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RESUMO

No mundo, crescem as pressões ambientais para que processos de reciclagem de
materiais sejam cada vez mais utilizados, nos mais diversos setores. A indústria
automobilística exerce papel importante no processo de desenvolvimento
tecnológico, principalmente com relação à demanda de novas tecnologias para
reciclagem dos materiais utilizados em seus automóveis. A cada ano, aumentam o
volume de produção e a frota brasileira de automóveis. Em paralelo a isto,
gradativamente, registra-se um aumento da utilização de plásticos na produção de
veículos, diminuindo o peso dos automóveis e, conseqüentemente, suas
respectivas emissões de gás carbônico (CO2). A indústria automobilística responde
deste modo, por uma grande parte do mercado de consumo de plásticos. Desta
maneira, o principal objetivo deste trabalho foi o de avaliar as cadeias de
reciclagem, com ênfase aos principais materiais plásticos utilizados durante toda a
cadeia de produção de automóveis. E verificar, assim, como e o quanto o Brasil
está se adequando às novas diretivas ambientais internacionais, como por
exemplo, a Diretiva Ambiental Européia (Diretiva 2000/53/CE), aprovada no ano de
2000 e que representou um fato relevante neste processo. Para atingir tal objetivo,
foi feita inicialmente uma pesquisa para se identificar os principais recicladores de
materiais plásticos. Em seguida, por meio de aplicação de questionários e
entrevistas, foram avaliados os principais aspectos do processo de reciclagem
utilizados pelos mesmos. Na seqüência, foram feitas visitas e entrevistas com
importantes fornecedores de plásticos para a indústria automobilística. Por fim, foi
feita uma pesquisa, com a aplicação de questionários, em duas grandes
montadoras, a Renault do Brasil e a Ford do Brasil. Com base nestes dados foi
possível concluir que, no Brasil, existem vários aspectos nesta cadeia de produção
que ainda impedem que o Brasil seja capaz de atingir níveis satisfatórios de
reciclagem das peças plásticas. Aspectos como a dificuldade de acesso aos
recicladores, que receiam expor seus processos de reciclagem e a indisponi-
bilidade do material a reciclar. Em países como os Estados Unidos e o Japão,
estas atividades de reciclagem encontram-se em estágio bem avançado, quando
comparados com as condições atuais do Brasil. Nestes países, já se observam
desenvolvimentos de tecnologias próprias para resolver, por exemplo, problemas
com relação à recuperação de peças plásticas pintadas, entre outras.

Palavras-Chave: reciclagem de materiais plásticos, indústria automobilística,
regulamentações ambientais.
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ABSTRACT

In the world, the environment pressures grow so that processes of recycling of used
materials are each time more, in the most diverse sectors. The automobile industry
performs important role in the process of technological development, mainly
regarding the demand of new technologies for recycling of the materials used in its
automobiles. Every year, the production volume and the Brazilian fleet of
automobiles increase. In parallel with this, gradually, an increase of the plastic use
is registered in the production of vehicles, reducing the weight of cars and,
consequently, their emissions of carbon dioxide (CO2). So, the automobile industry
answers for a great part of the market of plastic consumption. In this way, the main
objective of this work was to evaluate the recycling chains, with emphasis to the
main plastic materials used during all the chain of automobiles production. To
verify, thus, as and how much Brazil is adjusting to the new international
environment directive, as for example, the European Environmental Directive
(Directive 2000/53/CE), approved in the year of 2000 and which represented an
relevant fact in this process. To reach such objective, a research was made initially
to identify the main recyclers of plastic materials. After that, by applying
questionnaires and interviews, the main aspects of the process of recycling used by
the same ones had been evaluated. In the sequence, visits and interviews with
important plastic suppliers for the automobile industry had been made. Finally, a
research was made, with the application of questionnaires, in two great assembly
plants, the Renault of Brazil and the Ford of Brazil. With these data it was possible
to conclude that in Brazil some aspects in this chain of production exist that still
hinder that Brazil is capable to reach satisfactory levels of recycling of the plastic
parts. Aspects like the difficulty of access to the recyclers which are afraid to display
its processes of recycling, and the non-availability of the material to recycle. In
countries as the United States and Japan, these activities of recycling are advanced
when compared with the current conditions of Brazil. In these countries,
developments of proper technologies are already observed to decide, for example,
problems regarding the recovery of painted plastic parts, among others.

Keywords: plastics materials recycling, automobile industry, environmental rules.
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1 INTRODUÇÃO

A indústria automobilística exerce papel fundamental no desenvolvimento

econômico e tecnológico do Brasil. Nos anos 90, com o Mercosul, houve um

aumento dos investimentos das montadoras e a multiplicação de pólos industriais,

que colocaram o Brasil entre os principais montadores mundiais.

Esta atividade industrial, no Brasil, é um dos setores-chave na geração

de produto, renda e emprego, e gerou, em 2007, aproximadamente 18% do PIB –

Produto Interno Bruto (ANFAVEA, 2008). O Brasil ocupou, em 2006, a 10a posição

em frota de automóveis. Os Estados Unidos liderava o ranking, seguido pelo Japão

e a Alemanha. A frota veicular brasileira era composta de 24 milhões de

automóveis e representava, em 2006, 2,53% da frota mundial (ANFAVEA, 2008). A

idade média da frota veicular é de 12,7 anos e está concentrada principalmente na

região sudeste (FENABRAVE, 2008). Em março de 2008, a frota veicular brasileira

já ultrapassou 30 milhões de unidades (DENATRAN, 2008).

Entre os 10 maiores produtores mundiais de automóveis (7ª posição), o

Brasil possui a maior relação de habitantes por autoveículo, observa-se uma

diminuição nesta relação, passando de 9,1 habitantes por autoveículo em 1997

para 7,9 em 2006 (ANFAVEA, 2008).

A demanda de veículos e a produção no Brasil estão crescendo significati-

vamente, diferentemente dos Estados Unidos e Japão, cuja relação habitantes por

autoveículo tem se mantido constante desde 1997 (ANFAVEA, 2008).

No mundo, em 2007, foram produzidos mais de 53 milhões de veículos

(OICA, 2008). No Brasil, a produção foi de mais de 2.3 milhões de unidades,

representando um aumento de 14,2% em relação a 2006 (ANFAVEA, 2008).

Em paralelo a isto, observa-se um aumento gradativo na intensidade do uso

de materiais plásticos pela indústria automobilística (HEMAIS, p.1). Os plásticos, em

2007, representaram em média 18% do peso de um automóvel (AUTOVINYLE, 2007).

Se um automóvel pesa aproximadamente 1 tonelada, cada veículo utiliza, portanto,
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cerca de 180 quilos de plástico. Pode-se estimar que em 2007, a indústria automo-

bilística brasileira consumiu em média 430 mil toneladas de plásticos. No mundo, esse

cálculo leva a um valor aproximadamente de 9 milhões de toneladas de plástico,

consumidos somente na indústria automobilística.

Os polímeros são considerados os grandes vilões ambientais, pois

podem demorar séculos para se degradar e ocupam grande parte do volume dos

aterros sanitários, interferindo de forma negativa nos processos de compostagem e

de estabilização biológica (SPINACÉ, 2005, p.9). O problema da poluição ambiental

é cada vez mais preocupante, especialmente em relação aos resíduos produzidos

por indústrias de grande porte, como a indústria automobilística (MARTINS, 1999,

p.27). Segundo Rolim (2000, p.14), o adequado gerenciamento de resíduos

constitui uma alternativa para alcançar o desenvolvimento sustentável, otimizando

o uso de recursos naturais, (matéria-prima, energia, água) e de saneamento

ambiental (reduz poluição do ar, água e solo).  Atender às exigências ambientais é

um desafio à inovação das empresas, tornando-as mais competitivas. Este novo

conceito de competitividade com sustentabilidade faz parte das estratégias de

todas as montadoras mundiais. Entretanto, foi a partir da Diretiva Ambiental

Européia que houve um fortalecimento desta estratégia, visando ainda tornar

técnica e economicamente viável a reciclagem dos automóveis e de suas peças,

tanto durante sua vida útil quanto no fim dela.

A reciclagem industrial consiste na recuperação de matérias primas para

sua re-introdução no ciclo produtivo, reduzindo o seu impacto ambiental. Possui

requisitos e limites técnicos, mas será sempre uma atividade econômica

importante. A reciclagem torna-se viável pelo seu potencial em economizar o

consumo de combustível fóssil e reduzir emissões de CO2 (ROSA, 2003, p.3).

Segundo Pereira (2007, p.73) reciclar uma tonelada de plástico equivale

economizar 130 quilos de petróleo.

Um automóvel médio, ao ser sucateado, gera aproximadamente 100

quilos do chamado resíduo automotivo leve (ASR), uma mistura de diversas resinas
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provenientes dos componentes plásticos do veículo. Este resíduo é geralmente

constituído de 24% de PP (polipropileno), 10% de PU (poliuretano), 8% de PE

(polietileno) e uma miscelânea de outros polímeros. Em 1996, a reciclagem de

automóveis gerou 500000 toneladas desse resíduo e estima-se que em 2015 essa

quantidade atinja 850000 toneladas (GORNI, 2006, p.5).

Diante de regulamentações ambientais crescentemente restritivas e da

evolução da atividade de projeto, o início do século XXI apresenta-se, para a atividade

industrial, como um momento crucial para a integração definitiva da questão ambiental

nas estratégias competitiva e produtiva das empresas (MEDINA, 2005, p.1).

Baseando-se em diretrizes internacionais, a marca do século XXI é a

aceitação ambiental de um produto. Portanto, questões como reciclagem, toxicidade

dos materiais e menor consumo de energia passam a fazer parte da estratégia

competitiva das empresas (MEDINA, 2006, p.1).

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral do estudo é contribuir para a ampliação da base de

conhecimentos nas cadeias de reciclagem utilizados no setor automobilístico,

visando minimizar o consumo de matérias-primas primárias, além de proporcionar

uma utilização sustentável dos recursos energéticos.

O objetivo específico principal desse trabalho é o de analisar e de

identificar as principais características das cadeias de reciclagem de materiais poli-

méricos (plásticos) utilizados na indústria automobilística, buscando a relação entre

as exigências regulatórias sobre o meio ambiente e os processos de reciclagem

atualmente utilizados.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O SETOR AUTOMOBILÍSTICO NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

A atividade industrial desempenha um papel importante no crescimento

econômico. Esta atividade acompanha, porém, um risco ambiental, à medida que

interfere no equilíbrio da natureza (GESTORG, 2008). Em uma análise sobre as

indústrias poluidoras com intensa utilização de recursos naturais está o ramo

automotivo, que teve uma forte expansão no Brasil (LISBOA, 2008, p.32).

2.1.1 O Início da Preocupação com o Meio Ambiente

A percepção das pessoas de que as suas vidas estavam sofrendo impactos

contribuiu para a criação, em 1970, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados

Unidos, em que pela primeira vez, foram definidas leis para que a indústria

automobilística verificasse a emissão de poluentes por parte dos automóveis nela

produzidos. A criação desta agência norte-americana gerou desdobramentos em suas

regulamentações que se estendem até os dias de hoje em toda a indústria automo-

bilística (GESTORG, 2008).

Em junho de 1972, como tentativa de responder às preocupações da

sociedade, o governo sueco apresentou na Organização das Nações Unidas (ONU)

uma proposta para a realização de uma Conferência Mundial sobre o Meio

Ambiente Humano, que resultou na conhecida Conferência de Estocolmo, na

Suécia. Esta Conferência foi considerada o marco histórico para as políticas de

gerenciamento ambiental (LISBOA, 2008, p.37). Foi discutida a importância do eco-

desenvolvimento, que compreende um desenvolvimento desejável do ponto de

vista social, viável do ponto de vista econômico e prudente na perspectiva

ecológica (HARRES, 2004, p.36).
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2.1.2 O Brasil e o Controle Ambiental nas Indústrias

O movimento ambientalista, entretanto, somente ganha força no Brasil a

partir da década de 1980. A questão ambiental emerge com maior força na confe-

rência Rio-92 e posteriormente na Rio+10, realizada em 2002 em Johannesburgo, na

África do Sul (Avaliação Riscos Ambientais, p.39). O desenvolvimento sustentável foi

amplamente discutido e previu 16 princípios básicos que acabaram por aparecer nas

normas ISO série 14000 (HARRES, 2004, p.61).

O desenvolvimento sustentável envolve questões complexas, como a

dinâmica da sociedade de consumo e os problemas das desigualdades econô-

micas e sociais entre os países. O Brasil, por exemplo, possui uma grande riqueza

em recursos naturais de origem mineral e vegetal e um baixo custo de energia

elétrica, mas também se caracteriza pelo pouco rigor na fiscalização das restrições

ambientais (LISBOA, 2008, p.42).

A demanda pela diminuição dos impactos ambientais é cada vez maior

no Brasil e no mundo. A sustentabilidade ambiental representa um objetivo que

orienta o senso comum e o bom senso da humanidade (HARRES, 2004, p.17).

O papel da indústria automobilística nesse contexto é relevante. Cabe a

ela o desenvolvimento e a produção de veículos tecnologicamente aptos a pro-

mover a redução do consumo de combustível, menores níveis de emissões e

ruídos, motorizações com combustíveis alternativos e uso de materiais recicláveis

(SCHNEIDER, 2008).

Todo e qualquer tipo de produto gera, de alguma forma, um impacto rela-

cionado ao meio ambiente (BANAS, 2008). O setor industrial preocupa-se cada vez

mais com as questões ambientais nos processos produtivos, produtos e serviços,

minimizando os riscos ambientais de suas atividades. Isto é feito através de

tratamento adequado dos seus resíduos, estabelecendo metas para a diminuição da

utilização de recursos naturais não-renováveis e otimizando a utilização dos recursos
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renováveis, garantindo desta forma a sustentabilidade. Estas ações também têm

impacto econômico significativo ao reduzir o consumo de matéria-prima, seja pela

substituição por material reciclado, seja pelas modificações no processo produtivo e

pelo aumento na produtividade dos recursos (LISBOA, 2008, p.51).

No cenário marcado pelas inovações a favor da melhoria na qualidade de

vida, o desenvolvimento tecnológico e a sofisticação dos processos de produção

ganham destaque pelo mundo. A Avaliação do Ciclo de Vida do Produto (ACV) surge

como uma ferramenta da Gestão Ambiental que analisa de maneira quantificada

todos os possíveis impactos relacionados ao ciclo de vida dos produtos e serviços,

que vão desde a extração das matérias primas e acompanha todo o processo

produtivo até a disposição final do produto. Com isso, se amplia a responsabilidade da

empresa sobre os impactos ambientais (BANAS, 2008).

Há uma verdadeira revolução tecnológica em marcha nos centros

mundiais de pesquisa e desenvolvimento de veículos, já anunciando que os carros

do futuro terão cada vez mais em seu DNA os conceitos de qualidade ambiental e

de mobilidade urbana (SCHNEIDER, 2008).

Esta visão de sustentabilidade tem sido difundida pelas empresas por

meio da introdução de sistemas de gestão ambiental, implementados a partir do

modelo da normalização internacional ISO 14001, que representa uma maneira do

setor produtivo encarar e considerar a questão ambiental.

2.2 ASPECTOS DA RECICLAGEM DO SETOR AUTOMOBILÍSTICO NO BRASIL

A idade média da utilização dos veículos no Brasil é alta e estes veículos

proporcionam diversos problemas, como poluição e acidentes (60% dos acidentes

de automóveis têm um veículo com mais de 10 anos envolvido) (MEDINA e

GOMES, 2001, p.90-91). A solução para os chamados veículos em fim de vida é

programas de renovação da frota, já adotados em muitos países. Estes programas

consistem em garantir um bônus para compra de um carro novo ou semi-novo ao
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proprietário que entregar para a reciclagem o seu veículo com mais de 30 anos ou

que tenha sido reprovado no exame de inspeção veicular (MONTI, 2003, p.1-5). No

Brasil, porém, o papel de coordenar a rede de reciclagem cabe aos fabricantes de

materiais, notadamente as siderúrgicas, as metalúrgicas e as indústrias de material

plástico. Estes produtores de materiais, fornecedores ou não da indústria

automotiva, muitas vezes participam de todas as fases da reciclagem, ou seja,

coleta, separação, recuperação de materiais até a obtenção da matéria-prima

secundária, para então empregá-la na produção de novos materiais a serem

reintegrados no ciclo produtivo.

Fundamentando-se nas experiências de suas matrizes, algumas montadoras

instaladas no Brasil já trabalham nesse sentido junto com seus fornecedores. A Fiat e a

GM, por exemplo, possuem com a Gerdau, fornecedora de produtos siderúrgicos, um

projeto de uma usina piloto de desmontagem e reciclagem de veículos (MEDINA e

GOMES, 2003, p.9).

Os fabricantes de automóveis vêm trabalhando em conjunto com seus

fornecedores, com produtores de materiais dos setores químico e siderúrgico e com

as indústrias de reciclagem, em projetos de automóveis mais recicláveis (BELLMANN e

KHARE, 1999, p.677-690) para um processo de reciclagem economicamente mais

competitivo, utilizando inclusive ferramentas como os 5R, (reprojetar, reduzir, reciclar,

reutilizar e reaproveitar), para se estabelecer uma estratégia viável econômica e

tecnologicamente de implantação dos processos de desmontagem e posterior reci-

clagem. A estratégia dos 4R´s ainda não considerava a reciclagem durante o projeto

(ROLIM, 2000, p.13).

A reciclagem do ferro e do aço já é bem difundida. O ferro e o aço, na

forma de sucata de automóveis, são utilizados pelas siderúrgicas e transformados

em novas chapas de aço. A grande vantagem deste processo é que a sucata

demora somente um dia para ser processada e ser transformada novamente em

lâminas de aço, além da possibilidade do material ser reciclado infinitas vezes.

Anualmente a indústria de reciclagem de metais reaproveita aproximadamente 55
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a 60. 106 toneladas de sucata para a produção de produtos de aço acabados. A

maior fonte desta sucata é o automóvel obsoleto (CIUCCIO, 2004, p.32). A CSN

utiliza a sucata de automóveis na sua linha de produção, visto que um automóvel

contém aproximadamente 450 kg de chapas de aço (MEDINA e GOMES, 2001,

p.88). A Belgo Mineira consome, atualmente, cerca de 120 mil toneladas por mês

de sucata para abastecer suas quatro siderúrgicas (CIUCCIO, 2004, p.93).

A reciclagem de pneus era até a alguns anos atrás, restrita à incineração

dos mesmos, com uma geração de poluentes no meio ambiente. Com o avanço

tecnológico, surgiram novas aplicações, como a mistura com asfalto, em concen-

trações que variam entre 15% a 25%. Outras formas de se reciclar pneus estão

sendo desenvolvidas, como a desvulcanização biológica, onde bactérias que se

alimentam de enxofre realizam a desvulcanização, gerando uma borracha quase

virgem, que pode ser adicionada à borracha original na razão de 15% para a

fabricação de novos pneus (MEDINA e GOMES, 2001, p.89). A Daimler Crysler e a

NRI Industries desenvolveram um trabalho relacionado ao processo de reciclar

pneus usados e transformá-los em um elastômero termoplástico, incorporando

aproximadamente 2000 toneladas de conteúdo reciclado derivado do pneu

reciclado em 40 a 50 componentes de seus veículos (CIUCCIO, 2004, p.89).

As baterias são a maior fonte para a indústria de chumbo secundário.

Mais de 70% da produção mundial de chumbo são consumidas na manufatura de

baterias de chumbo, sendo a maior parte consumida pelo setor automobilístico

(MEDINA e GOMES, 2001, p.90).

O que se observa atualmente é a crescente utilização de plásticos na

indústria automobilística, a qual tem como objetivo a redução de peso e conse-

qüente aumento da eficiência dos veículos, cujo reprocessamento contempla a

desmontagem e o recondicionamento das peças pela trituração e reciclagem de

materiais. Existe uma marcação específica a ser feita, para os plásticos, devido à

grande diversidade de tipos.
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2.3 REGULAMENTAÇÕES E NORMAS AMBIENTAIS

A reciclagem faz parte dos modos de valorização da "matéria" dos dejetos.

Consiste na recuperação de material, feito parte de um primeiro uso, objetivando sua

regeneração e transformação em novos produtos. Os produtos provenientes da

reciclagem podem ser compostos unicamente de matéria reciclada ou de uma mistura

de matéria-prima virgem e de matéria reciclada (PICHON, 2004, p.4).

A Comunidade Européia deseja prevenir a criação de dejetos proveniente

de veículos em fim de vida e promover a coleta e a reutilização de seus

componentes a fim de preservar o meio-ambiente (BROUILLAT, 2004, p.5).

A homologação dos veículos dependerá do respeito à Diretiva 2000/53/CE,

declarando precisamente a quantidade de matéria reciclada integrada em um veículo.

A matéria reciclada é definida pela norma ISO 14021-1999 (DURAND, 2007, p.1).

FIGURA 1 - USO EFETIVO DE RECURSOS E INSUMOS POR MEIO DA RECICLAGEM

FONTE: Nissan Environmental Report (2005) consultado em 21/02/06

A evolução na utilização de materiais recicláveis é, no entanto, lenta, já

que para integrar um novo material é necessário modificar os meios de fabricação

das peças ou subconjuntos, o que necessita de investimento em tecnologia

(BROUILLAT, 2004, p.23).
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2.3.1 Diretiva 2000/53/CE

Em outubro de 2000 foi aprovada, pelo Parlamento Europeu, a Diretiva

sobre Reciclagem de Automóveis, onde se responsabilizam as montadoras pelo

ciclo de vida do automóvel, além de fixar metas de reciclabilidade. A Diretiva

2000/53/CE (Anexo 1) do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos auto-

móveis em fim de vida tem por objetivo prevenir a criação de dejetos provenientes

de veículos em fim de vida e de promover a coleta, a reutilização e a reciclagem de

seus componentes a fim de preservar o meio-ambiente. A diretiva exige ainda que

os construtores de automóveis comuniquem sobre o assunto referente à matéria

reciclada iniciada nos veículos e de utilizar uma parte crescente de matéria

reciclada (DIRECTIVE, 2000, p.34-40)

Conforme o artigo 4 da Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho relativo aos veículos em fim vida, os Estados membros encorajam, a fim

de promover a prevenção dos dejetos, que os construtores de veículos

desenvolvam os mercados de materiais reciclados em conjunto com os fabricantes

de materiais e de equipamentos, os quais integram uma parte crescente de

material reciclado nos veículos e outros produtos (DIRECTIVE, 2000, p.36-37).

A Diretiva 2000/53/CE, relacionada ao tratamento de veículos em fim de

vida, impõe datas e objetivos numéricos para o peso dos veículos (DIRECTIVE,

2000, p.38):

- 1º de janeiro de 2006: 80% de reciclagem e reutilização, 85% de

valorização total;

- 1º de janeiro de 2015: 85% de reciclagem e reutilização, 95% de

valorização total

O objetivo desta Diretiva é de aumentar a taxa de reutilização e de

valorização em até 85% em peso médio por veículo até o ano de 2006 e em até 95%

em 2015. Esta Diretiva visa ainda aumentar a taxa de reutilização e de reciclagem

dentro dos mesmos prazos a um mínimo de 80% e de 85% respectivamente em peso

médio por veículo e por ano. Os veículos produzidos antes de 1980 se beneficiam de

objetivos menos restritivos (DURAND, 2007, p.2).
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Em nível de prevenção, os estados membros da Comunidade Européia

recomendam que os construtores (DIRECTIVE, 2000, p.36-37):

- limitem, e em alguns casos interditem, a utilização de substâncias peri-

gosas (interdição do Pb, Hg, Cd, Cr VI em 01/07/03, exceto aplicações

específicas mencionadas no Anexo 2 da Diretiva) (DIRECTIVE, 2000,

p.37); Por exemplo, o Cromo hexavalente (Cr+6) utilizado como revesti-

mentos de proteção à corrosão, o uso estava permitido até julho de 2007.

- considerem a facilidade da desmontagem, a reutilização, a valorização e

mais especificamente a reciclagem durante a concepção de veículos

novos; e

- integrem uma parte crescente de materiais recicláveis nos veículos a

fim de desenvolver mercados de materiais recicláveis.

Os construtores automobilísticos europeus estão ainda comprometidos a

reduzir as emissões de CO2 de 164 g/L até 2001 a 120 g/L até 2012, de acordo

com o Tratato de Kyoto. Diminuir o peso de um automóvel, por exemplo, é uma

solução para reduzir o consumo do mesmo e, portanto, o nível de suas emissões

de CO2 na atmosfera (PICHON, 2004, p.10).

2.3.2 Norma ISO 14021

Um material será considerado como "reciclável" se ele corresponder à

definição da norma ISO 14021 de dezembro de 1999, onde o conteúdo reciclável e

seus termos associados devem ser interpretados da seguinte maneira (BETHON,

2005, p.11).

� Conteúdo reciclável

proporção em massa de matéria reciclada em um produto ou emba-

lagem. Somente os materiais "pré-consumidor" e "pós-consumidor" são

considerados como recicláveis (DLUGOSZ, 2005, p.49):

- material "pré-consumidor" é desviado do fluxo de resíduos durante o

processo de fabricação. Deverá ser tratado dentro de um processo

diferente daquele que o gerou;
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- material "pós-consumidor" é gerado pelos utilizadores finais dos pro-

dutos e não poderão mais servir ao uso para o qual ele foi concebido

� Material reciclável

material que faz parte de uma nova fabricação, a partir de um material

recuperado (para valorização) em meio de um processo de fabricação

e transformado em produto acabado ou em composto para ser

integrado a um produto.

� Material recuperado (para valorização)

material que foi eliminado como resíduo ou utilizado para a valorização

energética, mas que foi coletado e recuperado (para valorização) como

material no lugar de uma nova matéria-prima, dentro de um processo

de reciclagem ou de fabricação (GRANIER, 2004, p.12):

2.3.3 Norma ISO 22628 - Reciclabilidade e Valorização

A norma ISO 22628 - reciclabilidade e valorização - utilizada para a homolo-

gação dos veículos já em 2007. Esta norma impõe classificar os materiais do veículo

em sete categorias (BETHON, 2005, p.12):

� metais (aço, ferro fundido, alumínio, cobre, magnésio, chumbo e outros);

� polímeros (PP, PP + talco, PP + EPDM, PA, PA 12, PA 6, PA 66, PBT, PC,

PC + ABS, PC + PBT, PE, PET, PMMA, POM, PUR, PVC);

� elastômeros (EPDM, EPM, NBR, PUR);

� vidros (laminados, não laminados);

� materiais Naturais (madeira, linho, algodão, couro, papel);

� fluidos minerais e orgânicos; e

� outros (compostos para os quais uma decomposição detalhada dos

materiais pode ser realizada, como os compostos eletrônicos, elétricos)

Esta classificação tem por objetivo calcular as taxas de reciclabilidade e de

valorização de um automóvel. Como este trabalho é realizado desde a concepção até

o fim de vida do veículo, então sua reciclagem é uma etapa de seu ciclo de vida

(BRAS, 1997, p.8).



13

Estes sete tipos de materiais são, no entanto, divididos em categorias, já

que é necessário conhecer cada material que constitui um veículo e suas

proporções, a fim de aplicar os métodos de reciclagem adequados a cada caso

(DURAND, 2007, p.3). No caso dos polímeros, reportam-se todos os seus tipos,

mas ainda se distingui para o PP e o PE se suas densidades são superiores ou

inferiores a 1. Precisa-se conhecer a densidade do PP e do PE para se escolher

quais métodos de reciclagem por flotação serão abordados.

O veículo é composto, em média, de 71% de metal, que é facilmente

reciclável. Somando-se a isto a reciclagem de pneus e a recuperação dos fluidos

para a despoluição, chega-se atualmente a uma reciclagem de cerca de 80% do

peso bruto de um automóvel (DLUGOSZ, 2005, p.13).

O desafio é atender os 95% de reciclagem e de valorização que impõe a

Diretiva 2000/53/CE para 2015. Para isto, deve-se concentrar sobre a reciclagem de

outros componentes do veículo. Esta Diretiva Européia, contudo, autoriza a

utilização de uma porcentagem de valorização energética, que é de 5% em 2006 e

de 10% em 2015, cujo significado é discutido mais adiante.

Na Figura 2 estão representadas as peças em material plástico reciclável

e em material renovável para o modelo Note da Nissan.

FIGURA 2 -PRINCIPAIS PEÇAS RECICLÁVEIS NO VEÍCULO "NOTE"

PRODUZIDO PELA NISSAN

FONTE: Nissan Environmental Report (2005, p.32)
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2.3.4 Composição Percentual dos Materiais Utilizados em um Automóvel

A utilização de materiais plásticos em automóveis não pára de crescer ao

longo de 42 anos, passando de 2% em 1965 para 18% em 2007 (AUTOVINYLE,

2007). Um automóvel é um produto composto de diversos outros produtos, montado a

partir de 20 a 25 mil peças feitas de diversos materiais (MEDINA, 2001, p.9) que são

reagrupados conforme sete grandes famílias descritas na norma ISO 22628.

Os metais representam hoje, cerca de 70% de um automóvel, mas há

também mais de 50 tipos de plásticos, além dos vidros, os têxteis e as tintas que,

associadas a diferentes tecnologias, processos de produção e de montagem,

conferem a este produto uma extrema complexidade de montagem.

Para cada tipo de material e para cada subgrupo a taxa de reciclabilidade

e o teor de matéria reciclada são diferentes (DURAND, 2007, p.4).

A distribuição média em porcentagem dos materiais em um veículo é

representada na Figura 3.

O item "outros" contém peças eletrônicas (sensores, caixas).

74%

3%

12%

1%

3%5%

2%

Massa total de metais Plásticos Elastômeros Vidros

Fluidos orgânicos e minerais Materiais naturais Outros

 

FIGURA 3 - DECOMPOSIÇÃO MÉDIA DE UM VEÍCULO EM SETE CATEGORIAS DE

MATÉRIAS

FONTE: Bethon (2005, p.12)
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Em um automóvel existem, em média, 1200 peças feitas de diferentes

materiais plásticos (CANTERO, 2005, p.26). Um veículo contém diferentes tipos de

plásticos, sendo os mais comuns listados a seguir:

� PP = Polipropileno

� PE = Polietileno

� PS = Poliestireno

� PVC = Policloreto de vinilo

� ABS = Acrilonitrila butadieno estireno

� PA = Poliamida, nylon

� PUR = Poliuretanos

� POM = Polioximetileno ou acetal

� PBT = tereftalato de polibutileno

� UP-FV = Poliéster insaturado Fibra de Vidro

A Figura 4 apresenta a distribuição percentual de plásticos comumente

utilizados em um automóvel.
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11%
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FIGURA 4 - COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICOS DE UM AUTOMÓVEL

FONTE: Granier (2004, p.14 )



16

2.4 NECESSIDADE ESTRATÉGICA BASEADA NA PROTEÇÃO AMBIENTAL

A Diretiva 2000/53/CE tem como conseqüências não só a preocupação com

a recuperação e o reaproveitamento dos materiais automotivos, mas também o

desenvolvimento de novos materiais de menor impacto ambiental. Forma-se, então,

uma nova cadeia produtiva, onde os agentes buscam, em conjunto, soluções para a

prevenção e redução dos resíduos e a reciclagem e reaproveitamento dos mesmos.

O projeto da Diretiva 2000/53/CE sobre os veículos em fim de vida refere-

se diretamente aos construtores automobilísticos e os obriga a tomar as medidas

necessárias para (VALERSTEINAS, 2000, p.4-7):

- facilitar a identificação das peças e materiais reutilizáveis ou recicláveis

pela utilização de normas comuns conforme as suas codificações;

- identificar e localizar todas as substâncias perigosas presentes nos

veículos; e

- criar base de dados sobre os veículos em fim de vida e seu tratamento

a fim de controlar a realização dos objetivos da Diretiva.

2.4.1 Estratégia Baseada na Extensão da Empresa

É decisão da empresa de envolver ou não seus fornecedores dentro de um

quadro de extensão da empresa com o objetivo de integrar seus papéis o quanto

antes. Os fornecedores são, de fato, detentores de uma grande parte de informação

relativa aos subconjuntos de um automóvel fabricado. Outras informações mais

específicas, referentes à natureza dos materiais e a composição em elementos fará

com que os fornecedores de níveis inferiores sejam envolvidos também (BROUILLAT,

2004, p.21).

Será, então, o quadro das empresas extendidas que dará a estes forne-

cedores os papéis da documentação de informações para o sistema, para um nível de

segurança e de coerência específica. Será primordial definir, neste caso, os processos

de troca e de confidencialidade envolvidos (VALERSTEINAS, 2000, p.4-7).
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2.4.2 Necessidade Correspondente às Expectativas Internas

A matriz dos materiais contribui fortemente para a redução do tempo de

desenvolvimento dos veículos, colocando a disposição do Departamento de

Engenharia, informações factíveis e atualizadas dos materiais para (VALERSTEINAS,

2000, p.4-7):

- permitir a análise ambiental das peças desde a fase de concepção, a

fim de responder às demandas permitidas pelos consumidores;

- estabelecer os balanços massa-material a fim de obter o desembara-

çamento dos veículos;

- conhecer a parte dos materiais reciclados utilizados nos veículos;

- determinar a taxa de reciclabilidade de um veículo, sua parte de

valorização da matéria ou energética; e

- comparar as soluções alternativas sobre os materiais e determinar os

custos, qualidade ou prazos de realização.

2.4.3 Os Diferentes Modos de Valorização

Valorização Energética: os materiais plásticos fabricados a partir do petróleo

possuem um poder calorífico elevado, comparável às fontes de energia tradicionais.

Essa energia pode ser recuperada por combustão (GRANIER, 2004, p.15).

Combustão a alto valor calorífico: após terem sido separados de outros

resíduos, e com seu alto valor calorífico, os plásticos são um excelente substituto

dos combustíveis fósseis nos sistemas de produção com forte consumo de

energia, tais como as cimentarias. Outro exemplo é o uso do plástico como

combustível e meio redutor em altos fornos siderúrgicos ou como matéria-prima de

coqueificação (GORNI, 2006, p.5).

Usinas de incineração de misturas de lixo: o plástico permite melhorar a

combustão dos resíduos e de produzir de maneira própria e segura o calor ou a
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eletricidade. A incineração, porém, apresenta duas preocupações: os gases

emitidos pela combustão dos resíduos e a destinação das cinzas e dos parti-

culados retidos nos sistemas de lavagem de gases (ROLIM, 2000, p.21).

2.5 TIPOS DE RECICLAGEM

Existem vários trabalhos publicados na literatura que avaliam as principais

características dos processos de reciclagem (AWAJA, 2005, p.1-25 e KEN´ICHI, 2001,

p.26-30).

São quatro as formas de reciclagem e reutilização mais utilizadas com os

materiais derivados da indústria automobilística.

2.5.1 Reciclagem Energética

A reciclagem energética é feita a partir da destruição do resíduo plástico

por combustão, gera um produto, a energia (térmica e/ou elétrica), que pode ser

vendida ou reutilizada para abastecer processos (MANO e BONELLI, 1994, p.18-

22), por exemplo, o aquecimento de estufas de pintura. Os plásticos possuem alto

poder calorífico, em 1 kg de plástico existe energia equivalente à contida em 1 kg

de óleo combustível. Apesar de ainda não ser utilizada no Brasil, a recuperação

energética é realizada em diversos países europeus, EUA e Japão, utilizando

equipamentos da mais alta tecnologia cujos controles de emissão são rigidamente

seguros e controlados (CEFET-RS, 2008).

2.5.2 Reciclagem Química

Já a reciclagem química visa recuperar compostos químicos que deram

origem aos materiais plásticos ou seus compósitos e reutilizá-los como matéria-prima

secundária na produção de novos plásticos, ou seja, consiste basicamente em repro-

cessar materiais plásticos em petroquímicos básicos comuns, como monômeros ou

misturas de hidrocarbonetos. O produto obtido é de elevada qualidade, sendo de
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iguais características de um produto virgem, porém o custo ainda é muito elevado,

não sendo atrativo para as empresas (CEFET-RS, 2008). Plantas de reciclagem

química são encontradas principalmente na Alemanha. (SAMMARCO e DELFINI, 1999,

p.106-119).

2.5.3 Reciclagem Mecânica

Entre os tipos de reciclagem citados acima, a reciclagem mecânica de

plásticos é o processo mais conhecido. Neste processo, a qualidade do produto

final depende principalmente da qualidade do produto a ser reciclado, ou seja,

depende da qualidade dos descartes encaminhados para a reciclagem. A reci-

clagem mecânica consiste na transformação de descartes plásticos de origem

industrial e do consumo da população em grânulos que podem ser reutilizados

para a produção de outros produtos (CEFET-RS, 2008).

Ela é composta pelas seguintes etapas: 1) separação do resíduo

polimérico, 2) moagem (através de moinhos), 3) lavagem, 4) secagem, 5) reproces-

samento e transformação do polímero em produto acabado. Existem variações

nestas etapas devido à procedência e o tipo de polímero, além das diferenças de

investimentos e equipamentos utilizados nas plantas de processamento (SPINACÉ,

2005, p.3-5).

A etapa de separação é determinante, pois através dela limitam-se contami-

nantes, como solventes (água, gasolina, óleo e glicol) (PLASTICS RESOURCE, 2006),

além de impurezas como vidro, papel, metal ou outros polímeros, que, mesmo em

pequenas concentrações, podem alterar as propriedades do produto final. Por isso, a

identificação dos polímeros é uma medida importante para facilitar a separação dos

mesmos (SPINACÉ, 2005, p.3-5).

Apesar de apenas os termoplásticos serem considerados recicláveis por

métodos mecânicos, também é possível a reciclagem de termofixos e elastômeros.

Os termofixos podem ser usados como carga de reforço ou incorporados para

confecção de outros termofixos (SPINACÉ, 2005, p.7).



20

Cerca de 200 mil toneladas por ano de plásticos (rígidos e filmes) foram

reciclados no Brasil em 2006. Deste total, 60% provêm de resíduos industriais e 40%

do lixo urbano, segundo estimativa da ABREMPLAST (Associação Brasileira de Reci-

cladores de Materiais Plásticos). O Brasil possui índice de reciclagem mecânica de

16,5% (PEREIRA, 2007, p.74), ocupando o 4° lugar na reciclagem mecânica do

plástico, ficando atrás apenas da Alemanha, Áustria e EUA (CEMPRE, 2008).

2.5.4 Reutilização Industrial

A reutilização industrial consiste na retirada de partes, ou peças de um

produto, que ainda sejam reutilizáveis, com nenhuma ou pouca alteração.

2.6 A RECICLAGEM DOS VEÍCULOS EM FIM DE VIDA

A reciclagem dos veículos em fim de vida é uma etapa obrigatória dentro

do ciclo de vida de um veículo (BROUILLAT, 2004, p.5).

Os veículos em fim de vida provêm de concessionárias, de oficinas

mecânicas, sucatas e de seguradoras (DLUGOSZ, 2005, p.38). Um veículo

reciclável é um veículo facilmente desmontável, favorecendo também assim a

utilização de sistemas de montagem e desmontagem rápidos. Os veículos devem

ser tratados para evitar o abandono na natureza, a estocagem sem precaução que

geralmente é realizada com o objetivo de tirar antecipadamente as peças e que

polui o solo e a água. Os veículos em fim de vida são recepcionados pelos

demolidores, é feita a despoluição e em seguida seguem para os moedores

(PICHON, 2004, p.10).

Segundo a Diretiva Européia, no fim de vida, pelo menos 85% em massa

dos veículos devem ser valorizadas, o que quer dizer, reciclar a matéria ou trans-

formá-la em fonte de energia pela incineração dos resíduos.

Na Europa, os veículos em fim de vida que provêm de oficinas mecânicas

correspondem a 12-15%. Os de particulares a 15-20%, os de concessionárias a 15-
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20%, e os de sucatas a 20-25% e os de seguradoras a 30-35% (PICHON, 2004, p.10).

A desmontagem completa do veículo deve ser realizada conforme a Diretiva

2000/53/CE sobre o Tratamento de Veículos em fim de vida, ilustrado na Figura 5.

Esta diretiva sobre os veículos em fim de vida define 4 principais fases a

serem realizadas para atender à taxa de valorização da diretiva precedente: valorizar

95% da massa do veículo (DIRECTIVE, 2000, p.37-39). Para isto, conforme esquema

mostrado na Figura 5, recicla-se a 85% a massa do veículo nas fases 1, 2 e 3. Depois

valoriza-se energicamente, na fase 4 (incineração), 10% da massa do veículo.

As quatro fases são respectivamente:

� Pré-tratamento

� Desmontagem ou Valorização da Matéria

� Moagem e Separação dos Metais

� Tratamento dos Resíduos: separação dos resíduos plásticos

O esquema mostrado ilustra as operações para efetuar a valorização a

95% em massa do veículo.

FIGURA 5 - TRATAMENTO DE VEÍCULO EM FIM DE VIDA, ESQUEMA "4 FASES"

FONTE: Renault (2006)
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2.6.1 Pré-tratamento

É a primeira fase da reciclagem de um veículo em fim de vida, onde o

mesmo é desembaraçado de todos os elementos poluentes suscetíveis de prejudicar

o meio ambiente. Esses elementos são recicláveis. Consiste em (NORME RENAULT

00-10-060/--C, 2006, p.5-12):

� Colocar em segurança a parte elétrica.

� Despoluição pela extração dos elementos perigosos e suscetíveis de

poluir o meio-ambiente como as baterias, as pilhas, os fluidos e os pneus.

� Recuperação dos metais valiosos (platina, ródio e paládio).

� Neutralização pirotécnica de gás que poderiam causar explosões durante

a trituração (airbags, reservatórios de gás).

2.6.2 Desmontagem ou Valorização da Matéria

Consiste em desmontar as peças de um veículo a fim de tirar antecipa-

damente todos os elementos que podem ser valorizados (vidros, peças volumosas

em materiais plásticos como parachoques, revestimentos internos e espumas de

bancos), para atender a taxa de valorização de 95% para veículos em fim de vida.

Esses elementos são tratados pelas respectivas empresas de reciclagem e devem

ser recuperados para não serem reencontrados nos resíduos da moagem

(PICHON, 2004, p.11).

2.6.3 Moagem e Separação dos Metais

A carcaça do veículo é introduzida em um moedor e depois cortado em

tiras. Nessa fase, é efetuada somente a recuperação dos metais, permitindo por si

só valorizar quase 70% em massa, visto que os metais correspondem a uma

grande parte do veículo. O material é moído e tratado para separar diferentes

materiais em três porções de dejetos: metais ferrosos, metais não ferrosos e

resíduos da trituração (NORME RENAULT 00-10-060/--C, 2006, p.5-12).
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A preparação das sucatas consiste em selecionar, retirar os poluentes,

eliminar os corpos perigosos e colocar nas dimensões convenientes. São os volumes

a serem tratados que impõem o recurso ao meio mecanizado. A trituração

acompanhada de uma triagem magnética sistemática é uma solução verídica desen-

volvida nos anos 70. A trituração progrediu bastante nos anos 80 e tornou-se o modo

de tratamento de todas as sucatas leves. A triagem magnética é normalmente

acompanhada de uma triagem manual que permite eliminar os fragmentos de cobre

que ficariam junto ao aço durante a triagem magnética (DLUGOSZ, 2005, p.39).

2.6.4 Tratamento dos Resíduos: Separação dos Resíduos Plásticos

Os resíduos da moagem são separados a fim de isolar as partes que

possam ser valorizadas, por exemplo, como combustíveis de substituição (NORME

RENAULT 00-10-060/--C, 2006, p.5-12).

O setor automobilístico dá preferência aos polímeros reciclados

pertencentes à família dos polipropilenos. Os polímeros reciclados utilizados nos

automóveis provêm em sua maioria de peças seletivamente desmontadas (caixas

de baterias e parachoques de veículos acidentados) e de refugos de produção

(produtos fora de especificação). Essas reservas possuem a vantagem de estar em

material claramente identificável e de possuir, após colocadas em prática,

propriedades equivalentes à matéria virgem (BETHON, 2005, p.14).

Para o desenvolvimento satisfatório de peças técnicas e de aspecto de

carros de passeio, como por exemplo, parachoques, uma alta qualidade técnica e

de aparência são requeridas. Altos níveis de rigidez e resistência mecânica, ao

lado de grande resistência ao impacto são qualidades importantes (MARTINS,

1999, p.28).

No processo de moldagem plástica por injeção, os grânulos do polímero

são fundidos no cilindro da máquina e, em estado líquido, é injetado no molde por

um pistão. Os parâmetros de controle que mais afetam a qualidade do resultado do

processo são: tempo de injeção, tempo de resfriamento, temperatura do molde,
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temperatura de máquina, velocidade de injeção, pressão de injeção. (GALDAMEZ,

2004, p.3-5).

Estudos sobre a caracterização mecânica de polipropileno reciclado

demonstraram que uma mistura de 30% de reciclado no PP virgem apresenta

propriedades mecânicas como deformação na ruptura, tensão de tração e ensaio

de impacto, satisfatórias para aplicação em parachoques. Esta mistura também

apresentou um bom desempenho durante o processo de injeção, mantendo-se

inclusive os mesmos parâmetros utilizados na injeção do material virgem e nenhum

defeito foi identificado nas peças injetadas com esta mistura. Um aumento da

porcentagem de reciclado faz com que a viscosidade do material plastificado

aumente, dificultando o preenchimento do molde, sendo necessário aumentar a

temperatura de injeção (FERNANDES, 2007, p.1-6).

As fontes de polímeros são, entretanto, insuficientes e dificilmente dispo-

níveis. A fim de aumentar a capacidade de produção dos polímeros reciclados, de

permitir uma maior reciclagem dos veículos em fim de vida, e também de respeitar a

diretiva européia, precisa-se ir além da desmontagem seletiva. É necessário também

que se possa separar todos os materiais que compõem o veículo em fim de vida. Há

duas vias de solução (GRANIER, 2004, p.10):

- o desmonte do veículo para reutilização, mas esse método é custoso

em mão de obra;

- a trituração inteira do veículo, depois da retirada de poluentes, e a

separação automatizada dos cavacos.

Existem poucas técnicas dentro do meio industrial para tratar dos resíduos

automobilísticos triturados, que representam uma das reservas mais complexas a

tratar, visto à diversidade de matérias que estão presentes. Os resíduos automobi-

lísticos triturados podem ser sujados com óleos que podem modificar as propriedades

de superfície dos materiais e atrapalhar a triagem. Este resíduo triturado proveniente

de um automóvel médio sucateado pesa cerca de 100 quilos e contém tudo aquilo

que não é metálico: espumas, tecidos, polímeros e vidros. Estes resíduos da trituração
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constituem uma reserva importante de polímeros (em média 24% de PP, 10% de PU,

8% de PE e uma miscelânia de outros polímeros) e devem ser pesquisados métodos

para explorá-los (GORNI, 2006, p.5).

Para que a valorização respeite o meio-ambiente há três vias:

� reciclagem da matéria (regeneração);

� valorização energética (recuperação da energia pela via térmica-

incineração);

� reciclagem química (despolimerização, pirólise).

Hoje, as diferentes vias de valorização encontram obstáculos (DLUGOSZ,

2005, p.41):

� os recuperadores automobilísticos mostram pouco interesse em relação à

valorização dos dejetos;

� número de incineradores dentro das normas é insuficiente e a valorização

química é ainda exploratória;

� alguns materiais são parametrizados pelos movimentos ecológicos (os

complexos - peças com diferentes materiais, os Termofixos e os PVC).

Infelizmente, os complexos, os Termofixos e os PVC participam em

grande escala da construção de um automóvel e praticamente não são recicláveis,

a não ser como carga em uma mistura (GORNI, 2006, p.3-4). É por isto que a

indústria automobilística orienta seus esforços sobre:

� a utilização de materiais reciclados e recicláveis;

� a desmontagem dos veículos;

� a marcação das peças;

� as técnicas de valorização.

Para se facilitar a reciclagem, há opções como:

� reduzir a diversidade dos produtos, já que os mono materiais facilitarão

consideravelmente a reciclagem;

� considerar os critérios de reciclagem desde a concepção inicial dos

novos veículos.
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Atualmente, este procedimento em quatro fases não é realizado em sua

totalidade pelos trituradores. A etapa 2 de desmontagem não é sempre efetuada,

pois ela necessita de tempo e de rede de coleta dos elementos desmontados que

ainda não está bem inaugurada (GRANIER, 2004, p.20).

A recuperação dos parachoques pode, no entanto, ser realizada nas

mecânicas durante a troca por causa de acidente. Existe na Europa uma certa rede

de recuperação dos parachoques acidentados. Essas peças constituem uma fonte

importante de polipropileno para os recicladores, já que para a maioria das mon-

tadoras os parachoques são em PP, além de serem peças volumosas, facilmente

acessíveis e freqüentemente substituídas.

2.7 RECICLAGEM DOS PLÁSTICOS AUTOMOBILÍSTICOS

A indústria de reciclagem de plástico, embora em fase embrionária, está

crescendo e deverá continuar a crescer (CIUCCIO, 2003, p.43).

No mundo, o plástico automobilístico tem contribuído para reduzir o peso

dos automóveis em 226 a 340 kg, dependendo do tipo de veículo. Cada 1 kg de

plástico em um veículo substitui 2 kg a 3 kg de outro material. Uma estimativa diz

que uma redução de 10% no peso melhora o consumo em 7,5% (HEMAIS, 2003,

p.109). Sendo assim, o uso de plástico reduz significativamente o consumo de

combustível. Em média, reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de

petróleo (PEREIRA, 2007, p.73).

Existem cerca de 50 tipos de plásticos usados em um automóvel. Cerca de

75% destes, em peso, tem origem em 10 destes plásticos. Todos estes polímeros são

tecnicamente passíveis de reciclagem. A viabilidade comercial da reciclagem depende

do desempenho e da relação custo/benefício do produto final (ROSA, 2003, p.64-

71). Todavia, na grande maioria dos casos, o custo de separação, limpeza de cada

polímero custa muito mais que a compra de material virgem. Por isso, o principal

mercado consumidor de plástico reciclado, na forma de grânulos, são as indústrias de

artefatos que utilizam o material na produção de baldes, cabides, garrafas de água
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sanitária e também de acessórios para automóveis. Normalmente, o preço do plástico

reciclado é 40% mais baixo do que o da resina virgem (FERNANDES, 2007, p.2). O

polietileno reciclado, um dos materiais mais usados em toda a indústria de transfor-

mação, é em média 30% mais barato que o material virgem (PEREIRA, 2007, p.74).

Em geral, para os plásticos reciclados serem usados em uma nova ou

idêntica aplicação, precisam estar livres de contaminantes como sujeiras, misturas,

outros solventes como água, gasolina, óleo e glicol (PLASTICS RESOURCE, 2006).

O problema é focado na dificuldade de separação dos vários tipos de

plásticos e contaminantes (ROLIM, 2000, p.42-44). Alguns métodos de separação

usam a característica de densidade dos materiais, mas plásticos de similar densidade

não podem ser separados com muita precisão. Outros métodos necessitam de uma

enorme quantidade de solventes orgânicos o que prejudica o meio ambiente, além de

aumentar os custos.

A Argonne National Laboratory pertencente ao Departamento Americano de

Energia está desenvolvendo tecnologias para tratamento destes resíduos, separando,

limpando e secando estes poliuretanos. Uma planta piloto produz mais de 3.5 tons por

ano de poliuretano reciclado, o qual é redirecionado para produção de carpetes e

aplicações em peças automotivas (ARGONNE NATIONAL LABORATORY, 2006).

A American Plastics Council (APC) identificou que os novos veículos

necessitam menos esforço na remoção e separação dos plásticos e cerca de 40%

das peças dos novos carros possuem identificação da resina (JOST, 1995, p.49).

Isto é o resultado do esforço dos fabricantes automotivos e seus fornecedores para

favorecer o processo de reciclagem.

Os fabricantes americanos de automóveis Chrysler, Ford e General Motors

estabeleceram guias para reciclagem dos veículos levando em consideração a sepa-

ração, a fácil desmontagem e uma característica de projeto que reduz misturas, peças

pintadas e utilização de materiais perigosos como o Cromo 6, Cádmio e Chumbo.

Os atuais esforços para reciclagem de um veículo começam na separação

manual ou mecanizada, conforme o fluxo mostrado na Figura 6.
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Veículo

Peças usadas/remanufaturadas

Desmanche

Materiais puros de fácil acesso

Martelo de Britador ou Triturador

Separação Magnética Metais Ferrosos

Separador

Eddy Current Metais não-ferrosos

Resíduos Automotivos Triturados

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DO DESMONTE DE VEÍCULO E PROCESSO DE

SEPARAÇÃO

FONTE: Russel (1996, p.5)

2.8 PRÁTICAS CORRENTES DE DESMONTAGEM DE AUTOMÓVEIS E

RECICLAGEM

As peças usadas ou remanufaturadas, como motores e alternadores, são

desmontadas manualmente em desmanches e desviados para um comércio limitado

de veículos de mesmo modelo e muitas vezes de mesmo ano. A grande maioria

destes tipos de peças é ligada ao grupo motor propulsor.

Quando estes componentes são removidos, materiais de alto valor

também são retirados nos desmanches como alumínio, magnésio e outras grandes

peças de metal puro. A desmontagem de um automóvel é mostrada na Figura 7.

Na seqüência, este veículo é enviado para o triturador e as peças são

separadas baseado em suas propriedades mecânicas. O único requisito é a

remoção do tanque de combustível ou outro reservatório de óleo. O restante do

veículo é enviado para o triturador o qual reduz o veículo em partes pequenas. A



29

parte ferrosa é separada magneticamente e a não ferrosa é separada, geralmente,

usando uma máquina de eddy-current. Os metais ferrosos e não ferrosos são

destinados às fundições. O restante do veículo, cerca de 25% em peso, chamado

de Resíduo Automotivo Triturado (ASR - Automotive Shredder Residue), consiste

em plástico, borracha, vidro, detritos, fluidos e outros materiais, e é enviado para

depósitos ou recuperadores (RUSSELL, 1996, p.5).

FIGURA 7 - DESMONTAGEM DE UM AUTOMÓVEL E POSSÍVEIS RECICLAGEM

FONTE: Argonne National Laboratory (2006)

2.9 ALGUNS ASPECTOS NA DIFICULDADE DE RECICLAGEM DOS

PLÁSTICOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Durante a reciclagem dos plásticos, algumas dificuldades encontradas

são a presença de peças pintadas e/ou compostas por mais de um plástico. Ambas

as situações exigem cuidados especiais para que se consiga obter a melhor

condição para a reciclagem. Os parachoques, e algumas outras peças de aspecto



30

são pintados. Essas pinturas devem ser retiradas dos cavacos dos PP antes de

serem extrudados, pois as partículas de pintura incorporadas à matéria constituem

os pontos de início de ruptura. Os recicladores de polímeros procuram eliminar o

máximo da pintura utilizando choques mecânicos durante a trituração, mas se deve

diluir este material secundário com material "virgem". A sociedade Nissan no Japão

desenvolveu um sistema para moer os parachoques e os desembaraçar mecani-

camente de sua camada de pintura. Essa tecnologia, pouco custosa e que respeita

o meio-ambiente, foi aplicada com sucesso lá para fabricar novos parachoques a

partir de parachoques usados.

O problema das peças compostas por mais de um plástico é que a

minoria dos polímeros é miscível, necessitando-se assim melhorar a miscibilidade

dos polímeros para se fazer a reciclagem. Para isto, pode-se introduzir à interface

de dois polímeros A e B imiscíveis, um terceiro composto C que apresenta afini-

dades com A e/ou B. Esse outro composto é chamado compatibilizante e age para

reduzir a tensão interfacial. Com a mistura de não miscíveis com compatíveis,

chega-se a ter uma dispersão muito estreita e uma boa adesão entre as fases. As

misturas de polímeros não miscíveis são freqüentemente praticadas para ajudar os

extrudados, então, o perfil deve ser escolhido com cuidado para otimizar a

dispersão e a distribuição de um polímero dentro do outro, e para adicionar os

compatibilizantes (GRANIER, 2004, p.19).

Os polímeros mais utilizados na indústria automobilística e que têm maior

probabilidade de serem misturados durante a reciclagem são: PE/PP, PA/ABS, PP/PA.

Se houver alguma porcentagem de impurezas, chega-se quase a manter as proprie-

dades dos polímeros, sozinhos ou em misturas. Algumas famílias de polímeros são,

no entanto, muito diferentes. Não se pode, portanto, definir uma valorização em

mistura. Por exemplo, dificilmente se pode estudar a adição de algum percentual de

PU em PE.
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Os parachoques são constituídos de PP (pele do parachoque), PE (absor-

vedor), copolímeros P/E e de cargas (EPDM, talco). A reciclagem da matéria dos

PP, PE e copolímeros P/E é possível. No entanto, para manter as propriedades dos

materiais, pode ser ponderado modificar as cadeias a fim de alongá-las e de obter

um efeito favorável sobre as propriedades mecânicas. Quando se realiza a mistura

do PP com aditivo, pode-se adicionar impurezas e verificar até qual quantidade

limite esses polímeros podem ser adicionados sem degradar as propriedades dos

materiais finais (GRANIER, 2004, p.19).

2.10 RECICLAGEM NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA MUNDIAL

2.10.1 Reciclagem na Indústria Automobilística na Comunidade Européia � Renault

Quando a União Européia adotou a Diretiva 2000/53/CE, em 2000,

estimou-se que 8 a 9 milhões de toneladas de veículos em fim de vida iriam ser

gerados a cada ano (DIRECTIVE, 2000, p.34). Sendo 6,7 milhões na Alemanha,

França, Reino Unido e Itália e 2,6 milhões somente na Alemanha (BROUILLAT,

2004, p.13).

A frota veicular em 2005 na União Européia (incluindo os 10 novos

Estados Membros) foi de aproximadamente 218 milhões de automóveis. O número

de veículos em fim de vida, neste mesmo ano, girou em torno de 12 milhões,

gerando cerca de 12 milhões de toneladas de dejetos. A projeção veicular para

2010 na União Européia é de mais de 238 milhões de veículos e os veículos em

fim de vida que deverão ser tratados na União Européia é de 14 milhões de

unidades (ANDERSEN, 2008, p.19-20).

Estimativas feitas para a Alemanha sugerem que dos 3,8 milhões de

veículos que saíram de circulação, em 1997, somente 1,5 milhões foram desman-

telados (BROUILLAT, 2004, p.14).
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Na França, em 2003, foram moídos 700 mil veículos. Esses veículos em

fim de vida constituem uma fonte potencial de PP (polipropileno) para uma média

de (GRANIER, 2004, p.22).

- 20 mil toneladas de PP densidade <1 na França

- 60 mil toneladas de PP na França

- 600 mil toneladas de PP na Europa

O respeito ao meio ambiente e a reciclagem fazem parte integrante da

política da Renault. O desenvolvimento durável é um aspecto primordial para este

construtor. A integração de uma quantidade crescente de plásticos recicláveis

permite preservar os recursos de petróleo, mas também de dar uma segunda vida

ao material (PICHON, 2004, p.1). Em 2003, a Renault consumiu 25000 toneladas

de polímeros reciclados, principalmente o polipropileno (PP). Nesta ótica, a

empresa prevê para 2015 fabricar quatro milhões de veículos, integrando 50 kg de

polímeros reciclados, necessitando assim de 200 mil toneladas de polímeros

reciclados para atender este objetivo. Isto é um objetivo precursor na utilização de

polipropilenos reciclados em relação aos concorrentes (GRANIER, 2004, p.9). Hoje

o veículo Modus contém 180 quilos de polímeros, já sendo 15 quilos de material

reciclado (BETHON, 2005, p.5).

Há cerca de dez anos, a Renault pesquisa fornecedores de materiais

recicláveis e também visita empresas do setor de reciclagem (coletoras, desmanches,

trituradoras, produtores de materiais recicláveis).

Na Renault, os aspectos regulamentares são levados em consideração no

projeto MCV "Gerenciamento da função Ciclo de Vida através de uma matriz de

custos". Esse projeto industrial foi validado e colocado em prática em 25/02/1999 pela

Direção Geral do grupo, durante reunião do Comitê de Política Industrial (cf. Note

DGA n° 0704/99/60 de 15/03/99), tendo como objetivo (VALERSTEINAS, 2000, p.1-12):

� antecipar as futuras obrigações regulamentares;

� criar uma norma única Renault referente às substâncias regulamentares

ou potencialmente tóxicas;
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� avaliar os custos ambientais « não visíveis » suportados pela Renault

após a aquisição de peças ou de sub componentes;

� definir um indicador de reciclabilidade;

� organizar com os fornecedores uma relação de substâncias perigosas

e implementar índices de reciclabilidade.

Para atingir estes objetivos foram alocados recursos humanos e financeiros

para estudo e criação de um banco de dados de materiais e sua integração dentro das

ferramentas da Engenharia. Este projeto, hoje, permite definir o perímetro funcional do

sistema industrial a ser colocado em prática.

Além disso, a Direção do Projeto de Reciclagem trabalha sobre a recicla-

bilidade dos veículos fora das fábricas. Isto resolve o problema de considerar a

informação específica da reciclagem não somente no sistema industrial, mas sim até o

fim do ciclo de vida de um veículo (RENAULT, mar. 2006).

O veículo J77, Figura 8, conhecido como "Modus", é 95% reciclável e

integra, na sua concepção, as quatro fases de reciclagem de um produto.

FIGURA 8 - PEÇAS EM MATERIAIS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E RENOVÁVEIS NO MODUS

FONTE: Renault (2006)
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2.10.2 Reciclagem na Indústria Automobilística no Japão

A lei japonesa para Reciclagem de Automóveis, a qual entrou em vigor em

janeiro de 2005, exige que os fabricantes de automóveis recuperem ou reciclem ASR

(Automobile Shredder Residue), airbags e clorofluorcarbonos (CFC’s)/ hidrofluorcar-

bonos (HFC’s). No Japão, 800 mil toneladas de resíduo automotivo leve (ASR) são

geradas anualmente, sendo que 25% desse total são encaminhados aos aterros

(CIUCCIO, 2004, p.92). De acordo com o Ministério da Economia, Indústria e

Comércio do Japão, aproximadamente 5 milhões de veículos em fim de vida são

sucateados por ano. Desse total, 80% são reciclados. Por outro lado, estima-se que

23 mil veículos são dispostos ilegalmente a cada ano (CIUCCIO, 2004, p.93). Para

cumprir com esta lei, a Nissan se juntou a um grupo de 11 montadoras incluindo

Subaru, Mitsubishi e Isuzu para criar uma associação para promoção da reciclagem

dos produtos automobilísticos, a ART (Automobile Shredder Residue Recycling Promotion

Team). Como líder da ART, a Nissan buscou informações em várias organizações a

fim de melhorar a eficiência em reciclagem (NISSAN DIGEST, 2005/2006).

2.10.2.1 Reciclagem na Nissan

Desde 1996, quando a Nissan criou o departamento de promoção à

reciclagem (primeiro entre as montadoras japonesas), existe uma estreita colabo-

ração com a divisão de projetos para criação de veículos facilmente recicláveis.

Através da criação do Guia de Reciclagem em Projetos, o qual foi elaborado para

garantir informações sobre reciclagem para novos modelos de veículos baseado

em conhecimentos adquiridos através do estudo e pesquisa sobre Fim de Vida dos

Veículos (ELV), uma série de projetos de veículos foi desenvolvida levando-se em

consideração estes estudos. A reutilização de peças recuperadas também faz

parte de estudo e desenvolvimento de materiais alternativos para peças de igual

uso ou de utilização secundária (NISSAN ENVIRONMENTAL, 2005/2006).
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A Nissan promove a coleta e reciclagem de parachoques plásticos

acumulados durante reparos e substituição de peças de seus veículos nas conces-

sionárias. Os parachoques coletados são reciclados em novas peças plásticas

para veículos novos. O volume deste tipo de operação cresce a cada ano (NISSAN

ENVIRONMENTAL e SOCIAL REPORT 2002, 2006).

Na Figura 9 estão mostradas fotos dos parachoques coletados e do

processo de reciclagem do material.

Parachoques coletados Processo de reciclagem do material

FIGURA 9 - PARACHOQUES COLETADOS E PROCESSO DE RECICLAGEM DO MATERIAL

FONTE: Nissan Environmental e Social Report 2002 (2006)

A evolução referente ao número de parachoques coletados pela Nissan

do Japão, desde 1965 até 2004, para reciclagem, é expressiva, conforme mostrado

na Figura 10.
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FIGURA 10 - NÚMERO DE PARACHOQUES COLETADOS PELA NISSAN JAPÃO

FONTE: Adaptado de Nissan Environmental Report 2005 (2006)
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2.10.2.2 Aliança Renault- Nissan

Após a aliança entre Renault e Nissan, um sistema de simulação

denominado de OPERA (Figura 11) foi desenvolvido para simular a taxa de recicla-

bilidade, custos de reciclagem e outros dados importantes para os primeiros

estágios no desenvolvimento do projeto de um veículo. Essa aliança possibilitou

um esforço conjunto para adequação das duas montadoras às exigências da

Diretiva Européia (RENAULT-NISSAN OPERA PRESENTATION, 2003/2006).

Algumas atividades e sistemas foram desenvolvidos pela Nissan para

promover a reciclagem:

� 3R nos Centros de Desenvolvimento: com o propósito de se criar uma

sociedade ambientalmente sustentável, as áreas de Projeto e Desen-

volvimento promovem a atividade 3R (reduz, reutiliza e, recicle). O

veículo é desenvolvido com objetivos para facilitar a reciclagem (taxa

de recuperação), facilidade de desmontagem (eficiência), marcas para

identificação de materiais plásticos e redução no uso de materiais

agressivos ao meio ambiente (NISSAN DIGEST, 2005, 2006).

FIGURA 11 - FLUXOGRAMA DO SISTEMA PARA SIMULAR A RECICLABILIDADE

FONTE: Nissan Environmental e Social Report (2002)
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� Nas Plantas Fabris: valorização da redução dos insumos e perdas da

reciclagem e reutilização. Ex. uso da energia da queima de resíduos

plásticos para aquecimento de estufas de pintura.

� Nissan Green Parts: é um sistema desenvolvido junto com os distri-

buidores e desmontadores. Sobre este sistema, existe uma remoção

cuidadosa de peças de veículos em fim de vida. A Nissan coleta, limpa,

confirma a qualidade e caracteriza como peças usadas, as quais podem

ser vendidas como de segunda mão para reparos ou substituição.

� Certificação Nissan Green Shop: todos os distribuidores da Nissan, no

Japão, possuem esta certificação, renovável anualmente através de uma

auditoria, a qual garante o respeito às ações que promovem a reciclagem

(NISSAN ENVIRONMENTAL REPORT, 2005, 2006).

A fim de reutilizar peças valiosas de veículos que atingiram o fim de sua vida

útil, a Nissan tem uma história onde persegue métodos inovativos para a reciclagem. A

montadora japonesa coopera cada vez mais com recicladores para encontrar maneiras

de refinar ainda mais o processo de reciclagem, e continuar encontrando resultados

encorajantes. E é este modo de aproximação pela reciclagem que é comtemplado na

Figura 12, o "Nissan Global Recycling Way" (NISSAN DIGEST, 2005, 2006).

Durante anos, a Nissan conduziu uma vasta quantidade de pesquisa,

visando facilitar a reciclagem de seus produtos em fim de vida. A experiência obtida

através dessa pesquisa foi relacionada às atividades no estágio de desenvolvimento

de novos veículos. Esse processo considera passos desde o estágio de projeto do

veículo até o seu fim de vida, aplicando junção e aproximação transversais entre os

departamentos. O objetivo é alcançar uma sociedade automobilística sustentável e

ambientalmente correta.

Todos os estágios focam no 3Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar). Reciclar

exige colaboração ativa entre os vários setores da sociedade e uma parceria entre
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aqueles que fazem o veículo e aqueles que o reciclam. Por essa razão, os colabo-

radores da Nissan visitam locais de reciclagem de veículos em cada país e ouvem

as pessoas que trabalham lá, a fim de criar projetos para reciclar e desenvolver

tecnologias com menos impacto ambiental (NISSAN LIFE CYCLE ASSESSMENT,

2005, 2006).

Projetos que
facilitem a

desmontagem e o uso
de materiais recicláveis

Controle de Perdas
nos Distribuidores

Favorecer a
Recuperação e
Reciclagem

dos Veículos no Fim
de Vida

Redução de Perdas
nos Processos
de Fabricação

Comercialização
do Veículo

Projeto de
um Veículo

Produção do
VeículoFim de

Vida

FIGURA 12 - FLUXOGRAMA DO "NISSAN GLOBAL RECYCLING WAY"

FONTE: Nissan Digest 2005 (2006)

A montadora japonesa acredita que a união de esforços como esse,

somado ao compartilhamento e conhecimento, é o que permite aumentar a sinergia e

usar mais eficientemente os recursos.

A Nissan atingiu o objetivo de 95% de taxa de recuperação para novos

veículos em 2005, através de aperfeiçoamentos e uso de materiais recicláveis,

como os termoplásticos, conforme mostra a Figura 13.
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FIGURA 13 - EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS (PP E OUTROS

TERMOPLÁSTICOS) EM MODELOS NISSAN (77% � 85%)

FONTE: Adaptado de Nissan Environmental Report 2005 (2006)

A taxa de recuperação foi alcançada para o March em 2002, para o Lafesta

em 2004 e para o Note e o Serena em 2005. Esses são os resultados de esforços em

pesquisa e desenvolvimento, e melhorias na eficiência de desmontagem. Para evitar

dificuldades na reciclagem, após o uso, por exemplo, de uma mistura de termoplás-

ticos e termofixos, marcas foram desenvolvidas para identificar claramente os

materiais usados. Outros esforços dentro dessa linha incluem o projeto de peças feitas

de mesmo material, a conversão para termoplásticos e o desenvolvimento de mate-

riais projetados para facilitar a reciclagem (NISSAN ENVIRONMENTAL REPORT,

2005/2006).

2.10.3 Reciclagem na Indústria Automobilística nos Estados Unidos

Ao contrário da União Européia e Japão, os quais possuem leis e regula-

mentações mais agressivas ligadas aos veículos em fim de vida, nos Estados Unidos,

as leis e regulamentações não são tão rígidas, salvo para o gerenciamento de rejeitos

de fluidos veiculares, pneus, metais pesados e baterias.

Atualmente, o American Plastics Council colabora com o United States

Council for Automotive Research (USCAR)/Vehicle Recycling Partnership (VRP), e
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o governo Americano para condução de pesquisas sobre reciclagem dos veículos

em fim de vida (ELV), com o objetivo de desenvolver tecnologias economicamente

sustentáveis (UHERKA, 2001, p.1).

Com exceção da Califórnia, onde os resíduos automotivos são conside-

rados dejetos perigosos e estão sobre uma legislação própria, nos outros Estados

estes resíduos podem ser colocados em depósitos industriais ou municipais

regulamentados a um custo médio de 34 US$/T, variando de Estado para Estado

(STAUDINGER, 2001, p.32). Mesmo com uma legislação não tão restritiva como na

União Européia, os fabricantes de automóveis nos Estados Unidos estão se

adequando às exigências globais, já que possuem fábricas nos demais continentes

e estão se antecipando à evolução da legislação americana.

Por muitos anos, Daimler Chrysler, Ford e General Motors tiveram a

frente no direcionamento das pesquisas sobre o aumento da reciclabilidade dos

veículos em fim de vida. Atualmente, 95% de todos os veículos, nos Estados

Unidos, são direcionados para industria de reciclagem e cerca de 75%, em peso,

de cada veículo em fim de vida (ELV), são reciclados (UHERKA, 2001, p.1).

Nos EUA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, que reúne

empresas como a GM, a Ford e a Chrysler, realiza um programa que recicla

anualmente parte dos 11 milhões de veículos americanos com idade superior a 10

anos. Somente 30% dos materiais automotivos reciclados (metais ferrosos, vidros,

plásticos, pneus, etc.) são reaproveitados na própria produção automobilística.

Sempre, porém, em funções menos nobres que as iniciais, com exceção dos

metais (MEDINA e GOMES, 2003, p.9-10).

Hoje em dia, os automóveis contêm mais plástico e menos metal que nas

décadas passadas. Essa tendência pode significar mais rejeitos ambientais que

nos tempos passados, em conseqüência do plástico ser menos reciclado que os

metais. Nos Estados Unidos, cerca de 15 mihões de automóveis e caminhões são

sucateados, desmontados e destruídos por ano. Os metais são diretamente

reaproveitados, a parte não metálica do automóvel é normalmente disposta em
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áreas de resíduos, mesmo contendo materiais recicláveis. Entre 3 a 5 milhões de

toneladas destes materiais produzidos por ano nos Estados Unidos contêm mais

de 1 milhão de toneladas de espuma de poliuretano e mais de 750 mil toneladas

de termoplásticos (ARGONNE NATIONAL LABORATORY, 2006).

Quer motivados pelas recentes legislações, quer pela obrigação de senso

moral, os fabricantes automotivos americanos tentam reduzir os impactos ambientais

do ciclo de vida completo de seus veículos, através de melhorias na reciclabilidade de

peças e componentes. A crescente ênfase na reciclabilidade favoreceu a fundação do

"Vehicle Recycling and Development Center (VRDC)" em Detroit, o qual serve como a

central do "Vehicle Recycling Partnership (VRP)", uma cooperativa entre Chrysler,

Ford, e General Motors. Desde que a maioria dos aços e outros metais dos veículos,

os quais constituem cerca de 75% do peso dos veículos, são reciclados, os esforços

estão se concentrando nos restantes 25% que representam subsistemas compostos

de não metais como polímeros dos parachoques, painéis de instrumentos, bancos e

outros componentes de acabamento (KLIMISCH, 1994, p.165). Estes resíduos contêm

materiais potencialmente recicláveis, incluindo espumas de poliuretano e termo-

plásticos. Boa parte deste material é ainda disposta em depósitos, todavia as taxas e

os objetivos de reciclagem estipulados pela legislação americana estão aumentando

junto com o uso de plásticos nos automóveis. Com isso tornou-se necessário achar

caminhos para retirar estes materiais dos depósitos, desmontá-los, separá-los,

identificá-los, reciclá-los e utilizá-los de maneira rentável.

Um exemplo americano é a organização para o fim de vida das baterias de

automóveis, que atinge cerca de 95% das baterias usadas e são recicladas em

termos de chumbo, acido sulfúrico e polipropileno contido. O polipropileno das baterias

(cerca de 45000 t./ano) encontra muitos mercados, inclusive o automobilístico. O

custo de reciclagem é parcialmente coberto pelas taxas de lixo ou retorno de

impostos. Isso é aceito na medida que garante que o chumbo é propriamente manu-

seado, mas também permite subsidiar o custo da reciclagem do PP. Há indicação de
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que a fonte de maior contribuição de emissões de chumbo é o processamento de aço,

perfazendo 53% do total de emissões de chumbo nos Estados Unidos (CIUCCIO,

2004, p.34).

A Exxon Chemical nos Estados Unidos e a C2P (Cookson Penarroya

Plastics) subsidiária do grupo europeu Metaleurop são os dois maiores reci-

cladores de baterias. A C2P é líder européia na reciclagem de polipropileno de

baterias automotivas, produzindo mais de 40 toneladas por dia de polipropileno

oriundas do processamento de 50.000 baterias (JOLLY, 1994, p.138).

Pioneira e mais avançada nos processos de desenvolvimento da reciclagem

dos veículos em fim de vida e como exemplo de uma das Big Three das montadoras

americanas, a Ford trabalha internamente com grande suporte às pesquisas e à

implantação do conceito de reciclagem e não agressão ao meio ambiente.

A Ford adquiriu operações de reciclagem de veículos, a fim de melhor

desenvolver técnicas de desmontagem junto com os distribuidores. Rejeitos indus-

triais e plásticos recuperados destes desmanches, fazem parte dos estudos para

desenvolvimento de novos materiais e aplicações mais nobres em peças internas

de um veículo, como os painéis internos e de instrumentos. A maioria das empresas

foca nas peças de exterior e estruturais (STAUDINGER, 2001, p.39).

A Ford trabalha há muito tempo no desenvolvimento de componentes

recicláveis, compartilhando e trabalhando com empresas que se especializaram em

desenvolvimento de peças cuja origem é o material reciclado. Este tipo de suporte é

estendido para os fornecedores de peças, os quais, junto com a Engenharia da Ford

identificam e desenvolvem os materiais e suas especificações, além de ter desen-

volvido o primeiro guia mundial sobre reciclagem automotiva (projetos com foco na

reciclagem).

Um programa de sucesso envolve a GE Plastics e a Ford Motor Company,

em que a GE comprará os parachoques Ford feitos de XENOY e estenderá este
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processo aos desmanches. A GE removerá a pintura da resina de XENOY usando um

processo a base d’água desenvolvido em parceria com a Ford (JOST, 1995, p.43).

A Ford define sustentabilidade como a criação de valor enquanto se

preserva o meio ambiente e o capital social da empresa. Os membros das equipes

de desenvolvimento têm a oportunidade e uma posição estratégica para o desen-

volvimento dos novos modelos que não agridam o meio ambiente e as legislações

mais exigentes (FORD, 2006).

Em 1998, a empresa Visteon, fornecedor de autopeças ligado a Ford, foi

condecorada com o prêmio por ser o primeiro fornecedor que implementou um

programa de reciclagem de TPO (oleofina termoplástica) pintado para produção de

novos parachoques. Coletados em desmontes, estes materiais eram reusados na

produção em misturas que variavam entre 20 a 100%. Estes materiais pós-indus-

trializados foram testados exaustivamente pelos Engenheiros da Visteon garan-

tindo as exigências de durabilidade, performance e aparência. Testes revelaram

que os parachoques reciclados possuíam a mesma performance das peças

produzidas com material virgem, com a vantagem de proteger o meio ambiente e

reduzir custos. A Visteon está reciclando cerca de um milhão de TPO pintado por

ano, economizando US$ 250.000 em novos materiais e custo de área de

armazenagem (SPE AUTOMOTIVE DIVISION, 2006).

Existe uma pequena estrutura, atualmente nos Estados Unidos, para

reciclagem comercial dos plásticos de parachoques dos veículos em fim de vida

(ELV). A reciclagem do TPO vindo dos parachoques refugados está crescendo para

pintados ou não. Os parachoques de ELV são reciclados por um número limitado

de empresas e pode-se dizer que está em estágio piloto. Os custos de coletar,

separar e processar de parachoques antigos não são favoráveis.

A Daimler-Crysler, outra integrante da Big Three, aumentou a taxa de

reciclabilidade dos seus novos modelos em 95% e de modelos reconduzidos em 90%.

Por exemplo, o Classe C, onde 85% do seu material é reciclável e 95% é reusável. O
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objetivo é reduzir em 40% o número de materiais diferentes empregados até 2015

(DAIMLER CRYSLER, 2007).

Já a General Motors utiliza calotas de roda transformadas, obtidas a partir

da transformação de 90 ton de pára-lamas rejeitados. Também os isolantes de piso

são obtidos e utilizados através da transformação de cerca de 2750 ton de tecidos

industriais (STAUDINGER, 2001, p.40).

2.11 DESAFIOS TECNOLÓGICOS PARA OS VEÍCULOS NO FUTURO

Em se tratando da reciclagem dos veículos, o futuro está relacionado com

o que se está fazendo agora. Pesquisas e desenvolvimentos necessários para

reciclagem dos materiais e componentes automotivos, que foram aplicados nos

últimos três anos e serão aplicados nos próximos três, terão os efeitos "sentidos"

nos veículos em fim de vida (ELV) em 2020, tempo médio esperado para o

sucateamento dos veículos produzidos neste período (CIUCCIO, 2004, p.87).

Nos próximos 20 anos, o número e a complexidade dos ELV tendem a

aumentar, colocando importantes desafios à estrutura da reciclagem atual. O

automóvel no futuro usará grande quantidade de materiais leves, complexos e

sofisticados (aços ultraleves e super resistentes, alumínio, plásticos e materiais

compósitos). Dessa maneira, novas tecnologias serão necessárias para melhorar a

reciclabilidade dos veículos.

O sucesso para direcionar os avanços técnicos, econômicos e as exigências

sociais nas próximas duas décadas irá impactar a viabilidade da reciclagem dos ELV

em 2020.

Os fatores principais que poderão afetar a reciclagem dos automóveis

nos próximos 20 Anos são (UHERKA, 2001, p.4-7).

1. Valor Econômico para Recuperação de Materiais e Componentes:

este valor irá moldar o negócio da reciclagem no futuro. Hoje, exceto

para os metais, o custo da coletagem, separação, recuperação de

alguns materiais, como plástico, excede o custo do material virgem.
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2. Tipos de Materiais nos Veículos: a diversidade e complexidade dos

materiais usados tornam um desafio o sistema de separação. As

áreas de Projetos de Engenharia das empresas estão reduzindo o

número de tipos de materiais. Esta tendência associa performance,

economia de energia, segurança e custos baixos.

3. Competência nas Exigências dos Projetos dos Veículos: existe

uma forte pressão nas áreas de Projetos de Engenharia para aumento

de durabilidade e redução dos custos dos reparos. Desmontagens

inteligentes e o impacto ambiental dos materiais terão que ser levados

em consideração nos desenvolvimentos dos novos projetos.

4. Capacidade para Separação dos Materiais: a falta de capacidade

tecnológica para separar peças não metálicas poderá limitar a reci-

clagem em 2020. Os custos de pesquisa e desenvolvimento são altos e

levam tempo.

5. Materiais Perigosos: os riscos de contaminação pelos resíduos

resultantes dos ELV, como metais pesados, ainda são um desafio nos

projetos e uma forte pressão da população e ambientalistas.

6. Capital Necessário para Construção de Infra-estrutura: será neces-

sária uma expansão significativa para aumentar a capacidade de

recuperação de materiais de diferentes tecnologias, como células de

combustíveis e sistemas mistos como plástico-metal.

7. Custo de Coleta, Transporte e Fornecimento de Materiais: uma

indústria de reciclagem economicamente viável depende dos custos de

coletagem, transporte e suficiente material disponível. Os recicladores

deverão estar localizados próximos aos grandes mercados fornecedores.

8. Impacto das Regulamentações: nos Estados Unidos, a reciclagem

dos ELV são dirigidas pelo mercado ou pelas legislações de cada

Estado. Na Europa e no Japão, a legislação direciona as exigências

para a eliminação de depósitos de resíduos, responsabilização e

penalização por problemas ambientais e encoraja as empresas para a
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reciclagem. Com os produtos globalizados, estas exigências, mais

fortes, deverão ser padronizadas por todo o mundo.

9. Opinião dos Consumidores: o grau de preocupação e exigências

relativas ao meio ambiente deverá direcionar a visão de uma empresa

e seus produtos perante a comunidade.

10. Fatores Imprevistos: fatores técnicos, econômicos e sociais podem

influenciar a viabilidade ou não de projetos para reciclagem. Por

exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis impacta na tendência

de uma maior economia de energia e isso aumenta a expectativa de vida

dos veículos.

A inter-relação destes fatores está mostrada na Figura 14.

FIGURA 14 - INTER-RELAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS FATORES

FONTE: Uherka (2001, p.3)

2.11.1 Metas e Objetivos para Reciclagem dos Veículos em Fim de Vida

As comunidades voltadas à reciclagem dos veículos projetam um cenário

em que somente 5% dos veículos em fim de vida irão para depósitos e aterros, isto
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é, 95% serão reutilizados ou transformados conforme mostra a Figura 15

(STAUDINGER, 2001, p.12).

FIGURA 15 - OBJETIVOS DAS ETAPAS NO PROCESSO DE RECICLAGEM PARA ALCANÇAR 95% RECICLABILIDADE

FONTE: Uherka (2001, p.8)

2.11.2 Estratégias para Atingir 95% de Reciclabilidade

A superação dos desafios para aumentar a reciclabilidade, exigirá uma

estratégia cuidadosa e dedicada das organizações envolvidas (UHERKA, 2001, p.10).
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� Trabalho conjunto e divisão dos custos para pesquisa e desenvol-

vimento de infra-estrutura para reciclagem das organizações publico

privadas.

� Incorporar o reuso, reindustrialização e a reciclagem dentro dos projetos

dos novos veículos. Isto deve incluir a racionalização do número de

materiais diferentes.

� Reciclar o mais cedo possível.

� Manter a flexibilidade dos processos de reciclagem.

� Desenvolver meios automáticos para recuperar a maior parte dos

materiais.

� Enfatizar a pesquisa na identificação, separação e recuperação dos

materiais.

� Focar as pesquisas em materiais de difícil reciclagem hoje em dia.

� Desenvolver o uso de materiais recuperados através de testes e

ensaios.

� Encorajar o investimento em infra-estrutura necessária à reciclagem.

� Desenvolver meios para redução/eliminação e identificação dos

materiais perigosos.

� Considerar os critérios dos requisitos da reciclagem no desenvolvimento

de novas tecnologias.

A estratégia, portanto, deve ser traçada o mais cedo possível e é

fundamental para se atingir esta meta de reciclabilidade.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido realizando-se, inicialmente, uma revisão

bibliográfica sobre o estado da arte do desempenho e das estratégicas de algumas

montadoras de automóveis instaladas no Brasil e de suas cadeias de produção. O

objetivo foi identificar as principais ações para atendimento às normas ambientais e de

regulamentações relacionadas ao setor automobilístico e descrever a estruturação da

indústria automobilística nacional e internacional sobre este tema.

A pesquisa de campo constituiu-se, em um primeiro momento, na iden-

tificação dos recicladores de materiais plásticos no Brasil, fornecedores da

indústria automobilística. A seleção destes recicladores foi feita a partir da busca

em sites na internet e através de revistas especializadas, obtendo-se dessa forma

uma lista com alguns recicladores de plásticos que atuam no Brasil. Os sites

consultados foram o da Plastivida e o do Cempre.

A Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos foi fundada em 1994 e

representa a cadeia produtiva do setor para divulgar a importância dos plásticos na

vida moderna e promover sua utilização de maneira correta, mostrando a importância

da contribuição da cadeia produtiva dos plásticos para o bem-estar da sociedade

brasileira. Dispõe de um patrimônio de conhecimentos úteis a legisladores, edu-

cadores, industriais, recicladores, acadêmicos, estudantes e população em geral. A

Plastivida faz parte do Plastics Global Meeting, encontro mundial das entidades

congêneres da Comunidade Européia, Estados Unidos, Canadá, Japão, México,

Argentina, Austrália e China, compartilhando novos conhecimentos e tendências

(VALLES, 2006, p.29).

O CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) foi fundado em

1992 e é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da reciclagem

dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo. Mantido por empresas

privadas de diversos setores, como Carrefour, Alcoa, Coca-Cola Brasil, Kraft Foods
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Brasil, Philips, Procter & Gamble, Tetra Pak, Unilever Brasil, seu papel é conscientizar

a sociedade sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de lixo por

meio de publicações, pesquisas técnicas, seminários e bancos de dados. Os

programas de conscientização são dirigidos principalmente para formadores de

opinião, tais como prefeitos, diretores de empresas, acadêmicos e organizações não-

governamentais (VALLES, 2006, p.30).

Primeiramente foi consultada a base de dados da Plastivida, onde a

busca foi um pouco difícil, pois é possível selecionar somente um tipo de plástico

por vez ou todos de uma só vez, mas incluindo o PET, EVA, entre outros materiais

plásticos que não eram objeto desta pesquisa. Desta maneira foram selecionados

todos os materiais plásticos e o Estado de São Paulo.

O resultado apontou 223 recicladores de plásticos naquele Estado. Com

esta busca, porém, não foi possível saber qual o material plástico que o reciclador

trabalhava, já que os dados obtidos para cada reciclador não informam os dados

técnicos dos materiais e processos envolvidos, conforme exemplo abaixo

(PLASTIVIDA, 2006).

Ambiental Recicladora

Rod. Regis Bittencourt - Km 284 - nº 71531- SP

Tel.: (11) 4704-7355

Contato: Sr(a). Michele

Consultou-se, então, a base de dados do Cempre (CEMPRE, 2006). A

busca permitiu selecionar a região do Brasil e o tipo de material que a empresa

recicla. Assim, selecionou-se a região sudeste e o tipo de recicladores de plásticos.

O resultado apontou 354 empresas que atuam neste setor.

Para cada reciclador foi relacionado o nome da empresa, localidade,

contato, material utilizado, forma de venda e forma de compra, conforme apresentado

no Quadro 1.
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QUADRO 1 - EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE UM RECICLADOR NA BUSCA DO CEMPRE

GARINFIO COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE PLÁSTICOS DE ENGENHARIA LTDA. ME

Endereço: Rua Cabo Antônio Pinton, 66

Contato: Silvio / Fernanda

Bairro: Parque Novo Mundo CEP: 02186000

Cidade: São Paulo Estado: SP

Tel.: (11) 6955-0078 / (11)6954-1057 Fax:

E-mail: garinfio@uol.com.br
Site: http:///

TIPO: RECICLADOR

Materiais

Plástico

Comercialização:

Material Reciclado

Material:

PVC, PP, PVC flexível, PP rígido

Forma de Venda:

Pellets, Granulado

Forma de Compra:

Triturado

FONTE: CEMPRE (2006)

Em seguida, consultou-se a revista Plástico Industrial, a qual traz atualidades

sobre os plásticos, as novidades do mercado mundial e nacional, e fornece estudos

aprofundados a profissionais, pesquisadores e pessoas especializadas na área de

polímeros (VALLES, 2006, p.31). A edição de outubro de 2006 foi consultada a qual

forneceu uma tabela com 99 recicladores, onde foram apresentados dados da empresa,

resinas que processam, origem, forma, quantidade de moinhos e extrusoras, além da

capacidade mensal (REVISTA PLÁSTICO INDUSTRIAL, 2006, p.102-109).

A partir das fontes citadas acima, a seleção foi feita considerando-se os

plásticos mais comumente utilizados na indústria automobilística: PP e PE rígidos,

PS, PA, e restingindo-se a busca ao Estado de São Paulo devido aos seguintes

fatores: pela proximidade para eventuais visitas, por ter a maior quantidade de

recicladores e a maior quantidade de indústrias automobilísticas.

Desta seleção obteve-se um total de 90 recicladores. Foi feita uma

planilha com os dados de cada empresa e os respectivos contatos (tabela 4
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Apêndice 1). Foram visitados os sites indicados por algumas delas e foi verificado

que das 90 (noventa) empresas listadas, 3 (três) trabalhavam com gestão de

resíduos industriais, 3 (três) não forneciam para automobilística e 4 (quatro)

realizavam apenas revenda, totalizando 10 (dez) empresas.

Foi elaborado um questionário inicial com 14 (quatorze) perguntas

(Apêndice 3) e também uma carta de apresentação, explicitando-se o objeto do

estudo (Apêndice 2), os quais foram enviados, via e-mail, aos 80 recicladores da

lista (já desconsiderando-se as 10 (dez) acima), obtendo-se somente 1 resposta da

empresa Plásticos Raposo (Apêndice 4). Nesta resposta foi oferecida uma

oportunidade de visita à empresa, a qual foi realizada, observando-se todo o

processo de reciclagem e toda a dinâmica de funcionamento da empresa. Como o

índice de retorno dos questionários foi muito baixo, as questões foram refeitas,

reduzindo-as a apenas 7 perguntas objetivas (Apêndice 5). Alterou-se também a

estratégia de abordagem, entrando-se em contato por telefone com cada um dos

recicladores listados. Novamente o objetivo desta pesquisa foi exposto ao

responsável indicado no site e também foi apresentada a área de atuação da

pesquisadora responsável pela execução do trabalho e a montadora, a fim de

aumentar sua confiança na confidencialidade dos dados, destacando-se inclusive

que o questionário foi refeito de maneira a facilitar as respostas. Foram confir-

mados os endereços de e-mail e os questionários foram reenviados a todos os

recicladores. Entretanto, novamente o índice de resposta foi baixo, obtendo-se

apenas mais 3 (três): empresa Dufaplast (Anexo 1), empresa Ambientall (Anexo 2)

e da empresa Plastcora (Anexo 3).

Para se obter mais dados para esta pesquisa, foi estabelecido contato

com o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), no Rio de Janeiro, por meio da Dra.

Heloísa Medina, a qual informou que havia um trabalho de levantamento realizado

em 2006 junto aos recicladores. Este trabalho focou os recicladores de Polipro-

pileno (PP) e teve como objetivo conhecer a empresa, os tipos de plásticos com

que trabalhavam e seus tipos de processo (VALLES, 2006, p.10).
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Com os resultados da pesquisa com os recicladores de PP (polipropileno)

e também com as respostas que foram recebidas, a pesquisa de campo foi

direcionada na verificação do porquê desta dificuldade em se obter informações.

Para tal redirecionamento foi importante o fato de que os fornecedores de

autopeças seriam uma grande fonte de material para os recicladores, por pos-

suírem gralhas de injeção, refugos internos do processo, além do retorno de peças

dos clientes.

Em um primeiro momento se buscou os fornecedores de autopeças

plásticas, com quem também se realizou a pesquisa, feita por telefone.

Por fim, foi preparado um questionário para os responsáveis pela validação

dos materiais nas montadoras (Apêndice 9). Esta abordagem foi necessária para se

identificar carências vividas pelas montadoras e levantar as dificuldades por elas

encontradas. É importante ressaltar que as empresas Ford Motor Company do Brasil

e a Renault do Brasil foram bastante receptivas e forneceram importantes informações

para a execução do presente trabalho. Durante a execução da pesquisa, a autora

deste trabalhou nas duas montadoras, Renault e Ford, possibilitando a obtenção de

várias informações utilizadas nesse texto.

Com estes dados obtidos foi possível obter-se várias informações que

estão apresentadas e discutidas no capítulo 4.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No Quadro 2 está representada a síntese dos dados obtidos junto às

empresas recicladoras que responderam ao questionário enviado. Somente 4

respostas foram obtidas. Todas as empresas possuem uma produção mensal

média de 1000 t./mês. Comparando-se os processos de produção, na Figura 16,

está mostrado que todos contemplam a moagem e a extrusão, sendo que 75% das

empresas contam também com a separação. Existem variações nestas etapas

devido à procedência e o tipo de polímero, além das diferenças de investimentos e

equipamentos utilizados nas plantas de processamento (SPINACÉ, 2005, p.3-5).
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FIGURA 16 - SÍNTESE DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO - RECICLADORES

Considerando-se as fontes de plásticos para a reciclagem, 75% recebem

plásticos de indústrias de autopeças e de pós-consumo, 50% recebem de

petrolífera, embalagem e eletrônica e 25% de civil e irrigação, conforme mostrado

na Figura 17.
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FIGURA 17 - SÍNTESE DAS FONTES DE PLÁSTICOS - RECICLADORES

Na Figura 18 fica evidenciado que a indústria de autopeças, juntamente com

a indústria de embalagens, são os principais clientes para 50% destas recicladoras.

50% 50%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autopeças Embalagem Outras Eletrônica Petrolíferas Pós-Consumo

Clientes

FIGURA 18 - SÍNTESE DO 1O MAIOR CLIENTE - RECICLADORES

Já em relação às dificuldades encontradas pelos recicladores em se tra-

balhar com autopeças (Figura 19) o baixo preço pago e a alta exigência em qualidade

foram citados por 50% dos entrevistados como sendo os maiores empecilhos.
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FIGURA 19 - SÍNTESE DAS DIFICULDADES DOS RECICLADORES EM TRABALHAR COM AUTOPEÇAS

A maior dificuldade da atividade é a contaminação por outros polímeros,

vidros, papel, metais e solventes como óleo, água, gasolina, glicol (PLASTICS

RESOURCE, 2006) e o alto custo energético, para 50% das empresas entrevistadas,

conforme mostrado na Figura 20. Para o restante, a falta de incentivos fiscais também

foi considerada importante.
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FIGURA 20  - SÍNTESE DAS DIFICULDADES N° 1 NA ATIVIDADE DE RECICLAGEM
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Pelo fato de que poucas empresas responderam à pesquisa, a amostragem

foi baixa, não se podendo, portanto, chegar a uma conclusão definitiva. O índice de

resposta obtido foi de 5% (4 responderam a uma pesquisa enviada a 80 recicladores),

não muito inferior do índice de resposta da pesquisa trazida na revista Plástico

Industrial, a qual possui edição mensal e é bem conceituada no setor de plásticos.

Nela, 99 recicladores responderam a uma pesquisa enviada a 511 empresas, ou seja,

um índice de resposta de 19% (REVISTA PLÁSTICO INDUSTRIAL, 2006, p.100).

Na Figura 21 estão apresentadas as principais dificuldades de

funcionamento das atividades de reciclagem no Brasil, conforme trabalho de

levantamento realizado por Alexandre Valles, em 2006, junto aos recicladores.
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FIGURA 21 - PRINCIPAIS DIFICULDADES APONTADAS PELOS RECICLADORES EM SUAS ATIVIDADES

FONTE: Adaptado de Valles (2006, p.47)
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QUADRO 2 - SÍNTESE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO AOS RECICLADORES

FORNECEDOR RAPOSO PLÁSTICOS AMBIENTALL PLASTCORA DUFAPLAST

Data de Criação 1989 Não Informado 1958 1997

Número de Funcionários 120 Não Informado 15 15

Volume de Produção 1200 t./mês Não Informado 1000 t./mês 1000 t./mês

Materiais Utilizados PP, PE, PES, ABS, Nylon, PEAD / PEBD ABS, PC, Nylon PP, PES, ABS, PEAD / PEBD PP, PE, PC, PES, ABS, Nylon, PEAD / PEBD

Recicla Peças Pintadas Não Sim Não Não

Pré Lavagem

Moagem X X X X

Lavagem X

Secagem X

Extrusão X X X X

Separação X X X

Processos de

Produção

Outras Peletização

Autopeças X X X

Petrolífera X X

Eletrônica X X

Embalagem X X

Pós-Consumo X X X

Fontes de Plástico

Outras X (civil, irrigação)

Autopeças 1 1 3

Eletrônica 2

Embalagem 3 1 1

Petrolífera 2
Clientes

Outras 2 (brinquedos) 3 (pós consumo) 2 (irrigação)

3 (civil)

Dificuldade para trabalhar com Autopeças Preço pago baixo; Requisitos Qualidade e

Certificação Ambiental

Falta de Contrato de Fidelização,

Preconceito, Procedimentos Instáveis

Preço pago baixo, Muita

exigência na qualidade

Sem dificuldades

Contaminação 2 1 1 3

Alto Custo Energético 1 4 2 1

Logística 3 2 4 3
Dificuldade da

Atividade
Falta de Incentivos

Fiscais

1 3 3 2
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Valles (2006, p.47) evidenciou que 67% dos recicladores consideraram a

indisponibilidade de material como a maior dificuldade encontrada, empatando

também com impostos elevados (67%). Além de favorecer a migração constante do

tipo dos materiais a reciclar, geram também informalidade nessas empresas. Como

exemplo, contatou-se uma empresa recicladora de plástico, identificada dentro da

busca realizada nos sites da Plastivida (PLASTIVIDA, 2006), do Cempre (CEMPRE,

2006) e na Revista Plástico Industrial (REVISTA PLÁSTICO INDUSTRIAL, 2006, p.102-

109). Foi informado pelo dono desta empresa, que a mesma havia mudado o tipo de

material que reciclava (plástico), por não haver volume de matéria prima suficiente. O

material que recicla atualmente é latinhas de alumínio e os equipamentos utilizados

são os mesmos de quando reciclava plásticos.

Com o levantamento de Valles (VALLES, 2006, p.47), a pesquisa de

campo foi direcionada para os fornecedores de peças plásticas, a fim de se

verificar a dificuldade em se obter material para a reciclagem.

Foi realizada a pesquisa junto aos fornecedores de autopeças plásticas.

Todos possuem um fluxo próprio de reciclagem, sem a necessidade de se recorrer

aos externos.

No Quadro 3 estão mostrados os resultados obtidos junto aos fornecedores

de peças plásticas.
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QUADRO 3 - SÍNTESE DOS RESULTADOS COLETADOS DURANTE AS ENTREVISTAS

FORNECEDOR PEÇAS QUE FAZ
MATÉRIA PRIMA

UTILIZADA
RECICLA

ENVIA PARA

RECICLADOR OU

POSSUI MOINHO

SE POSSUI MOINHO

INTERNO, QUAIS OS

MOTIVOS. VIDE (1)

QUAIS

PROCESSOS DE

RECICLAGEM

POSSUI

CONTATO DA

EMPRESA
OBSERVAÇÕES

Autometal Calotas, Colunas,

Consoles, Caixa de

Bateria, Package Tray,

Portinhola de Combustível.

PP; PA + Fibra; ABS;

PP + Carga

Sim Moinho Interno  Contaminação Moagem Edson Fantini Moinho ao lado da

injetora

Plascar Parachoques, Painéis de

Instrumento, Consoles.

PP; ABS Sim Moinho Interno Transporte

Contaminação

Moagem

Separação

Alexandre Ito Moinho junto à

injetora

Eldorado Reservatórios, Colunas,

Grelhas.

PP; PE; POM; PA Sim Moinho Interno Transporte

Contaminação

Moagem

 Separação

Heitor Camargo Moinho em local

separado

ITW Portinhola de combustível,

Clips, Fixadores em geral.

PA; POM Sim Moinho Interno Contaminação Moagem Ariosto Moinho junto à

injetora

Plásticos Mauá Covers, Suportes,

Cinzeiros

PP; ABS; PA Sim Moinho Interno Contaminação Moagem

Separação

Valdir Costa Moinho em local

separado

Plásticos Müeller Porta Pacotes, Colunas,

Reservatórios, Boot

Câmbio

PP; PA; POM; PE;

PVC

Sim Moinho Interno Contaminação Moagem

Separação

Marcos Magalhães Moinho em local

separado

Plastic Omnium Parachoques, Caixa de

Roda, Guia de Roda,

Suporte Lateral, Friso de

Porta.

PP Sim Moinho Interno Transporte Moagem

Separação

Leandro Reis Moinho em local

separado

Mollertech Bollhoff Revestimentos Internos de

Estribos, Passagem de

Rodas Externa,

Componentes para

Bancos.

PP; ABS; Nylon;

PVC; PP/PE;

ABS/PC

Sim Moinho Interno Transporte

Contaminação

Moagem Grace Radazynski Moinho em local

separado

Simoldes Plásticos Painéis de Porta,

Revestimentos Internos,

Colunas, Protetores de

Rodas, Fachadas Internas.

PP; PE; PC; ABS;

Nylon

Sim Moinho Interno Transporte

Contaminação

Moagem Francini Saldanha Moinho em local

separado

(1)  Logística e transportes; dificuldade no processo de limpeza e contaminação; falta de incentivos fiscais; alto custo energético.
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Todos os fornecedores de peças plásticas pesquisados reciclam peças

não conformes rejeitadas em seu processo interno de fabricação e produtos não

conformes retornados de clientes, conforme representado na Figura 22. A Figura

23 mostra que todos reciclam internamente, possuindo, para tanto, moinhos dentro

de suas empresas. Os moinhos são utilizados na etapa de moagem, que faz parte

do processo de reciclagem mecânica (SPINACÉ, 2005, p.5).

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sim Não

Recicla

FIGURA 22 - RECICLAGEM - FORNECEDORES
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Possuir Moinho Interno

FIGURA 23 - MOINHO INTERNO
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A localização dos moinhos varia em cada fornecedor. De acordo com o

mostrado na Figura 24, em 66% deles o moinho fica localizado ao lado da injetora

e para o restante, 34%, o moinho encontra-se em local separado.

66%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sim Separado

Moinho do Lado da Injetora

FIGURA 24 - LOCALIZAÇÃO DOS MOINHOS

Apenas dois motivos, para se reciclar internamente, foram apontados por

esses fornecedores: contaminação e transporte. Os contaminantes são sujeiras,

misturas, outros solventes como água, gasolina, óleo e glicol (PLASTICS RESOURCE,

2006). Uma reciclagem de qualidade é conseqüência de uma separação eficaz dos

vários tipos de plásticos e contaminantes. E esta separação é dificultosa (ROLIM,

2000, p.42-44). A Figura 25 mostra que a contaminação foi citada por 89% dos

entrevistados como um dos motivos de se ter um moinho interno. Já para 44%, a

contaminação representou o único motivo para se reciclar internamente. No caso do

transporte, ele foi citado por 56% como um dos motivos de se ter moinho interno, mas

somente 11% dos entrevistados justificaram a presença do moinho unicamente por

causa do transporte. Desta maneira, a questão da contaminação é o maior motivo da

presença de um fluxo interno de reciclagem nos fornecedores de autopeças plásticas,

seguida pela dificuldade de transporte.
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Motivos da Reciclagem Interna

FIGURA 25 - MOTIVOS DA RECICLAGEM INTERNA - FORNECEDORES

Tendo em vista os processos de reciclagem, pode ser visto, de acordo

com a Figura 26, que 100% dos fornecedores possuem a moagem e 55% possui

também a separação em seu fluxo de produção. A separação é a etapa

determinante da qualidade da reciclagem (SPINACÉ, 2005, p. 4).

100%

55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Moagem Separação

Quais Processos de Reciclagem Possui

FIGURA 26 - PROCESSO DE RECICLAGEM - FORNECEDORES

Da lista de fornecedores mostrados no Quadro 3, visitaram-se 3 forne-

cedores: a Plastic Omnium, a Mollertech Bollhoff e a Simoldes Plásticos, a fim de
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conhecer a empresa e também colher mais dados sobre o processo de reciclagem

que utilizam. Os respectivos relatórios de visitas foram gerados (Apêndices 6, 7 e 8,

respectivamente). Utilizou-se também o questionário elaborado para tal Pesquisa

(Apêndice 5) e os dados coletados estão sintetizados no Quadro 4.

Conforme mostrado na Figura 27, os fornecedores de autopeças plásticas

visitados possuem uma produção anual maior que 1.000 toneladas.

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

> 1000t/ano Não Informado

Volume de Produção

FIGURA 27 - VOLUME DE PRODUÇÃO - FORNECEDORES

A porcentagem de reciclagem nas empresas varia de acordo com o

processo que cada uma possui, conforme mostrado na Figura 28. A empresa

Bollhoff, que pinta uma parte muita pequena de suas peças, possui 2% de

reciclagem em sua empresa. A Plastic Omnium, que pinta a maior parte de suas

peças, possui uma taxa de reciclagem de 10%. Esta diferença na taxa deve-se ao

refugo inerente a cada processo que para a injeção gira em torno de 3% e para o

processo de pintura é de cerca de 7%, de acordo com os dados obtidos em campo.
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10%

12%

Mollertech Plastic Omnium Simoldes - não informado

Porcentagem que recicla

FIGURA 28 - PERCENTUAL DA RECICLAGEM INTERNA - FORNECEDORES

Dentre eles, foi verificado que 67% reciclam para atender às Regulamen-

tações Ambientais e o restante visa à redução de custos, conforme mostrado na

Figura 29. Todos eles reciclam inclusive peças pintadas, sendo que 33% as utilizam

em sua produção, porém em peças menos nobres, e o restante deles, revende.
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33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Regulamentação Ambiental Redução de Custos

Porque Recicla

FIGURA 29 - MOTIVOS DA RECICLAGEM
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Quando foram questionados sobre os motivos da reciclagem interna,

novamente vieram dois únicos motivos: a contaminação e a logística, sendo que

esta última foi citada como a mais importante por 100% dos fornecedores visitados,

conforme mostrado na Figura 30.

100%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Logística Contaminação

Motivos da Reciclagem Interna

FIGURA 30 - MOTIVOS DA RECICLAGEM INTERNA

A origem do material é comum a todos eles e é composta por gralhas de

injeção, peças não conformes do processo e peças retornadas dos clientes. No

caso das gralhas de injeção, as mesmas são consideradas materiais virgens, pois

não participam do processo de injeção.

A aplicação do material reciclado depende de cada cliente. A maioria das

montadoras permite o uso desses materiais somente em peças não nobres ou

também chamadas peças inferiores. Exemplos de peças com material reciclado

são passagem de roda, externa, caixas de roda, suportes lateral e central,

protetores de carter e motor. A porcentagem aceitável desse material, no entanto,

varia de montadora para montadora.



67

QUADRO 4 - SÍNTESE DOS RESULTADOS COLETADOS DURANTE AS VISITAS TÉCNICAS

FORNECEDOR MOLLERTECH SIMOLDES
PLASTIC

OMNIUM

Data de Criação 1999 1999 2000

Origem Alemã Portuguesa Francesa

Número de Funcionários 130 195 230

Volume de Produção 1728 t./ano 1100 t./ano

Volume que Recicla 36 t./ano 112 t./ano

Por que Recicla Redução de Custos Regulamentação Ambiental Regulamentação

Ambiental

Materiais Utilizados PP, ABS, PVC, Nylon, PE/PP, ABS/PC PP, PE, PC, ABS, Nylon PP

Recicla Peças Pintadas Sim, revende Sim, revende Sim

Logística 1 1 1Motivos da Reciclagem

Interna Contaminação 2 2

Origem do Material Gralhas de injeção,

Peças não

conformes, Peças

retornadas do

cliente

Gralhas de injeção, Peças não

conformes, Peças retornadas do

cliente

Gralhas de injeção,

Peças não conformes,

Peças retornadas do

cliente

Aplicação do Material Passagem de Roda

Externa

Caixas de Roda Caixas de Roda,

Suportes Lateral e

Central, Protetores de

Carter e Motor

Falta de pessoas

especializadas nas

montadoras

X X

Restrições Produto Resistência ao

choque, Xenontest,

Fluidez

Aspecto Visual, Resistência do

Material, Flamabilidade, Fluidez

Alteração dimensional,

Aspecto visual,

Fluidez

Restrições para se utilizar

Material Reciclado em Peças

mais nobres
Restrições Processo Temperatura de

Injeção (fluidez, teor

de sólido)

Ciclo de Injeção, Tempo de

Máquina

Ciclo de Máquina,

Ponto de Fusão,

Matéria-Prima

contaminada

As restrições para se utilizar material reciclado em peças mais nobres

foram apontadas pelos fornecedores visitados. Para 67% deles, faltam pessoas

especializadas nas montadoras para se discutir o assunto e assim planejar uma

melhor utilização e otimização de materiais reciclados em peças técnicas.

Dependendo da porcentagem de reciclado, nem as características do produto nem

as de processo são alteradas, como visto no estudo com os parachoques de PP

(polipropileno) que permitiram até 30% de reciclado (FERNANDES, 2007, p.1-6). A

necessidade de parceria entre fornecedores e montadoras é para se determinar

esta porcentagem ideal, garantindo os principais parâmetros de processo que

impactam na qualidade do produto final. Tais parâmetros são tempo de injeção,
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tempo de resfriamento, temperatura do molde, temperatura da máquina, velo-

cidade de injeção e pressão de injeção (GALDAMEZ, 2004, p. 3-5).

Também foi abordada a questão das restrições do uso de materiais

reciclados que impactam o produto. Dependendo das porcentagens de reciclado

utilizado, as propriedades mecânicas e a resistência do material são alteradas,

afetando a fluidez do material, a resistência ao choque, a flamabilidade, além de

seu aspecto visual. Para peças técnicas e de aspecto, tais propriedades mecânicas

e de aspecto são determinantes, pois garantem a alta qualidade técnica do produto

(MARTINS, 1999, p.28).

O processo por sua vez também foi considerado, visto que há mudanças

nos parâmetros de injeção quando da utilização de materiais reciclados, que alteram a

fluidez do material e o teor de sólido, afetando o ciclo de injeção, o tempo de máquina,

a temperatura de injeção e assim o ponto de fusão. O aumento da quantidade de

reciclado utilizado aumenta a viscosidade do plastificado e, assim, afeta a temperatura

de injeção, sendo necessário aumentá-la (FERNANDES, 2007, p.1-6). Também a

presença de matéria prima contaminada afeta no processo de injeção.

Os dados coletados nas pesquisas com os responsáveis pela validação

dos materiais nas montadoras no Brasil (Engenharia de Materiais) foram

compilados e estão mostrados no Quadro 5.

Foi constatado que tanto a Ford quanto a Renault utilizam materiais

recicláveis e também peças com materiais reciclados em seus veículos. A

porcentagem aceita varia conforme o material e a peça a ser concebida. Há peças

como as de aspecto e as peças denominadas técnicas onde não se permite

nenhuma quantidade de material reciclado. A Ford permite a utilização desses

materiais em isoladores acústicos, em carpetes e em plásticos diversos, determi-

nando nas especificações do produto a porcentagem de material reciclado aceita.

Nos carpetes, o PET é largamente utilizado. Já a Renault especifica quais as peças

que hoje contêm material reciclado e em qual proporção, como por exemplo,
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passagem de roda, defletores e alguns componentes do parachoques dianteiro e

do painel de instrumentos.

Na visão das montadoras, as barreiras para a utilização de materiais

secundários em peças mais nobres deve-se principalmente à performance dos

materiais, que necessitam de uma alta qualidade, como por exemplo a alta rigidez,

propriedade esta não atendida pelos materiais reciclados. Ainda nesse campo de

barreiras, foi exposta também a questão da disponibilidade do material no que se

refere a uma origem estabelecida e a um volume estável. Essa dificuldade

demonstra a preocupação em se aprovar uma peça com o material reciclado e

mantê-la durante a vida séria do veículo, utilizando esse mesmo material para que

garanta o cumprimento dos requisitos de performance quando de sua aprovação.

Para isto, é necessário que se conheça a fonte de matéria prima bem como sua

especificação e que se verifique a capacidade da mesma em atender o volume de

produção da montadora.

Foi demonstrada por ambas as montadoras consultadas neste trabalho uma

preocupação em aumentar a porcentagem de utilização de materiais recicláveis. No

entanto, há uma diferença clara no direcionamento de cada uma delas. A Ford busca

metas focadas em veículos e regiões, conforme disponibilidade de matéria prima e

tecnologia. A Renault busca atender legislações ambientais de maneira global, preo-

cupando-se em estudar possibilidades de aumento de materiais renováveis e reci-

cláveis em seus veículos, buscando o atendimento às metas da legislação ambiental.

A questão de materiais restritos foi abordada e funciona nas montadoras

de forma semelhante através de uma lista única chamada « IMDS » (international

material data system) em que todos os fornecedores de autopeças devem

cadastrar suas peças e respectivas composições e obter a aprovação ou não dos

materiais compostos por elas. No caso da reprovação, um plano de ação deve ser

apresentado para a substituição dos metais pesados presentes nas peças. Em

ambos os casos, de constatação de materiais proibidos e também de propostas de
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utilização de materiais recicláveis há uma parceria forte entre montadora e

fornecedores a fim de atingir as metas e assim atender a legislação ambiental.

QUADRO 5 - SÍNTESE DOS RESULTADOS COLETADOS NAS MONTADORAS

PERGUNTA FORD RENAULT

Há hoje materiais recicláveis em seus

veículos?

Sim Sim

As peças utilizadas hoje possuem materiais

reciclados?

Sim Sim

Qual a porcentagem aceita? Varia de acordo com o tipo de material.

Chega a mais de 60%, em peso, de

conteúdo reciclado.

Peças técnicas = 0%

Peças de Aspecto = 0%

Peças sem propriedades técnicas/aparência =

20% a 100%

Peças em que é permitida a utilização de

materiais reciclados

- Plásticos diversos

- Isoladores acústicos

- Carpetes

Plásticos como:

- Parachoque dianteiro

- Passagem de roda

- Defletor

- Convergente par. Dianteiro

- Painel de instrumento

Barreiras para a utilização de materiais

reciclados para peças mais nobres

- Performance dos materiais

- Disponibilidade do material com origem

estabelecida e volume necessário

(estabilidade de matéria prima)

- Quando uma peça requer o máximo de

qualidade ou propriedade, como alta rigidez

(material reciclado não assegura esta

propriedade)

Há estudos para se aumentar a utilização de

materiais recicláveis a fim de atender

legislações ambientais mundiais? Qual a

previsão (em %) desse aumento?

Sim, varia de acordo com cada programa e

a disponibilidade encontrada na região.

Sim, contemplam um aumento considerável na

utilização de materiais recicláveis e também

renováveis, para se atender a legislação

ambiental.

Em peças e veículos destinados a outros

países, existem exigências específicas de

proibição de certos materiais e incentivo

para utilização de materiais reciclados?

Sim, existe uma lista única de materiais

restritos para todos os países. Os objetivos

de reciclagem seguem uma estratégia

global adequada a disponibilidade de

matéria prima e tecnologia em cada região.

Sim. Países com regulamentações mais

severas restringem a utilização de

determinados materiais.

Existem sistemas de parceria com os

Fornecedores, em termos de desenvol-

vimento e proposição, para utilização de

peças produzidas com materiais reciclados?

Sim Sim
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CONCLUSÃO

Por meio desta pesquisa de campo foi possível concluir que há diversas

empresas de reciclagem de plásticos no Brasil, 354 localizadas no Sudeste, sendo

223 delas, no Estado de São Paulo. Essas empresas possuem um alto volume de

produção, em média 1000 t./mês, mas ainda permanecem em sua maioria desinte-

grada da reciclagem de autopeças. A reciclagem de plástico ainda está em fase de

estruturação e crescimento, diferentemente da Europa, onde existe uma indústria

forte de reciclagem de plástico estruturada e cujo desenvolvimento é dado em

paralelo às montadoras.

Os motivos desta distância iniciam-se na dificuldade de acesso aos

recicladores, dada pelo receio de expor seu processo e tecnologia aos concorrentes e

pelo fato desta atividade ser efêmera e o setor transitar sobre a informalidade. Isto é,

dependendo de valores e disponibilidade no mercado, esses recicladores mudam o

tipo de material que reciclam. A questão da exigência das montadoras quanto ao

respeito ao meio ambiente, exigências em qualidade e requisitos de engenharia

tornam esta integração ainda mais difícil, visto que é necessária uma alta qualidade do

material reciclado e que, para isto, a descontaminação deve ser rigorosa o suficiente

para garantir a qualidade do produto final.

No Brasil, as ações em direção à reciclagem fundamentam-se na

experiência das matrizes das empresas automobilísticas. A ação governamental é

para a renovação da frota de veículos inservíveis, por se tratar de um país com

idade média de utilização de veículos maior que a dos países desenvolvidos. A

regulamentação brasileira visa ainda à destinação de componentes como pneus e

baterias e projetos de lei que iniciam o estabelecimento de normas para o controle

dos resíduos plásticos no meio ambiente. Na Europa e no Japão há uma ação

governamental forte e uma consciência social sobre a proteção ao meio ambiente

que obrigam o desenvolvimento de ações das grandes montadoras em direção a
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reciclabilidade e à proibição do uso de metais pesados. No Japão, além disso, o

custo do petróleo e as restrições de espaço forçam o desenvolvimento de projetos

de reciclagem. Em contrapartida, nos Estados Unidos, com exceção do Estado da

Califórnia, não existem leis agressivas ligadas à exigência de recuperação e reci-

clagem de materiais. As restrições são mais fortes para fluidos, pneus e materiais

pesados. A consciência social está aumentando, principalmente pela preocupação

do aquecimento global e o governo começa a favorecer a pesquisa pela sua forte

dependência do petróleo. As chamadas Big Three (Ford, GM e Chrysler), por

iniciativa própria, iniciaram pesquisas conjuntas nessa direção.

 A dificuldade da atividade de reciclagem em relação ao volume instável de

matéria prima influi significativamente nesta distância encontrada entre montadoras e

os recicladores no Brasil. O material reciclável pára nos fornecedores de autopeças

que além de seus refugos internos, recebem peças não conformes retornadas das

montadoras e de concessionárias. Todo esse material é reciclado internamente,

poupando-se de gastos com transportes, evitando a contaminação dos materiais

envolvidos e zelando de perto pela qualidade do material reciclado. Com isso, encon-

tra-se um alto volume de material secundário, gerando mesmo que timidamente, um

novo mercado onde este material é vendido diretamente a indústrias de embalagens

domésticas e civis, entre outras.

Ainda há no Brasil dificuldades em se utilizar uma maior porcentagem de

material reciclado em autopeças plásticas. Sua aplicação limita-se a peças inferiores,

sem propriedades técnicas ou de aparência. Faz-se ainda necessário o controle

freqüente por parte das montadoras em relação às peças compradas do veículo. Há

casos, durante a série dos veículos, em que esses materiais são colocados nas peças

em proporções maiores que as aceitas pela montadora quando de sua validação,

gerando problemas de campo, apontados durante a garantia do automóvel. Assim, a

reciclagem quando realizada em conjunto (reciclador, fornecedor e montadora) pode

trazer benefícios, tais como economia de energia e água, mas se feita de forma

independente pode gerar problemas maiores, interferindo na qualidade dos veículos e

se tornando ainda mais prejudicial ao meio ambiente.
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Pelos dados obtidos nesta pesquisa, observa-se que ainda existem

muitos aspectos relacionados à reciclagem dos plásticos utilizados no setor auto-

mobilístico nacional, como a dificuldade de acesso aos recicladores, a indisponibili-

dade do material a reciclar, a deficiente parceria entre montadoras e fornecedores,

que fazem com que, no Brasil, falte a indústria da reciclagem. O atendimento a

Diretiva Européia e às Regulamentações ambientais em nosso país estão,

portanto, muito distantes do ideal.
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APÊNDICE 1 - PLANILHA DADOS RECICLADORES

continua

RECICLADOR NOME DO CONTATO EMAIL SITE TELEFONE CIDADE

Com. de Plásticos N. S. da

Penha

Jonathan Rodrigues plasticospenha@yahoo.com.br (11) 3455-0456/(11) 9674-2136 São Paulo

Cosmos Ildeu ipelicioni@ig.com.br (11)4978-1025/(11)7117-9965 Santo André

Crivellaro & Filhos Alex alex@crivellaro.com.br www.crivellaro.com.br (19) 3871-3080 Valinhos

Dufaplast Camila Akaji dufaplast@uol.com.br www.dufaplast.com.br (19) 3826-1855/(19) 3886-3228 Vinhedo

Eco Ambiental (gestão

resíduos ind.)

Laércio Lima laercio@eareciclagem.com.br www.eareciclagem.com.br (11) 4514-1351/(11) 4545-5274 Mauá

Eco Pet Demetrius Nápoles ecopet@wortex.com.br (19) 3246-1866 Campinas

Ecopolímeros (não para

automob.)

Alice alice@ecopolimeros.com.br www.ecopolimeros.com.br (11) 4135 2660/(11) 4135 1748 Taboão da Serra

EFLEX Enivaldo Ferreira eflex@hotmail.com Salto

Elinat Ycaro Paravati/Roberto Paravati elinat.elinat@terra.com.br (11) 55470311/(11) 55479523 São Paulo

Elmo Pedro Celso dos Reis elmo@vivax.com.br (19) 3405-2526/(16) 9668-3012 Americana

Embatextil Mike/Robson/ Carlos robson@brasilcoleta.com.br (11) 6947-3739/(11)6940-4054 São Paulo

Ernesto Robin Jr. Ernesto penalti@penatti.com.br (15) 226-2912 Sorocaba

Ethil Flávio Eduardo/ José Carlos (11) 6412-2776 Guarulhos

Europlast Eurides/ Renata/ Márcia euclidesferreira@ig.com.br (19) 3849-5207 Valinhos

Expansil Edson/Simone expansil@uol.com.br (11) 6141-9501 São Paulo

Flavio Penatti Flávio fpenatti@uol.com.br (19) 8181-7000/(19) 3421-8421 Piracicaba

Fortymil Paulo Fava/ Rodrigo fortrh@fortymil.com.br  calegre@fortymil.com.br www.fortymil.com.br (11) 4894-8934/35 Itatiba

Franplast (não p/automob.) Márcio franplast@franplast.com.br www.franplast.com.br (19) 3878-2017 Louveira

Garinfio Silvio/Fernanda garinfio@uol.com.br (11) 6955-0078/(11)6954-1057 São Paulo

GEPLAS Gerson Tozzi gersontozzi@terra.com.br (19) 34152719/78043296 Piracicaba

Global Roberto globalrecyclerp@yahoo.com.br (17)32266199/(17)91429592 S. J. Rio Preto

Goldenval Reinaldo goldenval@bol.com.br (19) 3871-5472 Valinhos

Granulados (não produz) Davi granulados@uol.com.br www.granulados.com.br (11) 9298-4488/(11) 9298-4488 São Paulo

Heldai Cecília heldai@uol.com.br (11) 5061-7142/(11)8256-9421 São Paulo

Hidroman Antonio Cunha sl.antonio@uol.com.br 013 97418481 Praia Grande

Incoplás Maria Tereza comercial@incoplas.com.br (16) 3375-2103 São Carlos

Intercolor Cely intercolor@uol.com.br (11) 4351-5646 S.B.C.

Irmãos Gomes Tiago Peres Gomes tiagoperesgomes@bol.com.br (11) 6965.6006/(11) 94138189 São Paulo
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APÊNDICE 1 - PLANILHA DADOS RECICLADORES
continua

RECICLADOR NOME DO CONTATO EMAIL SITE TELEFONE CIDADE

Itaqua Tony tony.plasticosdaniel@superig.com.br www.itaquatermoplasticos.com.br (11) 4640-2957/4595 Itaquaquecetuba

ITR Edson Ribeiro edsonribeiro@hotmail.com.br (19) 3572-1848 Leme

JC System Plastic Otaviro jcplastic@uol.com.br (11) 6412-4062/(11) 6693-3256 São Paulo

Marcia Maria Paiva Nosconi

ME

Jeferson/ Márcia marjeplas@yahoo.com.br (17) 3521-3099 Catanduva

Marilene de Oliveira

Machado ME

Eder ecoplast@splicenet.com.br 19 3572-2313/19 3572-1428 Leme

MasterColor (não produz) Cristiano José Arronchi master-color@uol.com.br

vania@mastercolor.com.br

wander@mastercolor.com.br

www.mastercolor.com.br (11) 4991-8864 Sto. André

MDS Plásticos André msplasticos@msplasticos.com.br www.plasticosmds.com.br (11) 4229-4499 São Caetano do Sul

Neuplast Carlos neuplast@uol.com.br 6499-1510/6499-1510 Guarulhos

Novo Ciclo Walter Battistel novociclo01@uol.com.br 11-6341-6734/11-6211-8569 São Paulo

Pallon Termoplásticos Daniela vendas@pallon.com.br www.pallon.com.br (11) 4066-6411/(11) 4056-7611 Diadema

Petec Valter Ghertman petrecicla@uol.com.br (11) 6482-4003/(11) 6488-7251 Guarulhos

Petronorte Polímeros (não

produz)

Fábio/ André petronorte@petronorte.com.br www.petronorte.com.br (11) 4198-7021 Barueri

PHF Plásticos (não produz) Paulo vendas@phfplasticos.com.br www.plasbossi.com.br 69651444/81755968 São Paulo

Plasbim josé bim plas-bim@hotmail.com 17-34216134/17-97053553 Votuporanga

Plasteco Plásticos Ismael plasteco@bol.com.br 1934432852/1934443989

Plasticora João Luiz Jorge Lopes plastcora@ig.com.br (11) 4648-2428/(11) 5524-8968 Itaquaquecetuba

Plásticos Araras Junior vendas@plastararas.com.br (19) 3542-1195 Araras

Plásticos Metalma José Inácio/ Sérgio sergio.vendas@metalma.com.br (11) 2124 9100 São Paulo

Plásticos Santa Terezinha Paulo Henrique pstlc@terra.com.br (19) 3413-0105 Piracicaba

Plásticos Torrecia e Molda Leo plasticostorrecia@superig.com.br (11) 6524-5421 São Paulo

Plásticos Valente Lurdes valentemoagem@terra.com.br valentemoagem@terra.com.br (11) 6412-9595 Guarulhos

Polibalbino Élcio Rogério qualidade@polibalbino.com.br www.polibalbino.com.br (11) 6482-0022 Guarulhos

R. Pieroni Ivo rpieroni@aol.com (11) 6957-5688 São Paulo

Recibrag Benedito dos Santos benesantos@hotmail.com (11) 4032-4679 Bragança Paulista

Reciclamac Robson Alves de Meneses robson_admeneses@hotmail.com 11) 6481-6021 Guarulhos

Reciclan Marcos/ Antônio Carlos reciclanplasticos@mdbrasil.com.br (17) 3343-5848 Bebedouro

Recicle-Ger. de Resíduos Antonio Morais recicleresiduos@bol.com.br (12) 9776-4092/(12) 3133-6868 Guaratinguetá

Reciplastik Rogério reciplastik@globo.com.br (19) 3894-3266 Indaiatuba
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conclusão

RECICLADOR NOME DO CONTATO EMAIL SITE TELEFONE CIDADE

Recyclean (não p/ automob) Luiza/ Mike recyclean@recyclean.com.br www.recyclean.com.br (11)40755000 Diadema

Recyclelix Maria recyclelix@superig.com.br (11) 6162-6577/(11)6162-2125 São Paulo

Reike Célia reikereciclagem@ibest.com.br (11) 6111.9084// (11)94090778 São Paulo

Replay Recicla Márcio Parra Casarini replayrecicla@uol.com.br (11) 4023-7137 Itú

Resilider (gestão resíduos

ind.)

Andreia financeiro@resilider.com.br www.resilider.com.br (11) 3621-5984/(11) 3621-7859 São Paulo

Retornável Leda Maria Lucarelli Padua retornavel@uol.com.br (11) 4012-5344

Santa Maria Sorocaba Viviane plasticostamaria@bol.com.br (15) 3225-2258 Sorocaba

SERC (gestão resíduos
ind.)

Elmer Simon de Moraes contato@sercreciclagem.com.br www.sercreciclagem.com.br (11) 44164-1206 Carapicuiba

Silva & Limberti José Carlos jcsrecicladora@ig.com.br (19) 3849-5171 Valinhos

Tecniplast Claudio/ Sebastião tecvinil@tecvinil.com.br (11) 6480-1777 Guarulhos

Termoplásticos Brasil Gervasio Santana Santos termoplasticosbrasil@terra.com.br (11) 4555-9506/(11)9541-1712 Mauá

Towner Marcia Maria marciaplast@bol.com.br 4227 1516/9557 0249 São Caetano

Trigo-Plast Sandro/Alan/Sérgio trigoplast@yahoo.com.br 4338-6151/7733-8082 São Bernardo do Campo

W Neves Waldemar Augusto Neves Jr. wnevesquimica@uol.com.br (11) 6912 8679 São Paulo

zquim quimica Sergio zquim@correios.net.br 17 - 32423234/17 - 32534725 Mirassol

Raitek Juliana juliana@raitek.com.br www.raitek.com.br (19) 3208-3982 Campinas

Plastital Paulo plastial@uol.com.br (11) 4198-4477 Barueri

Process José Carlos ou José Luiz process.tusa@uol.com.br 6331-5224 São Paulo

Recipoli Adriana recipoli@masterplast.com.br (41) 385-1753 São José dos Pinhais

JC System Otaviro jcplastic@uol.com.br (11) 6412-4062/(11) 6693-3256 Cumbica

Scalea Milton Bin scalea@scalea.com.br 41) 667-3322 Pinhais

A.D.N. Daniel berke@bol.com.br (11) 6107-6995 São Paulo

A.I.Rennova James A . D airennova@yahoo.com.br 4067-4495 ( 11)/9552-9174 (11) Diadema

adiplast@hotmail.com (11) 6941-6792 São Paulo

Ambiental Recicladora Sérgio dos Anjos contato@ambientalrecicladora.com.br www.ambientalrecicladora.com.br 47047355/77334283 Embu

Baruplast Vera Lúcia P.Baruqui baruplast@ig.com.br (11) 5068-1698/(11) 9784-8788 São Paulo

Blumenthal Ricardo blumenthalresiduos@hotmail.com (11) 6836-1865/(11) 5521-9165 São Paulo

C.B.J. Celso cbjplasticos@lexxa.com.br (19) 3266-8360 Campinas

C. Cirillo Tucano/ Samir s.cirillo@uol.com.br (11) 4578-5441 Mauá

Carlos Eduardo granulado@brturbo.com.br 83697134/64565495 Itaquaquecetuba

CAS Marcos Antonio casreciclaagens@casreciclagens.com.br (11)4194-4624/(11)4194-3373 Barueri

Drasa Liamara liamara@drasa.com.br (12) 3955-6000

Aredes Camila/Rosana patyplast@ig.com.br
aredes.reciclagem@terra.com.br

TRM Plasticos Carlos Roberto crmiraglia@trmplasticos.com.br
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APÊNDICE 2 - CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a),

Eu me chamo Renata, trabalho no setor de desenvolvimento de fornecedores

da Ford e estou realizando mestrado no Instituto de Engenharia do Paraná. O tema da

minha dissertação é a Reciclagem dos Plásticos na Indústria Automobilística. Para isso,

não estou trabalhando somente com as montadoras como Renault, Nissan e Ford, mas

também com o estudo dos materiais e principalmente, sobre as empresas que trabalham

com a reciclagem. Como recebi boas referências de sua empresa, gostaria de lhes fazer

um questionário, curto e objetivo (15 a 20 minutos), e também uma visita a fim de

conhecer o fluxo do processo. O objetivo é recuperar informações referentes às empresas

que fazem a coletagem, recuperação, transformação e fabricação de novas peças com

materiais reciclados. Eu asseguro que, alem do nome de sua empresa constar em

trabalho acadêmico de referência nacional, todas as informações serão confidenciais e

tratadas em forma de análise e estatística.

Obrigada pelo retorno e suporte.
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO INICIAL RECICLADORES

Destinatários:

Pesquisa para o Conhecimento da Situação
das Indústrias de Coleta, Recuperação,
Transformação e Fabricação de Novas

Peças com Materiais Recicláveis

N°: não gerado

Emitido e atualizado em: 21/09/2006 Registro

Instituo de Engenharia

do Paraná - IEP

Serviço:

Emissor:

Curitiba-Paraná-Brasil

Empresa: Data da Pesquisa:

Entrevistado: Função:

Endereço: Data de Criação da Empresa:

Sobre alguns temas, para qualificar seu nível de satisfação, você deve se

posicionar conforme 4 critérios: «Muito Insuficiente, Aceitável, Satisfatório, Muito

Satisfatório»

A argumentação em cada resposta é importante a fim de permitir a

identificação das causas raiz de satisfação ou de insatisfação, e então construir a

análise do trabalho.
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01) Como as restrições ambientais que cada vez mais obrigam que veículos tenham um

alto índice de reciclabilidade, reforçam a indústria de reciclagem?

Muito Insuficiente Aceitável Satisfatório Muito Satisfatório

01) Resposta/Comentários:

02) Existe uma organização formal das usinas de reciclagem? Qual o seu nível de

satisfação sobre troca de informações sobre novos mercados e tecnologias

dentro do setor de reciclagem?

Muito Insuficiente Aceitável Satisfatório Muito Satisfatório

02) Comentários:

03) O Brasil junto com o Japão, é considerado o maior em reciclagem de alumínio

(vindos de latas), como isso é em comparação com o plástico?

Muito Insuficiente Aceitável Satisfatório Muito Satisfatório
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03) Comentários:

04) Qual o volume de produção por ano de sua empresa e qual o número de

funcionários?

04) Comentários:

05) Quais os materiais utilizados em sua empresa:

PP PE PES PEAD/PEBD ABS PA, Nylon PVC PUR Outros

06) Quais são os processos de transformação para a reciclagem em sua indústria?

Exemplo: Pré-lavagem, Moagem, Lavagem, Secagem, Processamento.

06) Resposta/Comentários:

07)  Qual é a proporção de seus fornecedores de plásticos para a reciclagem?

Montadoras
Fornecedores de

Peças para Veículos

Indústrias de

Embalagem

Indústria

Eletrônica
Pós-Consumo

Outras

Indústrias

% % % % % %
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07) Comentários:

08) Um veículo é um produto composto de 20000 a 25000 peças. Como a indústria

automobilística favorece este tipo de trabalho? Quais as restrições para

trabalhar com estas grandes empresas? Qual o seu nível de satisfação?

Muito Insuficiente Aceitável Satisfatório Muito Satisfatório

08) Resposta/Comentários:

09) Quais as Principais Dificuldades da atividade de um modo geral. Numerar, os

itens abaixo, de 1 a 8, sendo 1 a maior dificuldade, e 8 a menor dificuldade.

NOTA ITEM

Alto Custo Energético

Dificuldade no processo de limpeza

Impostos Elevados

Indisponibildiade de material a ser reciclado

Coleta Seletiva precária na região

Contaminaçãopor outros materiais

Falta de Incentivos Fiscais

Outros
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10) Como é definida a rentabilidade ou não de um material para a reciclagem?

10) Resposta/Comentários:

11) Qual a proporção entre material reciclável e material recuperado que compõe

seu produto final?

Recicláveis Recuperados

% %

11) Comentários:

12) Por que ainda existem barreiras para a utilização de materiais reciclados para

peças mais nobres?

12) Resposta/Comentários:

13) Como se pode melhorar a qualidade de uma peça feita com material reciclado?

13) Resposta/Comentários:

14) Como a Pintura é um ponto crítico para a reciclagem de peças plásticas?
14) Resposta/Comentários:
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APÊNDICE 4 - RELATÓRIO VISITA A RAPOSO

A empresa foi visitada no dia 03/11/06. A empresa e seu respectivo

processo foi apresentado pelo Sr. Rodrigo Pereira, da área de Vendas. A Raposo

Indústria e Comércio de Plásticos fica na Estrada Municipal, n° 341, em Cotia, SP,

ocupando uma área de cerca de 11.000 m2. Fundada em 1989 estabeleceu-se

como uma empresa voltada para a área de reciclagem de materiais plásticos.

Realiza inclusive aditivação de EPDM, Fibra de Vidro, Talco e Carbonato

de Cálcio.

Além disso, desenvolve a cor de acordo com a necessidade de cada cliente

assim, o cliente pode comprar da Raposo o material reciclado colorido, já na cor de

seu produto final, sem alterar suas características. Para isso, o cliente fornece uma

amostra do produto final, e são feitos ensaios dentro do laboratório da Raposo.

Laboratório Raposo Amostras de Cor

O laboratório possui equipamentos para realizar ensaios nas amostras

vindas dos clientes e também testar corpos de prova, além da análise e

acompanhamento dos processos de produção, garantindo assim a qualidade do que

se é produzido.

Os materiais enviados aos clientes são acompanhados de certificados

que informam as características das matérias primas.

Os testes feitos no laboratório da empresa são:
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� Carga

� Cor

� Fluidez

� Impacto

� Densidade

O processo de produção para a reciclagem é composto por Moagem,

Lavagem, Secagem, Extrusão e Pelletização.

Os equipamentos existentes são moinhos, misturadores, extrusoras (mono e

duplas rosca) com corte na cabeça, peneiras vibratórias e sistema de pesagem

eletrônica, para garantir a uniformidade no processo de embalagens das resinas.

A fim de se entender o fluxo do processo ilustrado na próxima figura,

segue a descrição do processo.

� As borras petroquímicas são colocadas no moinho, e, após moídas,

caem em um funil e daí diretamente para uma embalagem tipo Big Bac.

� Seguem para a Lavagem, onde são jogadas em um tanque e lavadas

com sabão e sal.  A utilização do sal aqui é para verificar diferenças de

densidades do material.

� Passam por uma peneira manual para separar esses materiais.

� próximo passo é um misturador onde se adiciona o pigmento.

� Nessa etapa há pessoas treinadas em verificar a mistura, o tipo de

matéria prima e a cor. Caso haja necessidade, essa mistura sofre

ajustes, inclusive de cor.

� Segue para a extrusora, onde há uma tela que remove as impurezas.

Como esse equipamento possui corte na cabeça, depois de removidas as

impurezas, o material extrudado é cortado, já saindo em forma de pellets.

� Passa por uma tubulação, o material é seco e cai em uma peneira

vibratória onde se é retirado os refugos da peletização.
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� material sobe para um acumulador e cai direto na balança eletrônica

para ser pesado e embalado. Em seguida, é armazenado, conforme

mostra as fotos abaixo.

Pesagem e Embalagem Armazenamento

O fluxo do processo é ilustrado abaixo:

MOINHO

LAVAGEM

SEPARAÇÃO

MISTURADOR

VERIFICAÇÃO

SECAGEM

EXTRUSORA COM CORTE

PENEIRA VIBRATÓRIA

PESAGEM E EMBALAGEM
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Questionário

Seu volume de produção é em torno de 1200 toneladas por mês e a

empresa conta com 120 funcionários.

Com as exigências mais restritivas de legislações ambientais quanto à

reciclabilidade de veículos, a Raposo sentiu impacto em sua atividade em relação

ao aumento de produção para a indústria de autopeças, tendo papel significante

nesse crescimento, os parachoques.

Também se discutiu a questão da existência de uma organização formal

das usinas de reciclagem com objetivo de desenvolvimento conjunto e troca de

informações técnicas, mas o que se verifica é que há essa organização, porém

restringida unicamente ao nível de controle de preços. A reciclagem de plástico em

relação ao alumínio (vindos de latas) é muito insuficiente.

Há uma enorme gama de materiais utilizados na empresa, como o

Polipropileno (PP), Polietileno (PE), Poliestireno (PES), Polietileno de alta e baixa

densidade (PEAD/PEBD), Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) e Poliamida (PA)

como o Nylon.

A Raposo não recebe material pintado, somente material sem pintura. Isso

devido às dificuldades de se retirar a pintura, que é vista como um contaminante.

O processo de produção para a reciclagem é composto por Pré Lavagem,

Moagem, Lavagem, Secagem e Processamento.

Seus fornecedores de plásticos para a reciclagem são representados por:

� 70% indústria de embalagem

� 15% outras indústrias, como o petrolífera

� 10% indústria de peças para automóveis

� 5% pós consumo

Já seus clientes são:

� 45% indústrias de peças para automóveis

� 40% indústria de brinquedos

� 15% indústria de embalagem

A restrição para se trabalhar com as indústrias automobilísticas, para a

Raposo, é principalmente a exigência de certificação da qualidade. Também a
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certificação ambiental é uma restrição, mas ainda menos exigida que a da

qualidade. A questão do preço pode ser considerada também como uma restrição,

visto que se paga bem menos que o material virgem.

Para se definir a proporção entre material reciclado e material virgem em

seu produto final, a cor é um item determinante. Pode-se dizer que a proporção

varia entre 80% de material reciclado e 20% de material virgem. No caso de peças

para a indústria automobilística, somente são utilizadas as cores cinza ou preto, e

essas já vêm do petróleo. Nas borras do petróleo, após moídas é acrescentado um

pouco de borracha.

Ainda existem barreiras na utilização de materiais reciclados para peças

mais nobres e isso é observado pela Raposo devido a dois fatores:

� A aparência do produto final com material reciclado

� cheiro do material reciclado

Para se melhorar a qualidade de uma peça feita com material reciclado,

precisa-se:

� Misturar material virgem ao material reciclado

� Melhorar o processo de separação e descontaminação

Em relação às dificuldades da atividade de um modo geral, pode-se

classificá-las da seguinte maneira:

Maiores Dificuldades:

� Alto Custo Energético

� Impostos Elevados

� Falta de Incentivos Fiscais

Seguidos em ordem de dificuldade por:

� Contaminação por outros materiais

� Indisponibilidade de material a ser reciclado

� Dificuldade no processo de limpeza

A rentabilidade ou não de um material para a reciclagem gira em torno de

50% do valor da matéria prima virgem.
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APÊNDICE 5 - QUESTIONÁRIO RECICLADORES

Nome da Empresa: Data de Criação:

Número de Funcionários: Volume de Produção (t./ano):

1. Quais os materiais utilizados:

(   ) PP (   ) PES (   ) ABS (   ) PEAD / PEBD

(   ) PE (   ) PC (   ) Nylon, PA (   ) PVC

2. Recebe peças pintadas?

(   ) Sim (   )  Não, somente peças sem pintura.

(   ) Não aplicável, pois não compra peças.

3. Quais os Processos de Produção em sua empresa:

(   ) Pré- lavagem (   ) Lavagem (   ) Secagem (   ) Outros _______

(   ) Moagem (   ) Extrusão (   ) Separação

4. Quais as suas fontes de plástico para a reciclagem?

(   ) Autopeças (   ) Petrolífera (   ) Embalagem

(   ) Eletrônica (   ) Pós-Consumo (   ) Outras

5. Quais segmentos acima são seus maiores clientes?

1º ...................................... 2º............................................. 3º..........................................

6. Em poucas palavras, expor as dificuldades para trabalhar com indústria de autopeças /

automobilística:

7. Numerar (de 1 a 4) em ordem crescente o nível de dificuldade da atividade, sendo 1 o

mais difícil.

(   ) Alto Custo Energético

(   ) Dificuldade no processo de limpeza / Contaminação por outros materiais

(   ) Falta de Incentivos Fiscais

(   ) Logística / Transporte



94

APÊNDICE 6 - RELATÓRIO VISITA A PLASTIC OMNIUM

A Plastic Omnium (PO) foi visitada no dia 25/10/06. O funcionamento da

reciclagem na empresa foi apresentado pelo Sr. Leandro Reis, CPU – Chefe de

Projeto de Fábrica.

A empresa Plastic Omnium, situada na Rod. Dutra km 205, em Taubaté, é

de origem francesa e produz peças plásticas injetadas, como parachoques, caixa de

roda, guia de roda, suportes lateral e central, friso de porta.

A empresa conta com cerca de 230 funcionários e veio para o Brasil no ano

de 2000.

A PO, no Brasil, preocupa-se com a reciclagem e adota uma Diretiva Interna

Mundial para tratar esse assunto, baseada em legislações ambientais. Por isso,

reforça esse tema, executando o processo de reciclagem de plásticos internamente

em sua empresa.

Há uma empresa terceirizada chamada Alto Tietê Materiais Recicláveis, que

tem um posto de trabalho, composto de quatro funcionários, dentro da PO. A Alto Tietê

ocupa uma área de aproximadamente 80 m2, e está dividida praticamente em quatro

células.

As células seguem as seguinte etapas:

1. Primeira etapa - coleta: é uma área onde é coletado e separado o

material por tipo de plástico,

2. Segunda etapa - separação: onde são retirados todos os componentes da

peça e em seguida retirada a máscara de pintura (caso aplicável). Essa

máscara é um adesivo plástico.

3. Terceira etapa - moagem: passa por um primeiro moinho e de lá, de

forma seqüenciada para um segundo moinho.

4. Quarta etapa - separação de metais: o material vai direto para um

separador de metais, composto por ímãs entrelaçados a fim de separar

os materiais metálicos que porventura tenham permanecido após a

moagem.

5. Quinta fase - disposição e identificação: o material moído cai direto na

embalagem devidamente identificada com o material a ser estocado para

depois retornar ao fluxo de produção.
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FLUXO DA RECICLAGEM

Peças retornadas do Cliente Separação Física por tipo de material ou refugo de produção

Separação dos
Componentes e Retirada
da Máscara

Separador com Ímãs entrelaçados
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Na primeira célula é feita a separação física do material a ser reciclado,

através de locais específicos para depósitos de caixa de roda, guia de roda, suportes

lateral e central, além das gralhas de injeção. Essas últimas são consideradas virgens

por não sofrerem injeção.

Também nessa célula há locais adequados para depósito de paracho-

ques, diferenciando-os por tipo de material que os compõem. A produção de peças

injetadas na PO é somente de Polipropileno, PP e essa separação torna-se um

pouco mais fácil visto que é baseada na porcentagem de carga e/ou tipo de

material. Para uma correta diferenciação entre eles, há uma tabela onde se

correlaciona as peças, códigos e tipos de materiais.

Questionário

O volume de produção é de 1100 toneladas/ano, reciclando anualmente

cerca de 112 t.

A fonte para a reciclagem advém de refugo de produção e de peças que

retornam do cliente. O material reciclado, também denominado matéria-prima

secundária é então misturada com matéria virgem na produção de peças inferiores

(sem fortes exigências técnicas e de aspecto), como caixa de roda, guias de roda,

suportes lateral e central e protetores de carter e motor.

O polipropileno, denominado PP, é o único material utilizado na empresa,

para toda a gama de peças produzidas ali. O processo de transformação para a

reciclagem é a moagem.

As restrições em se trabalhar com materiais reciclados para a indústria

automobilística começam na falta de conhecimento e de pessoas especializadas

no setor. O fornecedor, tendo o "know-how" da tecnologia, passa as informações

técnicas sobre materiais reciclados ao seu contato dentro da montadora. No

entanto, observa que as pessoas que recebem essas informações, têm dificul-

dades em transmitir e convencer os responsáveis de dentro da montadora.
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Também a logística dificulta o processo, sendo definida a rentabilidade ou

não de um material para a reciclagem, seguindo o simples raciocínio:

Preço para Moer: R$ 0,45/kg

Preço da Matéria Prima mais barata utilizada na empresa: R$ 3,00/kg

Se tiver que transportar a peça a ser reciclada de uma concessionária,

por exemplo, soma-se a isso o preço da embalagem e transporte.

Exemplo: Caminhão entre PO Curitiba e Renault: R$ 140, 00

Daí, a opção da PO em se ter um processo de reciclagem dentro da

própria empresa é unicamente para se evitar mais gastos com transporte e, assim,

inviabilizar a reciclagem.

A utilização de materiais reciclados em peças menos nobre é bem vista

pelos fornecedores e é também almejada por eles. Porém as dificuldades existem

e são as mesmas das contempladas acima. Já no caso da utilização em peças

nobres, entram  ainda outras barreiras, descritas a seguir.

A questão técnica também dificulta o aumento do uso de materiais

reciclados, dificuldade esta tanto ligada ao produto quanto ao processo de produção.

No caso do produto, as restrições encontradas são:

� alteração no dimensional das peças, não atendendo, portanto, o

especificado.

� diferenças de aspecto visíveis, como a sensação da presença de

partículas brilhantes, semelhantes à purpurina, nas peças injetadas,

necessitando para se evitar isso, um controle mais rígido no processo

de reciclagem e de injeção.

Já no processo há outras restrições, listadas abaixo:

� ciclo de máquina baixo

� ponto de fusão elevado

� matéria prima contaminada, devido a uma má separação

� processo de moagem (desde a separação até o controle do processo)
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De um modo geral, as principais dificuldades da atividade são em ordem

de importância:

1. dificuldade no processo de limpeza

2. contaminação por outros materiais

3. alto custo energético

4. logística
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APÊNDICE 7 - RELATÓRIO VISITA A MOLLERTECH BOLLHOFF

A empresa Mollertech Bollhoff foi visitada no dia 10/11/06. O processo e o

respectivo modo de reciclagem foi apresentado pela Sra. Grace Radazynski,

Técnica de Laboratório. A empresa situa-se na Av. Prefeito Domingos Mocelin

Neto, em Quatro Barras, no Paraná. É de origem alemã e produz peças plásticas

injetadas, como revestimentos internos de estribos superiores e inferiores,

passagem de rodas externa, componentes para bancos dos carros. Para essas

injeções utiliza-se de materiais como o PP, ABS, Nylon, PVC, PE/PP e ABS/ PC. A

empresa conta com 130 funcionários e veio para o Brasil no ano de 1999.

A Mollertech possui uma Política Interna e adota a reciclagem como

forma de redução de custos. Hoje a produção de material reciclado chega a 700

Kg/ mês. Em relação a nova visão ambiental, cada vez mais restritiva, acredita que

focará mais esse tema quando do maior envolvimento dos clientes. Por enquanto,

restringe-se ao atendimento ao IMDS.

Em relação à reciclagem, atualmente a empresa possui uma preo-

cupação com a redução de custos, visando o aproveitamento de peças não

conformes de produção, gralhas de injeção e peças retornadas dos clientes. Para

isso, conta com dois moinhos internos, um para material claro e outro para material

preto. Neles trabalham funcionários da própria Mollertech, treinados nas peças e

em seus respectivos materiais. A vantagem em se fazer a moagem internamente é

em relação à logística, no que se refere ao tempo e ao dinheiro gastos com

transporte. Também o fato de se ter mão de obra especializada é um diferencial.

Em relação ao papel da montadora na reciclagem, a dificuldade exposta

é a de que ainda faltam pessoas qualificadas dentro das montadoras para que se

discuta em relação a material reciclado dentro de seus produtos.

As barreiras ainda existentes para a utilização de materiais reciclados em

peças mais nobres contemplam tanto o aspecto visual quanto algumas propriedades,
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não somente ligadas ao produto como resistência ao choque e xenontest, mas

também propriedade que interferem no processo de produção. Exemplo disso é a

necessidade de aumento da temperatura de injeção para se obter uma mesma fluidez

(característica crítica no processo) e um mesmo teor de sólido/carga.

Para se melhorar a qualidade de uma peça feita com material reciclado, a

Mollertech evita ao máximo contaminantes, monitorando a limpeza dos moinhos,

feita com lâminas de ar.

Por ser a pintura um ponto crítico, a mesma não é realizada dentro da

empresa, mas sim externamente e seus refugos (peças não conformes retornadas

dos clientes) são moídos em separado e revendidos. Assim, peças com pinturas

não são reaproveitadas dentro do processo da Mollertech.

Em sua gama de produção estão também peças plásticas (PP/PE) aco-

pladas a tecidos, como por exemplo colunas superiores. Nesse caso, é feita a

separação manual do plástico e do tecido, onde esse último é doado a instituições,

e o plástico é reutilizado na produção de mesmas peças. Também vale ressaltar

que quando a peças possui mais de um tipo de plástico, a mesma é descartada e

revendida.

A política interna da empresa prevê que essa redução de custos seja

parcialmente repassada aos próprios operadores, através de prêmios e incentivos

para se buscar ser o melhor profissional, tendo em mente a qualidade, o custo e  o

prazo, relacionados também com suas operações.

Atualmente para as montadoras a Mollertech utiliza material reciclado

apenas para peças não visíveis, como a passagem de roda externa, de PP, que

permite até 20% de material reciclado.
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APÊNDICE 8 - RELATÓRIO VISITA A SIMOLDES PLÁSTICOS

A Simoldes Plásticos foi visitada no dia 17/11/06. A reciclagem dentro da

empresa foi apresentada pela Srta. Francini Saldanha, Responsável do Laboratório.

A Simoldes, situada na BR 376, km 628, em São José dos Pinhais, no

Paraná, produz peças plásticas injetadas, como painéis de porta, revestimentos

internos, colunas internas, protetores de rodas e fachadas internas. Utiliza-se de

materiais como o PP, PE, PC, ABS e Nylon.

A empresa conta com 195 funcionários e veio para o Brasil no ano de 1999.

Há um galpão no fundo da fábrica onde ficam alguns moinhos cercados

por raques com peças similares para serem trituradas. Há dentro da Simoldes,

uma empresa terceirizada chamada Recipoli que é responsável pela separação

dos materiais e posterior moagem. Assim, peças refugadas dentro do processo,

gralhas de injeção e peças retornadas dos clientes são dispostas conforme sua

composição e moídas. As peças pintadas também são moídas, porém não são

reutilizadas e sim revendidas. A preocupação com a reciclagem deu-se devido às

exigências ambientais mundiais e a incorporação de moinhos dentro do terreno da

empresa visa a facilidade em se ter o processo de reciclagem com fácil acesso,

sem preocupações com transporte e também zelando pela não contaminação com

outros materiais.

A Simoldes utiliza material reciclado na fabricação de caixas de roda,

chegando a uma mistura de no máximo 50% de material reciclado e 50% de

material virgem, somente para esse tipo de peças e no máximo 50%, pois para

alguns clientes nem essa mistura de material reciclado é permitida.

A dificuldade em se utilizar material reciclado em peças mais nobres dá-

se em função de sua influência nas propriedades do produto, por exemplo, a

Flamabilidade, onde se mede a queima do material em função do espaço e tempo.

A especificação prevê uma velocidade de queima de até 100 mm/min.
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Para esse ensaio, um material virgem injetado possui velocidade de

queima de cerca de 42mm/min, enquanto um material reciclado injetado chega a

uma velocidade de queima de 92mm/min. Ambos atendem a norma, porém o

material reciclado chega bem próximo ao valor limite máximo.

No caso da fluidez, por exemplo. O índice de fluidez do material virgem é

de 10-16g/10 min. Já utilizando material reciclado, esse índice vai para 20-22 g/ 10

min. Assim, para se obter um índice de fluidez correto, torna-se necessário ajustar

o processo, estudar o ajuste necessário, mexendo no ciclo de injeção, e perdendo

tempo de máquina e material.

Outro exemplo é o da queda da esfera, onde se verifica a resistência do

material. Nesse caso, faz-se testes em cima da porcentagem de material virgem e

de material reciclado. Quando o corpo de prova é 100% de material reciclado, o o

material mostra-se quebradiço e o teste é reprovado. Colocando um corpo de

prova com 75% material reciclado e 25% material virgem, também o teste é

reprovado. Somente utilizando 50% de cada material (virgem e reciclado) é que se

consegue obter um resultado positivo para o ensaio.

Por último, foi exposto a questão do aspecto visual, onde o material

reciclado provoca uma perda de cor e brilho. Quando se utiliza 50% de material

reciclado, ainda se observa uma variação no brilho, ou seja, é o máximo de

material reciclado que dá para se utilizar sem comprometer o aspecto da peça.
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APÊNDICE 9 - QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS MONTADORAS

Destinatários: Pesquisa para o Conhecimento da Situação da
Utilização de Peças com Materiais Recicláveis

Emitido e atualizado em: 03/11/2006

N°: não gerado

Registro

Instituo de Engenharia do

Paraná - IEP

Serviço:

Emissor:

Curitiba-Paraná-Brasil.

Empresa: Data da Pesquisa:

Entrevistado: Função:

01) As restrições ambientais cada vez mais obrigam que veículos tenham um alto

índice de reciclabilidade. São utilizados hoje materiais recicláveis nos

veículos produzidos?

(    ) Sim

(    ) Não

Se a sua resposta da questão acima for negativa, favor expor as causas.

01) Resposta/Comentários:

02) Um veículo é um produto composto de 20000 a 25000 peças. As peças

utilizadas hoje possuem materiais reciclados?
(    ) Sim → Qual a porcentagem aceita pela montadora?

(    ) Não → Por quê?
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Favor responder no espaço abaixo:

02) Resposta/Comentários:

03) Se a sua resposta da questão 2 for positiva, em quais peças é permitida a

utilização de materiais reciclados e em que proporção?

Nome da Peça Material
% reciclado

permitido

04) Por que ainda existem barreiras para a utilização de materiais reciclados para

peças mais nobre?

04) Resposta/Comentários:

05) Há estudos para se aumentar a utilização de materiais recicláveis a fim de

atender legislações ambientais mundiais? Qual a previsão (em %) desse

aumento?

05) Resposta/Comentários:
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ANEXO 1 - DIRETIVA 2000/53/CE



Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors 
d'usage - Déclarations de la Commission  

 
Journal officiel n° L 269 du 21/10/2000 p. 0034 - 0043 

 

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 18 septembre 2000 

relative aux véhicules hors d'usage 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment 
son article 175, paragraphe 1, 

vu la proposition de la Commission(1), 

vu l'avis du Comité économique et social(2), 

après consultation du Comité des régions, 

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du 
traité, au vu du projet commun approuvé le 23 mai 2000 par le 
comité de conciliation(3), 

considérant ce qui suit: 

(1) Il convient d'harmoniser les différentes mesures nationales 
concernant les véhicules hors d'usage, en vue, en premier lieu, de 
minimiser l'incidence de ces véhicules sur l'environnement, en 
contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à 
l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la 
conservation de l'énergie, et, en second lieu, d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de 
concurrence dans la Communauté. 

(2) Un encadrement d'envergure communautaire est requis afin 
de garantir une cohérence entre les approches nationales pour 
réaliser les objectifs susmentionnés, notamment quant à la 
conception des véhicules en vue de leur recyclage et de leur 
valorisation, aux exigences relatives aux installations de collecte 
et de traitement et à la réalisation des objectifs de réutilisation, 
de recyclage et de valorisation, compte tenu du principe de 
subsidiarité et du principe du pollueur-payeur. 

(3) Les véhicules hors d'usage produisent chaque année dans la 
Communauté entre 8 et 9 millions de tonnes de déchets, qui 
doivent être gérés correctement. 

(4) Afin d'appliquer les principes de précaution et de prévention 
et en conformité avec la stratégie communautaire en matière de 
gestion des déchets, la production de déchets doit être évitée 
autant que possible. 

(5) Il existe également un principe fondamental selon lequel les 
déchets devraient être réutilisés et valorisés, et la préférence 
devrait être donnée à la réutilisation et au recyclage. 

(6) Les États membres devraient prendre des mesures pour que 
les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de 
collecte, de traitement et de valorisation des véhicules hors 
d'usage. 

(7) Les États membres devraient veiller à ce que le dernier 
détenteur et/ou propriétaire puisse remettre le véhicule hors 
d'usage à une installation de traitement autorisée sans frais du 
fait de l'absence de valeur marchande ou d'une valeur marchande 
négative du véhicule. Les États membres devraient veiller à ce 
que les producteurs supportent la totalité ou une partie 
importante des frais de mise en oeuvre de ces mesures. Le 
fonctionnement normal du marché ne devrait pas être entravé. 

(8) La présente directive devrait s'appliquer aux véhicules et aux 
véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et leurs 
matériaux, ainsi qu'aux pièces de rechange et aux équipements 
supplémentaires, sans préjudice des normes en vigueur en 
matière de sécurité, de pollution de l'air et de lutte contre le bruit. 

(9) Il est entendu que la présente directive a emprunté, lorsque 
cela était nécessaire, la terminologie utilisée par plusieurs 
directives existantes, à savoir la directive 67/548/CEE du 
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances dangereuses(4), la directive 70/156/CEE du Conseil 
du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives à la réception des véhicules à 
moteur et de leurs remorques(5) et la directive 75/442/CEE du 
Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(6). 

(10) Les véhicules d'époque, c'est-à-dire les véhicules historiques 
ou les véhicules à valeur de collection ou destinés aux musées, 
qui sont conservés de manière sensée et compatible avec la 
protection de l'environnement, soit en état de marche, soit 
démontés en pièces, n'entrent pas dans le cadre de la définition 
des déchets au sens de la directive 75/442/CEE et ne sont donc 
pas concernés par la présente directive. 

(11) Il importe d'appliquer des mesures préventives dès la phase 
de conception des véhicules, en particulier sous forme de 
réduction et de contrôle des substances dangereuses contenues 
dans les véhicules, afin de prévenir le rejet de ces substances 
dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter la mise 
en décharge de déchets dangereux. En particulier, l'utilisation du 
plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent devrait 
être interdite; ces métaux lourds ne devraient être utilisés que 
pour certaines applications conformément à une liste 
régulièrement révisée. On pourra ainsi veiller à ce que certains 
matériaux et composants ne se retrouvent pas dans les résidus de 
broyage et à ce qu'ils ne soient ni incinérés, ni mis en décharge. 

(12) Le recyclage de tous les plastiques des véhicules hors 
d'usage devrait être constamment amélioré. La Commission 
examine actuellement les incidences du PVC sur 
l'environnement; elle présentera, le cas échéant, sur la base de 
ses travaux, des propositions concernant l'utilisation du PVC et 
comportant des considérations sur les véhicules. 

(13) Il convient d'intégrer les exigences relatives au démontage, 
à la réutilisation et au recyclage des véhicules hors d'usage et de 
leurs composants dans la conception et la production des 
véhicules neufs. 

(14) Il y a lieu d'encourager le développement de marchés pour 
les matériaux recyclés. 

(15) Afin de garantir que les véhicules hors d'usage sont éliminés 
sans danger pour l'environnement, il convient de mettre en place 
des systèmes de collecte appropriés. 



(16) Il convient d'instituer un certificat de destruction dont la 
présentation conditionne l'annulation de l'immatriculation des 
véhicules hors d'usage. Les États membres qui ne disposent pas 
d'un système d'annulation de l'immatriculation mettent en place 
un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à 
l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage 
est transféré vers une installation de traitement. 

(17) La présente directive n'empêche pas les États membres 
d'accorder, le cas échéant, des mises hors circulation provisoires. 

(18) Les entreprises de collecte et de traitement ne devraient 
pouvoir exercer leurs activités que lorsqu'elles ont reçu une 
autorisation ou, si une procédure d'enregistrement remplace 
l'autorisation, lorsque des conditions particulières ont été 
remplies. 

(19) Il convient de promouvoir la capacité de recyclage et de 
valorisation des véhicules. 

(20) Il importe de fixer les exigences applicables aux opérations 
de stockage et de traitement, afin de prévenir les incidences 
négatives sur l'environnement et d'éviter des distorsions du 
commerce et de la concurrence. 

(21) Afin de parvenir à des résultats à court terme et de donner 
aux opérateurs, aux consommateurs et aux pouvoirs publics les 
perspectives à long terme nécessaires, il convient de fixer les 
objectifs quantitatifs de réutilisation, de recyclage et de 
valorisation qui doivent être atteints par les opérateurs 
économiques. 

(22) Les producteurs devraient veiller à ce que les véhicules 
soient conçus et fabriqués de manière à atteindre les objectifs 
quantifiés pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation. À 
cette fin, la Commission promouvra l'élaboration de normes 
européennes et prendra les autres mesures nécessaires afin de 
modifier la législation européenne pertinente en matière de 
réception des véhicules. 

(23) Les États membres devraient veiller, lors de la mise en 
oeuvre de la présente directive, à préserver la concurrence, 
notamment en ce qui concerne l' accès des petites et moyennes 
entreprises aux marchés de la collecte, du démontage, du 
traitement et du recyclage. 

(24) Afin de faciliter le démontage et le traitement, notamment le 
recyclage des véhicules hors d'usage, il conviendrait que les 
constructeurs fournissent aux installations de traitement 
autorisées toutes les informations nécessaires pour le démontage, 
en particulier en ce qui concerne les matériaux dangereux. 

(25) Il convient de promouvoir l'élaboration de normes 
européennes, dans tous les cas où cela est nécessaire. Les 
constructeurs et les fournisseurs de matériaux devraient utiliser 
des normes concernant la codification des composants et des 
matériaux qui seraient fixées par la Commission assistée du 
comité compétent. Dans le cadre de l'élaboration de ces normes, 
la Commission tiendra compte, de manière appropriée, des 
travaux réalisés en la matière au sein des instances 
internationales compétentes. 

(26) Il est nécessaire de disposer de données concernant les 
véhicules hors d'usage dans l'ensemble de la Communauté afin 
de contrôler la mise en oeuvre des objectifs de la présente 
directive. 

(27) Les consommateurs doivent être informés de manière 
appropriée afin d'adapter leur comportement et leurs attitudes. 

Des informations devraient être fournies à cette fin par les 
opérateurs économiques concernés. 

(28) Les États membres peuvent décider de mettre en oeuvre 
certaines dispositions par le biais d'accords avec le secteur 
économique concerné, pour autant que certaines conditions 
soient remplies. 

(29) L'adaptation au progrès scientifique et technique des 
exigences applicables aux installations de traitement et à 
l'utilisation de substances dangereuses ainsi que l'adoption de 
normes minimales pour le certificat de destruction, le modèle de 
base de données et les mesures d'application nécessaires pour 
vérifier le respect des objectifs quantifiés devraient être assurées 
par la Commission dans le cadre d'une procédure de comité. 

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en 
oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la 
Commission(7). 

(31) Les États membres peuvent appliquer les dispositions de la 
présente directive avant la date qu'elle fixe, à condition que ces 
mesures soient compatibles avec le traité, 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 

Objectifs 

La présente directive fixe des mesures visant en priorité la 
prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la 
réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des 
véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la 
quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer l'efficacité, 
au regard de la protection de l'environnement, de tous les 
opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des 
véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans 
le traitement des véhicules hors d'usage. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1) "véhicule", tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à 
l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE ainsi que les 
véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 
92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur; 

2) "véhicule hors d'usage", un véhicule qui constitue un déchet 
au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE; 

3) "producteur", le constructeur d'un véhicule ou l'importateur 
professionnel d'un véhicule dans un État membre; 

4) "prévention", les mesures visant à la réduction de la quantité 
et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors 
d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances; 

5) "traitement", toute activité intervenant après que le véhicule 
hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de 
démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de 
préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute 



autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de 
l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants; 

6) "réutilisation", toute opération par laquelle les composants de 
véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour 
lequel ils ont été conçus; 

7) "recyclage", le retraitement, dans un processus de production, 
des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle 
d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation 
énergétique; par "valorisation énergétique", on entend 
l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de 
production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres 
déchets, mais avec récupération de la chaleur; 

8) "valorisation", toute opération énumérée à l'annexe II, partie 
B, de la directive 75/442/CEE; 

9) "élimination", toute opération énumérée à l'annexe II, partie 
A, de la directive 75/442/CEE; 

10) "opérateurs économiques", les producteurs, les distributeurs, 
les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les 
démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de 
véhicules et les autres intervenants dans le traitement des 
véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et 
matériaux; 

11) "substance dangereuse", toute substance qui est considérée 
comme dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE; 

12) "broyeur", tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou 
fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir 
des ferrailles directement réutilisables; 

13) "informations concernant le démontage", toutes les 
informations requises pour permettre le traitement approprié et 
compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces 
informations sont mises à la disposition des installations de 
traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les 
producteurs de composants sous forme de manuels ou par le 
canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, 
par exemple). 

Article 3 

Champ d'application 

1. La présente directive s'applique aux véhicules et aux véhicules 
hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Cette 
disposition s'applique, sans préjudice à l'article 5, paragraphe 4, 
troisième alinéa, indépendamment de la manière dont le véhicule 
a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et 
indépendamment de la question de savoir si le véhicule est 
équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres 
composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou 
équipements supplémentaires répond aux dispositions 
communautaires ou nationales applicables en la matière. 

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la 
législation communautaire en vigueur et des législations 
nationales pertinentes, en particulier en ce qui concerne les 
normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre 
le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux. 

3. Lorsque des producteurs ne fabriquent ou n'importent que des 
véhicules dispensés de l'application de la directive 70/156/CEE, 
en vertu de son article 8, paragraphe 2, point a), les États 
membres peuvent dispenser ces producteurs et ces véhicules de 

l'application de l'article 7, paragraphe 4, et des articles 8 et 9 de 
la présente directive. 

4. Les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 
1, point a), deuxième tiret, de la directive 70/156/CEE sont 
exclus du champ d'application de l'article 7 de la présente 
directive. 

5. En ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, seuls 
l'article 5, paragraphes 1 et 2, et l'article 6 de la présente 
directive sont d'application. 

Article 4 

Prévention 

1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les États 
membres encouragent en particulier: 

a) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de 
matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances 
dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible 
dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le 
rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le 
recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux; 

b) la conception et la construction de nouveaux véhicules qui 
prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, 
la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des 
véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux; 

c) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de 
matériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de 
matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de 
développer les marchés des matériaux recyclés. 

2. a) Les États membres veillent à ce que les matériaux et les 
composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 
2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou 
de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à 
l'annexe II et dans les conditions qui y sont précisées. 

b) En application de la procédure établie à l'article 11, la 
Commission procède régulièrement, en fonction des progrès 
techniques et scientifiques, à des modifications de l'annexe II, 
afin de: 

i) fixer, le cas échéant, des valeurs maximales de concentration 
indiquant la limite jusqu'à laquelle la présence des substances 
visées au point a) dans des matériaux et composants spécifiques 
de véhicules est tolérée; 

ii) exempter certains matériaux et composants de véhicules des 
dispositions du point a) si l'utilisation des substances en question 
est inévitable; 

iii) supprimer des matériaux et composants de véhicules dans 
l'annexe II si l'utilisation des substances en question est évitable; 

iv) désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et 
composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre 
traitement; ils sont étiquetés ou rendus identifiables par d'autres 
moyens appropriés. 

c) La Commission modifie l'annexe II pour la première fois au 
plus tard le 21 octobre 2001. Aucune des exemptions figurant à 
l'annexe II ne peut être supprimée avant le 1er janvier 2003. 



Article 5 

Collecte 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: 

- les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de 
collecte de tous les véhicules hors d'usage ainsi que, dans la 
mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées 
qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de 
passagers lorsqu'elles sont réparées; 

- des installations de collecte soient disponibles de manière 
appropriée sur leur territoire. 

2. Les États membres prennent également les mesures 
nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient 
transférés vers des installations de traitement autorisées. 

3. Les États membres mettent en place un système selon lequel 
l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage ne 
peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction. 
Ce certificat est délivré au détenteur et/ou au propriétaire au 
moment du transfert du véhicule hors d'usage vers une 
installation de traitement. Les installations de traitement ayant 
obtenu une autorisation conformément à l'article 6 sont habilitées 
à délivrer un certificat de destruction. Les États membres 
peuvent autoriser les producteurs, les vendeurs et les collecteurs 
mandatés par une installation de traitement autorisée à délivrer 
des certificats de destruction pour autant qu'ils garantissent le 
transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de 
traitement autorisée et pour autant qu'ils soient enregistrés auprès 
des autorités publiques. 

La délivrance, par des installations de traitement ou par des 
vendeurs ou des collecteurs mandatés par une installation de 
traitement autorisée, d'un certificat de destruction ne leur donne 
pas le droit de réclamer un remboursement financier, sauf dans 
les cas expressément prévus par les États membres. 

Les États membres qui ne disposent pas d'un système 
d'annulation de l'immatriculation à la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive mettent en place un système dans lequel un 
certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente 
concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une 
installation de traitement et se conforment, par ailleurs, au 
présent paragraphe. Les États membres qui se prévalent du 
présent alinéa informent la Commission des raisons de ce choix. 

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée, 
conformément au paragraphe 3, s'effectue sans aucun frais pour 
le dernier détenteur et/ou propriétaire du fait de l'absence de 
valeur marchande du véhicule ou d'une valeur marchande 
négative. 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les 
producteurs supportent la totalité ou une partie significative des 
coûts de la mise en oeuvre de cette mesure et/ou qu'ils 
reprennent les véhicules hors d'usage aux mêmes conditions que 
celles visées au premier alinéa. 

Les États membres peuvent prévoir que la remise des véhicules 
hors d'usage n'est pas entièrement gratuite dans le cas où le 
véhicule hors d'usage ne contient pas les composants essentiels 
d'un véhicule, notamment le moteur et la carrosserie, ou s'il 
contient des déchets qui lui ont été ajoutés. 

La Commission contrôle régulièrement la mise en oeuvre du 
premier alinéa afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions 
sur le marché et, si nécessaire, propose au Parlement européen et 
au Conseil une modification de cette disposition. 

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
les autorités compétentes reconnaissent et acceptent 
mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d'autres 
États membres, conformément au paragraphe 3. À cette fin, la 
Commission fixe, au plus tard le 21 octobre 2001, les exigences 
minimales applicables au certificat de destruction. 

Article 6 

Traitement 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
tous les véhicules hors d'usage soient stockés (même 
temporairement) et traités dans le respect des exigences 
générales fixées à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et en 
conformité avec les exigences techniques minimales fixées à 
l'annexe I de la présente directive, sans préjudice des 
réglementations nationales en matière de santé et 
d'environnement. 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de 
traitement obtienne une autorisation auprès des autorités 
compétentes ou soit enregistré auprès de celles-ci, conformément 
aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE. 

La dispense d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point 
b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de 
valorisation des déchets de véhicules hors d'usage après qu'ils 
ont été traités conformément à l'annexe I, point 3, de la présente 
directive, si les autorités compétentes procèdent à une inspection 
avant l'enregistrement. Lors de cette inspection, sont vérifiés: 

a) le type et les quantités des déchets à traiter; 

b) les exigences techniques générales à respecter; 

c) les précautions de sécurité à prendre 

afin de réaliser les objectifs visés à l'article 4 de la directive 
75/442/CEE. Cette inspection a lieu une fois par an. Les États 
membres qui utilisent la dérogation adressent les résultats à la 
Commission. 

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de 
traitement satisfasse au moins aux obligations suivantes, 
conformément à l'annexe I: 

a) les véhicules hors d'usage sont déshabillés avant tout autre 
traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de 
réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les 
composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables par 
un autre moyen conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont 
également retirés avant tout autre traitement; 

b) les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés 
de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets 
broyés ultérieurs des véhicules hors d'usage; 

c) les opérations de déshabillage et de stockage sont effectuées 
de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés 
et valorisés, et en particulier recyclés. 



Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage 
visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais. 

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 
comprenne toutes les conditions nécessaires au respect des 
exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 

5. Les États membres encouragent les entreprises ou 
établissements qui effectuent le traitement à introduire des 
systèmes agréés de gestion environnementale. 

Article 7 

Réutilisation et valorisation 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour 
encourager la réutilisation des composants qui s'y prêtent et la 
valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en 
donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point 
de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de 
sécurité des véhicules et d'environnement, et notamment de 
pollution de l'air et de lutte contre le bruit. 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs 
économiques: 

a) au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors 
d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un 
minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans 
le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à 
un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an. 

Pour les véhicules produits avant le 1er janvier 1980, les États 
membres peuvent prévoir des objectifs moindres, mais non 
inférieurs à 75 % pour la réutilisation et la valorisation et non 
inférieurs à 70 % pour la réutilisation et le recyclage. Les États 
membres qui se prévalent du présent alinéa informent la 
Commission et les autres États membres de leurs raisons; 

b) au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors 
d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un 
minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans 
le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à 
un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. 

Au plus tard le 31 décembre 2005, le Parlement européen et le 
Conseil réexaminent les objectifs visés au point b) sur la base 
d'un rapport de la Commission, accompagné d'une proposition. 
Dans son rapport, la Commission tient compte de l'évolution de 
la composition des matériaux des véhicules et de tout autre 
aspect environnemental pertinent en ce qui concerne les 
véhicules. 

Conformément à la procédure visée à l'article 11, la Commission 
établit les modalités nécessaires au contrôle du respect par les 
États membres des objectifs fixés dans le présent paragraphe. 
Pour ce faire, la Commission prend en compte tous les facteurs 
pertinents, notamment la disponibilité des données et la question 
des exportations et des importations de véhicules hors d'usage. 
La Commission prend cette mesure au plus tard le 21 octobre 
2002. 

3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement 
européen et le Conseil fixent des objectifs pour la réutilisation et 
la valorisation ainsi que pour la réutilisation et le recyclage, pour 
les années au-delà de 2015. 

4. Afin de préparer une modification de la directive 70/156/CEE, 
la Commission devra promouvoir l'élaboration de normes 
européennes concernant les possibilités de démonter, de 
valoriser et de recycler des véhicules. Lorsque ces normes auront 
été approuvées, et dans tous les cas au plus tard avant la fin de 
l'année 2001, le Parlement européen et le Conseil, sur la base 
d'une proposition de la Commission, modifieront la directive 
70/156/CEE afin que les véhicules réceptionnés conformément à 
ladite directive et mis sur le marché plus de trois ans après la 
modification de la directive 70/156/CEE soient réutilisables 
et/ou recyclables au minimum à 85 % en poids par véhicule et 
soient réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en 
poids par véhicule. 

5. En proposant la modification de la directive 70/156/CEE 
relative aux possibilités de démonter, de valoriser et de recycler 
des véhicules, la Commission tient compte, selon les besoins, de 
la nécessité de veiller à ce que la réutilisation des composants ne 
soit pas source de danger pour la sécurité ou l'environnement. 

Article 8 

Normes concernant la codification - informations concernant le 
démontage 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et 
d'équipements, utilisent des normes concernant la codification 
des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter 
l'identification des composants et des matériaux réutilisables et 
valorisables. 

2. Au plus tard le 21 octobre 2001, la Commission établit, 
conformément à la procédure prévue à l'article 11, les normes 
visées au paragraphe 1 du présent article. Pour ce faire, la 
Commission prend en compte les travaux en cours dans ce 
domaine dans les enceintes internationales compétentes et y 
contribue, le cas échéant. 

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf 
mis sur le marché, des informations concernant le démontage, 
dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces 
informations indiquent, dans la mesure des besoins des 
installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre de 
la présente directive, les différents composants et matériaux des 
véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances 
dangereuses dans les véhicules, en vue, notamment, d'atteindre 
les objectifs visés à l'article 7. 

4. Sans préjudice du secret en matière commerciale et 
industrielle, les États membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les producteurs de composants utilisés dans les 
véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, 
dans la mesure où ces installations les demandent, les 
informations appropriées concernant le démontage, le stockage 
et la vérification des composants pouvant être réutilisés. 

Article 9 

Établissement de rapports et information 

1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la 
Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente 
directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou 
d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure 
prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE(8) en vue de la 
constitution de bases de données sur les véhicules hors d'usage et 
leur traitement. Le rapport contient des informations pertinentes 
sur les éventuels changements structurels observés dans le 



domaine de la vente de véhicules à moteur ainsi que des 
industries de la collecte, du démontage, du broyage, de la 
valorisation et du recyclage, à l'origine de distorsions de la 
concurrence entre les États membres ou à l'intérieur de ces 
derniers. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États 
membres six mois avant le début de la période couverte par le 
rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf 
mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. 

Le premier rapport couvre la période triennale commençant le 21 
avril 2002. 

Sur la base des informations visées ci-dessus, la Commission 
publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive 
dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États 
membres. 

2. Les États membres exigent, dans chaque cas, des opérateurs 
économiques concernés, qu'ils publient des informations sur: 

- la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de 
leur capacité de valorisation et de recyclage, 

- le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de 
l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de 
tous les fluides et le démontage, 

- le développement et l'optimalisation des méthodes de 
réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors 
d'usage et de leurs composants, 

- les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du 
recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et 
d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage. 

Le producteur doit tenir ces informations à la disposition des 
acheteurs potentiels des véhicules. Elles sont insérées dans la 
documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le 
marché d'un nouveau véhicule. 

Article 10 

Mise en oeuvre 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril 2002. Ils 
en informent immédiatement la Commission. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci 
contiennent une référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les 
États membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte 
des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans 
le domaine visé par la présente directive. 

3. À condition que les objectifs visés par la présente directive 
soient atteints, les États membres peuvent transposer les 
dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 5, paragraphe 
1, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 1 et 3, et 
de l'article 9, paragraphe 2, et préciser les modalités d'application 
de l'article 5, paragraphe 4, moyennant des accords entre les 
autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. 
Ces accords doivent répondre aux exigences suivantes: 

a) les accords sont exécutoires; 

b) les accords doivent préciser les objectifs et les délais 
correspondants; 

c) les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre 
concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au 
public et sont transmis à la Commission; 

d) les résultats atteints en application d'un accord font l'objet 
d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités 
compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public 
dans les conditions prévues par l'accord; 

e) les autorités compétentes prévoient de procéder à un examen 
des résultats atteints dans le cadre de l'accord; 

f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus 
de mettre en oeuvre les dispositions pertinentes de la présente 
directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou 
administratives. 

Article 11 

Procédure de comité 

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 
de la directive 75/442/CEE, ci-après dénommé "le comité". 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les 
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 
1999/468/CE est fixée à trois mois. 

3. Le comité adopte son règlement intérieur. 

4. Conformément à la procédure prévue au présent article, la 
Commission adopte: 

a) les prescriptions minimales concernant le certificat de 
destruction visées à l'article 5, paragraphe 5; 

b) les modalités visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième 
alinéa; 

c) les formats en vue de la création du système de bases de 
données visé à l'article 9; 

d) les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes de la 
présente directive au progrès scientifique et technique. 

Article 12 

Entrée en vigueur 

1. La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication 
au Journal officiel des Communautés européennes. 

2. L'article 5, paragraphe 4, s'applique: 

- à partir du 1er juillet 2002 pour les véhicules mis sur le marché 
à partir de cette date, 



- à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis sur le 
marché avant la date visée au premier tiret. 

3. Les États membres peuvent appliquer l'article 5, paragraphe 4, 
avant les dates fixées au paragraphe 2. 

Article 13 

Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000. 

Par le Parlement européen 

La présidente 

N. Fontaine 

Par le Conseil 

Le président 

H. Védrine 
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ANNEXE I 

Exigences techniques minimales en matière de traitement, 
conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3 

1. Sites de stockage (y compris temporaire) des véhicules hors 
d'usage, avant traitement: 

- surfaces imperméables pour les zones appropriées avec 
dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-
dégraisseurs, 

- équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, 
conformément à la réglementation en matière de santé et 
d'environnement. 

2. Sites de traitement: 

- surfaces imperméables pour les zones appropriées avec 
dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-
dégraisseurs, 

- installations appropriées de stockage des pièces démontées, y 
compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses, 

- conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec 
neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres et 
des condensateurs contenant du PCB/PCT, 

- réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides 
extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles de carter, 
huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles 
hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel, liquides de 
frein, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et 
tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage, 

- équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, 
conformément à la réglementation en matière de santé et 
d'environnement, 

- installations appropriées de stockage des pneus usés, 
notamment en ce qui concerne la prévention des risques 
d'incendie et de stockage excessif. 

3. Traitement de dépollution des véhicules hors d'usage: 

- retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié, 

- retrait ou neutralisation des composants susceptibles d'exploser 
[par exemple, coussins gonflables de sécurité (air-bags)], 

- retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles 
de carter, des huiles de transmission, des huiles de boîte de 
vitesse, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, 
de l'antigel, des liquides de frein et des fluides de circuits d'air 
conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le 
véhicule hors d'usage, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour 
la réutilisation des parties concernées, 

- retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants 
recensés comme contenant du mercure. 

4. Traitement visant à promouvoir le recyclage: 

- retrait des catalyseurs, 

- retrait des composants métalliques contenant du cuivre, de 
l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés 
au cours du broyage, 

- retrait des pneumatiques et des composants volumineux en 
matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de 
fluides, etc.), si ces matériaux ne sont pas séparés lors du 
broyage de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant 
que matériaux, 

- retrait du verre. 



5. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas 
endommager les composants contenant des fluides ni les 
composants valorisables et les pièces de rechange. 

ANNEXE II 

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 
4, paragraphe 2, point a) 

>TABLE> 

Dans le cadre de la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, 
point b), la Commission évalue en priorité les applications 
suivantes: 

- plomb comme élément d'alliage dans l'aluminium des jantes, 
des pièces de moteur et des manettes d'ouverture de fenêtres, 

- plomb dans les batteries, 

- plomb dans les masses d'équilibrage, 

- composants électriques contenant du plomb, insérés dans une 
matrice en verre ou en céramique, 

- cadmium dans les batteries pour les véhicules électriques, 

afin de déterminer le plus tôt possible s'il y a lieu de modifier 
l'annexe II en conséquence.En ce qui concerne le cadmium dans 
les batteries pour véhicules électriques, la Commission tient 
compte, dans le cadre de la procédure visée à l'article 4, 
paragraphe 2, point b), ainsi que dans le cadre d'une évaluation 
environnementale globale, de la disponibilité de produits de 
substitution ainsi que de la nécessité de maintenir la disponibilité 
des véhicules électriques. 

Déclarations de la Commission 

Ad article 5, paragraphe 1, premier tiret 

La Commission confirme que l'article 5, paragraphe 1, premier 
tiret, autorise les États membres à utiliser les systèmes de 
collecte existants pour le ramassage des pièces usagées 
constituant des déchets et ne contraint pas ces derniers à 
instaurer (pour les pièces usagées constituant des déchets) des 
systèmes de collecte séparés assortis d'exigences financières 
particulières. 

Ad article 5, paragraphe 3, premier alinéa 

La Commission considère que la référence à l'immatriculation 
faite à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, autorise les États 
membres à décider si les producteurs, les vendeurs et les 
collecteurs doivent être enregistrés en application de la directive 
cadre sur les déchets ou s'ils doivent être inscrits dans un 
nouveau registre spécifiquement établi à cet effet. 

Ad article 7, paragraphe 1 

La Commission déclare que l'article 7, paragraphe 1, n'introduit 
pas d'exigences, de mesures ou de critères supplémentaires en 
matière de contrôle technique.  
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ANEXO 2 - RESPOSTA PESQUISA QUESTIONÁRIO RECICLADOR

DUFAPLAST

-----Original Message-----

From: Dufaplast (mailto:dufaplast@uol.com.br)

Sent: Tuesday, November 07, 2006 10:54 AM

To: Fortes, Renata (R.G.)

Subject: Re:Ac Camila

Renata, bom dia

Segue seu questionario respondido.

Esperamos ter contribuido.

Um abraço e bom trabalho.

David/Camila

Dufaplast

> > Boa tarde,

> > Eu me chamo Renata, trabalho no setor de desenvolvimento de

fornecedores da Ford e estou realizando mestrado no Instituto de Engenharia do

Paraná. O tema da minha dissertação é a Reciclagem dos Plásticos na

Indústria Automobilística. Para isso, não estou trabalhando somente com as

montadoras como Renault, Nissan e Ford, mas também com o estudo dos

materiais e principalmente, sobre as empresas que trabalham com a

reciclagem. Como recebi boas referências de sua empresa, gostaria de lhes fazer

um questionário, curto e objetivo (5 a 10 minutos). O objetivo é

recuperar informações referentes às empresas que fazem a coletagem,

recuperação, transformação e fabricação de novas peças com materiais reciclados.

Eu asseguro que, alem do nome de sua empresa constar em trabalho

acadêmico de referência nacional, todas as informações serão confidenciais e

tratadas em forma de análise e estatística.

> > Obrigada pelo retorno e suporte.

> > Renata

> > Tel: 11-84431073

> > >  <<Question_rio_Recicladores_email_A(1).doc>>
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Questionário Recicladores

Nome da Empresa: Dufaplast Indústria de Plásticos Ltda.

Data de Criação: agosto/1997

Número de Funcionários: 15 Volume de Produção (t./ano): 1.000 t./mês

1. Quais os materiais utilizados:

( x ) PP ( x ) PES  ( x ) ABS ( x ) PEAD / PEBD

( x ) PE ( x ) PC ( x ) Nylon, PA (   ) PVC

2. Recebe peças pintadas?

(   ) Sim ( x  ) Não, somente peças sem pintura.

(   )  Não aplicável, pois não compra peças.

3. Quais os Processos de Produção em sua empresa:

(   ) Pré- lavagem (   ) Lavagem (   ) Secagem (   ) Outros _________

( x ) Moagem ( x  )  Extrusão ( x ) Separação

4. Quais as suas fontes de plástico para a reciclagem?

( x ) Autopeças (   ) Petrolífera ( x )Embalagem

( x ) Eletrônica (   ) Pós Consumo ( x ) Outras: irrigação, civil

5. Quais segmentos acima são seus maiores clientes?

1° embalagem..................... 2° irrigação..................... 3º civil.....................

6. Em poucas palavras, expor as dificuldades para trabalhar com indústria de

autopeças/automobilística: Não vejo dificuldade, alias é um ótimo seguimento.
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7. Numerar (de 1 a 4) em ordem crescente o nível de dificuldade da atividade,

sendo 1 o mais difícil.

( 1 ) Alto Custo Energético

( 3 ) Dificuldade no processo de limpeza / Contaminação por outros materiais

( 2 ) Falta de Incentivos Fiscais

( 3 ) Logística / Transporte
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ANEXO 3 - RESPOSTA PESQUISA QUESTIONÁRIO RECICLADOR

AMBIENTAL

De: Sergio dos Anjos (mailto:ambientall@terra.com.br)

Enviada: ter 7/11/2006 14:42

Para: Fortes, Renata (R.G.)

Assunto: Re: Ac Sergio

segue abaixo o questionário preenchido.

atenciosamente

Sérgio dos Anjos

Questionário Recicladores

Nome da Empresa:

Data de Criação:

Número de Funcionários:

Volume de Produção (t./ano):

1. Quais os materiais utilizados:

(   ) PP (   ) PES ( X ) ABS (   ) PEAD/PEBD

(   ) PE ( X ) PC (X  ) Nylon, PA (   ) PVC

2. Recebe peças pintadas?

(X  ) Sim (   ) Não, somente peças sem pintura.

(   ) Não aplicável, pois não compra peças.

3. Quais os Processos de Produção em sua empresa:

(   ) Pré- lavagem (   ) Lavagem (   ) Secagem

(   ) Outros ______ descaracterização de peças, industrialização reversa.

(X  ) Moagem ( X ) Extrusão (X ) Separação
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4. Quais as suas fontes de plástico para a reciclagem?

( x ) Autopeças ( x ) Petrolífera (   ) Embalagem

( x ) Eletrônica ( x ) Pós Consumo (   ) Outras: ______

5. Quais segmentos acima são seus maiores clientes?

1� autopeças 2� petroquimica 3 � pós-consumo

6. Em poucas palavras, expor as dificuldades para trabalhar com indústria de

autopeças/automobilística:

FALTA DE CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO, PRECONCEITO, PROCEDIMENTOS

INTÁVEIS.

7. Numerar (de 1 a 4) em ordem crescente o nível de dificuldade da atividade,

sendo 1 o mais difícil.

( 4 ) Alto Custo Energético

( 1 ) Dificuldade no processo de limpeza / Contaminação por outros materiais

( 3 ) Falta de Incentivos Fiscais

( 2  ) Logística/Transporte
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----- Original Message -----

From: Fortes, Renata (R.G.)

To: ambientall@terra.com.br

Sent: Monday, November 06, 2006 5:26 PM

Subject: Ac Sergio

Boa tarde,
Eu me chamo Renata, trabalho no setor de desenvolvimento de fornecedores da Ford e estou
realizando mestrado no Instituto de Engenharia do Paraná. O tema da minha dissertação é a
Reciclagem dos Plásticos na Indústria Automobilística. Para isso, não estou trabalhando somente
com as montadoras como Renault, Nissan e Ford, mas também com o estudo dos materiais e
principalmente, sobre as empresas que trabalham com a reciclagem. Como recebi boas referências
de sua empresa, gostaria de lhes fazer um questionário, curto e objetivo (5 a 10 minutos). O
objetivo é recuperar informações referentes às empresas que fazem a coletagem, recuperação,
transformação e fabricação de novas peças com materiais reciclados. Eu asseguro que, alem do
nome de sua empresa constar em trabalho acadêmico de referência nacional, todas as informações
serão confidenciais e tratadas em forma de análise e estatística.

Obrigada pelo retorno e suporte.

Renata

Tel: 11-84431073

<<Question_rio_Recicladores_email_A(1).doc>>
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ANEXO 4 - RESPOSTA PESQUISA QUESTIONÁRIO RECICLADOR PLASTCORA

De: plastcora (mailto:plastcora@ig.com.br)

Enviada: qua 8/11/2006 16:21

Para: Fortes, Renata (R.G.)

Assunto: Re: Ac Joao

Questionário Recicladores

Nome da Empresa: PLASTICORA

Data de Criação:1958

Número de Funcionários: 15

Volume de Produção (t./ano):12000

1. Quais os materiais utilizados:

( x ) PP ( x ) PES ( x ) ABS ( x ) PEAD / PEBD

(   ) PE (   ) PC (   ) Nylon, PA  (   ) PVC

2. Recebe peças pintadas?

(   ) Sim (   ) Não, somente peças sem pintura.

( x ) Não aplicável, pois não compra peças.

3. Quais os Processos de Produção em sua empresa:

(   ) Pré- lavagem (   ) Lavagem (   ) Secagem (  ) Outros _________

(x ) Moagem ( x ) Extrusão (   ) Separação

4. Quais as suas fontes de plástico para a reciclagem?

(   ) Autopeças (   ) Petrolífera (   )Embalagem

(   ) Eletrônica ( x ) Pós Consumo (   ) Outras:___________

5. Quais segmentos acima são seus maiores clientes?

1&#61616;  embalagem 2&#61616; eletronica 3 autopecas
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6. Em poucas palavras, expor as dificuldades para trabalhar com indústria de

autopeças/automobilística:

muita exigência na qualidade e preço baixo

7. Numerar (de 1 a 4) em ordem crescente o nível de dificuldade da atividade,

sendo 1 o mais difícil.

( 2 ) Alto Custo Energético

( 1 ) Dificuldade no processo de limpeza / Contaminação por outros materiais

( 3 ) Falta de Incentivos Fiscais

( 4 ) Logística / Transporte

Em (13:16:07), Fortes, Renata (R.G.) escreveu:

>----------
>
> Ac Joao
>
>Boa tarde,
>
>Eu me chamo Renata, trabalho no setor de desenvolvimento de fornecedores da Ford e
estou realizando mestrado no Instituto de Engenharia do Paraná.
>
>Refiz o questionario enviado anteriormente a Plastcora, de forma a facilitar as respostas.
Agora ele dura entre 5 e 10 minutos.
>
>Mais uma vez, o objetivo é recuperar informações referentes às empresas que fazem a
coletagem, recuperação, transformação e fabricação de novas peças com materiais
reciclados. Eu asseguro que, alem do nome de sua empresa constar em trabalho
acadêmico de referência nacional, todas as informações serão confidenciais e tratadas em
forma de análise e estatística.
>
>Obrigada pelo retorno e suporte.
>
>Renata
>
>Tel: 11-84431073
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ANEXO 5 - RESPOSTA PESQUISA QUESTIONÁRIO MONTADORA FORD

Destinatários:
Pesquisa para o Conhecimento da Situação da
Utilização de Peças com Materiais Recicláveis

Emitido e atualizado em: 03/11/2006
Nº: não gerado

Registro

Instituo de Engenharia
do Paraná - IEP
Serviço:
Emissor:
Curitiba-Paraná-Brasil

Empresa: Ford Motor Company Data da Pesquisa: 13/11/2006

Entrevistado: Lucia Rama Função: Supv. Enga Materiais,

Elementos de Fixacao e

Reciclabilidade –

Desenvolvimento de

Produto

01) As restrições ambientais cada vez mais obrigam que veículos tenham um alto

índice de reciclabilidade. São utilizados hoje materiais recicláveis nos veículos

produzidos por sua empresa?

( X ) Sim

(   ) Não

Se a sua resposta da questão acima for negativa, favor expor as causas.

01) Resposta/Comentários:

02) Um veículo é um produto composto de 20000 a 25000 peças. As peças

utilizadas hoje possuem materiais reciclados?

( X ) Sim → Qual a porcentagem aceita pela montadora? Varia de acordo com

o tipo de material. A montadora estabelece objetivos para cada programa

dependendo da disponibilidade local de Materia Prima. Algums materiais tem >

60% de conteudo reciclado em peso.

(   ) Não → Por quê?

Favor responder no espaço abaixo.



124

02) Resposta/Comentários:

03) Se a sua resposta da questão 2 for positiva, em quais peças é permitida a

utilização de materiais reciclados e em que proporção?

Nome da Peça Material % reciclado permitido

Plasticos diversos Geralmente ate 10%. Alguns casos ate > 50%

Isoladores acusticos Texteis >70%

Carpet PET ~ 30%

04) Por que ainda existem barreiras para a utilização de materiais reciclados para

peças mais nobre?

04) Resposta / Comentários:
Em pecas mais "nobres" e de aparencia, a performance exigida dos materiais eh

superior ao que muitos dos materiais reciclados podem oferecer. Eh necessario
termos garantia da disponibilidade de material com origem estabelecida, no volume
necessario, deste a fase de desenvolvimento de materia prima, validacao da peça e

durante a producao da peça. Assegurar a origem e o volume necessario (para
garantir estabilidade de materia-prima) atualmente eh a maior dificuldade em se
utilizar matéria-prima reciclada.

05) Há estudos para se aumentar a utilização de materiais recicláveis a fim de atender

legislações ambientais mundiais? Qual a previsão (em %) desse aumento?

05) Resposta / Comentários:

Sim. Varia de acordo com cada programa e a disponibilidade encontrada na região.
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06) No caso de peças e veículos destinados a outros países, existem exigências

específicas de proibição de certos materiais e incentivo para utilização de

materiais reciclados?

06) Resposta/Comentários:

Sim. Existe uma lista única de materiais restritos valida para todos os países.
Os objetivos de reciclagem seguem uma estratégia global adequada a
disponibilidade de matéria-prima e tecnologia em cada região.

07) Existem sistemas de parceria com os Fornecedores, em termos de desenvol-

vimento e proposição, para utilização de peças produzidas com materiais

reciclados?

07) Resposta / Comentários:
Sim.
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ANEXO 6 - RESPOSTA PESQUISA QUESTIONÁRIO MONTADORA RENAULT

Destinatários:

Pesquisa para o Conhecimento da
Situação da Utilização de Peças

com Materiais Recicláveis
Emitido e atualizado em: 03/11/2006

Nº: não gerado

Registro

Instituo de Engenharia
do Paraná - IEP
Serviço:
Emissor:
Curitiba-Paraná-Brasil

Empresa: RENAULT do BRASIL Data da Pesquisa: 14/12/2006

Entrevistado: DOUGLAS V.CASTRO Função: TÉC. ESTUDOS

01) As restrições ambientais cada vez mais obrigam que veículos tenham um alto

índice de reciclabilidade. São utilizados hoje materiais recicláveis nos veículos

produzidos por sua empresa?

( x ) Sim

(   ) Não

Se a sua resposta da questão acima for negativa, favor expor as causas.

01) Resposta / Comentários:

02) Um veículo é um produto composto de 20000 a 25000 peças. As peças utilizadas

hoje possuem materiais reciclados?

( x ) Sim →  Qual a porcentagem aceita pela montadora?

(   ) Não →  Por quê?

Favor responder no espaço abaixo.
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02) Comentários:

Peças Técnicas = 0%

Peças de Aspecto/Aparência = 0%

Peças s/ propriedades técnicas /aparência = 20% a 100%

03) Se a sua resposta da questão 2 for positiva, em quais peças é permitida a

utilização de materiais reciclados e em que proporção?

Nome da Peça Material % reciclado permitido

Parachoque dianteiro

Passagem de roda

Déflector

Convergente par. dianteiro

Painel de Instrumento

04) Por que ainda existem barreiras para a utilização de materiais reciclados para

peças mais nobre?

04) Resposta / Comentários:

Quando uma peça requer o máximo de qualidade ou propriedade como alta rigidez,

performance. Com a utilização de material reciclado não podemos assegurar estas
propriedades, devido ao comportamento do material que já sofreu várias
transformações.

05) Há estudos para se aumentar a utilização de materiais recicláveis a fim de

atender legislações ambientais mundiais? Qual a previsão (em %) desse

aumento?

05) Resposta / Comentários:

Os projetos futuros já contemplam um aumento considerável na utilização de materiais
Recicláveis e também renováveis, com o intuito também atender a legislação Ambiental.



128

06) No caso de peças e veículos destinados a outros países, existem exigências

específicas de proibição de certos materiais e incentivo para utilização de

materiais reciclados?

06) Resposta / Comentários:

Sim .
Países com regulamentações mais severas restringem a utilização de determinados
materiais .

07) Existem sistemas de parceria com os Fornecedores, em termos de desenvol-

vimento e proposição, para utilização de peças produzidas com materiais

reciclados?

07) Resposta / Comentários:

Sim




