PI
Os leitores interessados em
obter mais detalhes sobre os dados
constantes dos Inventários PI
anteriores podem consultar as
seguintes edições da revista:
• Fevereiro 2000, pág. 26-49
• Outubro 2002, pág. 70-95
• Outubro 2004, pág. 54-101
• Outubro 2006, pág. 50-99
• Outubro 2008, pág. 76-123
• Outubro 2010, pág. 58-101
• Outubro 2012, pág. 52-109
• Outubro 2014, pág. 48-81
• Outubro 2016, pág. 36-62

