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Atualmente, apenas 1,5% da frota brasileira que sai de circulação é destinada ao 
reaproveitamento  
 
Ferro velho de carros: falta regulamentação para a atividade, uma vez que a reciclagem de 
veículos não está contemplada no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o modelo brasileiro de 
transporte incentiva o uso dos carros mais antigosÉ paradoxal. Mas o Brasil perde dinheiro 
com uma de suas principais fontes de renda, o automóvel. Atualmente, mais de 16 milhões de 
veículos rodam nas estradas e ruas dos grandes centros urbanos do país com mais de 10 anos 
de uso sem que nada estimule sua retirada de circulação, para serem devidamente reciclados 
ou substituídos por veículos mais novos. Isso sem falar nos milhares de veículos que 
superlotam pátios dos departamentos de trânsitos estaduais e da Polícia Rodoviária Federal 
por falta de políticas e de legislação que os obrigue a serem reciclados adequadamente.  
 
Alguns desses locais, como o pátio de veículos localizados nas proximidades da represa de 
Guarapiranga, em São Paulo, abrigam mais de 25 mil veículos, abandonados em consequência 
de acidentes ou apreendidos por irregularidades e uso indevido, e trazendo ameaças de 
contaminação às águas da represa que abastece os paulistanos.  
 
A preocupação não é só de ordem financeira. "Tanto essa frota em idade avançada quanto 
esses veículos que estão apodrecendo nos pátios dos Detrans em todo o país representam hoje 
um risco ambiental. Estão se descaracterizando e se transformando em risco para a saúde 
pública", afirma Sérgio Fernando Elsenbruch Filomena, diretor-presidente do Detran do Rio 
Grande do Sul. "Defendemos uma política de renovação da frota, com incentivos à troca de 
veículos, assim como ocorreu em outros setores, e a retirada compulsória dos carros antigos, 
inclusive, utilizando-se a pressão fiscal para forçar o envio dos veículos à reciclagem", diz 
Filomena. 
 
No ano passado, com seus depósitos superlotados, com mais de 60 mil veículos, 30 mil dos 
quais há mais de dois anos sem nenhum pedido de seus proprietários para retirada, o Detran 
gaúcho decidiu iniciar um programa de envio de carros para reciclagem. O primeiro translado, 
de aproximadamente cinco mil veículos, foi feito para a Gerdau, ganhadora do leilão público. 
"Este ano, devemos enviar à reciclagem cerca de 30 veículos que não estão mais em condições 
de circular e permanecem nos depósitos há mais de dois anos. Nosso compromisso com os 
recicladores é que os produtos com risco de contaminação (baterias, combustível, mercúrio 
etc.) sejam devidamente separados antes da trituração dos materiais metálicos", explica 
Filomena.  
 
Mais do que incrementar o volume de sucata para a reciclagem, portanto, o reaproveitamento 
dos veículos pode trazer benefícios para o país. Em relação ao meio ambiente, por exemplo, de 
acordo com estudos feitos pela Gerdau, uma das principais recicladoras de sucatas de ferro, os 
veículos com mais de 20 anos são responsáveis atualmente por 77% das emissões de 
monóxido de carbono na atmosfera, e emitem 10 vezes mais CO por km que os veículos 
novos. A cada 100 mil veículos anteriores a 1990 substituídos por veículos novos, haverá uma 
redução média de 1,1% nas emissões de poluentes.  
 
Veículos antigos também têm elevado consumo de combustível por quilômetro. Não só: no que 
se refere à fluidez no trânsito, um carro quebrado nas marginais por 15 minutos gera um 
congestionamento de 3 km e as remoções de carros de passeio pela CET superam em média 
70% das remoções de outros veículos na cidade de SP.  
 
O custo social com acidentes de trânsito também é alto. No município de São Paulo e nas 
rodovias paulistas esses valores são calculados em R$3 bilhões por ano.  
 
Mas é sob o aspecto econômico que o país também tem muito a ganhar com uma política 
efetiva de reciclagem de veículos. "O que se vislumbra no Brasil é uma oportunidade excelente 
de negócios para a reciclagem de veículos, além de seus efeitos em termos de sustentabilidade 



ambiental", confia Eduardo Augusto dos Santos, gerente institucional do Centro de 
Experimentação e Segurança Viária (Cesvi).  
 
Não há mistério nisso: falta regulamentação para essa atividade, uma vez que a reciclagem de 
veículos não está contemplada no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, o modelo 
brasileiro de transporte incentiva o uso dos carros mais antigos, já que quanto mais velho for o 
veículo, menor é o custo para circulação (IPVA isento para veículos com mais de 20 anos). 
Levantamento do Sindicato do Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa 
(Sindinesfa) indica que apenas 1,5% da frota brasileira que sai de circulação vai para a 
reciclagem.  
 
"É preciso criar um programa de estímulo à reciclagem de veículos no país, que traga 
benefícios ambientais, econômicos e sociais para a cadeia produtiva do setor automobilístico", 
defende Santos. A própria composição média de materiais dos veículos já mostra as 
possibilidades imensas de negócios: 70% do carro são aço, 11% plástico, 7% borracha, 4% 
vidro, 3% produtos de recobrimento, 1% tecido e 1% fluidos.  
 
Embora não exista legislação específica exigindo esse tipo de processo para os veículos, a 
Cesvi se propõe a desempenhar o papel de um centro especializado em reciclagem, uma 
experiência bem-sucedida, por exemplo, na Argentina, onde os centros de reciclagem 
produzem peças a partir do desmanche legalizado de 250 automóveis por mês. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 set. 2010, Especial Negócios Sustentáveis, p. 
F4. 


