Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca –
CEFET/RJ
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação - DIPPG
Coordenadoria de Pesquisa e Estudos Tecnológicos - COPET

RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Aluno: Marcelo Rêgo de Oliveira (Eng. Mecânica / 8o período) Bolsista CEFET/RJ
Orientadora: Aline Guimarães Monteiro Trigo, D.Sc.

Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Agosto de 2017

1

RESUMO
Os temas “gestão ambiental” e “indústria automobilística” foram escolhidos para serem
desenvolvidos por tratar-se de elementos que influenciam o comportamento do ser humano em
seu dia a dia; e com a evolução tecnológica, vem exigindo da sociedade mudanças de percepções
e atitudes para uma convivência mais sustentável. O Brasil, pela sua extensão, demanda um
sistema de transporte que integre o rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Contudo, durante
seu crescimento econômico, prevaleceu o sistema rodoviário para movimentação de cargas e
pessoas. Esse sistema gera impactos ambientais sérios, caracterizado principalmente pela
poluição do ar, advinda da queima de combustíveis fósseis e da liberação de gases de efeito
estufa. Neste sentido, o objetivo do trabalho é demonstrar a importância de uma gestão
sustentável da indústria automobilística, especialmente de veículos leves, que são os mais usados
pelo homem. A condução do trabalho verifica-se, inicialmente, pela compreensão do processo de
fabricação de um automóvel para o mapeamento dos impactos ambientais gerados, e
posteriormente, o levantamento de tecnologias que controlem e evitem a geração dos impactos
negativos. Além das tecnologias, a economia de baixo carbono traz uma contribuição ao setor,
destacando-se a economia circular, que consiste em um ciclo de desenvolvimento contínuo que
preserva e aprimora o capital natural e aperfeiçoa a produção. Por fim, espera-se que cada vez
mais a sustentabilidade seja considerada nas futuras tecnologias. O próprio consumidor ainda tem
uma concepção de inferioridade quanto a qualidade de novos materiais recicláveis e, por isso, as
empresas ainda investem pouco nessa área; é necessário investimento do governo e uma
campanha nacional de conscientização.
Palavras-chave: Indústria automobilística, gestão sustentável, economia de baixo carbono.
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1 – INTRODUÇÃO
O homem em toda sua historia vem buscando formas de evoluir e criar novas tecnologias.
Os grandes movimentos, nesse sentido, foram as Revoluções Industriais. Na primeira, que se
limitou apenas na Inglaterra, apareceram as indústrias de algodão com o uso do tear mecânico.
Na segunda, houve a participação da Alemanha, Franca, Rússia e Itália, onde houve inovações no
emprego do aço, energia elétrica, combustíveis derivados do petróleo, entre outros.
Com toda essa transformação na tecnologia, o homem, por um tempo não se preocupou
com os danos ambientais causados pelas novas atividades, principalmente pela geração de
resíduos e particulados, pelo descarte indevido de materiais, etc., que contribuem para a poluição
nos recursos naturais.
Dá-se destaque a uma das grandes invenções, o automóvel; que surge a partir do
aperfeiçoamento da máquina a vapor, uma das primeiras versões do que viria a ser um
automóvel. Com a invenção do motor a explosão e o uso do petróleo como combustível, passa a
existir o automóvel movido a gasolina na Europa no final do século XIX. (GODINHO, 2011)
A indústria automobilística é umas das mais importantes no quesito de tentar equilibrar
esses dois temas: tecnologia e meio ambiente. Hoje, a produção de um automóvel é feita em três
grandes etapas: carroceria, pintura e linha de montagem. A carroceria é a primeira parte onde
usando as chapas de aço, se começa a fabricação do automóvel, com os assoalhos, portas e
laterais. Na segunda parte é feita a pintura, onde são aplicadas varias mãos de tintas e outros
produtos químicos. Por fim, o automóvel chega à linha de montagem aonde o restante das peças
irão ser colocadas e os últimos ajustes e retoques vão ser feitos. (VILLAÇA, 2017)
Em todo o processo de fabricação, torna-se necessário um monitoramento e avaliação dos
possíveis resíduos gerados que trazem algumas preocupações ambientais. Por isso, algumas
normas e instrumentos vêm sendo incentivados a serem empregados pelas empresas para
cumprirem e pensarem em suas responsabilidades no meio social, ambiental e econômico.
Neste sentido, o objetivo do trabalho é demonstrar a importância de uma gestão sustentável da
indústria automobilística, especialmente de veículos leves, que são os mais usados pelo homem.
No ano de 2015, o Brasil produziu cerca 2.333.861 veículos leves. (ANFAVEA, 2016)
Metodologicamente, o estudo classifica-se, quanto à natureza, como de pesquisa básica,
onde o foco é produzir conhecimentos para entender a evolução do tema, e quanto aos objetivos,
enquadra-se como pesquisa exploratória, proporcionando maior familiaridade com o tema e
descritiva, que visa descrever as características do fenômeno estudado. Com relação aos
procedimentos de pesquisa, optou pelo uso da pesquisa bibliográfica. (GIL, 2012)

2 - PANORAMA DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO PAÍS
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A indústria automobilística no Brasil tem grande influencia na economia, impulsionando o
Produto Interno Bruto (PIB) do país ao movimentar riquezas nacionais. O desenvolvimento do país
demanda pela expansão dos sistemas de transporte
transporte, que se caracteriza por uma extensa malha
rodoviária (estradas e rodovias), apesar de não atender as reais necessidades do transporte
transpor
rodoviário de cargas e de passageiros. Um dos grandes motivos para isso é a falta de
manutenção das estradas, onde muit
muitas delas ainda não são pavimentadas, atrapalhando a
locomoção dos automóveis.
Os dados sobre a produção de automóveis no Brasil de 201
2014
4 a 2016 (Tabela 1)
demonstram um leve decréscimo talvez em razão da crise econômica brasileira, mesmo assim, o
país ainda é o quinto maior mercado da indústria automobilística mundial.
Tabela 1
1: Produção de Veículos em 2014 á 2016

Fonte: ANFAVEA (2016)
Segundo a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, o transporte está
diretamente associado ao que se produz e ao que se vende (Figura 1);; por isso, que com a
redução do PIB o setor foi também impactado negativamente, seja pela queda
qued na demanda de
serviços relacionados aos transportes co
como pela redução da frota. (BETHANCOURT,
BETHANCOURT, 2015)

Figura 1: Decréscimo Percentual do PIB por setores no período de 2012 a 2015
Fonte: IBGE (2015)
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3 - ETAPAS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
Para entender o processo de fabricação de um modelo automotivo, deve
deve-se conhecer e
estudar suas etapas.
O processo de fabricação (Figura 2) é quase idêntico para todos os modelos de
automóveis, pois suas etapas são ess
essenciais na estruturação material do veículo em si.
si Essas
etapas são divididas em três,, as quais serão brevemente caracterizadas: Carroceria, Pintura e
Linha de Montagem. (VILLAÇA,, 201
2017).
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Figura 2: Etapas do Processo de Fabricação
Fonte: FIAT (2015)
O processo começa com a etapa de Carroceria,, na qual as chapas de aço são
transformadas nas partes estruturais do veiculo, a partir das seguintes orientações:


As chapas de aço chegam sob a forma de bobina e são transformadas em chapas
brancas, e posteriormente,
ente, integrarão o corpo do automóvel.



Com as peças estampadas
estampadas, começa o processo de Carroceria.



O assoalho dianteiro é uni
unido ao traseiro, surgindo o underbody (assoalho completo).



São feitas as montagens das laterais
laterais, que se juntam ao underbody.
underbody Com isso pronto, a
estrutura do monobloco do veículo est
está completa.



São colocadas as partes m
móveis do carro (porta, capô,...).



O processo de Body Shop (parte estrutural do automóvel) está finalizado.
Após a elaboração da parte estrutural, o veiculo vai para o pro
processo
cesso de Pintura:



O processo começa com o desengraxe,, aonde todas as impurezas das etapas anteriores
serão removidas.
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Aplicação de fosfato com o intuito de facilitar a aderência da primeira mão de tinta.



O veiculo é mergulhado num tanque de e-coat (primeira camada de tinta que tem
características anticorrosivas).



A carroceria é curada por aproximadamente 30 minutos para garantir que ela esteja
totalmente seca.



São vedadas todas as juntas com materiais prensados da carroceria, garantindo que o
veículo fique totalmente impenetrável para a água; é o processo chamado de calafetação.



A carroceria receberá a segunda mão de tinta conhecida como primer, que tem a função
de uniformizar toda a pintura já feita.



O carro recebe a base, que é aonde a carroceria ganhará sua verdadeira cor.



Para finalizar a carroceria, o recebimento do verniz e por último, o polimento, fazendo a
pintura ficar mais brilhosa e chamativa para o público. O processo todo de pintura dura em
média 6h30.
A última etapa é a Linha de Montagem, aonde a carroceria irá finalmente se tornar um

veículo próprio para uso:


São montadas todas as peças que faltam no veiculo, como: janelas, painel, rodas, motor,
acessórios e etc.



As portas são colocadas no lugar, e o veículo é abastecido e pela primeira vez é ligado.



A velocidade da linha de montagem final é de aproximadamente 55 automóveis por hora.



É a etapa menos automatizada no processo de fabricação.

4 - IMPACTOS AMBIENTAIS PROVENIENTES DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
O crescimento das malhas rodoviárias brasileiras começou com a industrialização do país
a partir de 1930, no qual foi necessário interligar as áreas do país para facilitar a comercialização
interna e externa. No Brasil, a consolidação ocorreu no período de Juscelino Kubitschek quando
implantou a indústria automobilística e transferiu a capital para Brasília, acelerando a construção
de rodovias (Figura 3). Um dos principais motivos para a escolha e o crescimento rápido do
transporte rodoviário foi o avanço das indústrias automobilísticas e o baixo custo dos combustíveis
derivados do petróleo no país (MENDONÇA, 2006).
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Figura 3: Comparativo dos tipos de transporte em alguns países - 2014
Fonte: LIMA (2014)
Quando falamos de transporte de cargas, o fator de impacto ambiental chega a seu
máximo. Comparado a outros tipos de transporte, o rodoviário é um dos menos eficazes em
relação à carga transportada e grande contribuidor da poluição ambiental.
Com o crescimento “desenfreado” da indústria automobilística, especialmente a rodoviária,
torna-se necessário o estudo dos impactos ambientais gerados nesse setor. Com o levantamento
de informações, percebe-se a quantidade de particulados gerados e os desperdícios que antes
eram ignorados. (Figura 4)

Figura 4: Contribuição da poluição por tipo de transporte
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Fonte: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (2009)
A emissão de gases por conta da queima de combustíveis fósseis no uso dos veículos
leves e pesados, pelo setor rodoviário, gera uma grande carga de poluição.
O processo numa indústria automobilística é complexo, e deve-se estudar e analisar os
recursos naturais envolvidos e os impactos ambientais gerados pelo setor. O primeiro elemento
identificado é a água. O quadro 1 demonstra as etapas do processo produtivo que demandam
água.
Quadro 1: Usos de água por etapas do processo produtivo

Fonte: FIAT, 2015
O consumo excessivo e o desperdício de água são aspectos que devem ser observados e
monitorados em todas as etapas do processo da indústria automobilísticas. Por isso, os recursos
hídricos devem ser gerenciados para reduzir o consumo de água e evitar os desperdícios.
Segundo informações de Rogério Villaça (2017), a pintura consome 50% da demanda,
seguido pela mecânica com 20%, prensa com 16%, montagem/acabamento final com 9,5% e por
ultimo, a funilaria com 4,5%.
Além do consumo de agua, outros resíduos são gerados, como: restos de combustíveis,
óleos lubrificantes, fluido de freios e embreagens que merecem um cuidado especial, pois o
descarte errado pode contaminar os lençóis freáticos e redes pluviais. (VILLAÇA, 2017).
Outro aspecto importante que contribui com os impactos ambientais negativos é a emissão
de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), que são hidrocarbonetos que reagem à luz ou outros
compostos químicos da atmosfera, e são gerados no processo de pintura por conta do uso de
solventes. A emissão desses compostos traz problemas para os seres humanos, principalmente.
O quadro 2 revela outras substâncias e resíduos gerados durante a fabricação de um
automóvel.
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Quadro 2: Insumos e Emissões na fabricação automotiva

Fonte: CNI (2012)
Nos seres humanos, uma grande concentração dos orgânicos voláteis pode acarretar
também danos ao sistema nervoso, irritações e mal-estar. Para o ambiente, os efeitos são
também graves, com o aparecimento de smog (neblina da poluição), aumento da geração de
ozônio na baixa atmosfera, além da bio-concentração desses componentes na cadeia alimentar e
decomposição de outras substancias com alta toxicidade.
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5 - TECNOLOGIAS PARA REDUZIR OS IMPACTOS AMBIENTAIS
Com toda a evolução e crescimento nesse setor, os impactos ambientais cresceram e suas
consequências ficaram mais evidentes e danosas, destacando-se o desperdício de água, a
contaminação de lençóis freáticos, a ocorrência de neblina causada pelos COVs e o grande
problema da poluição ocorrida na queima de combustíveis fosseis.
Por todas essas consequências, se iniciou a busca por formas de combater esses
impactos e a principal aliada nesse processo é a tecnologia. Nos últimos anos, a busca por novas
formas de tecnologias e novos materiais aumentou muito nesse âmbito, considerando uma gestão
que consiga conciliar o investimento e o custo de manutenção com a redução da degradação
ambiental.
Algumas tecnologias vêm ganhando destaque no cenário internacional. O pneu ecológico
(pneu verde) está inserido nesse grupo. Esse tipo tem menor resistência ao rolamento e com isso
se ganha economia em combustível (Figura 5). Além desses aspectos, ele traz uma maior
quilometragem, menor ruído e uma diminuição de 15% de emissores de poluentes (Figura 6). Os
pneus verdes apresentam o mesmo desempenho dos pneus “normais”. (NAKASA et al., 2014)

Figura 5: Custo de Combustível aos 40 mil Km
Fonte: NAKASA et al. (2014)
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Figura 6: CO2 emitido Kg/L em 40 mil Km de vida útil
Fonte: NAKASA et al. (2014)
A pintura ecológica vem ganhando força, por ser a principal solução para um dos principais
poluentes nas etapas de fabricação automotiva. As tintas ecológicas são feitas apenas de
matérias primas naturais, não usando nenhum derivado do petróleo ou material toxico. Existem
três tipos de tintas ecológicas: minerais, vegetais e com insumo animal. As principais vantagens
desse tipo de tinta são: não poluir a atmosfera, redução da agressão à camada de ozônio e não
oferecer risco à saúde das pessoas.
O uso do alumínio em peças automotivas vem crescendo, pois percebeu-se a ótima
relação em desempenho e redução dos impactos ambientais negativos. O alumínio é um dos
metais com melhor custo beneficio em peso e resistência. Possui peso especifico (peso por
unidade volume) aproximadamente três vezes menor que o aço. A substituição do aço por esse
metal pode levar a uma redução de até 400 kg no peso do automóvel, diminuindo o consumo de
combustível, gerando um menor desgaste nos pneus e melhorando a eficiência operacional. Além
de todos esses benefícios operacionais, o alumínio traz duas vantagens ecológicas: ser 100%
reciclável (atualmente cerca de 50% do alumínio usado em veículos é reciclado) e segundo a
“International Aluminium Institute“, a aplicação de alumínio poupou o consumo de 55 bilhões de
litros de petróleo em 2006.
Alguns dados para comprovar a importância do alumínio no controle dos impactos
ambientais negativos (ABAL, 2006):


Cada 10% em redução de peso, representa de 5% a 10% em eficiência de combustível;



A cada 100 quilos reduzidos em automóveis, cerca de 300 a 900 litros de combustíveis são
economizados por ciclo de vida de um veiculo. Em taxis e ônibus, a economia pode chegar
em 2500 litros;



Em media, cada quilo de alumínio aplicado como substituição, evita a emissão de 20 kg de
CO2 por ciclo de vida de um veiculo leve;
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A redução do peso dos veículos pode evitar a emissão de 700 milhões de toneladas de
CO2 a cada ano;



A reciclagem utiliza apenas 5% da energia necessária para a produção do metal primário.
O aumento da aplicação do alumínio em peças e componentes automotivos é uma

tendência em todo mundo; a projeção é que aumente de 112,5 kg de alumínio por veiculo para
136 kg (Figura 7).

Figura 7: Consumo de alumínio nos carros norte-americanos
Fonte: AKASHI (2014)
Outro material que vem ganhando espaço na indústria automobilística com o intuito de
diminuir o peso é o plástico, mais conhecido, como polímero. Por possui um baixíssimo peso
comparado aos metais, também ajuda na redução de consumo de combustível. Alguns exemplos
de utilização do plástico são: reservatório de águas e outros fluidos; carenagens; caixas de
direção e dutos de ar. (SANT´ANNA, 2015)
A reutilização é outra forma simples de reduzir os impactos ambientais. No setor
automotivo, um exemplo é a reutilização da fibra de coco. O crescimento do consumo de água de
coco trouxe um grande problema, que são as sobras do fruto. Nesse cenário, a indústria
automobilista começou a reaproveitar a fibra do coco para substituir a espuma sintética nos
assentos dos bancos, o que acarretou numa redução dos insumos que eram usados para a
confecção da espuma. (CASTILLOS, 2011)
Por ultimo, o emprego de combustíveis alternativos, como a energia elétrica. O veiculo
elétrico é uma tecnologia bastante conhecida, porém sofre de algumas desvantagens que impede
o seu uso massivo; dentre elas (SOUSA, MACIEL, 2016):


Redução drástica de emissão de poluentes;



Diminuição da poluição sonora;



Menor custo de operação e manutenção;



Durabilidade da bateria;



Tempo de Recarga; e
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Segurança na utilização de baterias.
Para pequenos trajetos, o combustível tem sua funcionalidade garantida, mas para

distâncias um pouco maiores, a durabilidade da carga e o tempo de recarga impedem o uso
disseminado desta tecnologia.
No Brasil, esse cenário é “vexatório”, pois há apenas 2,5 mil carros verdes dentro de uma
frota de 50 milhões de automóveis. A maioria da população ainda não se preocupa com o fator
ambiental na hora de comprar ou trocar seu automóvel, o que para especialistas só mudará com
um incentivo do Estado, tentando conscientizar a sociedade sobre esse “pensamento ambiental”.
Em países como Japão e Noruega, esse incentivo foi um sucesso, pela isenção de
impostos, aportes financeiros e benefícios dados aos compradores de carros verdes. O Japão, por
exemplo, já possui mais totens de alimentação do que postos de combustíveis, 40 milhões contra
35 milhões. E na Noruega, esses veículos podem trafegar em faixas especificas de ônibus e
recebem toda uma estrutura para a recarga em casa. (SOUSA, MACIEL, 2016)

6 - ECONOMIA DE BAIXO CARBONO
Esse termo surgiu durante as conferências climáticas mundiais de Toronto (1988),
Genebra (1990), Rio de Janeiro (1992) e Quioto (1997), aonde se percebeu a necessidade de
desenvolver tecnologias e métodos para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Ela
também nomeou e convidou empresas e países a buscarem melhorias em seus processos
produtivos, reduzindo os impactos ambientais envolvidos e impulsionando a sustentabilidade.
As discussões nesses congressos sobre essa “nova economia” geraram uma mudança de
pensamento entre indústrias nas seguintes temáticas: desmatamento, queima de combustíveis
fosseis e desperdícios de recursos ambientais. (BELKO et al, 2011).
6.1 - Cenário Mundial
A economia de baixo carbono é uma ação mundial, na qual alguns países já implantaram
políticas para o cumprimento dessa exigência global. Destacam-se a politica de taxação de
carbono e a politica de eficiência energética.
A politica de taxação de carbono existe há cerca de 20 anos e alguns países se
destacaram pelo pioneirismo, como: Finlândia, Dinamarca e Noruega. Essa política se
caracterizou por impor impostos sobre o carbono, para limitar e diminuir as emissões geradas por
setores de eletricidade, siderurgia, refino de petróleo e aos combustíveis. O valor arrecadado com
essa taxação foi usado para reduzir a carga tributaria para empresas e financiamentos de
programas de mitigação de gases de efeito estufa. (MAGALHÃES, 2013).
Um exemplo dessa política em funcionamento foi na Finlândia, primeiro pais a instituir a
taxação do carbono em 1990. O imposto era aplicado a combustíveis fosseis e eletricidade
13

(Tabela 2). Aproximadamente, foi arrecadado anualmente um valor de US$ 750 milhões. Após a
tributação, houve uma redução da taxa de carbono, conduzindo ao objetivo desejado. (SUMNER,
2010).
Tabela 2: Quadro de Taxação de carbono em alguns países

Fonte: SUMNER (2010)
A política de eficiência energética consiste na melhor relação entre a quantidade de
energia e uma determinada atividade, buscando sempre diminuir a energia utilizada no processo.
Essa política começou a ser mais utilizada a partir dos anos 70, em resposta a crise do petróleo. A
partir do século XXI, a importância voltou a crescer pela necessidade da conservação ambiental e
das consequências geradas pelas mudanças climáticas.
O maior exemplo foi a Suécia, que apresentou um dos programas mais consolidados sobre
essa política. Foi criada uma agência especializada em coordenar políticas e programas para a
área de energia, com um foco especial na eficiência energética (DOMINGUES, 2013). Os pontos
centrais desse programa eram:


Fortalecimento dos serviços municipais de consultoria em energia;



Desenvolvimento de metodologias para a divulgação de informações e capacitação;



Apoio ao desenvolvimento de tecnologias e a implementação comercial de tecnologias
eficientes; e



Testes, etiquetagem e certificação de equipamentos eletrônicos.

6.2 - Cenário Nacional
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O Brasil apresentou um papel importante nesse novo cenário da economia mundial, pois
tem capacidade de desenvolver fontes renováveis de energia. Contudo, mesmo que seu uso seja
incentivado, a fim de se tornar cada vez mais presente no dia a dia da sociedade, tem-se algumas
barreiras para sua implementação, principalmente a tarifária, que afasta os investidores
estrangeiros.
Um fator que torna essa visão ainda otimista para o país é a possibilidade de diversificação
da matriz energética, com a incorporação e o crescimento do etanol e a capacidade do uso da
energia hidrelétrica (Figura 8).

Figura 8: Metas nacionais para economia de baixo carbono
Fonte: Senado Federal (2013)
Contudo, o Brasil não possui apenas lados positivos na economia de baixo carbono, há
alguns pontos que precisam ser controlados para chegarmos às metas desejadas. A principal
proposta do governo brasileiro para diminuir as emissões dos gases estufa é o controle do
desmatamento, principalmente na Amazônia. A falta de controle do desmatamento e aumento das
queimadas pode causar um “savanização” da Amazônia, trazendo consequências para varias
regiões do Brasil, como: reduzir as chuvas no Centro Oeste e Nordeste, alteração da geografia de
produção agrícola, menor disponibilidade de energia hidrelétrica e aumenta das chances de
epidemias de doenças infecciosas. (DE GOUVELLO et al., 2010, MARGULIS et al., 2010).
Outro fator importante para o cumprimento das metas nacionais é a considerável queima
de combustíveis fosseis, verificada no setor do transporte e nas indústrias. Como o Brasil é um
país predominantemente rodoviário, o setor de transporte é responsável por uma grande parcela
da emissão dos gases do efeito estufa. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil tem a dupla
preocupação de promover o desenvolvimento relacionando a uma política de baixo carbono.
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6.3 - Economia Circular
Outro conceito que contribui com a política de baixo carbono é a de economia circular. A
economia circular consiste em um ciclo de desenvolvimento positivo contínuo que preserva e
aprimora o capital natural e aperfeiçoa a produção de recursos naturais. Atualmente, é um termo
genérico para os modelos de negócios e processos industriais que não geram resíduos, mas sim,
reutilizam os recursos naturais repetidamente. De acordo com Santos (2016), o consumo só
ocorre em ciclos biológicos efetivos. No ciclo biológico, os processos naturais regeneram materiais
e no ciclo técnico, a intervenção humana regenera os materiais com o uso da energia (Figura 9).

Figura 9: Economia circular e seus ciclos
Fonte: CUNHA (2016)
Essa economia segue três princípios. O primeiro é a de preservar e aumentar o capital
natural, isso ocorre sempre visando à escolha de tecnologias e processos que envolvam recursos
renováveis, criando condições para a regeneração, como por exemplo, do solo. O segundo é
otimizar a produção de recursos, aumentando a velocidade de circulação, prolongando a vida útil
e intensificando a reutilização e reciclagem dos materiais. O terceiro é aumentar a eficácia do
sistema, reduzindo os danos a produtos e serviços que os seres humanos precisam, como
alimentos, mobilidade, educação, saúde com o uso da terra, agua e ar. (SANTOS, 2016).
Uma das principais características dessa economia é a tentativa de reduzir os resíduos em
qualquer processo ou produto. Nesse aspecto se destaca o “design sem resíduo”, que consiste no
projeto dos componentes biológicos e técnicos sem gerar resíduos que não se encaixem dentro
de um ciclo para desmontagem. Os materiais biológicos não devem ser tóxicos e os materiais
técnicos devem ser projetados para reuso e reaproveitamento com o mínimo de energia.
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O conceito de economia circular é ainda discutido pelo setor automotivo no país,
principalmente por conta das leis dos Desmontes, do Seguro Popular e da proposta de lei
Renovação da Frota Nacional.
A Lei dos Desmontes (Lei federal n° 12.977/2014) regulariza a venda de peças usadas
com garantia do Inmetro e o cadastramento de oficinas para a comercialização de componentes.
A lei aumenta o reaproveitamento das peças e o controle certo do destino dos resíduos como,
pneus e fluidos do veículo.
A Lei do Seguro Popular (Resolução n° 336/2016) prevê um serviço de seguro mais barato
para carros com mais de 5 anos de vida útil, e que utilizaria peças vindas de oficinas legalizadas
pela lei dos Desmontes.
Existe também a proposta de Renovação da Frota Nacional, que se tornou uma
oportunidade única para promover a sustentabilidade nesse setor. Segundo dados da ANFAVEA
(2016), existem pelo menos 39 milhões de automóveis comerciais e 1,7 milhão de caminhões e
ônibus com mais de 30 anos de uso. Esses veículos, principalmente os caminhões, consomem
mais combustíveis e por isso, são mais poluidores. Essas leis e propostas trazem para o Brasil o
inicio de uma visão prática da economia circular.
A lei dos Desmontes, junto à lei do Seguro Popular, reduziu em 50% o número de roubos
de automóveis no país, pois havia a necessidade de regulamentação da oficina para a venda de
peças. Outro fator que incentivou bastante essas leis é a quantidade de carros abandonados, fato
que promoveu a comercialização e reuso de peças em boa qualidade.
Contudo, a economia circular enfrenta duas grandes barreiras para a sua consolidação no
país. A indústria está acostumada a trabalhar com peças novas, executando uma economia linear,
aonde nada volta para a cadeia produtiva. Com o incentivo do governo, a indústria começa a se
desafiar com essa nova cultura de retorno à linha de produção de peças reaproveitadas.
O consumidor é a outra grande barreira. Normalmente, os produtos reciclados não são
bem vindos, pois a sociedade acha que possui qualidade inferior ao produto original. O
consumidor precisa conhecer melhor o processo de reciclagem e sua qualidade final, para assim,
se acostumar com peças e componentes reciclados no seu automóvel. A principal montadora que
traz esse conceito é a Mercedes Benz, que remanufatura 15 itens de seus caminhões, com a
mesma garantia da nova. (SANTOS, 2016)
O Brasil vem sofrendo com a crise econômica e essas propostas têm potencialidades para
os novos negócios, desenvolvendo um mercado de reaproveitamento de peças e realimentação
de resíduos para a cadeia produtiva. As iniciativas isoladas de montadoras são observadas no
país, e pode-se tornar referência nesse conceito.

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este trabalho permite observar como a sustentabilidade está envolvida ao setor
automobilístico. Com o passar dos anos, torna-se necessário estudar e conhecer os avanços
tecnológicos e materiais em prol da sustentabilidade, que contemple o setor em questão.
O Brasil tem uma importância nesse cenário mundial, pois possui uma diversidade de
energias renováveis, além de ser um grande pólo industrial automobilístico. Atualmente, existem
leis que contribuem para a promoção da sustentabilidade em nossa indústria.
Contudo, para que o país seja um dos principais ícones em questão de evitar e/ou
controlar os impactos ambientais negativos gerados pela frota de automóveis, é necessário,
prioritariamente, reduzir a emissão de gases poluentes.
Espera-se uma mudança de percepção e pensamento de todos os atores sociais –
empresas, sociedade civil e governo – para o alcance das metas estipuladas, e assim conciliar de
vez os avanços tecnológicos e a sustentabilidade.
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