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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

I.1 – COMENTÁRIOS GERAIS 

 
Segundo o historiador Eric Hobsbawn (2000), o século XX deixa um legado de 

questões e impasses. O século foi breve e extremado: sua história e suas possibilidades 

edificaram-se sobre catástrofes, incertezas e crises, decompondo o construído no “longo 

século XIX”. Hobsbawn divide a história do século em três “eras”. A uma Era de 

Catástrofe, que se estendeu de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial, seguiram-

se cerca de 25 ou trinta anos de extraordinário crescimento econômico e transformação 

social, anos que provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade 

humana que qualquer outro período de brevidade comparável. Retrospectivamente, 

pode-se ver esse período como uma espécie de Era de Ouro, e assim ele foi visto quase 

imediatamente depois que acabou, no início da década de 70. A última parte do século 

foi uma nova era de decomposição, incerteza e crise. O “Breve Século XX” passou por 

uma curta Época de Ouro, entre uma crise e outra, e entrou num futuro desconhecido e 

problemático, mas não necessariamente apocalíptico. 

 

Pode-se dizer que uma das questões às quais Hobsbawn se refere quando define 

o fim do século XX como uma era de decomposição e o futuro como desconhecido e 

problemático é a avançada degradação ambiental em que o planeta se encontra. 

Atualmente, um dos grandes desafios do homem é continuar promovendo o crescimento 

econômico sem comprometer os recursos para as futuras gerações. Segundo a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988), na década atual verifica-se 

um retrocesso quanto às questões sociais. Chamam a atenção os problemas urgentes e 

complexos ligados à própria sobrevivência do homem, como o processo de aquecimento 

global e as ameaças à camada de Ozônio da Terra. 
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O homem necessita de energia para realizar a maioria de suas  atividades 

cotidianas. Essa energia provém de fontes primárias como petróleo, carvão, gás (não 

renováveis), biomassa, solar e hidráulica (renováveis). O desenvolvimento futuro 

depende indubitavelmente de que se disponha de energia por muito tempo, em 

quantidades cada vez maiores e de fontes seguras, confiáveis e adequadas ao meio 

ambiente. 

 

Os combustíveis fósseis  tornaram possível o desenvolvimento industrial que 

hoje garante ao homem uma contínua melhoria das condições sociais. Por sua vez, o 

acelerado desenvolvimento industrial e tecnológico vem gerando também um aumento 

da demanda de energia e uma distribuição global extremamente desigual de energia 

primária (Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1988). 

 

Como lembra a Comissão  Mundial Sobre Meio Ambiente e desenvolvimento 

(1988), os riscos e incertezas ambientais decorrentes de um consumo elevado de energia 

no futuro também são inquietantes e dão margens a reservas. Quatro se destacam: 

 

➤ a séria probabilidade de alteração climática devido ao “efeito estufa” de 

gases emitidos na atmosfera, sendo o mais importante deles o dióxido de 

carbono (CO2) produzido pela queima de combustíveis fósseis; 

➤ a poluição do ar urbano pelas indústrias, devido a poluentes atmosféricos 

gerados pela queima de combustíveis fósseis; 

➤ a acidificação do meio ambiente devido às mesmas causas; e 

➤ o risco de acidentes em reatores nucleares e os problemas de disposição dos 

rejeitos. 

 

O setor de transportes é um dos principais consumidores finais de energia, 

juntamente com os setores industrial e residencial. Enquanto a participação do setor de 

transportes no consumo final de energia tem apresentado ligeiro crescimento nos 

últimos anos, passando de 17,9% em 1985 para 21,1% em 1998, os setores industrial e 

residencial têm reduzido a sua participação de 39,9% em 1985 para 37% em 1998 e 

16,6% em 1985 para 15,7% em 1998, respectivamente (Balanço Energético Nacional, 

1999).  
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A queima dos combustíveis fósseis é  a causa mais comum da poluição 

atmosférica, gerando gases compostos de substâncias poluentes, sendo a maioria 

tóxicas. Como exemplo dessas substâncias pode-se citar os óxidos de carbono (CO e 

CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos diversos (HC´s), partículas de 

carbono em suspensão e produtos químicos vaporizados. Os automóveis têm uma 

participação ativa no aumento da poluição do ar, principalmente nos grandes centros 

urbanos. Dados da CETESB (1999) mostram que na Região Metropolitana de São Paulo 

os veículos automotores (veículos leves e pesados, motocicletas e similares) são 

responsáveis por mais de  90% das emissões de CO, HC, e NOx e 65% das emissões de 

SOx.      

 

O transporte ocupa um lugar de destaque no planejamento energético e de 

desenvolvimento de um país. Por ser um grande consumidor de petróleo, passa a ser 

também uma grande fonte de poluição do ar. Os mercados de veículos crescem com 

muita rapidez, principalmente nos países em desenvolvimento, contribuindo bastante 

para a poluição do ar urbano, que em muitas cidades já supera o recomendado pelas 

normas internacionais. Essa concentração de veículos nos grandes centros tem causado 

muitos incômodos ao bem estar da população, como os congestionamentos que além de 

dificultar o acesso das pessoas a bens e serviços, geram um maior gasto de combustível 

e a elevação dos padrões de poluição atmosférica e sonora. A preferência pelo 

transporte individual nas cidades ocorre por diversos fatores, sendo um deles as más 

condições e o baixo nível de serviço dos transportes públicos. 

 

Os automóveis na sociedade moderna representam muito mais do que um meio 

de transporte e uma fonte potencial de poluição. Desde o começo transcenderam 

rapidamente a sua função de transporte e passaram a representar a oportunidade de 

liberdade individual, um novo estilo de vida.  Essa liberdade não se restringe à liberdade 

espacial, representando muitas vezes liberdade psicológica e até sexual (Allenby e 

Graedel, 1998). O automóvel tornou-se objeto de desejo, símbolo de autonomia e status. 

Esses e outros fatores influem na predileção pelo transporte individual ao transporte 

público, indicando a importância de se enfocar nas políticas de planejamento dos 

transportes as questões sociais, além dos aspectos técnicos e econômicos. 
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Segundo Arbix e Zilbovicius (1997), o automóvel teve papel importante na 

história do Brasil. Nos anos 50 era o motor do progresso nacional e sua produção em 

terras brasileiras, uma espécie de passaporte para a modernidade. No pós-guerra, poucas 

foram as visões de desenvolvimento que prescindiram da indústria de autoveículos. Não 

foi à toa que o automóvel circulou por todas as alamedas do imaginário nacional. 

Freqüentou os sonhos de ricos e pobres, de governantes e governados. Foi sinônimo de 

progresso. O surpreendente é que, quarenta anos depois, apesar de todas as 

metamorfoses da economia brasileira e mundial nesse final de século, a indústria de 

autoveículos continue destilando seus encantos, exibindo invejável vitalidade e 

sacudindo o mundo da produção através da disseminação de diferentes conceitos.    
 

É esperado para o ano 2030 que a atual frota de automóveis mundial dobre de 

tamanho (Allenby e Graedel, 1998). Paralelamente a essa previsão, a indústria 

automobilística tem se esforçado para produzir veículos mais econômicos nos últimos 

anos, através do desenvolvimento de motores mais eficientes,  da redução do peso do 

automóvel e do desenho de modelos menos resistentes à sua locomoção (melhor 

aerodinâmica). Com relação à emissão de poluentes também foram atingidos índices 

bem inferiores se comparados com os índices de 20 anos atrás, através da introdução de 

conversores catalíticos nos tubos de escape dos veículos e sistemas de injeção eletrônica 

de combustível. Deve-se frisar aqui que qualquer tentativa de reduzir emissões de 

poluentes não significa a redução de consumo de combustível, porém a redução de 

consumo significa automaticamente a redução das emissões. 

 

Considerando que, a cada ano, os veículos produzidos tendem a ser mais 

econômicos e mais “limpos” que os veículos produzidos anteriormente, pode-se supor 

que a implementação da renovação da frota através de esquemas de sucateamento 

reduziria o consumo energético durante a fase de uso dos veículos (considerando o ciclo 

de vida do automóvel) e a emissão de poluentes atmosféricos. 

 

I.2 – OBJETIVO DO TRABALHO 

 
O objetivo principal desse trabalho é realizar uma avaliação de esquemas de 

sucateamento da frota do ponto de vista energético e ambiental. Um importante impacto 

decorrente do programa de sucateamento é o aumento do consumo de energia na fase de 
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fabricação dos automóveis novos. Por sua vez, a renovação da frota pode reduzir o 

consumo médio de combustível ao longo da vida útil do automóvel, além da emissão de 

poluentes atmosféricos. Surge então uma das principais questões do trabalho: qual seria 

a vida útil ótima para sucateamento de um automóvel? Considerando-se que o ciclo de 

vida do automóvel consiste, resumidamente, em duas principais etapas, as quais são a 

fabricação e o uso, é necessário que se faça uma análise do consumo energético nessas 

fases para que se possa estimar a vida útil ótima para sucateamento de um automóvel 

brasileiro. Para tal, um modelo simples de otimização foi desenvolvido, objetivando 

minimizar o uso de energia e reduzir a emissão de gases para a atmosfera. 

 

A realização desse trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica, acompanhada 

de levantamento de dados empíricos. Incorre-se ao conceito de Ecologia Industrial e a 

uma de suas ferramentas, a análise de ciclo de vida. Aplica-se metodologia internacional 

sobre a avaliação de experiências de esquemas de sucateamento em outros países ou 

regiões, adaptada à realidade brasileira.  

 

I.3 – ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 
Além da introdução, esta tese é composta por 5 capítulos e um Apêndice 

conforme descrição a seguir. 

 

No Capítulo II fornecem-se informações gerais sobre ecologia industrial e a sua 

ligação com o automóvel. Introduz-se o conceito de poluição e levantam-se os impactos 

ambientais causados pelos automóveis, através da análise do ciclo de vida do automóvel 

e do consumo de energia nessas fases. Destacam-se algumas opções de estratégias para 

lidar com o problema da poluição atmosférica proveniente dos automóveis, 

especificando que o objetivo desse trabalho é a avaliação das implicações ambientais e 

energéticas da implementação de esquemas de sucateamento como uma medida de 

controle ambiental.  

 

No Capítulo III apresenta-se a metodologia de cálculo da vida útil ótima de 

sucateamento de um automóvel e analisam-se as variáveis que determinam a vida útil 
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ótima. Através de dados da literatura internacional procura-se estimar a idade ótima de 

sucateamento para um caso mais geral. 

 

No Capítulo IV, com base na metodologia apresentada no capítulo anterior, 

estima-se a vida útil ótima de sucateamento de um automóvel no caso do Brasil, além da 

energia consumida na produção de um automóvel brasileiro e a energia consumida na 

sua operação ao longo de sua vida útil. 

 

No Capítulo V estimam-se as emissões provenientes da fase de produção de um 

automóvel brasileiro, e os fatores de emissão médios da frota circulante em 2000. 

Estimam-se também as emissões médias das frotas de automóveis acima da vida útil 

ótima para sucateamento do automóvel no Brasil, definida no capítulo IV. Considera-se 

que os automóveis antigos sucateados são substituídos por outros, podendo estes serem 

novos ou possuirem até 3 anos de vida útil. Também considera-se que os automóveis 

novos percorrem, em um primeiro ano que se segue ao esquema, no mínimo a mesma 

distância percorrida pelo antigo sucateado, e, no máximo, 50% a mais. Estimam-se 

então as emissões e o consumo de combustível evitados através da implementação de 

um esquema de sucateamento e renovação da frota.   

 

No Capítulo VI serão apresentadas algumas conclusões e considerações finais do 

trabalho, sendo que no Apêndice apresentam-se as planilhas de cálculos realizados para 

o inventário das emissões, consumo médio de combustível e emissões evitadas. 
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CAPÍTULO II  

 ECOLOGIA INDUSTRIAL E O CICLO DE VIDA DO 

AUTOMÓVEL 

 
 
 

II.1 – O CONCEITO DE ECOLOGIA INDUSTRIAL 

 
 

A relação do homem com o meio ambiente tem se caracterizado, ao longo do tempo, 

como uma relação de exploração e devastação. Quanto mais desenvolvidas as sociedades se 

tornam, mais agressivas e predatórias são suas atitudes com relação ao meio ambiente. O 

campo da Ecologia Industrial surge através da percepção de que a atividade humana está 

causando mudanças inaceitáveis em sistemas de suporte do meio ambiente. 

 

Segundo Graedel (1994), Ecologia Industrial é um novo conceito em que as interações 

entre as atividades humanas e o meio ambiente são sistematicamente analisadas. Define-se 

como o estudo através do qual a humanidade pode racionalmente manter a capacidade de 

suporte, face à contínua evolução econômica, cultural e tecnológica. O conceito requer que o 

sistema industrial seja visto como parte integrante dos sistemas vizinhos, e não de maneira 

isolada. Trata-se de uma abordagem dos sistemas na qual procura-se otimizar o ciclo total de 

materiais, desde a matéria-prima utilizada ao produto final e à disposição de rejeitos. Os 

fatores a serem otimizados incluem recursos, energia e capital. 

 

Uma diferente forma de definição surge da analogia com a ecologia biológica. Uma 

tradicional definição de ecologia biológica seria o estudo científico das interações que 

determinam a distribuição e abundância de organismos. A relação entre esse conceito e o 

conceito de atividades industriais foi discutida por Frosch e Gallopoulos (1990), que 

descrevem um ecossistema biológico como uma complexa rede de processos na qual tudo que 

é produzido é usado por algum organismo para o seu metabolismo. Similarmente, no 

ecossistema industrial, cada processo e rede de processos devem ser analisados como partes 
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dependentes e interrelacionadas de um grande todo. A analogia entre os conceitos de 

ecossistema industrial e ecossistema biológico não é perfeita, mas muito se poderia ganhar se 

o sistema industrial pudesse reproduzir as melhores características do análogo biológico. Da 

mesma forma que as plantas sintetizam substâncias que alimentam os herbívoros, que servem 

de alimento para os carnívoros, dos quais as fezes alimentam outros organismos, as indústrias 

poderiam usar seus resíduos como matéria-prima, reutilizando produtos depois do seu 

consumo; dessa forma as indústrias estariam transformando matéria em circulação. 

 

A Ecologia Industrial também caracteriza-se por focalizar a análise de fluxo de massa, 

como uma base física da atividade econômica, e ao mesmo tempo levantar e quantificar os 

seus impactos ambientais. Procura otimizar o ciclo de matéria industrial como um todo, 

começando da matéria virgem à matéria preparada, produto final, produto obsoleto e sua 

eliminação. Nesse contexto, a avaliação do ciclo de vida do produto representa uma 

ferramenta muito importante, pois realiza uma análise de todos os impactos provenientes da 

atividade industrial: na extração dos recursos, no processo de manufatura, utilização do 

produto e sua eliminação final. 

 

A analogia entre os sistemas biológicos e os sistemas industriais faz-se necessária 

quando analisa-se o ciclo de materiais nos sistemas. Dentro da perspectiva do ciclo de 

materiais, aparece a principal diferença entre os sistemas biológicos e industriais. Enquanto os 

ciclos naturais (por exemplo de água, carbono/oxigênio, nitrogênio, enxofre, etc.) são 

fechados, os ciclos industriais são abertos. Os sistemas industriais iniciam-se com materiais 

de alta qualidade (combustíveis fósseis, minério) extraídos da terra, e os devolve à natureza 

como materiais degradados. Em outras palavras, materiais consumidos pelo sistema 

econômico industrial não desaparecem fisicamente. Eles são simplesmente transformados em 

formas menos úteis (Ayres e Ayres, 1996). Segue que, a partir da simples relação entre 

entradas e saídas – uma conseqüência da lei de conservação de massa – , o crescimento 

econômico tende a ser acompanhado por um crescimento equivalente de geração de resíduos e 

poluição.  

 

Uma das propostas deste trabalho é analisar as implicações energético-ambientais do 

automóvel, além de esquemas de sucateamento e renovação da frota de automóveis. Através 
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da análise de ciclo de vida, que representa uma das ferramentas de aplicação da ecologia 

industrial, focalizam-se duas principais fases do ciclo de vida de um automóvel: a produção e 

o uso1. A indústria automobilística constitui-se como uma das indústrias de mais interesse 

dentro da ecologia industrial. O automóvel faz parte da vida de muitas pessoas, 

principalmente nos países desenvolvidos. Representa o transporte essencial, símbolo de status 

e liberdade individual, além de importante pilar da economia nacional de muitos países.  

 

Segundo Allenby e Graedel (1998), uma das atrações deste setor para o ecologista 

industrial é o fato de se poder vislumbrar o âmbito da ecologia industrial através desse prisma. 

O automóvel moderno inclui materiais produzidos de diferentes formas: materiais virgens e 

metais reciclados, plásticos de petroquímicos, silicone e vidro. Utiliza combustíveis que, cada 

vez mais, podem ser provenientes de biomassa. Seus pneus tornam-se viveiros de mosquitos 

quando jogados no lixo, porém podem ser incinerados com recuperação energética ou 

utilizados para outros fins, como por exemplo como protetores em pistas de corrida. Percorre 

estradas e estacionamentos feitos de milhões de toneladas de asfalto e construídos sobre 

milhares de hectares de florestas e pântanos. E, finalmente, representa um ícone psicológico e 

cultural, transcendendo em muito a função para a qual foi criado: o transporte. 

 

II.2 – OS MATERIAIS NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

II.2.1 – OS MATERIAIS E O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 
Segundo Larson et al. (1986), a importância dos materiais nas sociedades humanas 

pode ser constatada pelo fato de muitas épocas serem nomeadas pelos materiais que eram 

explorados intensivamente ao longo de sua duração. A Revolução Industrial baseou-se em um 

melhoramento dos métodos de modificação de materiais básicos como o algodão, lã, ferro e 

depois aço. As técnicas de produção melhoraram rapidamente, aumentando cada vez mais o 

número de produtos e mercados. Isto desencadeou um rápido crescimento econômico, 

gerando  consequentemente um aumento do consumo de materiais. 

 

                                                           
1 O ciclo de vida do automóvel será analisado com mais detalhes posteriormente, no item II.2.2.  
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Nas últimas décadas do século XX  houve uma mudança fundamental no conceito de 

desenvolvimento. A expansão econômica continua nos países industrializados, mas a 

demanda por materiais básicos estabilizou-se. Esses países estão deixando a Era dos 

Materiais, que durou os dois séculos que se seguiram ao advento da Revolução Industrial e 

estão caminhando para uma nova era na qual o nível de materiais utilizados não mais será um 

importante indicador de progresso econômico. Dentre as possíveis causas dessa mudança, 

quatro fatores se destacam, a ver: 

 

- a substituição de um material por outros mais novos e modernos diminuiu a 

demanda de alguns materiais; 

- mudanças nos “designs” dos produtos aumentaram a eficiência da utilização de 

materiais; 

-  os mercados que se expandiram rapidamente durante a Era dos Materiais estão 

saturados; e 

-  novos mercados tendem a envolver produtos mais modernos que contenham baixa 

utilização de materiais. 

 

Ao menos dois fatores impulsionaram a crescente eficiência do uso de materiais. O 

primeiro é o aumento do custo de produção desses materiais, gerado em grande parte pelo 

altos custos da energia. Muitas indústrias de processamento de materiais são intensivas em 

energia - elas consomem grandes quantidades de energia por unidade de produto. Indústrias 

como essas são muito sensíveis aos aumentos do custo da energia, estimulando o uso mais 

eficiente não somente da energia como também dos materiais. O segundo fator é a competição 

com materiais substitutos. As indústrias de materiais tradicionais são particularmente afetadas 

já que os novos materiais são modernos e possuem novas propriedades. 

 

Apesar de a substituição de materiais e a eficiência do uso de materiais terem tornado-

se bastante significativas nos últimos anos, talvez não contribuam tanto na redução da 

demanda quanto a saturação de mercados tradicionais e a preferência do mercado consumidor 

por produtos novos e menos intensivos em material. 
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A análise dos quatro fatores responsáveis pelo declínio do consumo de  materiais 

básicos mostra que essas recentes tendências do uso de materiais não são reversíveis e 

sinalizam uma mudança histórica na economia dos países industriais. 

 

Enquanto a queda da demanda por produtos básicos como, por exemplo ferro, aço, 

cimento e papel, desencadeou uma estagnação de muitas indústrias de materiais básicos nos 

países industrializados, essas indústrias foram exportadas para os países em desenvolvimento, 

onde os custos de produção eram e ainda são mais baixos. Dessa forma os países 

industrializados passaram a concentrar suas atividades nos estágios finais do processo de 

fabricação, assim como no desenvolvimento de novos produtos. Expande-se também a 

produção de materiais reciclados, a indústria secundária, que está associada à escolha de 

produtos que podem ser manufaturados a baixos custos e que necessitem de pouca mão-de-

obra por unidade de produto.  

 

Nesse contexto, pode-se dizer que atualmente o Brasil  dá sinais de mudanças em seu 

desenvolvimento econômico, apesar de uma defasagem em relação aos países industrializados 

de mais ou menos duas décadas. Crescem novos mercados envolvendo produtos com baixa 

utilização de materiais, juntamente com o desenvolvimento de novos materiais e da indústria 

secundária. Um exemplo são as latas de alumínio que  são amplamente recicladas, sendo o 

Brasil o país que apresenta o maior índice de reciclagem: quase 80% das latas produzidas 

retornam e se transformam em novas latas, gerando uma grande economia de matéria-prima e 

energia, além da renda para os catadores, que hoje já são muitos em todo o país.  

 

II.2.2 – O CICLO DE VIDA DE UM AUTOMÓVEL 

 

A produção de um automóvel e de outros produtos industriais inicia-se através da 

escolha dos materiais com os quais serão produzidos. A análise do ciclo de vida constitui-se 

uma importante ferramenta na escolha de materiais e na avaliação  das oportunidades de 

prevenção de poluição. A análise de ciclo de vida (ACV) avalia todos os impactos 

provenientes da atividade industrial, desde a extração dos recursos, processo de manufatura, 

utilização do produto, até sua disposição final. A estrutura da ACV pode ser usada para 

avaliar atividades de aperfeiçoamento que identificam quando uma mudança resulta, com 
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efeito, em uma diminuição da sobrecarga ambiental (ar, água, terra) ou em um deslocamento 

para outro estágio do ciclo de vida.  

 

O ciclo de vida de um automóvel se inicia com a extração de matéria-prima, que pode 

ser de fontes naturais (virgens) como petróleo, carvão, minério, etc. ou de uma corrente de 

reciclagem. A matéria-prima é então processada através de uma variedade de técnicas 

industriais utilizadas para a produção do material apropriado para ser utilizado na manufatura. 

Durante a manufatura ocorrem outros processos, como os de moldagem do metal e do 

plástico, além de outras operações necessárias para criar os componentes e as linhas de 

montagem dos materiais finais. A produção do produto final é seguida pelo empacotamento, 

entrega e uso pelo consumidor, geralmente por um longo período de tempo. Há também uma 

variedade de atividades de manutenção do automóvel que requerem correntes adicionais de 

entrada de materiais durante o uso pelo consumidor: lubrificantes, resfriadores, pneus, etc. 

Quando o automóvel é finalmente sucateado, uma extensiva operação de reciclagem pode 

recuperar uma alta percentagem dos materiais de volta ao fornecimento de materiais ao 

sistema industrial. O ciclo de vida de um automóvel pode ser analisado com a ajuda da Figura 

II.1 a seguir na próxima página. 

 

Assim os produtos e sistemas podem ser analisados através da ótica do seu ciclo de 

vida. Quando se cria um produto é importante que se avalie todos os estágios de seu ciclo de 

vida, inclusive a sua utilização e disposição final. Através dessa abordagem também torna-se 

mais fácil a análise dos impactos provenientes da escolha dos materiais, já que os estágios de  

extração e processamento dos materiais podem acarretar em grandes impactos ambientais. 

 

Em resumo, a perspectiva do ciclo de vida é o princípio central da ecologia industrial 

aplicada e a sua análise deveria ser feita em todas as atividades da sociedade industrializada. 

Este trabalho se propõe a analisar duas fases do ciclo de vida de um automóvel e os impactos 

associados a elas: a produção e a operação. 
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Figura II.1 – O ciclo de vida de um automóvel 

 
Fonte: Allenby e Graedel , 1998 
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II.2.3 – O USO DE MATERIAIS NA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS 

 
Durante grande parte da história da existência do automóvel foi utilizada uma 

pequena ou quase nenhuma variedade de materiais na sua construção: aço, vidro, 

borracha e algum tipo de material macio sobre os assentos. No início da década de 70 

outros materiais passaram a fazer parte do automóvel, sendo o alumínio o  mais 

importante deles. Uma década depois a composição dos automóveis passou a ser 

bastante diversa. 

 

Para uma melhor compreensão da evolução dos materiais automotivos é 

interessante analisar rapidamente  a história da evolução dos sistemas tecnológicos 

automotivos, que é dividida em três períodos. O primeiro estende-se do início da década 

de 60, quando os veículos se tornaram mais potentes como resposta à demanda dos 

consumidores, a meados da década seguinte. Os veículos eram grandes e potentes, 

consumindo grandes quantidades de combustível e de materiais. A crise do petróleo, em 

meados da década de 70, aumentou o custo da gasolina e de outros derivados de 

petróleo como os fluidos protetores e lubrificantes.  

 

Iniciava-se então o segundo período, caracterizado pela grande pressão sobre os 

fabricantes de automóveis para que fossem produzidos automóveis potentes, porém 

mais econômicos. Cresceu também a demanda por automóveis menores, por isso houve 

um decréscimo na utilização do aço na composição dos automóveis. Com o fim da 

preocupação com o fornecimento de petróleo, no início da década de 90, iniciava-se o 

terceiro período, marcado por uma demanda por veículos maiores e mais complexos, 

com motores apresentando melhor combustão interna e mais potência, além de boa 

performance energética e baixas emissões de exaustão. A partir desse período cresce 

novamente a utilização de aços e fluidos, porém esses materiais  tiveram suas 

propriedades melhoradas, tornando-se materiais de alta tecnologia. A Tabela II.1 mostra 

a diferença entre a composição de um automóvel genérico americano nos anos 50 e nos 

anos 90. 
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Tabela II.1 – Materiais utilizados em um automóvel americano genérico, em kg 

Material Década de 50 Década de 90 
Plásticos 0 101 
Alumínio 0 68 

Cobre 25 22 
Chumbo 23 15 

Zinco 25 10 
Ferro 220 207 
Aços 1290 797 
Vidro 54 38 

Borracha 85 61 
Fluidos 96 81 
Outros 83 38 

Peso Total 1901 1434 
 

Fonte: Allenby e Graedel, 1998 

 

Atualmente, diante da crescente preocupação com a questão ambiental e da 

associação dos veículos automotores à poluição do ar nos grandes centros urbanos, 

discute-se a redução do peso do automóvel como uma das alternativas a se conseguir 

uma melhor eficiência energética e consequentemente menores taxas de emissão de 

poluentes atmosféricos. Cresce a participação de alumínio e plásticos na composição 

dos automóveis, entre outros materiais mais leves e de alta tecnologia. Essa crescente 

diversidade de materiais utilizados na fabricação dos automóveis pode trazer uma maior 

eficiência energética, porém pode complicar as atividades de reciclagem destes 

materiais depois do sucateamento do automóvel. 

 

Hoje, no Brasil, mais da metade dos automóveis vendidos no mercado interno é 

composta por modelos populares, ou seja, automóveis mais leves, mais econômicos e 

portanto menos poluentes, além de mais acessíveis aos consumidores. A composição 

média atual dos automóveis brasileiros também inclui uma maior participação de 

materiais mais leves como alumínio e plásticos, como poderá ser visto com mais 

detalhes no capítulo IV. 

 

Alguns dos materiais que compõem um carro podem ser tóxicos, e um exemplo 

é o chumbo, presente nas baterias. Parte dos constituintes de óleos lubrificantes também 

pode ser nocivo à saúde. 

 



 

 

16

 

Quanto à possibilidade de reciclagem, os materiais apresentam diferentes 

comportamentos. Aço e alumínio podem ser amplamente reciclados, porém podem 

sofrer alguma degradação durante a reciclagem. A situação não é a mesma quando se 

trata de plásticos. Esses são difíceis e as vezes até impossíveis de serem reciclados, 

apesar de poderem ser incinerados com recuperação energética. Termoplásticos e outros 

materiais estão atingindo melhores índices de reciclagem, mas muito ainda precisa ser 

feito. Outra dificuldade da reciclagem dos plásticos ocorre devido à mistura de plásticos 

incompatíveis que torna a separação muito difícil e encarece o processo de reciclagem. 

 

É importante salientar que, apesar de materiais como o aço, por exemplo, 

apresentarem altos índices de reciclagem, uma parte muito pequena desse material 

reciclado é utilizada na produção de automóveis. Uma explicação seria o fato de o aço 

reciclado ser impuro e não apresentar as propriedades necessárias para ser um  

componente automotivo. Já o alumínio não apresenta essa tendência, podendo ser 

reciclado e posteriormente ter o mesmo uso, como já ocorre com as latas de alumínio 

utilizadas para embalar bebidas. Nesse caso a participação de alumínio reciclado na 

produção de automóveis aumenta significantemente se comparada com a do aço.   

 

II.3 – CONSUMO DE ENERGIA 

 

O automóvel consome energia ao longo de todo o seu ciclo de vida, como pode 

ser visto na Figura II.2 a seguir. Essa energia é basicamente proveniente da queima de 

derivados de petróleo, mais especificamente a gasolina, utilizada como combustível 

durante a operação do automóvel. Durante a produção do automóvel, um dos estágios 

que mais consome energia é a extração de matéria-prima, assim como as operações que 

processam as matérias-primas, pois são processos que requerem altas temperaturas e 

altas pressões.   

 

O automóvel moderno depende do petróleo de diversas maneiras. O processo 

começa com a extração do petróleo, que é transportado para uma refinaria e 

posteriormente para o consumidor. A maioria do petróleo extraído não é consumida na 

mesma região onde ocorreu a extração, sendo este transportado, normalmente por 

navios, para as regiões de consumo. 
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Na refinaria o petróleo é aquecido e destilado em diferentes componentes e 

grande parte desses produtos é consumida pelos automóveis e sua infra-estrutura no 

mundo. Do petróleo também são produzidos os plásticos e outros petroquímicos, sem 

que haja ainda processos que os substituam. A quantidade de petróleo consumida no 

mundo ultrapassa em muito a quantidade de petróleo produzida, situação que, a longo 

prazo, não parece ser sustentável, mesmo que se descubram novas reservas de petróleo e 

novas maneiras de explorá-las.  

 

Os automóveis dependem de energia para que possam ser usados, e mais do que 

isso, carregam o seu próprio fornecimento de energia, constituindo-se em fontes móveis 

de poluição, responsáveis por grande parte das emissões de poluentes atmosféricos nos 

centros urbanos. A grande maioria de automóveis em operação no mundo utiliza o 

petróleo como fonte de energia. Os fabricantes de automóveis têm enfrentado constantes 

desafios para melhorar a eficiência da utilização de combustível e diminuir as perdas no 

motor. Outra alternativa para a redução do consumo de combustível seria a produção de 

automóveis menores e mais leves, tendência que já pode ser observada nos últimos 

anos.  Apesar desses esforços, parece que outros fatores podem anular os ganhos de 

eficiência energética, como por exemplo a tendência dos proprietários de automóveis a 

percorrerem cada vez mais longas distâncias e o contínuo crescimento da frota de 

automóveis.  

 

Nos próximos capítulos estimam-se os gastos de energia durante a fase de 

produção e uso de um automóvel médio brasileiro, assim como as emissões de 

poluentes atmosféricos decorrentes desses processos. 

 



 

 

18

 

 

Figura II.2 – Entradas de energia no ciclo de vida de um automóvel 

 
Fonte: Allenby e Graedel, 1998 
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II.4 – IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO USO DO 

AUTOMÓVEL 

 

Os automóveis são produtos de longa duração se comparados com outros 

produtos industriais e estão conectados a um intenso fluxo de materiais e energia. Por 

essas razões as interações ambientais que ocorrem durante a sua utilização são tão 

intensas. Essas interações ocorrem também durante a produção do veículo, porém por 

um curto período de tempo, enquanto que, depois de prontos para serem utilizados, eles 

passam a interagir com o meio ambiente de diferentes formas diariamente por um longo 

período de tempo. Estimam-se  no capítulo V as emissões de poluentes provenientes das 

fases de produção e uso de um automóvel médio brasileiro. 

 

Os pneus constituem os principais e mais numerosos resíduos sólidos 

provenientes da utilização dos automóveis. Apesar de os pneus modernos durarem mais 

do que os antigos, o número de pneus descartados ainda é assustador. Por décadas esses 

pneus foram jogados em lixões e aterros sanitários, assim como em outros locais 

impróprios para tal finalidade. Devido à limitada capacidade desses destinos têm se 

pesquisado outras alternativas para os pneus. Atualmente há diferentes formas de se 

reutilizar esses pneus, sendo algumas delas a incineração com recuperação energética, a 

utilização na forma de borracha asfáltica, a utilização em barragens e até mesmo na 

construção de barreira de corais artificiais. Apesar de avanços tecnológicos na 

reciclagem de pneus já terem sido alcançados, economicamente ainda é difícil torná-la 

viável, pois os custos de reciclagem ainda não foram internalizados.   

 

A Petrobras conseguiu dar destino aos pneus usados, adicionando-os a processos 

de produção de óleo e gás a partir de xisto (processo Petrosix). No processo 

desenvolvido pela Superintendência da Industrialização do Xisto (SIX) os pneus 

inservíveis são picados e misturados ao xisto, conforme publicado na Revista Petrobras 

(1999). A reciclagem de pneus pelo processo Petrosix ajuda a resolver parcialmente o 

problema do depósito em aterros sanitários e da combustão a céu aberto.  
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Os fabricantes de pneus também possuem grande responsabilidade nesse 

processo pois deveriam produzir o pneu já levando em consideração a sua eventual 

disposição final. Talvez a composição dos pneus possa ser modificada de forma que 

tenha uma queima mais eficiente, liberando pouco ou nenhum resíduo tóxico. Ou talvez 

possam ser produzidos de forma que seus componentes possam ser separados 

facilmente quando reciclados. Sem dúvida alguma o problema da disposição final de 

pneus merece uma maior atenção por parte dos fabricantes e da sociedade. 

 

Com relação a outros resíduos sólidos, pode-se afirmar que o chumbo presente 

nas baterias de automóveis   possui altos índices de reciclagem, principalmente por 

causa das modernas baterias que permitem um eficiente reprocessamento do chumbo. 

Ainda assim, o restante que não é reciclado deve causar impactos significativos ao meio 

ambiente. 

 

Os resíduos líquidos provenientes do uso do automóvel não são perigosos pelo 

seu volume, mas pela sua toxicidade. Estes podem ser uma variedade de óleos 

lubrificantes e fluidos de motores, transmissores, assim como resfriadores de radiadores. 

O óleo do motor é o líquido mais utilizado, sendo que boa parte é coletada, filtrada, 

reprocessada e usada novamente, e sabe-se que mais ou menos a metade do óleo 

utilizado se perde durante o uso.  

 

Como o foco deste trabalho é a avaliação da renovação da frota através de 

esquemas de sucateamento como uma das alternativas para que se consiga reduzir as 

emissões de poluentes atmosféricos, trataremos separadamente das interações 

ambientais resultantes da emissão de resíduos gasosos durante o uso do automóvel. 

 

II.4.1 – A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E O AUTOMÓVEL 

 

Os resíduos gasosos decorrentes do uso dos automóveis  representam alguns dos 

mais importantes poluentes atmosféricos e têm tido uma grande participação no 

crescimento acelerado da poluição do ar, principalmente nos países que privilegiam o 

transporte rodoviário, como o Brasil. A poluição atmosférica passou a ser relevante 

mais recentemente se comparada com a poluição das águas, e uma explicação seria a 
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enorme perda de qualidade de vida que vem ocorrendo nos grandes centros urbanos 

devido à alta concentração de poluentes atmosféricos nesses locais. Esse tema tem sido 

bastante pesquisado ultimamente no sentido de se buscar a preservação do meio 

ambiente e a implementação do desenvolvimento sustentável, já que esta poluição afeta 

de diversas formas a saúde humana, os ecossistemas e os materiais (materiais de 

construção em prédios, casas, pontes, etc.). 

 

A legislação brasileira (Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, Art. 3º, III) define 

como poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente:  

 

- prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

- criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

- afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias 

do meio ambiente; 

- lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

 

 O processo de poluição atmosférica inicia-se na emissão dos poluentes por 

fontes, que tanto podem ser naturais (como os vulcões), quanto produzidas pelo homem 

(como os veículos automotores e as atividades industriais) – poluentes primários. O 

processo tem continuidade com o transporte dos poluentes pelas massas de ar, para um 

receptor. Durante esse transporte, a combinação de dois ou mais poluentes pode 

provocar reações químicas, formando os poluentes secundários, como a fumaça 

fotoquímica. A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o nível de 

qualidade do ar, que determina, por sua vez, o surgimento de efeitos adversos da 

poluição atmosférica sobre os receptores (Azuaga, 2000). 

 

As principais fontes de poluição atmosféricas e os principais poluentes estão 

resumidos na tabela  II.2 a seguir. 
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Tabela II.2 – Principais fontes de poluição atmosférica e principais poluentes 
 
FONTES  POLUENTES 
Fontes Estacionárias Combustão Material particulado, dióxido de enxofre e 

trióxido de enxofre, monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, hidrocarbonetos e 
óxidos de nitrogênio. 

 Processo Industrial Material particulado (fumos, poeiras, 
névoas), 
Gases: SO2, SO3, HCl, 
Hidrocarbonetos, mercaptans, HF, H2S, NOx 

 Queima de Resíduos 
Sólidos  

Material particulado 
Gases: SO2, SO3, HCl, Nox 

 Outros Hidrocarbonetos, material particulado 

Fontes Móveis Veículos automotores, 
aviões, motocicletas, 
barcos, 
locomotivas, etc. 

Material particulado, monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, óxidos de enxofre, 
óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, 
aldeídos, ácidos orgânicos 

Fontes Naturais  Material particulado: poeiras 
Gases: SO2, H2S, CO, NO, NO2,  
Hidrocarbonetos 

Reações Químicas na 
Atmosfera 

Ex.: HC + NOx (luz 
solar) 

Poluentes secundários: O3, aldeídos, ácidos 
orgânicos, nitratos orgânicos, aerossol 
fotoquímico etc. 

Fonte: Azuaga, 2000 
 
 
 

Os gases poluentes lançados na atmosfera, bem como os demais resíduos 

produzidos pelos motores de combustão interna, podem ser agrupados, segundo a 

legislação ambiental na maior parte do mundo, em emissões regulamentadas e não 

regulamentadas. As primeiras correspondem às emissões sobre as quais já se 

estabeleceram padrões de vigilância, aferição e limites, enquanto as segundas são 

aquelas substâncias que, por serem comuns na natureza e por exercerem uma ação 

comprovadamente nociva ao meio ambiente, são fiscalizadas sob o prisma da 

quantidade e proporção de lançamento na atmosfera, sem que hajam limites 

especificados em lei, como por exemplo o dióxido de carbono (CO2) e os óxidos de 

enxofre (SOx) (Azuaga, 2000). 

 

As fontes de poluentes em um veículo são: a emissão evaporativa de 

combustível (podem ocorrer também durante o abastecimento de combustível), a 



 

 

23

 

emissão de gases do cárter do motor e a emissão de gases e partículas pelo escapamento 

do veículo. Além destas, pode-se considerar, ainda, a emissão de partículas provenientes 

do desgaste de pneus, freios, embreagem e o levantamento de poeira do solo (Azuaga, 

2000). Neste trabalho consideram-se somente as emissões provenientes da queima de 

combustível pelo escapamento do automóvel, além das emissões resultantes dos 

processos industriais na produção do automóvel. 

 

Os automóveis, em sua grande maioria, queimam derivados de petróleo 

(gasolina e diesel) e a sua combustão completa produz  dióxido de carbono (CO2) e 

água. Essa reação ocorre sob altas temperaturas e uma reação simultânea gera óxido 

nítrico (NO), através da combinação de oxigênio e nitrogênio presentes no ar. Devido à 

imperfeita mistura do combustível e a variações de temperatura, entre outros fatores, a 

reação de combustão não necessariamente se completa, e produz quantidades variáveis 

de monóxido de carbono (CO), metano (CH4), hidrocarbonetos (HC’s) não queimados 

ou parcialmente oxidados e partículas negras de carbono, além de CO2, água e NO.  

 

Em alguns países ainda se adiciona chumbo à gasolina para aumentar a sua 

octanagem, o que resulta na transferência de chumbo para o meio ambiente na forma de 

aerossóis. No caso do Brasil, há muito que isto não é mais feito, haja visto que a adição 

de álcool anidro à gasolina também desempenha este mesmo papel. O enxofre está 

presente no petróleo como um constituinte natural, porém muitas refinarias conseguem 

uma grande redução da quantidade de enxofre em seus derivados. Na combustão o 

enxofre é convertido em uma variedade de produtos oxigenados, sendo o mais 

abundante o dióxido de enxofre (SO2). Mais adiante, quando as emissões provenientes 

do uso do automóvel forem quantificadas, será desprezada a emissão de SO2 a partir da 

queima de gasolina. 

 

As emissões veiculares podem variar em função de alguns fatores, entre os 

quais: tecnologia automotiva, tecnologia dos combustíveis, características da frota 

circulante, comportamento do usuário e características do tráfego.  

 

Com relação à tecnologia automotiva, as abordagens técnicas para aumentar a 

eficiência do veículo (e dessa forma emitir menos poluentes) podem ser agrupadas em 

três partes: o motor, a transmissão e a carga. Nas duas primeiras têm sido feito esforços 
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para o aperfeiçoamento da combustão, diminuição da fricção entre as peças e redução 

da perda de eficiência mecânica da transmissão. A redução da carga diminui a exigência 

por uma maior potência do motor e por um maior poder de transmissão, logo diminui 

também o consumo de combustível e as emissões de poluentes (DeCICCO e ROSS, 

1993). É importante ressaltar que a introdução do controle computadorizado da 

combustão e a introdução de catalisadores de exaustão já diminuíram consideravelmente 

as emissões de poluentes  secundários pelos veículos (Allenby e Graedel, 1998). 

 

A tecnologia dos combustíveis baseia-se nas propriedades dos combustíveis e, 

no caso da gasolina, algumas dessas propriedades seriam: o conteúdo de aromáticos e 

oxigenados, a volatilidade e a temperatura de combustão. 

 

As características da frota circulante influenciam a emissão de poluentes 

especialmente quando leva-se em consideração a manutenção dessa frota. É de se 

esperar que os veículos mais novos sejam menos poluidores devido à introdução de 

novas tecnologias e limites de emissão mais restritivos. Todavia, em alguns casos, 

veículos relativamente novos e sem manutenção podem emitir mais do que veículos 

antigos porém bem conservados.   

 

O comportamento do usuário e as características do tráfego influenciam as 

emissões principalmente no que diz respeito ao modo de operação do veículo. Uma 

série de curtas viagens gera mais emissão do que uma única longa viagem de distância 

equivalente. Outro fator operacional é a velocidade média. As emissões são maiores em 

tráfegos lentos e congestionados, menores em velocidades intermediárias e altas 

novamente  em velocidades  aceleradas por causa do aumento da resistência do ar (mas 

não tão altas como em baixas velocidades). A capacidade das vias também influencia as 

emissões, o que reforça a necessidade de um planejamento do setor de transporte como 

um todo e não de cada veículo individualmente.  
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II.4.2 – OS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE E NA SAÚDE HUMANA 

 

Os principais poluentes, oriundos do funcionamento de veículos automotores, 

podem ocasionar, em função de diversos fatores condicionantes, efeitos sobre a saúde 

humana, o bem-estar da comunidade, a segurança do tráfego, a vegetação, a 

propriedade, entre outros (Margullis, 1990). Estão resumidos na Tabela II.3 os efeitos 

da poluição atmosférica sobre os receptores. 

 

Deve-se mencionar também a importância das emissões automotivas na 

mudança global do clima, sendo o CO2 um dos principais contribuidores para tal 

mudança. Entre os outros gases estufa emitidos pelos veículos (ou a eles atribuíveis) 

estão os clorofluorcarbonos (CFC’s), N2O, CH4 e os precursores do ozônio troposférico 

– HC’s e NOx (Uria, 1996)2. 

                                                           
2 Para maiores informações sobre emissão automotiva e mudança global do clima, ver Uria (1996) .  
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Tabela II.3 – Fontes, características e efeitos dos principais poluentes na atmosfera 

POLUENTE CARACTERÍSTICAS FONTES PRINCIPAIS EFEITOS GERAIS SOBRE A SAÚDE EFEITOS GERAIS AO MEIO AMBIENTE

Partículas de material sólido ou líquido que Processos industriais, veículos moto- Quanto menor o tamanho da partícula, Danos à vegetação, deterioração da visibi-
Partículas Totais ficam suspensos no ar, na forma de poeira, rizados (exaustão), poeira de rua maior o efeito à saúde. Causam efeitos lidade e contaminação do solo.
em Suspensão neblina, aerossol, fumaça, fuligem, etc. ressuspensa, queima de biomassa. significativos em pessoas com doença

(PTS) Faixa de tamanho < 100 micra. Fontes naturais: pólen,  aerossol pulmonar, asma e bronquite.
marinho e solo.

Partículas Inaláveis Partículas de material sólido ou líquido que Processos de combustão (indústria e Aumento de atendimentos hospitalares e Danos à vegetação, deterioração da visibi-
(MP10) ficam suspensos no ar, na forma de poeira, veículos automotores), aerossol secun- mortes  prematuras. lidade e contaminação do solo.

e Fumaça neblina, aerossol, fumaça, fuligem, etc. dário (formado na atmosfera).
Faixa de tamanho < 10 micra.
Gás incolor, com forte odor, semelhante ao Processos que utilizam queima de Desconforto na respiração, doenças Pode levar à formação de chuva ácida,
gás produzido na queima de palitos de óleo combustível, refinaria de petróleo, respiratórias, agravamento de doenças causar corrosão aos materiais e danos
fósforos. Pode ser transformado a SO 3, veículos a diesel, polpa e papel. respiratórias e cardiovasculares já à vegetação: folhas e colheitas

Dióxido de que na presença de vapor de água, passa existentes. Pessoas com asma, doenças
Enxofre rapidamente a H 2SO4. É um importante crônicas de coração e pulmão são mais
(SO2) precursor dos sulfatos, um dos sensíveis ao SO 2.

principais componentes das partículas
inaláveis.
Gás marrom avermelhado, com odor forte Processos de combustão envolvendo Aumento da sensibilidade à asma e à Pode levar à formação de chuva ácida,

Dióxido de e muito irritante. Pode levar a formação veículos automotores, processos bronquite, abaixar a resistência às danos à vegetação e à colheita.
Nitrogênio de ácido nítrico, nitratos (o qual contribui industriais, usinas térmicas que infecções respiratórias.

(NO2) para o aumento das partículas inaláveis na utilizam óleo ou gás, incinerações.
atmosfera) e compostos orgânicos tóxicos.

Monóxido de Gás incolor, inodoro e insípido. Combustão incompleta em veículos Altos níveis de CO estão associados a
Carbono automotores. prejuízo  dos reflexos, da capacidade de

(CO) estimar intervalos de tempo, no aprendi-
zado, de trabalho e visual.

Gás incolor, inodoro nas concentrações Não é emitido diretamente à atmosfera Irritação nos olhos e vias respiratórias, Danos às colheitas, à vegetação natural,
Ozônio ambientais e o principal componente da É produzido fotoquimicamente pela diminuição da capacidade pulmonar. plantações agrícolas; plantas ornamentais

(O3) névoa fotoquímica. radiação solar sobre os óxidos de Exposição a altas concentrações pode
nitrogênio e compostos orgânicos resultar em  sensações de aperto no
voláteis. peito, tosse e chiado na respiração.

O O3 tem sido associado ao aumento de
admissões hospitalares.

Fonte: CETESB, 1999 
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Muitas medidas têm sido tomadas no sentido de diminuir as emissões automotivas.  

Entre essas medidas pode-se citar: padrões de emissão mais restritivos, novos combustíveis, 

renovação da frota através de esquemas de sucateamento, restrições à circulação de 

veículos (rodízios e pedágios) e modelos de inspeção e manutenção da frota.  

 

Antigamente a redução de emissões estava muito relacionada aos ganhos de 

eficiência energética. Hoje consegue-se reduzir as emissões sem necessariamente melhorar 

a eficiência energética, embora o ganho de eficiência energética sempre se traduza  em 

redução de emissões. Dessa forma a eficiência energética pode representar uma primeira 

boa medida para a redução das emissões automotivas.  

 

Os programas de renovação da frota através de esquemas de sucateamento 

representam uma outra alternativa de redução de emissões e podem resultar em uma 

economia de combustível, além da redução de emissões, partindo-se do princípio de que os 

automóveis mais antigos consomem mais combustível e emitem uma maior quantidade de 

poluentes atmosféricos.  Estes serão analisados mais detalhadamente no próximo item. 

 

II. 5 – ESQUEMAS DE SUCATEAMENTO: IMPACTOS 

ENERGÉTICO-AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS  

 

Os veículos automotores contribuem com uma grande parte dos problemas de 

qualidade de ar nos centros urbanos. Como já foi mencionado anteriormente, os veículos 

automotores (veículos leves e pesados, motocicletas e similares) são responsáveis por mais 

de  90% das emissões de CO, HC, e NOx e 65% das emissões de SOx na Região 

Metropolitana de São Paulo, segundo dados da CETESB (1999). Os veículos leves 

(automóveis e comerciais leves) contribuem com quase 80% das emissões de CO e HC, e 

também com algo em torno de 20% das emissões de NOx e SOx.  

 

Os veículos novos, apesar de percorrerem distâncias mais longas, apresentam 

índices de emissão muito reduzidos se comparados com veículos antigos (com mais de 20 
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anos, por exemplo), e isso deve-se principalmente aos padrões de emissão cada vez mais 

restritivos e aos avanços tecnológicos na indústria automobilística. Um estudo elaborado 

pelo US Congress,  Office of Technology Assessment – OTA (1992) mostra que os 

veículos antigos produzem uma parte considerável das emissões automotivas totais nos 

EUA. Em 1992, nos Estados Unidos os automóveis com mais de 20 anos representavam 3,4 

% da frota e somente 1,7% da distância percorrida e mesmo assim produziam 7,5% das 

emissões automotivas de HC, 7,6% das emissões de CO e 4,7 % das emissões de NOx.  

 

Assim, os automóveis antigos tornaram-se um foco crescente de atenção, pois de 

maneira geral são deficientes tecnologicamente no que diz respeito ao controle de emissões, 

apresentam desgaste de peças e em muitos casos má manutenção, o que os torna poluidores 

em potencial. Além disso, geralmente consomem mais combustível do que automóveis 

novos e são responsáveis por grande parte dos impactos ambientais e econômicos 

decorrentes do uso da gasolina. Portanto, os programas que objetivam a remoção de  

automóveis antigos e mais poluentes da frota podem ser uma boa opção para a redução da 

poluição do ar nos centros urbanos. 

 

O sucateamento precoce de automóveis antigos pode trazer vários benefícios, os 

quais dependem da estrutura dos programas e do custo das variáveis envolvidas, segundo 

análise do OTA (1992). Se o programa for cuidadosamente planejado e executado em áreas 

que não estejam em conformidade com os padrões de qualidade de ar, poderá trazer 

benefícios ambientais a um custo semelhante ou menor do que o custo de implementação 

de outras medidas para a redução das emissões que estão em uso ou planejadas para entrar 

em uso. 

   

Segundo Fontana (1998), muitos países implementaram esquemas de sucateamento 

de automóveis antigos durante os anos 90. Incentivos para sucatear esses automóveis foram 

dados na Grécia (1991-1993), Hungria (1993-até hoje), Dinamarca (1994-1995), Espanha 

(1994-até hoje), França (1994-1996), Irlanda (1995-1997), Noruega (1996) e Itália (1997-

1998). Vários governos locais americanos e canadenses também implementaram essa 

política. Pode-se dizer que os principais objetivos desses esquemas têm sido: 
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- estimular a indústria nacional de carros e a economia nacional através do 

crescimento da compra de carros novos; 

- melhorar a segurança no transporte através da introdução de carros mais 

novos e mais seguros; 

- reduzir o impacto ambiental de operação da frota de veículos. 

 

 

Do ponto de vista econômico, os esquemas de sucateamento geram um aumento da 

demanda por veículos novos através de algum mecanismo que, em última instância, 

resultará em uma redução do seu preço unitário3. Essa redução do preço é conseguida de 

modo geral através da redução dos impostos que incidem sobre o produto e da margem de 

lucro dos fabricantes. A redução do preço unitário favorece os consumidores deste bem e 

ao mesmo tempo toda a cadeia produtiva desse setor, pois os empresários ganham devido 

ao aumento das vendas e os trabalhadores ganham novos empregos e até mesmo possíveis 

melhorias salariais4. 

 

Os impactos sócio-econômicos podem ser diferentes dependendo do país em que o 

esquema for implementado, pois o perfil do proprietário de automóveis pode variar. Em 

países desenvolvidos o automóvel antigo não é necessariamente a única opção para as 

camadas de baixa renda; constitui-se também como uma segunda opção de transporte para 

pessoas de renda média ou alta. Já nos países em desenvolvimento os proprietários de 
                                                           
3 É importante dizer que, dos esquemas de sucateamento já implementados em países europeus e nos EUA, há 
basicamente dois tipos de bônus (incentivo econômico). O primeiro é dado ao proprietário do automóvel 
sucateado mesmo que ele não adquira outro automóvel. O segundo bônus é condicional à compra de outro 
automóvel, normalmente um zero quilômetro. O texto refere-se ao segundo bônus, assim como a proposta 
brasileira que será apresentada posteriormente. 
 
4 Não se pode desconsiderar o fato de a indústria automobilística ser capital intensiva – a relação entre capital 
aplicado e empregos gerados é cada vez maior em decorrência de uma crescente mecanização dessa indústria. 
Estudo do BNDES (1999), mostra o número de postos de trabalho criados em decorrência de um aumento da 
demanda, analisando 42 setores da economia. Foi feita uma simulação em que aumentou-se a demanda por 
produtos de cada um dos setores em R$ 1 milhão (preços de julho de 1999), mantendo-se constante a 
demanda por produtos dos demais setores. Os resultados mostram que, dos 42 setores analisados, os que 
menos geram empregos (diretos e indiretos) são setores da indústria, especialmente os bens intensivos em 
capital, como o refino de petróleo, indústria automobilística e siderurgia. Os setores que mais geram 
empregos são artigos de vestuário, agropecuária e serviços.  
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automóveis antigos geralmente pertencem a uma camada social mais baixa e por isso não 

conseguem adquirir automóveis novos, sendo necessária uma avaliação mais detalhada do 

tipo e do tamanho do incentivo à substituição de um automóvel antigo por um novo.  Além 

disso, os esquemas de sucateamento podem trazer impactos aos mercados de carros usados 

e autopeças. A análise dos impactos sócio-econômicos torna-se bastante complexa, pois 

envolve diferentes aspectos difíceis de serem contabilizados. Serviria também como tema 

de uma extensa e proveitosa discussão, porém não é o foco deste trabalho e receberá 

somente alguns comentários ao longo do mesmo. 

 

Os impactos energético-ambientais constituem-se como o foco central deste 

trabalho, em particular as emissões e o consumo de combustível evitados através da 

implementação dos esquemas de sucateamento. Pode-se citar como impactos positivos a 

possível redução de emissão de poluentes atmosféricos, assim como a redução do consumo 

de combustível para a operação do veículo. O impacto negativo seria um aumento do 

consumo energético na fase de produção dos automóveis, supondo que os automóveis 

antigos serão sucateados e substituídos por automóveis zero quilômetro, ou quase novos5. 

Enquanto a redução da emissão de poluentes  pode ser considerada  como uma 

externalidade  (ou custo externo) “variável” já que sua dimensão cresce proporcionalmente 

ao nível de atividade (a quantidade de quilômetros rodados) do veículo considerado, o 

impacto negativo é  julgado como “fixo” pois está relacionado ao processo de produção do 

automóvel que ocorre uma única vez (Fontana, 1998). 

 

Os aspectos ambientais mencionados anteriormente conduzirão a uma avaliação dos 

esquemas de sucateamento em sentidos opostos. Por um lado, reduzir a vida útil de 

automóveis antigos terá um efeito positivo pois acarretará uma redução do custo externo 

total que eles produzem. Por outro lado, especialmente em casos de esquemas permanentes 

de sucateamento, a redução da vida útil terá um efeito negativo a longo prazo já que 

aumentará o número de processos de produção e desmanche envolvidos na renovação da 

frota. Em outros termos, aumentará o custo externo fixo por km rodado.  

                                                                                                                                                                                 
 
5 Não se considera aqui a recuperação de energia através da reciclagem dos materiais. 
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Esses impactos ambientais serão avaliados posteriormente, quando forem 

quantificados os gastos energéticos nas fases de produção e uso de um automóvel brasileiro 

e as emissões de poluentes relacionadas a essas fases, e ainda as emissões que seriam 

evitadas através do sucateamento de automóveis antigos e renovação da frota.  

 

 Os impactos na segurança do transporte não são analisados, pois é muito difícil 

desvincular as melhorias tecnológicas dos automóveis  das outras políticas de segurança 

implementadas pelos governos. Porém entende-se que as melhorias dos sistemas de 

segurança dos automóveis, como por exemplo sistemas de frenagem, juntamente com 

outras políticas de segurança podem trazer resultados bastante positivos. 

 

No próximo item será apresentada uma proposta de renovação da frota e 

sucateamento de automóveis no Brasil. 

 

II.6 – RENOVAÇÃO E RECICLAGEM DA FROTA BRASILEIRA: A 

PROPOSTA DOS METALÚRGICOS DO ABC 

 
Em 1998 o sindicato dos metalúrgicos do ABC, São Paulo, elaborou uma proposta 

de renovação da frota de veículos, DIEESE (1998). O estudo apresenta um diagnóstico da 

frota brasileira e propõe um projeto de  incentivos à sua renovação. 

 

O diagnóstico da frota brasileira de veículos mostra que, em 1997, a frota era 

estimada em 18 milhões de unidades, sendo 80%  automóveis de passeio. Além disso, os 

veículos acima de 10 anos de vida útil somavam 50% da frota e 68% do total de 

automóveis de passeio. O estudo mostra também a deficiência dos programas de inspeção e 

manutenção da frota, e consequentemente as más condições de uso da grande maioria dos 

veículos em circulação no país. 

 

São levantadas as vantagens da renovação da frota, quais sejam: maior segurança no 

trânsito, redução do consumo de combustível por veículo, decréscimo da emissão de 
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poluentes por veículo, reciclagem de materiais, estímulo à produção de veículos, 

manutenção/elevação de receitas tributárias e geração de emprego e renda. 

 

Pela proposta, a aquisição de veículos novos em troca da reciclagem dos velhos 

seria alcançada por meio de:  

 

- redução do “preço líquido de comercialização” (custos de produção + lucros); 

- redução da carga tributária (IPI, ICMS, IPVA), especialmente a aplicada sobre os 

veículos populares, caminhões e ônibus, adquiridos depois do programa; 

- abertura de linhas de financiamento com taxas de juros e prazos de pagamentos mais 

favoráveis à compra de veículos novos. 

 

O programa proposto abrange os veículos acima de 15 anos e futuramente 

incentivos seriam destinados também à troca de veículos com idade superior a 10 anos. Em 

relação ao tipo de veículo, os incentivos incluem todos os tipos, inclusive caminhões e 

ônibus. A meta seria sucatear (e reciclar) 400.000 veículos em um primeiro ano, ou 2 

milhões em 5 anos. 

 

Com relação à reciclagem, os proprietários dos veículos antigos envolvidos na 

operação devem entregá-los aos Centros de Reciclagem, onde serão classificados com base 

no ano de fabricação e condições de reciclagem. Os proprietários então recebem um bônus 

correspondente à classificação dos veículos em uma  tabela de valores para a concessão dos 

descontos na compra do carro zero km (tabela elaborada pelo Governo, representações 

empresariais, Sindicato dos trabalhadores e consumidores).  

 

Além do programa de renovação e reciclagem proposto pelos metalúrgicos, outros 

programas de reciclagem têm sido propostos e implementados por algumas montadoras no 

Brasil, como por exemplo a Fiat. Através do programa F.A.Re (Fiat Automóveis 

Reciclagem) a Fiat pretende montar uma rede nacional de centros de reciclagem de 

veículos em parceria com empresas especializadas, como já acontece hoje na Itália (Mundo 

Fiat, 1999). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabe-se que os programas de sucateamento e renovação da frota já têm  sido 

utilizados em muitos países com o objetivo de, entre outros, diminuir o impacto gerado 

pelo uso dos automóveis e outros veículos. Objetiva-se aqui analisar e quantificar esses 

impactos, em particular a energia associada ao ciclo de vida do automóvel, assim como as 

emissões de poluentes atmosféricos. Nos próximos capítulos (III e IV) estimam-se idades 

ótimas de sucateamento precoce de automóveis, para um caso mais geral (dados coletados 

na literatura) e para o caso do Brasil, baseando-se no consumo de energia ao longo do ciclo 

de vida do automóvel. Parte-se do princípio de que os automóveis são produzidos a partir 

de matéria-prima virgem, sem que se contabilize a energia embutida nos materiais dos 

automóveis, o consumo de energia na reciclagem dos materiais e os possíveis ganhos de 

energia na produção de automóveis a partir de material reciclado. Uma justificativa seria a 

dificuldade de se obter dados de energia na reciclagem de materiais automotivos. 
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CAPÍTULO III  

VIDA ÚTIL ÓTIMA PARA SUCATEAMENTO DE UM 

AUTOMÓVEL 
 
 

Programas de renovação de frota de veículos através de esquemas de 

sucateamento têm sido usados por governos de vários países para diminuir a idade 

média dos veículos em circulação nas ruas. Um dos principais objetivos desses 

programas tem sido a redução do consumo de combustível e da emissão de poluentes 

atmosféricos, haja visto  que  veículos novos são normalmente mais “limpos” (emitem 

menos poluentes) e mais econômicos do que veículos mais antigos. 

 

Entretanto, a redução da vida útil média dos veículos em circulação gera um 

crescimento do consumo energético durante a fase de produção dos mesmos. 

Admitindo-se que, no que se refere ao ciclo de vida de um automóvel, grande parte do 

consumo energético se dê nas fases de produção e, principalmente, de operação, estima-

se aqui a vida útil ótima de um automóvel para fins de minimização do uso de energia. 

A metodologia adotada  baseia-se  em Van Wee et al. (2000). 

 

Nesse capítulo são estimados possíveis valores de vida útil ótima para o 

sucateamento precoce de um automóvel a partir de dados da literatura internacional. No 

próximo capítulo estima-se este valor para um automóvel médio brasileiro.   

 
 

III.1 -  VIDA ÚTIL ÓTIMA (EQUAÇÃO GERAL) 

 

 Considerando-se a energia necessária para se produzir um automóvel e a 

energia necessária para a sua operação, a vida útil ótima para sucateamento  de um 

automóvel pode ser calculada quando são conhecidos (a) a quantidade de energia 

necessária para a sua produção e operação e (b) a redução de consumo de combustível 

média decorrente do uso de um automóvel ano (i) sobre um automóvel ano (i-1). 
 



 35

O cálculo da vida útil ótima de sucateamento de um automóvel (n) pode ser feito 

através da Eq. III.1: 

 
 
 

                                                               ( Eq. III.1)                   

                                                                       
 
 

Onde   n = vida útil ótima em anos 

Ep = Energia necessária para produzir-se um automóvel 

Cc = Consumo de combustível médio anual de um automóvel em uso 

normal 

α = Redução de consumo de combustível média de um automóvel ano (i) 

sobre um automóvel ano (i-1). 

 

A Eq. III.1 possui duas variáveis chave. A primeira variável chave é a energia 

embutida1 no veículo a ser sucateado, ou seja, a energia que é consumida durante a 

produção do automóvel e depois “perdida” quando este é sucateado2, representada por 

Ep. A segunda variável chave é a redução anual do consumo de combustível decorrente 

do uso de carros novos, representada por [Cc*(1-α)n]. Essa variável representa a 

quantidade de energia por ano que se deixa de consumir ao se utilizar carros mais 

novos, que normalmente são mais eficientes. A quantidade total de combustível que 

deixa de ser consumida ao se usar automóveis mais eficientes  representa um “ganho” 

energético. A vida útil ótima para sucateamento de um veículo é o número de anos 

necessários para que a energia embutida no veículo sucateado seja compensada pela 

redução de consumo de combustível advinda do uso de automóveis mais novos e 

eficientes a cada ano. 

 

Na Eq. III.1 não são necessários valores absolutos de energia, somente a relação 

entre a energia necessária para se produzir e se usar um carro.  

 
                                                           
1 Entende-se por energia embutida a energia direta e indireta utilizada  na produção do veículo, isto é, a 
energia utilizada para produzir os materiais que compõem o veículo mais a energia utilizada para a 
produção do veículo. 
 

 
n = Ep / [Cc – Cc∗(1-α)n] 
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Para se resolver a Equação III.1 é preciso que se definam as principais variáveis 

que determinam a vida útil ótima para sucateamento de um automóvel.   

 

III.2 - VIDA ÚTIL MÉDIA DE UM AUTOMÓVEL 

 

A estimativa da vida útil média de um automóvel depende de diferentes fatores e 

varia conforme o país estudado. Uma vez especificado o país, pode-se analisar as 

quantidades de automóveis vendidas ao mercado interno e suas respectivas taxas de 

sucateamento durante um certo período de tempo.  

 

Esses dados são característicos de cada país, dependendo de fatores tão diversos 

quanto questões de ordem econômica, social, cultural e política. Como exemplo de 

alguns desses fatores, pode-se citar o nível de renda de um país e a forma como está 

distribuída; as políticas públicas de transporte público e privado; as políticas ambientais; 

as diferentes relações das sociedades com o consumo e o seu nível de bem estar; e, em 

última instância, o próprio modelo de desenvolvimento de um país (opção pelo tipo de 

transporte).   

 

Tendo em vista a grande incerteza relativa à verdadeira vida útil de um 

automóvel, optou-se por trabalhar-se aqui com uma faixa de valores, faixa esta que tem 

como  intervalo inferior uma vida útil de 10 anos (Van Wee et al., 2000)3 e intervalo 

superior 20 anos. O limite superior do intervalo é resultado do cálculo da vida útil média 

de um automóvel brasileiro, cálculo este que será apresentado no próximo capítulo4.  

                                                                                                                                                                          
2 Não é considerada aqui a possibilidade de se recuperar parte da energia embutida nos materiais através 
da reciclagem dos mesmos. 
3 Segundo Van Wee et al. (2000) a vida útil média de um automóvel holandês é 12 anos. 
4 É importante observar que o objetivo deste capítulo é definir um intervalo de valores mais extenso 
possível, para que se possa abranger as diferentes realidades. No próximo capítulo estima-se a faixa de 
valores dentro desse intervalo na qual possivelmente se encontra a realidade brasileira.  
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III.3 – CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL DE UM 

AUTOMÓVEL AO LONGO DE SUA VIDA ÚTIL (Cc) 

 

O consumo de combustível de um automóvel ao longo de sua vida útil depende 

de diferentes fatores, e para que se possa estimá-lo é necessário que se definam três 

variáveis, as quais são: o fator de consumo de combustível médio, a vida útil média do 

automóvel e a quantidade de quilômetros percorridos a cada ano. Esses e outros fatores 

influenciam o consumo final de combustível ao longo da vida útil do automóvel, sendo 

que alguns deles são bastante difíceis de serem contabilizados. Um exemplo seria o 

modo de operação do automóvel, já que a velocidade de operação do automóvel está 

intimamente relacionada com o consumo de combustível. Logo, dependendo do modo e 

das condições sob as quais o automóvel é operado, este pode apresentar um consumo 

bem diferente daquele testado pelo fabricante (normalmente em condições ideais de 

operação) e por periódicos especializados no setor.  

 

Outro exemplo seria a complexidade de se definir a quilometragem média anual 

percorrida ao longo da vida útil do automóvel, a qual varia conforme a sua idade, como 

mostra a Tabela III.1 a seguir, sendo os dados referentes à frota holandesa. É importante 

esclarecer que a relação entre a idade do automóvel e a distância percorrida por ano 

varia dependendo  do local onde é feita a análise, pois depende de fatores sócio-

econômicos, como por exemplo o perfil do proprietário do automóvel, a quantidade de 

rodovias e a condição das vias, podendo levar as estimativas a  incorrerem em 

arredondamentos e distorções.  

 

Nos países desenvolvidos as distâncias percorridas tendem a ser maiores já que 

geralmente o número de rodovias é grande se comparado ao mesmo número em países 

em desenvolvimento. Além disso as rodovias normalmente possuem boas condições de 

tráfego. Deve-se levar em consideração também que, por se tratar de países ricos  e que 

de alguma forma distribuem essa riqueza entre seus cidadãos, ou seja, apresentam um 

baixo índice de desigualdade social se comparados aos países em desenvolvimento, os 

proprietários de automóveis não teriam grandes dificuldades para pagar pelo 

combustível necessário à sua locomoção. Já nos países em desenvolvimento os 

proprietários de automóveis mais antigos em geral possuem estes veículos porque não 
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podem comprar outro mais novo e estes representam a sua principal opção de 

transporte, razão pela qual se vê nas ruas automóveis bastante antigos rodando ainda 

com alguma freqüência. 

 

 
Tabela III.1 – Distribuição da quilometragem média anual pela idade do veículo na 

Holanda 
 

Idade do veículo (anos) Quilometragem média anual (km) 

0-1 26340 

1-2 23400 

2-3 22520 

3-4 22420 

4-5 18950 

5-6 17200 

6-7 15620 

7-8 15780 

8-9 14800 

9-10 13500 

>10 11290 

Fonte: Van Wee et al. (2000) 

 
 

A Tabela III.1 mostra que a distância média anual percorrida pela frota 

holandesa diminui com a idade do automóvel. A distância anual percorrida por um 

automóvel com mais de 10 anos de vida útil é menos que a metade da distância anual 

percorrida por automóveis novos ou com poucos anos de vida. Pode-se explicar essa 

diferença pelo fato de automóveis novos serem mais confiáveis, confortáveis e 

econômicos do que  automóveis mais antigos. Além desses fatores técnicos, os fatores 

sócio-econômicos levantados anteriormente também podem explicar a diferença entre 

as quilometragens médias percorridas por automóveis novos e antigos. Pode-se pensar 

que, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, os 

proprietários de automóveis novos tendem a ter mais recursos (dinheiro e informação) e 

mais interesse, talvez por turismo ou negócios, em grandes deslocamentos.  
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Considerando-se a vida média de um automóvel variando de 10 a 20 anos e 

analisando a distribuição da quilometragem média anual pela idade do mesmo, pode-se 

calcular a quilometragem rodada durante a vida útil de um automóvel. 

 

Somando-se as quilometragens anuais da Tabela IIII.1 (Planilha III.1 do 

Apêndice)  chega-se ao intervalo 190.530-303.430, ou aproximadamente 200.000–

300.000 quilômetros rodados ao longo da vida útil de um automóvel, para uma vida 

média de 10 a 20 anos, respectivamente. 

 

O cálculo do consumo de combustível médio de um automóvel ao longo de sua 

vida baseia-se no fator de consumo médio de 12,5 km/l (DeCicco e Thomas, 1998). 

Sabe-se que o consumo de combustível depende não só da tecnologia automotiva como 

também de fatores externos, sendo que alguns já foram citados anteriormente, como por 

exemplo a maneira de dirigir e a manutenção do veículo. Além desses, outros fatores 

externos como as condições de trânsito, carga, e condição das vias podem fazer com que 

o consumo sofra variações. Por ser bastante difícil de se estimar ao certo o consumo de 

um automóvel utiliza-se uma faixa de fator de consumo que varia de 10 km/l a 15 km/l 

para os cálculos. 

 

Os resultados obtidos na Planilha III.1 do Apêndice mostram que o consumo de 

combustível de um automóvel ao longo de sua vida pode variar entre 464 GJ (para vida 

média de 10 anos e fator de consumo de 15 km/l ) e 1044 GJ (para vida média de 20 

anos e fator de consumo de 10 km/l)5. Vale lembrar que não se objetiva aqui estimar um 

único valor de vida útil ótima de sucateamento e sim um intervalo de valores. Portanto, 

as variáveis através das quais serão estimados os valores de vida útil ótima também 

serão definidas como intervalos de possíveis valores.   

 

                                                           
5 O combustível consumido é a gasolina, que possui um  poder calorífico de 34,8 MJ/l , segundo DeCicco 
e Thomas (1998). 



 40

III.4 - ENERGIA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO DO AUTOMÓVEL 

(Ep) 

 
A produção de um automóvel pode ser resumida em duas principais etapas. A 

primeira delas é a produção dos materiais que compõem um automóvel, etapa esta 

bastante energo-intensiva, pois envolve a extração dos recursos e o processamento da 

matéria-prima. Esta etapa representa o consumo da energia indireta na produção de um 

automóvel. A segunda etapa consiste na montagem do automóvel e também  necessita 

de energia, energia que é denominada como a energia direta consumida na produção de 

um automóvel. Estas etapas podem ser melhor  analisadas com ajuda do ciclo de vida de 

um automóvel, apresentado no capítulo anterior, Figura  II.1.  

 

DeCicco e Thomas (1998)  calcularam a energia necessária para a produção de 

um automóvel. Em uma primeira fase calcula-se a energia necessária para se produzir os 

diversos materiais que compõem um automóvel, discriminando-se a fonte de energia 

utilizada na produção de cada material, como pode-se  observar nas Tabelas III.2 e III.3 

a seguir. A fase de  montagem do automóvel utiliza normalmente uma única fonte de 

energia, a eletricidade. Somando-se as duas fases chegou-se ao valor de 

aproximadamente 80 GJ necessários para produzir um automóvel.  

 

As tentativas de se estimar a energia consumida na produção de um automóvel 

resultam em um amplo espectro de valores, conforme poderá ser visto mais adiante. 

Com tamanha diferença entre os valores, torna-se difícil assegurar que algum desses 

valores represente, de forma mais próxima, aquilo que se pode chamar de “real” 

consumo de energia na produção do automóvel. Além disso os processos de produção 

de automóveis atualmente tendem a ser muito parecidos, independentemente do local 

onde ocorrem, devido à globalização e ao deslocamento de parte da indústria 

automobilística dos países desenvolvidos para o resto do mundo.  

 

Portanto, faz-se importante esclarecer que a estimativa realizada por DeCicco e 

Thomas (1998) não necessariamente representa o real consumo de energia na produção 

de um automóvel, assim como a estimativa que se apresenta no próximo capítulo acerca 

do consumo de energia na produção de um automóvel brasileiro. Não se sabe ao certo o 
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quão próximas ou distantes essas estimativas se encontram da realidade, sendo tratadas 

aqui como então possíveis valores de consumo de energia para se produzir um 

automóvel. 

 

 

Tabela III.2 – Composição média de um veículo, a energia associada à 

produção de materiais e a fração da energia de produção por combustível 
   Fração da energia de produção por combustível 

Material Fração Consumo 
específico 
de energia 

(MJ/kg) 

Carvão Óleo 
combustível 

(residual) 

Óleo diesel 
(destilado) 

Gás 
Natural 

Eletricida
de 

Aço (a) 0,551 33,74 0,59 0,05 0,01 0,23 0,13 
Ferro 0,146 19,64 0,65 0,05 0,01 0,25 0,04 

Plásticos 0,071 142,89 0,00 0,21 0,07 0,70 0,02 
Fluido/lubrificante 0,057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Borracha 0,043 89,10 0,20 0,23 0,07 0,41 0,10 
Alumínio 0,05 103,16 0,04 0,03 0,02 0,60 0,31 

Vidro 0,027 19,56 0,02 0,12 0,06 0,75 0,05 
Cobre 0,016 107,70 0,56 0,10 0,09 0,13 0,11 
Zinco 0,006 76,16 0,35 0,00 0,00 0,54 0,10 

Metal em pó 0,007 9,13 0,03 0,25 0,13 0,29 0,29 
Outros (b) 0,026 14,59 0,37 0,02 0,01 0,30 0,30 

Notas: 
 
➢ (a) DeCICCO e THOMAS (1998) em sua metodologia separaram o grupo Aço em quatro tipos 

diferentes: aço comum, aço inoxidável, aço de alta resistência e outros aços. Optou-se aqui por 
trabalhar com somente um grupo, depois de se obter o dado de consumo específico de energia através 
da média ponderada dos quatro grupos distintos de aço 

➢ (b) Como Outros entende-se Chumbo, Sódio, Titânio e Enxofre.  
 
Fonte: DeCICCO e THOMAS, 1998 
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Tabela III.3 – Energia embutida nos materiais de um veículo por combustível (MJ/Kg 

de veículo) e energia total embutida em um veículo (MJ/veículo) 

Material Carvão Óleo combustível Óleo Diesel Gás Natural Eletricidade 
Aço 10,97 0,93 0,19 4,28 2,42 

Ferro 1,86 0,14 0,03 0,72 0,11 
Plásticos 0,00 2,13 0,71 7,10 0,20 

Fluido/lubrificante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Borracha 0,77 0,88 0,27 1,57 0,38 
Alumínio 0,21 0,15 0,10 3,09 1,60 

Vidro 0,01 0,06 0,03 0,40 0,03 
Cobre 0,96 0,17 0,16 0,22 0,19 
Zinco 0,16 0,00 0,00 0,25 0,05 

Metal em pó 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 
Outros 0,14 0,01 0,00 0,11 0,11 
TOTAL 15,08 4,50 1,49 17,76 5,11 

Eletricidade consumida na montagem (MJ/kg de veículo) 11,63 
Total de Eletricidade (MJ/kg de veículo)   16,74 
Energia total (MJ/kg de veículo)   55,58 
Peso médio de um veículo americano (kg)(a)   1425 
TOTAL DE ENERGIA EMBUTIDA NOS MATERIAIS DE    79196 
UM VEÍCULO (MJ/VEÍCULO)     
Notas:  
 
➢ (a)  Peso médio de um carro americano em  1990 
 
Fonte: DeCicco e Thomas, 1998 e American Automobile Manufacturers Association, 1997 

 

 

Utiliza-se a mesma metodologia para a estimativa da energia necessária para a 

produção de um automóvel brasileiro médio no próximo capítulo, quando são 

discriminadas as diferentes fontes de energia utilizadas na sua produção para que 

posteriormente sejam quantificadas as emissões de poluentes provenientes dessa fase, 

no capítulo V.  

 

A literatura mostra uma grande variação na estimativa da energia necessária para 

se produzir um automóvel. Alguns estudos mostram que a energia para produzir um 

automóvel pode variar entre 33 GJ e 77 GJ (Moll,1993). Outros estudos mostram que 

essa energia pode chegar até 133 GJ (Macrakis, 1973)6.  

                                                           
6 Em Macrakis (1973), o valor 133 GJ para produzir um automóvel considera a energia para a produção 
dos materiais, o transporte desses materiais, a energia necessária para produzir o automóvel e o transporte 
do automóvel pronto. Em Moll (1993), são consideradas somente a energia para a produção dos materiais 
e para  a produção do automóvel. 
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Para o cálculo da idade ótima de sucateamento, em um primeiro momento, 

considera-se o menor e o maior valor desses estudos, sendo eles 33 GJ e 133 GJ, 

respectivamente, para que dessa maneira se possa englobar o maior número de possíveis 

valores. A seguir restringe-se um pouco esse intervalo, baseando-se no cálculo da 

energia total embutida em um automóvel apresentado na Tabela III.3, realizado por 

DeCicco e Thomas (1998), que estimaram um valor em torno de 80GJ.  

 

III.4.1 – ENERGIA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO (Ep) X COMBUSTÍVEL 

CONSUMIDO NO USO DE UM AUTOMÓVEL (Cc) 

 
Considerando os intervalos definidos anteriormente para a energia consumida na 

produção do automóvel (Ep) e o consumo de combustível durante a sua operação ao 

longo de sua vida útil (Cc), obtém-se as proporções entre esses valores, apresentados 

nas Tabelas III.4 e III.5 a seguir.   

 
 
Tabela III.4 – Energia embutida em um automóvel (Ep) e  o consumo de combustível 

durante sua vida útil (Cc); e a relação entre eles 
 

   Ep(GJ) Cc (GJ) Ep como fração de Cc (%) 

33 1044 3,2 

 464 7,1 

133 1044 12,7 

 464 28,7 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de resultados obtidos anteriormente 
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Tabela III.5 – Energia embutida em um automóvel (Ep) calculada por DeCicco e 

Thomas (1998) e  o consumo de combustível durante sua vida útil (Cc); e a relação 
entre eles 

 
Ep(GJ) Cc (GJ) Ep como fração de Cc (%) 

80 1044 8 

 464 17 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de resultados obtidos anteriormente 

 
 

A Tabela III.4 apresenta um intervalo de proporções que varia de 3,2 % (quando 

a energia total embutida em um automóvel é 33 GJ e o consumo de combustível ao 

longo de sua vida útil soma 1044 GJ) a 28,7% (para Ep=133 GJ e Cc = 464 GJ). Utiliza-

se esse intervalo então para se estimar a vida útil ótima para sucateamento de um 

automóvel através da Eq. III.l definida anteriormente. 

 

A Tabela III.5 apresenta um intervalo menor, representando possivelmente um 

intervalo mais provável da relação entre energia para produzir e energia para usar um 

automóvel ao longo de sua vida útil nos países desenvolvidos.  

 

III.5 – REDUÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÉDIA DE 

UM AUTOMÓVEL ANO (i) SOBRE UM AUTOMÓVEL ANO (i-1) 

(αααα) 

 
A performance dos automóveis com relação à eficiência energética e à emissão 

de poluentes tem apresentado uma contínua melhora nos últimos anos. O 

desenvolvimento de motores mais eficientes e “limpos”, a introdução de desenhos 

modernos que oferecem menor resistência a sua locomoção e a aplicação de 

catalisadores de exaustão são algumas das razões para essa tendência (Van Wee et al., 

2000). 

 

No que diz respeito à eficiência energética, automóveis e outros veículos hoje 

são muito mais eficientes do que eram no começo da crise do petróleo, em 1973, e 

melhorias continuam sendo implementadas, conforme o U.S. Departament of 
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Transportation (1999). Entretanto,  desde 1988, essencialmente boa parte do ganho de 

eficiência dos motores novos tem sido compensada pelo crescimento do peso e potência 

dos automóveis e pela preferência dos consumidores por veículos menos econômicos, 

especialmente os veículos comerciais leves (ex.: picapes, van, utilitários de esporte).  

 

Essa tendência, observada não só nos E.U.A como também na Alemanha, 

Inglaterra, Itália, França (Van Wee et al., 2000) e Brasil deve-se, entre outros fatores, à 

procura dos consumidores por veículos com maior espaço interno, potência, visibilidade 

e segurança. A questão da segurança, entretanto, não se resolve através da aquisição 

desse tipo de veículo, uma vez que aumenta a segurança das pessoas por estes 

transportadas e gera insegurança às pessoas que utilizam veículos menores, como os 

automóveis. Em uma colisão envolvendo um automóvel e um utilitário, por exemplo, a 

chance dos passageiros do automóvel se ferirem gravemente e até morrerem é muito 

maior do que se a colisão envolvesse dois automóveis. Outro fator responsável pela 

crescente demanda por veículos grandes e potentes é a sua associação, adotada como 

estratégia de venda e promovida pelas campanhas de marketing, a uma maior virilidade 

do homem moderno, como se houvesse uma transferência da potência do motor do 

automóvel ao seu proprietário. Como conseqüência dessa tendência, os veículos 

comerciais leves se tornaram bastante populares nos últimos anos, conforme dados do 

U.S. Dept. of Transportation (1999). 

 

Ainda segundo o U.S. Departament of Transportation (1999), o peso médio dos 

novos automóveis norte americanos aumentou de 1272 kg em 1988 para 1425 kg em 

1997, invertendo a tendência de redução do peso do automóvel que se observava desde 

1978, quando o peso médio era 1519 kg. Em 1978 foram estabelecidos padrões de 

eficiência energética, os padrões CAFE7, e uma das conseqüências do estabelecimento 

desses padrões foi a redução do peso dos automóveis. O consumo médio de combustível 

dos automóveis novos se manteve na faixa de 11 km/l a 12 km/l na década de 90, 

enquanto o consumo médio dos comerciais leves manteve-se  entre 8 e 9 km/l, como 

mostra a Tabela III.6. Atualmente, a legislação federal americana do CAFE exige que 

                                                           
7 Em 1975 foi estabelecido um esquema federal para regular a média de consumo de combustível da frota 
de automóveis e veículos comerciais leves vendidos nos EUA. O programa CAFE (Corporate Average 
Fuel Economy) estipula que cada fabricante apresente uma média padrão nos níveis de consumo de 
combustível de toda a frota de novos automóveis e veículos comerciais leves vendidos a cada ano 
(CVC,1998). 
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cada montadora atinja um mínimo de eficiência de combustível de 11,7 km/l e 8,8 km/l 

para a média ponderada das vendas de automóveis e comerciais leves, respectivamente.  

 

Tabela III.6 – Consumo de combustível nos Estados Unidos, em km/l 
 

AUTOMÓVEIS 

NOVOS 

COMERCIAIS LEVES 

NOVOS 

PADRÃO CAFE ANO 

Doméstico Importado Doméstico Importado Carros Com. Leve 

1980 9,6 12,6 7,1 10,3 8,5 - 

1985 11,2 13,4 8,3 11,3 11,7 8,3 

1990 11,4 12,7 8,6 9,8 11,7 8,5 

1991 11,6 12,8 8,9 9,8 11,7 8,6 

1992 11,5 12,4 8,7 9,6 11,7 8,6 

1993 11,8 12,6 8,8 9,7 11,7 8,7 

1994 11,7 12,6 8,7 9,4 11,7 8,7 

1995 11,8 12,9 8,6 9,1 11,7 8,8 

1996 12,0 12,6 8,7 9,4 11,7 8,8 

1997 11,9 12,7 8,5 9,4 11,7 8,8 

1998 11,9 12,7 8,7 9,7 11,7 8,8 
Nota: Para o cálculo do consumo dos automóveis e veículos comerciais novos assumiu-se 55% do 
consumo na cidade e 45% do consumo na estrada 
 
Fonte: U.S. Departament of Transportation (1999) 

 

Analisando-se o consumo de combustível ao longo dos 19 anos da Tabela III.6, 

chega-se a uma redução do consumo de combustível média de 1,1 % ao ano para os 

automóveis e  comerciais leves novos americanos. Tendo em vista o resultado da análise 

do consumo de combustível nos EUA, optou-se  por se adotar um limite inferior de 

redução de consumo de combustível média anual de 1% para o cálculo da vida útil 

ótima para o sucateamento de um automóvel. O limite superior baseia-se no 

estabelecimento de um cenário otimista de maior eficiência energética para a frota de 

automóveis de 2020 (Azuaga, 2000). Esse cenário apresenta um consumo de 

combustível médio urbano de 21 km/l, assumindo que nesse período de 20 anos serão 

introduzidas mudanças tecnológicas nos automóveis com o intuito de melhorar a sua 

eficiência energética. O cenário otimista, quando comparado com o cenário de 
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referencia atual que apresenta um consumo de combustível médio de 10 km/l, resulta 

em uma redução do consumo de 3,7% ao ano. Este valor está bem próximo da melhoria 

de eficiência energética dos automóveis proposta por Geller et al. (1999), que mostra a 

importância da determinação de padrões CAFE mais restritivos nos próximos 20 anos 

como uma das políticas necessárias para que os EUA atinjam o padrão de emissões de 

gases estufa do Protocolo de Kioto8, representando uma redução de consumo de 

combustível em torno de 4% ao ano. 

 

III.6 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Depois de definidos os intervalos das variáveis α (1% a 3,7%), Cc (464 GJ a 

1044 GJ) e Ep (33 GJ a 133 GJ) a trabalhar e utilizando a Eq. III.1 para calcular a vida 

útil ótima para sucateamento (n), são apresentados os resultados nas tabelas III.7 e III.8 

a seguir. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, na Eq. III.1 não se utilizam valores 

absolutos de energia, e sim a relação entre a energia necessária para se produzir e se 

usar o automóvel. Por exemplo, quando a energia consumida na produção representa 

3,2% da energia consumida no uso do automóvel ao longo de sua vida útil, as variáveis 

são as seguintes: Ep =  0,032, Cc =  1/20 (pois aqui trata-se do consumo médio anual de 

combustível) e a variável α pode ser 0,01 ou 0,037. Já quando a energia consumida na 

produção representa 7,1% da energia consumida no uso, Ep = 0,071, Cc = 1/10 (nesse 

caso considerou-se a vida útil média como sendo 10 anos, ver Tabela III.4) e α pode 

variar de 0,001 a 0,037. Como as proporções 3,2 %, 7,1%, 12,7% e 28,7% representam 

a relação entre o consumo de energia na produção e no uso do automóvel ao longo de 

sua vida útil, a variável Cc (consumo médio anual) é a razão entre o consumo total e a 

vida útil média do automóvel considerada em cada situação específica. 

 

 

                                                           
8 Em dezembro de 1997, 160 nações negociaram e ratificaram o Protocolo de Kioto durante a Convenção 
Mundial de Mudanças Climáticas. O Protocolo de Kioto estabelece reduções obrigatórias das emissões de 
gases causadores do efeito estufa nos países industrializados durante um primeiro período (2008-2012) 
(Geller et al., 1999).  
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Tabela III.7 – Os valores de vida útil ótima para sucateamento (n) em anos 
 

αααα (%) Energia para produzir (Ep) como % do Consumo de combustível  (Cc) 

               3,2%                        7,1%                     12,7%                  28,7%   

1 n = 8 n = 9 n = 17 n = 18 

3,7 n = 4 n = 5 n = 9 n = 10 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Van Wee et al. (2000) 

 
 
 

O menor valor de n (4 anos) foi encontrado quando se considerou Ep como 

sendo 33 GJ, Cc como sendo 1044 GJ (para a vida média de 20 anos e o consumo de 10 

km/l) e uma redução média de consumo de combustível de 3,7% ao ano. Nesse caso, a 

energia consumida na produção do automóvel representa uma parte muito pequena se 

comparada com o combustível consumido na sua operação ao longo de sua vida útil. Os 

automóveis novos apresentam uma eficiência energética bem melhor que os antigos. A 

redução anual de 3,7 % de consumo de combustível é um número bastante otimista, 

principalmente levando-se em conta que é bem maior do que foi observado até os dias 

atuais. Foram necessários somente 4 anos para que a economia de combustível através 

de automóveis mais eficientes a cada ano se igualasse ao gasto de energia para produzir 

um automóvel 

 

O maior valor de n (18 anos) foi encontrado quando se considerou Ep como 

sendo 133 GJ, Cc como sendo 464 GJ (para a vida média de 10 anos e o consumo de 15 

Km/l) e uma redução de consumo de combustível de 1% ao ano. Nesse caso, a energia 

consumida na produção do automóvel é alta se comparada com a energia consumida na 

sua operação ao longo de sua vida útil, e os automóveis novos não apresentam uma 

eficiência energética tão melhor que os dos anos anteriores; logo não vale a pena do 

ponto de vista energético sucatear esse carro antes dele completar 18 anos de vida. 

Somente depois de 18 anos a economia de energia conseguida através do uso de carros 

mais eficientes a cada ano se iguala à energia consumida para fabricar o carro, energia 

essa considerada “perdida” ao se sucatear o carro.  
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Tabela III.8– Intervalo mais provável de valores de vida útil ótima para sucateamento 

(n) em anos 

αααα (%) Energia para fabricar (Ep) como % da Energia para usar (Cc) 

                          8 %                                                   17 %                    

1 14 13 

3,7 7 7 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Van Wee et al. (2000) 
 

 

A Tabela III.8 mostra que o menor valor de idade ótima de sucateamento se dá 

quando se considera uma redução de consumo de combustível de 3,7% ao ano, 

independentemente da energia consumida na produção do automóvel representar 8% ou 

17% da energia consumida ao longo de sua vida útil. Lembrando que um ganho de 

eficiência energética de 3,7% ao ano representa uma estimativa bastante otimista, sendo 

que essa redução não tem sido observada nas análises de consumo realizadas. 

 

Quando se considera a redução anual de consumo de combustível como sendo 

1%, os valores encontrados de vida útil ótima de sucateamento também são muito 

próximos, independente da quantidade de energia consumida na produção do 

automóvel. Pode-se dizer que, atualmente, o valor mais próximo da vida útil ótima para 

sucateamento de um automóvel em países desenvolvidos seria 13-14 anos, levando-se 

em consideração que a redução de consumo anual de 1% aproxima-se mais da realidade 

observada nos últimos anos, como mostrou a Tabela III.6, no caso de automóveis 

americanos. 

 

 O valor de vida útil ótima de sucateamento de automóveis em países 

desenvolvidos pode mudar quando se considera que esses países apresentam um 

elevado desenvolvimento das chamadas indústrias secundárias, que são as indústrias de 

reciclagem de materiais. Boa parte dos materiais que compõem o automóvel hoje é 

reciclada, embora esses materiais na maioria dos casos sofram alguma degradação nos 

processos de reciclagem e não retornem ao mesmo processo produtivo. Trata-se da 

reciclagem em cascata, onde um material automotivo reciclado se transforma em outros 

acessórios utilizados até mesmo na própria indústria automotiva, como ocorre com os 

plásticos. Já o alumínio não sofre degradação em seu processo de reciclagem e pode ser 
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utilizado novamente com a mesma finalidade. Há uma expectativa de que esses 

processos de reciclagem sofram consideráveis melhoras nos próximos anos e que a 

reciclagem passe a ser horizontal, como no caso do alumínio. Nesse caso o consumo 

energético e os danos causados pelo processo produtivo dos automóveis reduzir-se-ão 

bastante, e, aliados a uma política de maior restrição dos padrões de eficiência 

energética, resultarão em valores de vida útil ótima para sucateamento de automóveis 

razoavelmente menores.   
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CAPÍTULO IV 

ESTIMATIVA DA VIDA ÚTIL ÓTIMA PARA 

SUCATEAMENTO DE UM AUTOMÓVEL BRASILEIRO 

 

 

Definiu-se no capítulo anterior um intervalo de valores de vida útil ótima de 

sucateamento de um automóvel, a partir de dados retirados da literatura. O objetivo foi 

determinar não um valor de vida útil ótima, mas sim um intervalo de valores que 

cobrisse diferentes realidades de diferentes países.  

 

Neste capítulo, o objetivo é definir um intervalo mais estreito, que reflita, da 

melhor maneira possível, a realidade brasileira. Assim, estima-se um intervalo de 

valores que se aproxima mais da real vida útil ótima para o sucateamento de um 

automóvel brasileiro. Utiliza-se para isto a mesma metodologia utilizada no capítulo 

anterior.    

 

O sucateamento precoce de automóveis implica em dois principais impactos 

ambientais, conforme já visto no segundo capítulo e os quais nos propomos a analisar 

nesses próximos capítulos. O primeiro seria um impacto “positivo” devido à redução 

das emissões  atmosféricas, considerando que os automóveis antigos são geralmente os 

que emitem mais poluentes e consomem mais combustível. O segundo seria um impacto 

“negativo” proveniente do aumento do número de processos de produção e disposição 

final de automóveis, gerando um crescimento do consumo de energia nessas fases.  

 

Segundo Fontana (1998), alguns estudos sugerem que o custo ambiental externo 

proveniente das fases de produção e disposição final do automóvel é consideravelmente 

pequeno se comparado com o custo produzido pelo uso do carro. Teufel et al. (1993) 

indica que aproximadamente 30% do consumo total de energia ao longo do ciclo de 

vida de um automóvel é devido às fases de produção e disposição final, enquanto que o 

restante deve-se à fase de uso do automóvel. No capítulo anterior estimou-se a relação 
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entre os valores de consumo de energia nas fases de produção e uso de um automóvel 

(8% a 17%), porém não se consideraram os gastos com a disposição final do automóvel. 

 

Entretanto, o consumo de energia não se constitui como único indicador do 

impacto gerado pelas diferentes fases do ciclo de vida de um automóvel. A mesma 

quantidade de gasolina consumida pode causar diferentes impactos dependendo se for 

consumida em uma área urbana, densamente povoada ou em uma cidade do interior. 

 

Esses estudos têm apresentado resultados que, apesar de estarem sujeitos a um 

alto grau de incerteza, sugerem que os impactos das fases de produção e disposição 

final, quando se trata de automóveis mais antigos, são substancialmente menores se 

comparados aos impactos provenientes da fase de uso do automóvel. Isso já não ocorre 

com os automóveis mais novos, que já reduziram consideravelmente seus fatores de 

emissão. Ao mesmo tempo, a crescente reciclagem de materiais automotivos tende a 

diminuir os danos causados pelas fases de produção e disposição final, mas, por outro 

lado, esses processos de reciclagem também consomem energia e produzem alguma 

poluição. 

 

Propõe-se aqui analisar os impactos da produção e uso de automóveis, e não da 

reciclagem dos mesmos. Nesse capítulo estima-se a energia consumida ao se produzir e 

usar um automóvel médio no Brasil, além da vida útil ótima para sucateamento desse 

automóvel. No próximo capítulo calculam-se as emissões de poluentes associadas às 

fases de produção e uso do automóvel. 

   

IV.1 - ESTIMATIVA DA VIDA ÚTIL MÉDIA DO AUTOMÓVEL 

NO BRASIL 

 
 

Para calcular a vida útil média de um automóvel no Brasil faz-se necessário 

conhecer a curva de sucateamento da frota, que expressa a composição da frota nacional 

por anos de utilização. A curva foi construída a partir da média ponderada entre as 

quantidades de automóveis e veículos leves vendidas ao mercado interno e suas 

respectivas taxas de sucateamento, e expressa qual a porcentagem de carros sucateados 
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por anos de uso. A Figura IV.1 apresenta um modelo de curva de sucateamento para os 

veículos nacionais. 

 
Figura IV.1 – Curva de sucateamento 

 

Fonte: Uria, 1996 
 
 
 

A curva mostra que, no máximo, os automóveis brasileiros chegam a 28 anos de 

vida  útil. A partir dos pontos da curva, calcula-se uma média ponderada  para se achar 

o valor da vida média do automóvel brasileiro. O cálculo segue a Equação IV.1: 

 
 

                                         i=1 Σ 28 (anos de uso *  percentagem sucateada) i  
Vida média =           (Eq. IV.1) 
       i=1 Σ 28  (percentagem sucateada) i 

                                  
 

onde i representa o ano em questão. 

 
 

O resultado obtido é uma vida útil média para a frota brasileira de 20 anos.  
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Optou-se por se trabalhar aqui com uma faixa de valores, faixa esta que tem 

como intervalo inferior 15 anos (Van Wee et al., 2000)1 e intervalo superior 20 anos, 

conforme calculado. Nos próximos itens definem-se as outras variáveis e estima-se a 

vida útil ótima para sucateamento de um automóvel brasileiro através da mesma 

Equação III.1 do capítulo anterior. 

 

IV.2 - CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL DE UM 

AUTOMÓVEL BRASILEIRO AO LONGO DE SUA VIDA ÚTIL 

(Cc) 

 

Considerando-se a vida útil média do automóvel brasileiro como variando de 15 

a 20 anos e analisando-se a distribuição da quilometragem média anual pela idade do 

veículo, pode-se calcular a quilometragem percorrida durante a vida útil de um 

automóvel, a partir de dados de Murgel (1990), conforme mostra a Tabela IV.1. 

 
 

Tabela IV.1 – Distribuição da Quilometragem Média Anual pela Idade do Veículo 
 

Idade do veículo (anos) Quilometragem média anual 
(km) 

1 22000 
2 19000 
3 17000 
4 15000 
5 14000 
6 14000 
7 14000 
8 13000 
9 13000 
10 13000 
11 10000 

>11 9000 
Fonte: Murgel (1990) e CETESB (1982) 

 

 

                                                           
1 Segundo Van Wee et al. (2000), a vida média de um automóvel holandês é 12 anos. Como os 
automóveis  brasileiros tendem a ter a sua vida útil prolongada, devido, entre outros fatores, à falta de 
recursos de grande parte da população, o valor 12 anos seria muito baixo para a realidade brasileira 
optando-se assim pelo intervalo inferior de 15 anos. 
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Assume-se aqui que a quilometragem da frota brasileira assemelha-se à 

quilometragem média anual dos veículos em São Paulo, determinada em pesquisa pela 

CETESB (1982). Isso pode não retratar precisamente a realidade, já que cada região 

brasileira possui características próprias para suas frotas veiculares. Além disso, a 

quilometragem média determinada pela CETESB (1982) não necessariamente indica a 

quilometragem observada nos dias de hoje, podendo, desta forma, levar a possíveis 

discrepâncias nos resultados finais (Uria, 1996).   

 
 

Um fator que contribui para a quilometragem média anual é a forma como as 

áreas urbanas estão organizadas. Cada cidade ou região de análise possui características 

próprias no que se refere aos zoneamentos de áreas residenciais, comerciais e 

industriais. Tomando como exemplo a cidade de São Paulo, que forma círculos 

concêntricos, existe um grande deslocamento de pessoas de suas residências ao seu 

trabalho qualquer que seja a direção de análise. Todas as zonas (norte, sul, leste e oeste) 

são tanto residenciais quanto comerciais, e na maioria das vezes as pessoas não 

trabalham na própria região onde moram, fazendo com que o fluxo de deslocamento não 

seja ordenado. Com isso a quilometragem média de um veículo é normalmente maior do 

que em centros urbanos menores, ou do que em cidades melhor planejadas (Azuaga, 

2000). 

 

Somando as quilometragens anuais da Tabela IV.1 (Planilha IV.1 do Apêndice) 

chega-se ao intervalo 200.000-245.000 quilômetros rodados ao longo da vida de um 

automóvel, para uma vida média de 15 a 20 anos, respectivamente. 

 

O cálculo do consumo energético de um automóvel brasileiro ao longo de sua 

vida útil será baseado no fator de consumo médio da frota de 10 km/l (Monteiro, 1998). 

O consumo médio de combustível de um automóvel brasileiro é maior se comparado ao 

consumo médio de um automóvel americano, conforme visto no capítulo anterior. Uma 

possível explicação para essa diferença seria a defasagem tecnológica dos automóveis 

brasileiros em relação aos americanos e europeus, tecnologia essa impulsionada por 

padrões de eficiência energética existentes há mais de duas décadas nos países 

desenvolvidos. Além disso, a manutenção do veículo e condição das vias também 

podem colaborar para essa diferença, pois sabe-se que muitos automóveis brasileiros 
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não recebem a manutenção adequada e a condição das vias brasileiras pode atrapalhar 

bastante o trânsito dos automóveis. Para efeito de cálculo utiliza-se aqui uma faixa de 

fator de consumo que varia de 7 km/l a 12 km/l. O limite inferior desse intervalo 

corresponde aproximadamente à média dos fatores de consumo dos automóveis que 

consomem mais, enquanto que o limite superior corresponde à média dos automóveis 

que consomem menos. O fator de consumo médio da frota de 10 km/l é resultado da 

média ponderada dos fatores de consumos anuais, logo mais se aproxima do intervalo 

superior (Planilha V.7). 

 

Os resultados obtidos (Planilha IV.1 do Apêndice) mostram que o consumo de 

combustível médio durante a operação de um automóvel no Brasil, ao longo de sua vida 

útil, pode variar entre 540 GJ (para vida média de 15 anos e consumo de 12 km/l ) e 

1133 GJ (para vida média de 20 anos e consumo de 7 km/l)2.  

 

IV.3 - ESTIMATIVA DA ENERGIA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO 

DE UM AUTOMÓVEL BRASILEIRO (Ep) 

 
A energia consumida para se produzir um automóvel é a soma de (a) a energia 

consumida na produção dos materiais que compõem o automóvel e (b) a energia 

consumida na produção do automóvel. 

 

(a) Energia consumida na produção dos materiais que compõem um automóvel 
 
 

Agruparam-se diferentes materiais que compõem um automóvel em sete grupos 

principais, conforme sugestão do Programa de Reciclagem de automóveis da Fiat – 

F.A.Re3. Este programa forneceu dados sobre a composição média de um veículo com 

mais de 10 anos de vida útil no país. Os principais grupos são apresentados na Tabela 

IV.2, com suas participações na composição média do automóvel.  

                                                           
2 O combustível consumido é a gasolina, que é composta de 78% de gasolina pura e 22% de álcool anidro 
CETESB (1999). O poder calorífico da gasolina pura é 8,33 Mcal/l e do álcool anidro 5,61 Mcal/l. A 
média ponderada desses valores dá um poder calorífico para a gasolina (gasool) de 7,73 Mcal/l. 
 
3 O programa de reciclagem F.A.Re (Fiat Automóveis Reciclagem) foi desenvolvido pela Fiat Auto. 
Desde 1992, mais de um milhão de veículos foram reciclados na Itália por meio do programa, que está 
sendo estudado para que seja implementado aqui no Brasil  (Fiat, 1999).  
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Tabela IV.2 – Composição média de um automóvel com mais de 10 anos de vida útil 
 

Material Composição (%) 
Aço 57,0 

Ferro Fundido 11,0 
Não ferrosos (Alumínio) 5,6 

Vidro 4,5 
Borracha 6,0 
Plásticos 10,4 

Tintas e Protetivos 5,5 
Fonte: Fiat, 1999 

 
 

Levando-se em conta o consumo específico de energia para cada grupo, ou seja, 

a energia consumida para produzir um quilograma de cada material a partir da matéria 

virgem, e aplicando-se estes consumos específicos ao peso4 do veículo, estima-se a 

quantidade de energia consumida na sua produção. Demonstram-se os resultados dos 

cálculos na Tabela IV.3. 

 

 

Tabela IV.3 - Composição média de um automóvel com mais de 10 anos de vida útil, 

energia associada à produção de materiais e fração da energia de produção por 

combustível 
   Fração da energia de produção por combustível 

Material Fração  Consumo 
específico de 

energia (MJ/kg) 

Gás 
Natural 

Óleo 
Combustível 

Eletricida
de 

 Carvão  Lenha 

Aço 0,570 23,905 0,119 0,036 0,086 0,535 0,225 
Ferro fundido 0,110 16,358 0,119 0,036 0,086 0,535 0,225 
Não ferrosos 0,056 55,13 0,035 0,349 0,564 0,046 0,006 

Vidro 0,045 30,321 0,131 0,236 0,498 0,005 0,13 
Tinta/Protetivo 0,055 85,315 0,131 0,236 0,498 0,005 0,13 

Borracha 0,060 130,052 0,131 0,236 0,498 0,005 0,13 
Plásticos 0,104 110,169 0,194 0,534 0,227 0,023 0,022 

 
Fonte : Fiat (1999), MME (2000) e Bonstead & Hancock (1979) 

                                                           
4 Considerou-se  o peso de um carro com mais de 10 anos como sendo a média dos pesos de um carro  
pequeno e de um carro grande na segunda metade da década de 80. Os carros escolhidos são o Fiat Uno 
com um peso de 920 kg ( Quatro Rodas, 1988) e o Monza, com um peso de 1146 kg ( Quatro Rodas, 
1989). O peso de um carro com mais de 10 anos de vida útil será então a média entre esses dois valores, 
ou seja, 1033 kg.  
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Tabela IV.4 - Energia embutida nos materiais de um veículo por combustível e energia 
total embutida em um veículo 

 
Material Gás Natural Óleo 

Combustível 
Eletricidade Carvão  Lenha 

Aço 1,62 0,49 1,17 7,29 3,07 
Ferro fundido 0,21 0,06 0,15 0,96 0,40 
Não ferrosos 0,11 1,08 1,74 0,14 0,02 

Vidro 0,18 0,32 0,68 0,01 0,18 
Tintas/Protetivos 0,61 1,11 2,34 0,02 0,61 

Borracha 1,02 1,84 3,89 0,04 1,01 
Plásticos 2,22 6,12 2,60 0,26 0,25 
TOTAL 5,98 11,02 12,57 8,73 5,54 

Energia total consumida na produção de materiais (MJ/kg de veículo) 43,85 
Peso médio de um veículo brasileiro (kg) (*)   1033 
Energia embutida nos materiais de um veículo (MJ/veículo) 45292 
Eletricidade consumida na montagem de um veículo (MJ/kg de veículo) 4,60 
Eletricidade consumida na montagem de um veículo (MJ/veículo)  4753 
Total de energia embutida em um veículo (MJ/veículo)  50045 
Nota: 
➢ (a) Considera-se o peso médio de um automóvel brasileiro como sendo a média entre o peso de um    

automóvel pequeno e um automóvel grande da segunda metade da década de 80  
 
Fonte: DeCicco e Thomas (1998), Costa (2000) e  Revista Quatro Rodas (1988-1989)   
 
 
 
(b) Energia consumida na produção do automóvel 
 
 

Segundo dados de montagem da Ford (Costa, 2000), o consumo de energia para 

se produzir um veículo é cerca de 4753 MJ. Essa energia resume-se basicamente em 

eletricidade. 

 

Somando-se a energia consumida na produção dos materiais que compõem o 

automóvel (Tabela IV.4) e a energia consumida na montagem do automóvel, chega-se 

ao valor de 50045 MJ, ou aproximadamente 50 GJ. Esse valor é uma aproximação do 

valor de consumo de energia na produção de um automóvel no Brasil. 
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IV.3.1 - ENERGIA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO (Ep) X COMBUSTÍVEL 

CONSUMIDO NO USO DO AUTOMÓVEL (Cc) 

 

Considerando-se o intervalo definido anteriormente para o consumo de 

combustível médio durante a operação de um automóvel ao longo de sua vida útil (Cc) 

como variando de 540 GJ a 1133 GJ e a energia consumida na sua produção (Ep) como 

sendo 50 GJ, obtém-se as proporções entre esses valores, apresentados na Tabela IV.5 a 

seguir.   

 
 

Tabela IV.5 – Energia consumida na produção do automóvel (Ep) e  o combustível 
consumido ao longo de sua vida útil (Cc); e a relação entre eles 

 
   Ep(GJ) Cc (GJ) Ep como fração de Cc (%) 

50 1133 5 

 540 10 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de resultados obtidos anteriormente 

 
 

A Tabela IV.5 mostra que a energia necessária para a produção do automóvel 

brasileiro varia em torno de 5 a 10% em relação à energia consumida na sua operação 

ao longo de sua vida útil.  

 

IV.4 – REDUÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÉDIA DE 

UM AUTOMÓVEL ANO (i) SOBRE UM AUTOMÓVEL ANO (i-1) 

(αααα) 

Nos últimos anos a performance dos automóveis brasileiros com relação à 

eficiência energética tem apresentado uma sensível melhora. Pode-se dizer que um dos 

fatores responsáveis por essa melhora foi o desenvolvimento de motores mais eficientes. 

Outro fator importante foi a produção de automóveis mais leves e menos potentes, os 

chamados carros populares, que são mais econômicos e representam a maioria dos 

automóveis vendidos no mercado interno nos últimos anos. 

 



 60

Para o cálculo da vida útil ótima de sucateamento de um automóvel no Brasil 

utiliza-se um limite inferior de redução de consumo de combustível média anual de 1%, 

baseando-se na análise do consumo de combustível de automóveis americanos realizada 

no capítulo anterior e nos índices assumidos por Van Wee et al. (2000) para o cálculo da 

vida útil ótima de sucateamento de um automóvel holandês. Define-se o limite superior 

com base em análise de dados de consumo energético do automóvel Gol em um período 

de 14 anos5, resultando em uma redução de consumo de combustível média anual de 

3,7%. O limite superior de 3,7% coincide com o índice utilizado no capítulo anterior, 

valor este obtido através do estabelecimento de um cenário otimista de maior eficiência 

energética para a frota de automóveis de 2020 (Azuaga, 2000).  

 
 

IV.5 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Considerando que o consumo de combustível médio de um automóvel brasileiro 

ao longo de sua vida pode variar entre 540 GJ (para o automóvel que possui uma vida 

útil média mais curta e maior eficiência energética) e 1133 GJ (para o automóvel que 

tem uma vida útil média mais longa e menor eficiência energética); que a redução de 

consumo de combustível média de um automóvel novo com relação ao automóvel do 

ano anterior pode variar de 1% a 3,7%; e que o possível consumo de energia para se 

produzir um automóvel no Brasil é de 50 GJ, pode-se calcular os valores de vida útil 

ótima (n) para o sucateamento de um carro brasileiro, através da Equação Geral 

(Eq.III.1) apresentada no capítulo anterior.  

                                                           
5 Testes realizados pela revista Quatro Rodas mostram que o consumo de combustível (urbano) de um gol 
1.6 era 7,33 km/l em 1985 e 12,2 km/l  em 1999, resultando em uma redução de consumo de combustível 
de 3,7% ao ano (Revista Quatro Rodas, 1985-1999). Uma possível explicação para essa grande diferença 
foi a mudança de motores ocorrida nesse período de 14 anos. 
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Tabela IV.6 - Os valores da vida útil ótima (n) para sucateamento de um 

automóvel brasileiro em anos 

Energia para fabricar (Ep) como % da Energia para usar (Cc) αααα (%) 

5 %                          10% 

1 n =11 n = 13 

3,7 n = 6 n = 7 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de Van Wee et al. (2000) 
 

 

O menor valor encontrado para a vida útil ótima (6 anos) se dá quando 

considera-se um consumo ao longo da vida útil do automóvel de 1133 GJ (para vida 

média de 20 anos e consumo de 7 km/l) e uma redução média de consumo de 

combustível anual de 3,7%.  

 

O maior valor de vida ótima (13 anos) se dá quando o consumo na operação do 

automóvel ao longo de sua vida útil é de 540 GJ (para vida média de 15 anos e consumo 

de 12 km/l) e a redução média do consumo de combustível anual é de 1% ao ano. 

 

Considera-se que o valor mais provável de vida útil ótima para sucateamento de 

um automóvel brasileiro estaria mais próximo do menor valor encontrado, 6 anos. Os 

automóveis brasileiros vêm sofrendo uma série de melhorias tecnológicas nas duas 

últimas décadas, as quais resultaram em uma grande redução de consumo de 

combustível. Alguns automóveis, como o Gol por exemplo, tiveram os seus motores 

substituídos por outros bem mais eficientes com relação ao consumo. Essas mudanças 

também ocorreram nos países desenvolvidos, porém em um período anterior e por isso 

esses países hoje já não apresentam uma redução média do consumo de combustível 

anual tão significativa. De fato percebe-se, na Tabela III.6 do capítulo anterior, que o 

consumo de combustível nos Estados Unidos quase não variou na década de 90, e a 

explicação para isso seria o fato dos padrões CAFE terem também permanecido os 

mesmos nesse período. Esperam-se padrões mais restritivos de consumo de combustível 

em breve, o que gerará uma melhoria na eficiência energética dos automóveis, não só 

nos países desenvolvidos como em todo o mundo. 
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Portanto, pode-se dizer que o sucateamento precoce de automóveis com mais de 

6 anos seguido da substituição desses automóveis por outros novos poderia fazer com  

que a frota brasileira apresentasse em sua composição automóveis mais eficientes e com 

menores índices de emissão de poluentes.  

 

Pretende-se aqui avaliar as implicações energéticas e ambientais da 

implementação de um programa de sucateamento de automóveis pontual seguido da 

renovação da frota, ou seja, avaliam-se os impactos de um único programa, e não de 

programas permanentes. A justificativa baseia-se principalmente na dificuldade da 

estimativa das emissões de poluentes no futuro pela frota circulante, já que esta muda a 

cada ano e suas emissões também, sendo que as emissões não mudam de forma linear.   

 

Analisa-se a seguir uma possível renovação das frotas de automóveis com mais 

de 6 e 13 anos de vida útil. A renovação através do sucateamento desses automóveis é 

limitada pela capacidade de produção de automóveis novos da indústria automobilística, 

por isso estabelecem-se alguns cenários para essa renovação no próximo capítulo, 

variando-se o número de automóveis que participariam desse programa.   
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CAPÍTULO V 

ENERGIA E EMISSÃO DE POLUENTES – ESTIMATIVA 

DOS IMPACTOS EVITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA 

DE SUCATEAMENTO 
 
 

Neste capítulo estimam-se as emissões relacionadas à produção de um 

automóvel, assim como os fatores médios de emissão da frota de automóveis no Brasil 

em 2000. Calculam-se, também, as emissões evitadas e o consumo de energia evitado 

caso os automóveis fossem sucateados antes do seu término natural, através de 

esquemas de sucateamento e renovação da frota. Esses cálculos baseiam-se nos 

resultados obtidos no capítulo anterior, quando estimou-se um intervalo de vida útil 

ótima para sucateamento de um automóvel no Brasil variando de 6 a 13 anos. 

Considerando-se o menor e o maior valores desse intervalo, estimam-se as emissões e o 

consumo de energia das frotas com mais de 6 e 13 anos de vida útil, respectivamente.  

 

V.1- EMISSÕES DE POLUENTES ASSOCIADAS À PRODUÇÃO 

DE UM AUTOMÓVEL NO BRASIL 

 

Como já foi visto no capítulo II, um impacto negativo causado por esquemas de 

sucateamento precoce de automóveis e renovação da frota é o aumento do consumo de 

energia na fase de produção dos automóveis novos, já que os automóveis sucateados são 

substituídos por outros mais novos, gerando um aumento do número de processos de 

produção e disposição final de automóveis. Os esquemas de sucateamento provocam 

uma aceleração da transformação de recursos naturais, usados para produzir novos 

carros, em lixo, os restos ou as sobras dos processos de sucateamento de veículos 

velhos. Consequentemente, aumentam também as emissões de poluentes nessas fases. 

Estimam-se aqui as emissões de poluentes associados à produção de automóveis. Não 

são considerados os impactos nas fases de disposição final e reciclagem dos mesmos. 
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No capítulo anterior estimou-se a energia necessária para se produzir um 

automóvel, discriminando-se as fontes de energia, como pode ser visto na Tabela V.1. 

 

 

Tabela V.1 – Energia consumida na produção de um automóvel no Brasil, por fonte 

Combustível Consumo (MJ/kg de veículo) 

Gás natural 5,98 

Óleo Combustível 11,02 

Eletricidade 17,17 

Carvão 8,73 

Lenha 5,54 

Total 48,45 

Fonte: Dados obtidos na Tabela IV.4 

 

As emissões de poluentes provenientes da produção de um automóvel médio 

brasileiro estão quantificadas na Planilha V.9, e os resultados estão resumidos na Tabela 

V.2 a seguir. Os poluentes considerados são: CO2, SO2, NOx e MP10. 

 

 

Tabela V.2 -  Emissão de poluentes relativas à produção de um automóvel médio 

brasileiro 

Poluente Emissão 

(kg/automóvel) 

CO2 746,84 

SO2 8,21 

NOx 5,13 

MP10 0,58 

 

Fonte: Dados obtidos na Planilha V.9, contida no Apêndice 
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V.2 - EMISSÕES MÉDIAS DE POLUENTES DA FROTA DE 

AUTOMÓVEIS EM 2000 

 

Realiza-se aqui o cálculo das emissões médias de poluentes da frota de 

automóveis em circulação no Brasil em 2000. Consideram-se as emissões 

regulamentadas (CO, HC´s e NOx) e a emissão de CO2, provenientes dos automóveis a 

álcool e a gasolina no Brasil no ano de 2000. São também quantificadas as emissões 

médias de poluentes das frotas de automóveis acima de 6 e 13 anos de vida útil. 

 

A metodologia utilizada no cálculo destas emissões é a mesma utilizada em 

trabalhos da CETESB (Murgel et al., 1987), Uria (1996) e Azuaga (2000), e leva em 

consideração a relação entre a idade do veículo, a quilometragem percorrida anualmente 

por este e o fator de emissão de poluentes. 

 

A emissão de cada gás, ocorrida em cada ano pode ser definida como: 

 

       (Eq.V.1)                              

V

a

c

A

i

a

d

v

a

                                                                                                            Emissão do Gás  =  Quilometragem * Número de Veículos * Fator de Emissão 
 para cada Ano          Média Anual             em  Circulação          
 

 

.2.1 - ESTIMATIVA DA FROTA CIRCULANTE  

 

Estima-se a frota de automóveis em circulação a partir de dados de vendas de 

utomóveis ao mercado interno (ANFAVEA, 2000), no período de 1972 a 2000, e da 

urva de sucateamento (Uria, 1996) apresentada no capítulo anterior, Figura IV.1. 

plica-se a curva de sucateamento sobre o número de automóveis vendidos no mercado 

nterno a cada ano, obtendo-se os valores das unidades remanescentes de automóveis no 

no de 2000.  

 

No Anuário Estatístico da ANFAVEA (2000) encontram-se os dados de vendas 

e automóveis ao mercado interno somente até o ano de 1999. O número de automóveis 

endidos no mercado interno no ano de 2000 foi estimado, uma vez que o número final 

inda não se encontra disponível, a partir de um índice de crescimento de 15,8 % em 
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relação ao ano de 1999, publicado na Gazeta Mercantil (jan/2001) e aproximado para 

1.200.000 unidades. Considera-se o número de automóveis a álcool vendidos no 

mercado interno no ano de 2000 como sendo zero.  

 

Calculam-se também as frotas de automóveis circulantes com mais de 6 e 13 

anos de vida útil no ano de 2000, sendo estes os valores de vida útil ótima de 

sucateamento de uma automóvel no Brasil previamente estimados no capítulo anterior. 

Os cálculos apresentam-se nas Planilhas V.1 e V.4 para automóveis a gasolina e a 

álcool, respectivamente. Os resultados apresentam-se nas Tabelas V.4, V.5 e V.6. 
 
 

V.2.2 - QUILOMETRAGEM MÉDIA ANUAL 

 

A quilometragem média anual varia com a idade do veículo. A distribuição da 

quilometragem média anual pela idade do veículo para a frota brasileira foi vista no 

capítulo anterior, Tabela IV.1. Aplica-se essa distribuição ao longo dos 28 anos da curva 

de sucateamento de automóveis brasileiros, e, através da média ponderada, estima-se a 

quilometragem média da frota desejada. 

 

O cálculo da Quilometragem Média Anual percorrida pela frota acima de 6 anos, 

frota acima de 13 anos e frota total em 2000 é feito através da Equação V.2 a seguir e é 

realizado na Planilha V.7 do Apêndice. 

 

              (Eq. V.2)                                  
                           
 

                                                                                                                                          
                                                                                                         

                                                         (km anual *  nº de automóveis) i  
 Km Média Anual =  i=1972 Σ  2000   - 
                                                     (nº de automóveis totais) i 
 

Onde i representa o ano em questão. 
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V.2.3 - FATOR DE EMISSÃO DE VEÍCULO EM USO 

 

Segundo Murgel et al. (1987), o Fator de Emissão vem a ser, por definição, um 

valor médio das quantidades emitidas obtido através de cálculos estatísticos ou 

medições reais, sendo específico para um dado poluente e típico de um determinado 

modelo, classe ou frota de veículos. O Fator de Emissão Médio da Frota representa o 

valor de emissão  característico da frota  total de veículos resultante da média ponderada 

dos Fatores de Emissão para cada ano-modelo. A ponderação é feita com base no 

número de veículos constantes da frota  e na distribuição da quilometragem média 

rodada por tempo de uso do veículo.  

 

No estabelecimento de um inventário de emissões, o fator de emissão passa a ser 

o indicador básico, sendo interessante exprimi-lo em gramas do gás poluente emitido 

por quilômetro rodado, de modo que, ao se associar a este valor a quilometragem 

rodada, pode-se calcular a massa do gás emitida pelo veículo em questão (Uria, 1996). 

 

Para se estimar o Fator de Emissão (corrigido) do veículo em uso que aparece na 

Equação V.1, multiplica-se o Fator de Emissão (FE) para veículos novos por um Fator 

de Deterioração (FD), o qual representa o desgaste de peças e componentes que afeta as 

características de emissão do motor, aumentado especialmente as emissões de CO e 

HC´s. Entretanto, isto não acontece com as emissões de NOx, visto que em motores sem 

sistemas de controle essas emissões tendem a diminuir por causa do desgaste dos anéis 

dos pistões com conseqüente diminuição dos picos de temperatura dentro dos cilindros 

(Murgel et al., 1987). Portanto, assim como Uria (1996), adota-se aqui o fator de 

deterioração para as emissões de NOx como sendo igual a 1. 

 

Os Fatores de Emissão para veículos novos são determinados através de ensaios 

padronizados por normas técnicas brasileiras (NBR), realizados no Laboratório de 

Emissão Veicular da CETESB (1999), e apresentam-se na Tabela V.3:   
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Tabela V.3 – Fatores médios de emissão de veículos leves novos (1) 
 

Veículos a Gasool (2) Veículos a Álcool Ano/ 
Modelo CO HC NOx CO HC NOx 
Pré 80 54 4,7 1,2 - - - 
80-83 33 3 1,4 18 1,6 1 
84-85 28 2,4 1,6 16,9 1,6 1,2 
86-87 22 2 1,9 16 1,6 1,8 

88 18,5 1,7 1,8 13,3 1,7 1,4 
89 15,2 (-46%)   1,6 (-33%)    1,6 (0%) 12,8 (-24%) 1,6 (0%) 1,1 (-8%) 
90 13,3 (-53%) 1,4 (-42%) 1,4 (-13%)  10,8 (-36%) 1,3 (-19%) 1,2 (0%) 
91 11,5 (-59%) 1,3 (-46%) 1,3 (-19%) 8,4 (-50%) 1,1 (-31%) 1,0 (-17%) 
92 6,2 (-78%) 0,6 (-75%) 0,6 (-63%) 3,6 (-79%) 0,6 (-63%) 0,5 (-58%) 
93 6,3 (-77%) 0,6 (-75%) 0,8 (-50%) 4,2 (-75%) 0,7 (-56%) 0,6 (-50%) 
94 6,0 (-79%) 0,6 (-75%) 0,7 (-56%) 4,6 (-73%) 0,7 (-56%) 0,7 (-42%) 
95 4,7 (-83%) 0,6 (-75%) 0,6 (-62%) 4,6 (-73%) 0,7 (-56%) 0,7 (-42%) 
96 3,8 (-86%) 0,4 (-83%) 0,5 (-69%) 3,9 (-77%) 0,6 (-63%) 0,7 (-42%) 
97 1,2 (-96%) 0,2 (-92%) 0,3 (-81%) 0,9 (-95%) 0,3 (-84%) 0,3 (-75%) 
98 0,79 (-97%) 0,14 (-94%) 0,23 (-86%) 0,67 (-96%) 0,19 (-88%) 0,24 (-80%) 
99 0,74 (-97%) 0,14 (-94%) 0,23 (-86%) 0,60 (-96%) 0,17 (-88%) 0,22 (-80%) 

2000(3) 0,74 (-97%) 0,14 (-94%) 0,23 (-86%) 0,60 (-96%) 0,17 (-88%) 0,22 (-80%) 
 
Notas: 

(1): Médias ponderadas de cada modelo-ano pelo volume da produção, em g/km 
(2): gasool = 78% gasolina + 22% álcool 
(3): dados repetidos do ano anterior por falta de dados disponíveis para o ano em questão 
(%): Refere-se à variação verificada em relação aos veículos 1985, antes da atuação do PROCONVE 

Fonte: CETESB, 1999 
 

 

Como mostra a Tabela V.3,  houve uma redução das emissões de CO, HC e NOx 

em torno de 90% nos últimos 15 anos, quando ainda não havia controle de emissão de 

poluentes. Na década de 80, depois de constatada a gravidade da poluição gerada pelos 

veículos nos centros urbanos, foi criado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE). Baseado na experiência internacional dos países desenvolvidos, o 

PROCONVE exige que os veículos e motores novos atendam a limites máximos de 

emissão, em ensaios padronizados e com combustíveis de referência (CETESB, 1999).  

Foram fixados os limites máximos de emissão para três categorias distintas de veículos 

automotores: veículo leve de passageiros (automóveis); veículo leve comercial (picapes, 

vans, utilitários, etc.) e veículo pesado (ônibus e caminhões) (IBAMA, 1998). 
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O PROCONVE entrou em vigor em 1988 e os seus resultados práticos e 

positivos podem ser verificados nas variações em relação aos veículos de 1985, antes da 

sua atuação, como pode ser visto na Tabela V.3. 

 

Estima-se o Fator de Emissão Corrigido a partir da Equação V.3: 
 

 

 

                                                                                                            (Eq. V.3) 

                                                                                                         

 

 

Utiliza-se aqui, para efeito de cálculo, os mesmos fatores de deterioração 

utilizados pelo E.P.A. (1981) para a frota americana de veículos, já que a CETESB não 

dispõe de fatores de deterioração para os veículos nacionais e utiliza os fatores do 

E.P.A. por causa da similaridade tecnológica dos modelos sem controle de emissão. 

Assumem-se também, para os automóveis a álcool, os mesmos fatores de deterioração 

dos automóveis a gasolina. 

 

É importante ressaltar que os Fatores de Deterioração EPA utilizados aqui 

correspondem aos automóveis a gasolina com tecnologia antiga e sem controle de 

emissão. Dessa forma, é de suma importância a adequação desses fatores de 

deterioração para uma nova realidade tecnológica veicular (Azuaga, 2000). 

 

Para os veículos a gasolina anteriores a 1977, utilizam-se os fatores de 

deterioração (FD) adotados para os modelos veiculares pré-1968 dos EUA: 

 

 

 FD (CO) =             78,27  +  2,5 * y"                 (Eq. V.4) 

                78,27 

 
 
           FD (HC) =               7,25  +  0,18 * y"      (Eq. V.5) 

                                                  7,25 

 

Fator de Emissão         Fator de Emissão          Fator de 
  Corrigido             =    (veículo novo)       *    Deterioração 
(veículo em uso) 
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Para os veículos a gasolina fabricados a partir de 1977, inclusive, utilizam-se os 

fatores de deterioração (FD) adotados para os modelos veiculares 1968/1969 dos EUA: 

 

 

           FD (CO) =        56,34  +  2,55 * y"         (Eq. V.6) 

                                      56,34 

 
 
          FD  (HC) =          4,43  +  0,25 * y"                     (Eq. V.7) 

                                    4,43 

 
 
Onde y" é definido como sendo: 

 
 

Quilometragem acumulada pelo veículo      (Eq. V.8) 

 1,61  *  10.000 

 

 

O valor y" passa a ser constante após percorridos 100.000 km, sendo fixado em 

6,27. 

 

Estima-se  o  Fator Médio de Emissão da Frota  (FME) através da Equação V.9:  

 

 

FME  =   i=1972Σ2000 ( Fator de Emissão Corrigido * km anual * nº de automóveis) (i) 
                                       ( km anual * nº de automóveis) (i) 
 
        
                                                                                                                             (Eq. V.9) 

Onde i representa o ano em questão. 

 

Os cálculos do Fator Médio de Emissão da Frota estão nas Planilhas V.1 a V.3, 

para os automóveis movidos a gasolina, enquanto as Planilhas V.4 a V.6 correspondem 

aos automóveis movidos a álcool. Assumiu-se que os automóveis movidos a álcool 

possuem os mesmos fatores de deterioração dos automóveis movidos a gasolina. Como 

y"   = 
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já foi mencionado anteriormente, as possíveis discrepâncias dos resultados devem-se ao 

fato de utilizar-se aqui os mesmos fatores de deterioração usados pelo EPA (1981) que 

correspondem a automóveis antigos, de tecnologia ultrapassada.       

 

Calculam-se os fatores médios de emissão das frotas acima de 6 e 13 anos, nas 

Planilhas V.3 e V.6, para os automóveis movidos a gasolina e a álcool, respectivamente. 

Na Planilha V.8 encontram-se os cálculos dos fatores médios de emissão das frotas (a 

gasolina/álcool) obtidos através da média ponderada dos fatores de emissão de 

poluentes das frotas a gasolina e das frotas a álcool. 

 

O fator de emissão de CO2 depende principalmente da quantidade de 

combustível consumida, já que este gás resulta da combustão completa dos 

combustíveis, e não é considerado um poluente clássico devido a sua baixa toxicidade. 

Trata-se de uma emissão não regulamentada, sem limites especificados por lei. Aqui só 

se considera a emissão de CO2 a partir de queima da gasolina (gasool).  

 

 A emissão de CO2, de um modo geral, é da mesma ordem de grandeza para os 

veículos a álcool e a gasolina pura ou mesmo gasool. Argumenta-se, entretanto, que o 

CO2 emitido pelo uso do álcool combustível seria equilibrado pelo processo de fixação 

do CO2, necessário para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, o que resultaria na 

retirada desse gás da atmosfera. Assim, para o caso do Brasil, onde o álcool tem origem 

na cana-de-açúcar, sua contribuição líquida para a atmosfera pode ser considerada como 

sendo praticamente nula (Uria, 1996).     

 

☛  Apresentação dos Resultados 

 

Os principais resultados obtidos nas Planilhas V.3 e V.6 estão reunidos nas 

Tabelas V.4, V.5 e V.6 para as frotas de automóveis movidas a gasolina, álcool e os 

dois tipos de combustível, respectivamente.  

 



 72

Tabela V.4 – Dados consolidados das frotas de automóveis movidas a gasolina 

para o ano de 2000 

Dado Característico Poluente Frota de Automóveis 
com mais de 13 anos 

Frota de Automóveis 
com mais de 6 anos 

Frota Total 

Total de Automóveis 
em Circulação 

(unidades) 

- 504.238 2.403.940 10.840.914 

CO2 

(gC/MJ) (*) 

18,9 18,9 18,9 

CO 53,58 18,81 5,44 

HC 4,92 1,90 0,62 

Fator de Emissão 

Médio da Frota 

(g/km) 

NOx 1,34 1,08 0,49 

 
Nota: 
(*) O fator de emissão de CO2 é expresso em gramas de carbono por MJ de gasolina 
Fonte: Dados obtidos nas Planilhas V.3 e V.10 contidas no Apêndice  

 

 

 

Tabela V.5 – Dados consolidados das frotas de automóveis movidas a álcool 

para o ano de 2000 

Dado Característico Poluente Frota de Automóveis 
com mais de 13 anos 

Frota de Automóveis 
com mais de 6 anos 

Frota 
Total 

Total de Automóveis 
em Circulação 

(unidades) 

- 941.832 2.197.979 2.354.652 

CO2 

(gC/MJ) (*) 

0 0 0 

CO 21,69 16,07 15,07 

HC 2,17 1,86 1,77 

Fator de Emissão 

Médio da Frota 

 (g/km) 

NOx 1,34 1,17 1,12 

 
Nota: (*) Assume-se que o fator de emissão de CO2 por automóveis movidos a álcool é nulo, já 
que o CO2 emitido pelo uso do álcool combustível seria equilibrado pelo processo de fixação do 
CO2, necessário para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, o que resultaria na retirada desse 
gás da atmosfera 
Fonte: Dados obtidos nas Planilhas V.4 e V.6 contidas no Apêndice  
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Tabela V.6 – Dados consolidados das frotas de automóveis (gasolina e álcool) 

para o ano de 2000 

Dado Característico Poluente Frota de Automóveis 
com mais de 13 anos 

Frota de Automóveis 
com mais de 6 anos 

Frota Total 

Total de Automóveis 
em Circulação 

(unidades) 

 1.446.070 4.601.918 13.195.566 

CO2 

(gC/MJ) (a) 

6,59 
 

9,87 15,53 

CO 32,81 17,50 7,15 

HC 3,13 1,88 0,83 

Fator de Emissão 

Médio da Frota 

 (g/km) 

(b) 

 
NOx 1,34 1,12 0,60 

Notas: 
➤ (a) O fator de emissão de CO2 é expresso em gramas de carbono por MJ de gasolina. É 

resultado da média ponderada do fator de emissão das frotas a gasolina e a álcool. 
➤ (b) Os fatores médios de emissão foram obtidos através da média ponderada dos fatores de 

emissão das frotas a gasolina e a álcool. 
Fonte: Dados obtidos na Planilha V.8 contida no Apêndice  

 

 

Os fatores de emissão da frota a álcool (frota toda) na Tabela V.5 são maiores do 

que os fatores da frota a gasolina, os quais estão na tabela V.4. Uma possível explicação 

pode estar na lenta substituição da frota a álcool por automóveis a gasolina que estejam 

de acordo com limites mais restritivos de emissão . 

 

Sabe-se, também, que a primeira legislação ambiental para as emissões de gases 

de escapamento entrou em vigor em junho de 1988 para todas as novas configurações 

de veículos leves de ciclo Otto, e portanto não atingiu a totalidade desses automóveis a 

álcool do primeiro ciclo de vendas. Já o segundo ciclo de vendas de automóveis a álcool 

teve que se adequar aos primeiros limites máximos de emissão, que eram muito maiores 

que os atuais limites (Azuaga, 2000). 

 

Comparando-se as Tabelas V.4 e V.5, nota-se que a frota de automóveis a 

gasolina com mais de 13 anos em 2000 apresenta fatores de emissão bem maiores do 

que a mesma frota a álcool. Entretanto a frota a álcool representa quase o dobro da frota 

a gasolina em tamanho, fazendo com que a média ponderada desses fatores seja bem 

mais baixa do que  os fatores de emissão da frota a gasolina, como pode ser visto na 

Tabela V.6. Os automóveis acima de 13 anos a gasolina, foram (quase todos) 
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produzidos antes dos limites PROCONVE entrarem em vigor, e apresentavam fatores 

de emissão bem maiores do que os automóveis a álcool (ver Tabela V.3), diferença essa 

que foi diminuindo ao longo da década de 90 devido a um maior rigor dos limites de 

emissão do PROCONVE. Como conseqüência desses limites de emissão mais 

restritivos, os fatores de emissão da frota com mais de 6 anos são quase 50% menores 

(no caso de CO e HC) do que os fatores da frota com mais de 13 anos de idade, como se 

vê na Tabela V.6. Nessa mesma Tabela, constata-se que os fatores de emissão médios 

de toda a frota são até 4 vezes menores do que os fatores médios da frota com mais de 

13 anos,  devido à contribuição dos automóveis novos que atendem a limites de emissão 

cada vez mais restritivos atualmente.  

  

V.3 – CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÕES DE POLUENTES 

EVITADOS 

 

Com base nos resultados anteriores, quando foram calculados os possíveis 

valores de vida útil média ótima para o sucateamento de um automóvel brasileiro e os 

fatores médios de emissão de poluentes de um automóvel médio com mais de 6 e 13 

anos, estimam-se aqui as emissões de poluentes que seriam evitadas ao se encurtar a 

vida média de um automóvel através de esquemas de sucateamento. Ou seja, sucatear 

um automóvel antes do seu sucateamento “natural” significa evitar a emissão de 

poluentes que este automóvel estaria gerando se continuasse rodando até o seu fim 

“natural”. 

 

Estima-se também a redução do consumo de combustível devido ao 

sucateamento de automóveis antigos, os quais apresentam baixa eficiência energética. A 

metodologia para o cálculo das emissões e consumo evitados baseia-se no trabalho de 

Fontana (1998). 
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V.3.1 – AS VARIÁVEIS QUE DETERMINAM A MUDANÇA DO CONSUMO 

DE ENERGIA E DAS EMISSÕES DE POLUENTES  

 

Faz-se importante analisar o mecanismo de um programa de sucateamento e 

algumas variáveis que determinam a mudança dos impactos a este relacionados: 

consumo de energia e emissões de poluentes. Segundo Fontana (1998), a idéia principal 

por trás desses programas é relativamente simples. Alguns estudos mostram que uma 

pequena parte da frota de automóveis é responsável por uma grande parte das emissões 

totais da frota (OTA, 1992). É sabido que automóveis antigos emitem uma quantidade 

de poluentes por km rodado bem maior se comparados com os modelos novos. A 

grande maioria dos veículos considerados mais “sujos” é antiga. Além disso, esses 

automóveis apresentam uma eficiência energética bastante inferior aos automóveis 

novos (ver Planilha V.7). Baseando-se nessas considerações, a conclusão parece ser 

direta: se é possível, através de um programa de incentivo, remover o grupo de 

potenciais poluidores e substituí-lo por automóveis mais econômicos e “limpos”, então 

uma redução considerável do consumo de energia e da poluição atmosférica pode ser 

atingida a um custo relativamente limitado, pois o incentivo seria dado principalmente 

aos automóveis menos eficientes e mais poluidores (OTA, 1992).  

 

Infelizmente, a implementação dessa idéia é na realidade bem mais complicada 

do que essa descrição poderia sugerir. Primeiro, não há uma relação direta entre idade 

do veículo e seu fator médio de emissão, a distribuição de emissões varia até mesmo 

entre automóveis do mesmo ano/modelo. Segundo, a quantidade total de emissões em 

um período de tempo assim como o consumo de combustível dependem de uma série de 

variáveis, que interagem entre si e ainda estão ligadas a outros fatores, como o 

comportamento do motorista, por exemplo. 

 

Além disso, os benefícios atingidos através de um programa de sucateamento, 

como por exemplo a redução das emissões, se reduzirão com o passar do tempo, 

principalmente devido à atual tendência de produção de automóveis mais eficientes e 

que emitem menos poluentes, como conseqüência de padrões de emissão e programas 

de inspeção e manutenção mais restritivos. É importante lembrar que o caráter 

temporário desses benefícios deve-se também ao fato de que os automóveis antigos 



 76

seriam sucateados em algum momento mesmo que não existisse o programa. Em outras 

palavras, o sucateamento precoce simplesmente acelera o inevitável sucateamento da 

frota.    

 

As principais variáveis que determinam as emissões da frota e o consumo de 

combustível são: 

 

- tamanho da frota; 

- quilometragem média anual (depende de uma série de fatores sociais e econômicos); 

- fator de emissão médio da frota, isto é, a quantidade média emitida de um dado 

poluente atmosférico por km rodado. Deve-se considerar o tipo de combustível e a 

idade do grupo. Utiliza-se aqui um fator médio de emissão representativo para toda  

a frota; e 

- fator médio de consumo de combustível, que representa a quantidade de quilômetros 

percorridos com 1 litro de combustível (também se utiliza aqui um fator médio que 

representa as frotas nesse trabalho consideradas). 

 

Outro fator muito importante, porém não considerado no cálculo, é o modo de 

operação dos veículos que fazem parte de um programa de sucateamento, já que afetam 

significantemente a taxa de emissão média de poluentes e o consumo de combustível. A 

quantidade média de poluentes emitidos por quilômetro pode mostrar grandes variações 

de acordo com a velocidade do veículo, a quantidade e o tempo de paradas, e o número 

de vezes que se liga o motor.  

 

Enquanto as variáveis como tamanho da frota e quilometragem média anual 

apresentam claramente uma relação diretamente proporcional ao consumo de 

combustível e à quantidade total de emissões de qualquer poluente, diferentes modos de 

operação de um automóvel influenciam de maneira distinta a emissão de cada poluente. 

O consumo de combustível também varia conforme o modo de operação do automóvel, 

especialmente a velocidade de operação do mesmo. Nas áreas urbanas ocorrem 

congestionamentos com alguma freqüência, que geram menores velocidades, maior 

consumo e um crescimento na taxa de emissões da maioria dos poluentes, com exceção 

do NOx. Pode-se afirmar que, geralmente, as taxas de emissão da maioria dos poluentes 
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considerados são maiores quando os veículos são operados sob condições típicas de 

áreas urbanas. 

 
 

V.3.2 - ESTIMATIVA DA REDUÇÃO ALCANÇADA ATRAVÉS DO 

PROGRAMA 

 
A quantidade total de emissões evitadas é representada pela Equação V.10: 
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Emissão Evitada =  Fe * Km * N 
                       (Eq. V.10) 

nde       Fe = Fator médio de emissão, g/km 

    Km = quilometragem média anual, km 

    N =  número de veículos sucateados 

 equação acima não considera os automóveis que irão substituir aqueles 

os, logo representa a emissão bruta evitada. 

nalisa-se aqui um possível programa de sucateamento seguido da renovação da 

automóveis. O proprietário do automóvel sucateado vai continuar usando algum 

ransporte, o que significa que vai continuar gerando emissões atmosféricas. No 

esquema  aqui proposto, o proprietário de um automóvel antigo receberia algum 

ncentivo financeiro e/ou fiscal para a compra de um automóvel novo. 

ssumem-se duas possibilidades: na primeira o automóvel antigo seria 

do por um novo zero quilômetro, a gasolina. Na segunda o automóvel velho 

stituído por um mais novo, com até 3 anos de vida útil, também a gasolina. A 

 segunda possibilidade está na dificuldade de acesso a um automóvel novo pelo 

ário de um automóvel antigo sucateado. Até mesmo em países desenvolvidos, 

s países europeus ou norte americanos, seria difícil assumir que  todos os 

ários de automóveis antigos sucateados tivessem condições financeiras, mesmo 

bônus, de comprar um automóvel novo, zero quilômetro. O perfil desses 

ários muda razoavelmente conforme o país considerado e em princípio, nos 
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países em desenvolvimento, a grande maioria dos proprietários de automóveis antigos 

em uso pertence a camadas da sociedade com baixo poder de aquisição de bens. 

Dependendo do tamanho e do tipo de incentivo financeiro, talvez esses proprietários 

consigam adquirir automóveis novos, entretanto, esses aspectos econômicos não 

constituem-se como o foco deste trabalho e portanto não são aqui analisados.   

 

Os automóveis com até 3 anos de vida útil ainda possuem fatores de emissão 

baixos, como pode-se observar na Tabela V.3, que apresenta os fatores médios de 

emissão de veículos leves novos. Nota-se que do ano de 1996 para o ano de 1997 houve 

uma redução significativa dos fatores de emissão de automóveis novos, conforme dados 

da CETESB (1999). 

     

Assumindo-se então que os automóveis antigos são substituídos por outros 

novos (ou quase novos), define-se  a Equação V.11 que calcula a emissão líquida 

evitada a seguir: 

 
 
 
                                                                                                                            (Eq. V.11)                          
 
 
 
  

Onde       Fe velho = Fator Médio de Emissão  do Automóvel Velho, g/km 

     Km velho = Quilometragem Média Anual de um Automóvel Velho, km 

     Fe novo = Fator Médio de Emissão  do Automóvel Novo, g/km 

                Km novo = Quilometragem Média Anual do Automóvel Novo, km 

                N =  Número de  Automóveis Sucateados 

 

Ainda com relação aos automóveis substitutos (novo ou com até 3 anos de vida 

útil), assume-se também que continuariam percorrendo a quilometragem anual dos 

automóveis que seriam substituídos; ou seja, no caso do automóvel sucateado ser um 

automóvel médio com mais de 13 anos, o automóvel que o substituirá continuaria 

rodando os 9000 km anuais,  no mínimo, e  50% a mais desses 9000 km (13.500 km), 

no máximo. Assumem-se esses valores baseando-se na grande dificuldade de se 

determinar a quilometragem média anual de um automóvel, até porque essa grandeza 

Emissão Líq. Evitada = (Fe velho * Km velho – Fe novo * Km novo) * N 



 79

está intimamente relacionada ao perfil do proprietário do automóvel. Como trata-se aqui 

de um automóvel antigo com mais de 13 anos que percorria anualmente uma distância 

em torno de 9000 km, supõe-se nesse primeiro momento que o proprietário desse 

automóvel ao adquirir um outro mais novo passasse a percorrer 22000 km anuais 

(distância percorrida por um automóvel brasileiro novo em seu primeiro ano de vida 

útil, conforme apresentado na Tabela IV.1 no capítulo anterior), considerando que, 

como já foi mencionado anteriormente, o proprietário de um automóvel antigo possui 

menos recursos e tende a se deslocar menos. 

 

No caso do automóvel sucateado ser um automóvel com mais de 6 anos, o 

automóvel novo ou com até 3 anos de vida útil que irá substituí-lo percorrerá, no 

mínimo, a mesma distância média anual (em torno de 11000 km anuais) que o anterior 

percorria e, no máximo, 50 % a mais (16.5000 km).   

 

A estimativa do consumo de energia evitado através do programa de 

sucateamento de automóveis seguido da renovação da frota baseia-se na Equação V.11 

a seguir: 

 

                                                                                                                                           

                                   

                                                                                                                (Eq. V.11)           

 

Onde Km velho = Quilometragem Média Anual de um Automóvel Velho, km 

 Fc velho = Fator de Consumo Médio de um Automóvel Velho, km/l 

 Km novo = Quilometragem Média Anual do Automóvel Novo, km 

 Fc novo = Fator de Consumo Médio de um Automóvel Novo, km/l 

            N =  Número de  Automóveis Sucateados 

 

 

 Apresentam-se a seguir as Tabelas V.7 e V.8, as quais resumem os fatores 

médios de emissão de CO, HC e NOx e quilometragem média anual dos automóveis 

médios a serem sucateados (automóvel com mais de 6 e 13 anos) e dos automóveis 

médios que os substituirão (automóvel novo e com até 3 anos de vida útil), 

Consumo de Energia Líq. Evitado =  [(Km velho / Fc velho) – (Km novo / Fc novo)] * N 
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respectivamente. As Tabelas V.9 e V.10 por sua vez resumem os fatores de emissão de 

CO2 e consumo médio anual de combustível. 

 

 

Tabela V.7 – Fatores Médios de Emissão (CO, HC e NOx) e Quilometragem 

Média Anual de um Automóvel Médio com mais de 6 e 13 anos de vida útil em 2000 

Dado Característico Poluente Automóvel Médio com 
mais de 13 anos 

Automóvel Médio com 
mais de 6 anos 

Quilometragem Anual 
Média (km) 

- 9.000 10.647 
(a) 

CO 32,81 17,50 

HC 3,13 1,88 

Fator de Emissão Médio 

(g/km) 

(b) NOx 1,34 1,12 

Notas:  
➤ (a) Pode-se dizer que a quilometragem média de um automóvel médio com mais de 6 anos de 
vida útil é igual a 11.000 km. 
➤ (b) Os fatores médios de emissão foram obtidos através da média ponderada dos fatores de 
emissão das frotas a gasolina e a álcool. 
Fonte: Dados obtidos nas Planilhas V.7 e V.10 contidas no Apêndice  

 

 

Tabela V.8 – Fatores de Emissão (CO, HC e NOx) e Quilometragem Anual 

Média de um Automóvel Novo e com até 3 anos de vida útil em 2000 

Dado Característico Poluente Automóvel Novo (zero 
quilômetro) 

Automóvel com até 3 
anos de vida útil 

Quilometragem Média 
Anual (km) 

(a) 

- 9.000 / 13.500 
e  

11.000 / 16.500 

9.000 / 13.500 
e  

11.000 / 16.500 
CO 0,74 0,98 

HC 0,14 0,18 

Fator de Emissão Médio 

(g/km) 

(b) NOx 0,23 0,25 

Notas:  
➤ (a) Os valores 9.000 e 13.5000 referem-se à quilometragem média anual mínima e máxima, 

respectivamente, que o automóvel novo ou com até 3 anos de vida útil percorria ao 
substituir um automóvel médio com mais de 13 anos de vida útil. O mesmo ocorre com os 
valores 11.000 e 16.500, porém agora o automóvel sucateado seria o automóvel médio com 
mais de 6 anos de vida útil. 

➤ (b) Os fatores de emissão de um automóvel novo (zero quilômetro) são os mesmos fatores 
da CETESB para automóveis novos a gasolina no ano 2000, Tabela V.3. Os fatores de 
emissão de um automóvel com até 3 anos de vida útil foram obtidos através da média 
ponderada dos fatores de emissão das frotas a gasolina nos últimos 4 anos. 

Fonte: Dados obtidos na Planilha V.3 contida no Apêndice e CETESB (1999)  
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Tabela V.9 – Fator de Emissão de CO2 e Consumo Anual de Combustível 

(gasool) de um Automóvel Médio com mais de 6 e 13 anos de vida útil em 2000 

Dado Característico Automóvel Médio com mais 
de 13 anos 

Automóvel Médio com mais 
de 6 anos 

Quilometragem Anual Média 
(km) 

9.000 11.000 

Fator de Consumo Médio  
(km/l) (a) 

6,86 8,04 

Consumo Médio Anual de 
Combustível  (l) (b) 

1.313 1.368 

Fator de Emissão de CO2 
(gC/MJ) (c) 

6,59 9,87 

Notas: 
➤ (a)  Fator de consumo médio obtido através da média ponderada dos fatores de consumo 

dos automóveis com mais de 13 e 6 anos de vida útil em 2000.  
➤ (b) O poder calorífico da gasolina (gasool) é 32,37 MJ/l. 
➤ (c) O fator de emissão de CO2 é expresso em gramas de carbono por MJ de gasolina. É 

resultado da média ponderada do fator de emissão das frotas a gasolina e a álcool. 
Fonte: Dados obtidos nas Planilhas V.7 e V.10 contidas no Apêndice  

 

 

Tabela V.10 – Fator de Emissão de CO2 e Consumo Anual de Combustível 

(gasool) de um Automóvel Novo e com até 3 anos de vida útil em 2000 

Dado Característico Automóvel Novo (zero 
quilômetro) 

Automóvel com até 3 anos de vida 
útil 

Quilometragem Anual 
Média (km) (a) 

16.500 13.500 11.000 9.000 16.500 13.500 11.000 9.000 

Fator de Consumo 
Médio (km/l) (b) 

12,01 12,01 12,01 12,01 11,34 11,34 11,34 11,34 

Consumo Médio Anual 
de Combustível  (l) (c) 

1.374 1.124 916 749 1.455 1.191 970 794 

Fator de Emissão de 
CO2 (gC/MJ) (d) 

18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

Notas:  
➤ (a) Os valores 9.000 e 13.5000 referem-se à quilometragem média anual mínima e máxima, 

respectivamente, que o automóvel novo ou com até 3 anos de vida útil percorria ao 
substituir um automóvel médio com mais de 13 anos de vida útil. O mesmo ocorre com os 
valores 11.000 e 16.500, porém agora o automóvel sucateado seria o automóvel médio com 
mais de 6 anos de vida útil. 

➤ (b) Fator de consumo médio de um automóvel novo (para automóveis zero km) e fator de 
consumo médio obtido através da média ponderada dos fatores de consumo dos automóveis 
com até 3 anos em 2000. 

➤ (b) O poder calorífico da gasolina (gasool) é 32,37 MJ/l. 
➤ (c) O fator de emissão de CO2 é expresso em gramas de carbono por MJ de gasolina 
Fonte: Dados obtidos na Planilha V.10 contida no Apêndice  
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Para que os programas de sucateamento tragam efetivamente benefícios 

ambientais, faz-se importante a análise das variáveis que determinam o tamanho da 

redução atingida, em especial a quilometragem média anual e os fatores médios de 

consumo e de emissão de poluentes. 

 

Nas Tabelas V.7 e V.8 nota-se que os fatores médios de emissão de CO, HC e 

NOx do automóvel médio a ser sucateado são muito maiores do que os fatores médios 

de emissão dos mesmos poluentes do automóvel médio que o substituirá, mesmo 

quando o primeiro é um automóvel médio com mais de 6 anos e o segundo um 

automóvel médio com até 3 anos. Esses resultados mostram que, no que diz respeito aos 

fatores de emissão, sucatear automóveis médios com mais de 6 ou 13 anos e substituí-

los por outros novos ou quase novos traria uma enorme redução dos fatores médios de 

emissão da frota. Entretanto, é necessário que se avalie outra variável que determina a 

quantidade das emissões evitadas: a quilometragem média anual percorrida pelos 

automóveis a serem sucateados e pelos automóveis que os substituirão.   

 

A quilometragem média anual percorrida por um automóvel varia conforme a 

idade do automóvel e ainda sofre a influência de outros fatores, tornando a sua 

estimativa bastante difícil. O automóvel médio com mais de 13 anos e o automóvel 

médio com mais de 6 anos apresentam uma quilometragem média anual baixa se 

comparados com um automóvel novo, que em princípio percorre em seu primeiro ano 

22.000 km, conforme a Tabela IV.I apresentada no capítulo anterior. Porém assumem-

se diferentes valores para a quilometragem média anual dos automóveis novos, 

apresentados nas Tabelas V.8 e V.10, já que, pelo contexto sócio-econômico brasileiro, 

seria pouco provável que o proprietário de um automóvel sucateado passasse a percorrer 

o dobro da distância que percorria anteriormente. Ainda assim, a renovação da frota 

gera possivelmente um aumento da quilometragem média anual percorrida pela frota, o 

que pode reduzir o tamanho das emissões evitadas e do consumo de combustível 

evitado através desses programas. O consumo de combustível, dependendo do 

crescimento da quilometragem média da frota, pode até aumentar, e não mais reduzir, 

como será visto adiante. 

 

Com relação à emissão de CO2, repara-se nas Tabelas V.9 e V.10 que o fatores 

de emissão dos automóveis médios com mais de 6 e 13 anos de uso são menores do que 
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os fatores de emissão de CO2 dos carros novos, e a explicação está na presença de uma 

grande  quantidade de automóveis a álcool nas frotas acima de 6 e 13 anos, fazendo com 

que o fator médio de emissão de CO2 dessas frotas seja bastante reduzido quando 

comparado com os automóveis novos a gasolina.  

 

A estimativa dos fatores médios de consumo das frotas compostas por 

automóveis com mais de 6 e 13 anos, e também de automóveis com até 3 anos de vida 

útil, se baseou no fator de consumo médio dos automóveis produzidos em 1997 de 

12km/l (Azuaga, 2000) e no fator de consumo médio da frota circulante no mesmo ano 

de 10 km/l (Monteiro,1998). Assume-se que esses fatores de consumo são os mesmos 

em 2000, tendo em vista que em 1997 houve um salto qualitativo na eficiência 

energética dos automóveis devido a melhorias tecnológicas como a introdução da 

injeção eletrônica de combustível, sendo que nos anos seguintes não houve uma 

mudança significativa desses fatores. 

 

Assume-se também que no período de 1985 a 2000 houve uma redução de 

consumo de combustível de 3,7 % ao ano, conforme visto no capítulo anterior para o 

automóvel gol no mesmo período. Nesse período ocorreram melhorias significativas 

com relação à eficiência energética dos automóveis, sendo que na década de 90 foram 

produzidos os chamados automóveis populares, mais leves e mais econômicos, que 

dominaram o mercado brasileiro, além da entrada de automóveis importados que 

também apresentavam fatores de consumo melhores.  

 

Já no período de 1972 a 1985 assume-se que a redução de consumo anual foi em 

torno de 1%. Nessa época os automóveis eram maiores e a tecnologia automotiva menos 

desenvolvida, além de não apresentarem nenhuma melhoria significativa de eficiência 

energética com relação aos automóveis anteriores.  

 

Para a estimativa do consumo e das emissões evitadas é necessário que se 

definam quantos automóveis são sucateados (N), sendo que a relação é diretamente 

proporcional, quanto maior N, maior é a quantidade de emissões evitadas.  

 

Os dados de produção de automóveis no Brasil, publicados no Anuário 

Estatístico da Anfavea (1999), mostram que houve uma redução de 500 mil unidades 
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produzidas no ano de 1999 em relação ao ano de 1997, quando foram produzidas 

1.677.858 unidades. Em 1999 foram produzidas 1.107.750 unidades, sendo que em 

2000 estima-se que a produção tenha crescido em torno de 16%. Supõe-se então que a 

capacidade de produção “extra” (em um ano) hoje deveria exceder 500 mil já que 

muitas indústrias automobilísticas se instalaram no país nesse período.  

 

Assume-se, em princípio, que o número de automóveis sucateados varie de 10% 

da frota acima de 13 anos (em torno de 150 mil unidades) a 20% da frota acima de 6 

anos (em torno de 850 mil unidades). O valor máximo de automóveis sucateados se dá 

quando se considera um esquema de sucateamento abrangendo 20% da frota de 

automóveis com mais de 6 anos, o que possivelmente poderia ocorrer, principalmente 

levando-se em consideração que geralmente o proprietário de um automóvel com mais 

de 6 anos teria mais condições financeiras de trocá-lo por um novo do que o proprietário 

de um automóvel com mais de 13 anos, já que a diferença do valor monetário entre um 

automóvel antigo e um novo aumenta com a idade do automóvel antigo.    

 

Nas próximas tabelas apresentam-se os resultados das emissões de poluentes 

evitadas através de um esquema de sucateamento. Na Tabela V.11 estimam-se as 

emissões evitadas ao se sucatear um automóvel médio com mais de 13 anos de vida útil, 

substituindo-o por um automóvel novo ou com até 3 anos de vida útil, os quais 

percorreriam em seu primeiro ano de vida após o esquema 9.000 ou 13.500 quilômetros. 

A Tabela V.12 apresenta os mesmos cálculos para quando se sucateia um automóvel 

médio com mais de 6 anos de vida útil. Os resultados apresentados nessas tabelas não 

consideram as emissões geradas na produção de um automóvel novo. 

 

Nas Tabelas V.13 e V.14 apresentam-se os mesmos cálculos para o 

sucateamento de um automóvel médio com mais de 13 e 6 anos de vida útil, 

respectivamente, porém agora consideram-se as emissões de poluentes provenientes da 

produção dos automóveis novos que irão substituir os antigos. Essa estimativa é 

conservadora, pois considera toda a emissão de poluentes decorrente da produção do 

automóvel novo no primeiro ano após o programa. Porém, quando se quantificam as 

emissões evitadas em um segundo ano após o programa de sucateamento, a diferença 

entre as emissões do automóvel antigo para o novo aumentaria, já que não seria mais 

necessário contabilizar as emissões ocorridas na produção do automóvel novo, e assim 
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seria até o fim de sua vida útil, considerando-se que os automóveis antigos são todos 

sucateados de uma vez, no primeiro ano. Entretanto não serão analisadas as emissões 

nos anos que seguem o primeiro ano após o programa.  

 

O cálculo é feito  através da Equação V.13 a seguir: 

 

                                                                                                                (Eq. V.13)                    

                                                                                                                                                

 

Onde      E velho = Emissão de um Automóvel Médio Antigo, kg 

     E novo = Emissão  de um Automóvel Novo, kg 

      E produzir = Emissão proveniente da produção de um Automóvel, kg 

                N =  Número de  Automóveis Sucateados 

 

V.3.3 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nas Tabelas V.11 a V.14 apresentam-se as emissões evitadas através do 

sucateamento de um automóvel médio antigo seguido de sua substituição por um novo. 

Mais adiante, nas figuras V.6 a V.9, apresentam-se esses resultados para diferentes 

valores de N (número de automóveis sucateados no esquema), considerando cada 

poluente separadamente. Apresenta-se também, na figura V.5, o consumo de energia 

evitado, que mostra a diferença entre o consumo de combustível de um automóvel 

antigo, um automóvel novo e um automóvel com até 3 anos, diferença essa que varia 

conforme a quilometragem média anual percorrida pelos dois últimos automóveis. 

  

 

Emissão Líq. Evitada = (E velho –  E novo  –   E produzir) * N 
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Tabela V.11 – Emissões Evitadas caso o automóvel sucateado seja um 

automóvel médio com mais de 13 anos de vida útil, sem considerar as emissões de 

produzir 

Poluente Automóvel Novo (zero km) 
(a) 

Automóvel Médio com até 3 anos 
(b)  

 9.000 km 13.500 km 9.000 km 13.500 km 

CO2 (kg) -178,38 -407,57 -205,69 -448,55 

CO (kg) 288,63 285,30 286,46 282,04 

HC (kg) 26,87 26,24 26,52 25,71 

NOx (kg) 9,97 8,94 9,81 8,69 

Notas: 
➤ (a)  Automóvel que substitui o antigo é um automóvel novo, podendo percorrer 9.000 km ou 

13.500 em um primeiro ano. 
➤ (b) Automóvel que substitui o antigo é um automóvel médio com até 3 anos de vida útil, 

podendo percorrer 9.000 km ou 13.500 em um primeiro ano.  
Fonte: Dados obtidos na Planilha V.10 contida no Apêndice  

 

 

Tabela V.12 – Emissões Evitadas caso o automóvel sucateado seja um 

automóvel médio com mais de 6 anos de vida útil, sem considerar as emissões de 

produzir 

Poluente Automóvel Novo (zero km) 
 (a) 

Automóvel Médio com até 3 anos 
(b)  

 11.000 km 16.500 km 11.000 km 16.500 km 

CO2 (kg) -123,05 -403,18 -156,44 -453,26 

CO (kg) 184,40 180,33 181,74 176,34 

HC (kg) 19,14 18,37 18,71 17,72 

NOx (kg) 9,83 8,56 9,63 8,26 

Notas: 
➤ (a)  Automóvel que substitui o antigo é um automóvel novo, podendo percorrer 11.000 km 

ou 16.500 em um primeiro ano. 
➤ (b) Automóvel que substitui o antigo é um automóvel médio com até 3 anos de vida útil, 

podendo percorrer 11.000 km ou 16.500 em um primeiro ano.  
Fonte: Dados obtidos na Planilha V.10 contida no Apêndice  
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Tabela V.13 – Emissões Evitadas caso o automóvel sucateado seja um 

automóvel médio com mais de 13 anos de vida útil, considerando as emissões de 

produzir 

Poluente Automóvel Novo (zero km) 
(a) 

Automóvel Médio com até 3 anos 
(b) 

 9.000 km 13.500 km 9.000 km 13.500 km 
CO2 (kg) -925,21 -1.154,41 -952,53 -1.195,38 

MP10 (kg) (c) -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 
SO2 (kg) (c) -8,21 -8,21 -8,21 -8,21 
CO (kg) (d) 288,63 285,30 286,46 282,04 
HC (kg) (d) 26,87 26,24 26,52 25,71 
NOx (kg) 4,84 3,81 4,68 3,56 

Notas: 
➤ (a)  Automóvel que substitui o antigo é um automóvel novo, podendo percorrer 9.000 km ou 

13.500 em um primeiro ano. 
➤ (b) Automóvel que substitui o antigo é um automóvel médio com até 3 anos de vida útil, 

podendo percorrer 9.000 km ou 13.500 em um primeiro ano.  
➤ (c) Poluentes decorrentes somente da produção do automóvel. 
➤ (d) Poluentes decorrentes somente do uso do automóvel. 
Fonte: Dados obtidos na Planilha V.10 contida no Apêndice  

 

 

Tabela V.14 – Emissões Evitadas caso o automóvel sucateado seja um 

automóvel médio com mais de 6 anos de vida útil, considerando as emissões de 

produzir 

Poluente Automóvel Novo (zero km)  
(a) 

Automóvel Médio com até 3 anos 
(b) 

 11.000 km 16.500 km 11.000 km 16.500 km 
CO2 (kg) -869,89 -1.150,02 -903,28 -1.200,10 

MP10 (kg) (c) -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 
SO2 (kg) (c) -8,21 -8,21 -8,21 -8,21 
CO (kg) (d) 184,40 180,33 181,74 176,34 
HC (kg) (d) 19,14 18,37 18,71 17,72 
NOx (kg) 4,70 3,43 4,50 3,13 

Notas: 
➤ (a)  Automóvel que substitui o antigo é um automóvel novo, podendo percorrer 11.000 km 

ou 16.500 em um primeiro ano. 
➤ (b) Automóvel que substitui o antigo é um automóvel médio com até 3 anos de vida útil, 

podendo percorrer 11.000 km ou 16.500 em um primeiro ano.  
➤  (c) Poluentes decorrentes somente da produção do automóvel. 
➤ (d) Poluentes decorrentes somente do uso do automóvel. 
Fonte: Dados obtidos na Planilha V.10 contida no Apêndice  
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Nota-se que nas tabelas V.13 e V.14 as emissões evitadas de CO2 ao se sucatear 

um automóvel antigo com mais de 13 e 6 anos são negativas,  ou seja, sucatear um 

automóvel brasileiro antigo e substituí-lo por outro novo gera um aumento das emissões 

de CO2. A razão para isso ocorrer é o fato de a frota antiga brasileira ser composta por 

uma grande quantidade de automóveis a álcool. O programa de sucateamento de 

automóveis antigos retira grande parte da frota a álcool, frota essa que possui fatores de 

emissão de CO2 nulos, e substitui esses automóveis por automóveis novos a gasolina, 

que emitem CO2.  

 

A renovação da frota também gera emissões de SO2 e MP10 , como pode ser 

visto nas tabelas V.13 e V.14. Essas emissões ocorrem somente na fase de produção do 

automóvel, portanto são fixas, independem da idade do automóvel sucateado e do 

automóvel que o substituirá. Consequentemente, quanto maior o número de automóveis 

sucateados no esquema, maiores as emissões de SO2 e MP10 provenientes da produção 

dos automóveis novos que substituirão os antigos. 

 

A seguir apresentam-se as Figuras V.1 a V.4, que mostram a emissão por 

poluente: CO2, CO, HC e NOx, respectivamente. Estas figuras apresentam as emissões 

médias de poluentes provenientes do uso de um automóvel antigo e do uso de um 

automóvel novo, em um período de um ano. Os poluentes SO2 e MP10  não são 

analisados pois apresentam emissões fixas por automóvel. 

 

 A Figura V.5  apresenta a diferença entre o consumo de um automóvel antigo e 

o consumo de um automóvel novo e com até 3 anos, variando-se a quilometragem 

média anual percorrida pelos automóveis novo e com até 3 anos. 

 

As Figuras V.6 a V.9 apresentam a diferença entre as emissões de um automóvel 

antigo e de um automóvel novo, variando-se o número (N) de automóveis sucateados, 

resultando nas emissões evitadas através do sucateamento de N automóveis. Nessas 

últimas quatro figuras emissões provenientes da produção dos automóveis novos são 

contabilizadas. 

 

Optou-se aqui pela apresentação dos resultados nos gráficos que se seguem 

referentes ao sucateamento de um automóvel médio com mais de 6 anos, pois parte-se 
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do princípio que, se um esquema de sucateamento de automóveis com mais de 6 anos 

resulta na redução de emissão de poluentes (com exceção do CO2), o esquema de 

sucateamento de automóveis com mais de 13 anos resulta em uma redução ainda maior. 

O mesmo ocorre com o consumo de combustível evitado. As figuras referentes ao 

consumo de energia e às emissões evitadas através do sucateamento de automóveis com 

mais de 13 anos encontram-se em anexo, no Apêndice. 

 

 

Figura V.1 – Emissão Anual de CO2 Proveniente do Uso de Diferentes Automóveis 
(kg) 

Notas: 

➤ Mais de 6 anos (11000): automóvel com mais de 6 anos que percorre uma distância anual de 11000 
km. 

➤ Novo (11000) e Novo (16500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 11000 km e 
16500 km, respectivamente. 

➤ Até 3 anos (11000) e Até 3 anos (16500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância 
anual de 11000 km e 16500, respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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Figura V.2 – Emissão Anual de CO Proveniente do Uso de Diferentes Automóveis (kg) 

Notas: 
➤ Mais de 6 anos (11000): automóvel com mais de 6 anos que percorre uma distância anual de 11000 

km. 
➤ Novo (11000) e Novo (16500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 11000 km e 

16500 km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (11000) e Até 3 anos (16500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância 

anual de 11000 km e 16500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
 
 
 
Figura V.3 – Emissão Anual de HC Proveniente do Uso de Diferentes Automóveis (kg) 

Notas: 
➤ Mais de 6 anos (11000): automóvel com mais de 6 anos que percorre uma distância anual de 11000 

km. 
➤ Novo (11000) e Novo (16500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 11000 km e 

16500 km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (11000) e Até 3 anos (16500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância 

anual de 11000 km e 16500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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Figura V.4 – Emissão Anual de NOx Proveniente do Uso de Diferentes Automóveis 

Notas: 
➤ Mais de 6 anos (11000): automóvel com mais de 6 anos que percorre uma distância anual de 11000 

km. 
➤ Novo (11000) e Novo (16500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 11000 km e 

16500 km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (11000) e Até 3 anos (16500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância 

anual de 11000 km e 16500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
 
 
 

A Figura V.1 mostra que o automóvel com mais de 6 anos apresenta a menor 
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Figura V.5 – Diferença entre o Consumo Anual de Energia de um Automóvel com 

mais de 6 anos e  um automóvel novo / com até 3 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 

 
 
 
 
 

Figura V.6 – Emissão Adicional de CO2 Proveniente do Sucateamento de Automóveis 

com mais de  6 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Tabela V.14  
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Figura V.7 – Emissão Evitada de CO Proveniente do Sucateamento de Automóveis 

com mais de  6 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Tabela V.14 

 
 
 
 

Figura V.8 – Emissão Evitada de HC Proveniente do Sucateamento de Automóveis 
com mais de  6 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Tabela V.14 
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Figura V.9 – Emissão Evitada de NOx Proveniente do Sucateamento de Automóveis 
com mais de  6 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Tabela V.14 
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O mesmo ocorre com as emissões de NOx, como mostra a Figura V.9, porém 

agora trata-se das emissões evitadas através do esquema de sucateamento. Nota-se que 

maiores serão as emissões evitadas quanto menores forem as distâncias percorridas 

pelos automóveis que substituirão os sucateados, independentemente de esses 

automóveis serem novos ou terem até 3 anos de vida útil.  

 

Já as Figuras V.7 e V.8 apresentam linhas sobrepostas, mostrando que a emissão 

evitada de CO e HC através do sucateamento de automóveis com mais de 6 anos é 

praticamente a mesma para as quatro possibilidades de automóveis que substituem os 

antigos, independentemente de serem novos ou com até 3 anos de vida e da distância 

anual percorrida.  

 

Logo conclui-se que, quando se trata dos poluentes CO, HC e NOx,  a redução 

das emissões alcançada através do sucateamento e renovação de automóveis brasileiros 

é a mesma para o caso dos automóveis substitutos serem novos (zero km) ou serem 

semi-novos (terem até 3 anos). Levando-se em consideração o contexto sócio-

econômico brasileiro, os proprietários de automóveis com mais de 6 anos de vida útil 

teriam a possibilidade de trocar seus automóveis por automóveis com até 3 anos de vida 

útil, sem que o benefício ambiental resultante dessa troca fosse alterado. O mesmo se 

pode dizer para o sucateamento de automóveis com mais de 13 anos de vida útil, pois 

financeiramente é mais viável que os proprietários desses automóveis, mesmo com 

algum tipo de incentivo financeiro,  troquem os seus automóveis por outros com até 3 

anos de vida útil.  

 

A análise da mudança da emissão de CO2 gerada por um programa de 

sucateamento de automóveis no Brasil deve se basear principalmente nos fatores de 

emissão do automóvel a ser sucateado e do automóvel substituto. O fator de emissão do 

automóvel antigo é razoavelmente menor do que o fator de emissão de um automóvel 

novo devido à presença de um grande número de automóveis movidos a álcool na frota 

mais antiga. Logo a mudança será sempre negativa, ou seja, a renovação da frota leva a 

um crescimento da emissão de CO2 mesmo que os automóveis novos sejam mais 

econômicos.  
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A renovação da frota também leva a um crescimento das emissões de SO2 e 

MP10, já que essas emissões estão associadas ao processo de produção dos automóveis 

novos.  
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CAPÍTULO VI 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

A poluição atmosférica vem se tornando ao longo das últimas décadas um dos 

principais problemas enfrentados por milhões de pessoas em seu dia a dia nos grandes 

centros urbanos. Gera perda de bem estar, danos à saúde humana e ao meio ambiente, 

além de deteriorar os materiais presentes nas construções como prédios, monumentos, 

pontes, etc. e contribuir para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. 

 

Os veículos automotores representam a principal fonte de poluição atmosférica 

nesses locais, já que a grande maioria da frota de veículos utiliza derivados de petróleo 

(gasolina e diesel) como combustível necessário a sua operação. Os derivados de 

petróleo, além de provirem de uma fonte não renovável de energia, geram a emissão de 

gases e partículas através da sua queima. Por sua vez, os automóveis contribuem com 

boa parte das emissões de poluentes, pois representam a grande maioria dos veículos em 

circulação no mundo e há previsão de que a frota mundial de automóveis cresça 

consideravelmente no futuro, podendo até dobrar de tamanho nas próximas décadas. 

 

Essa tendência mostra claramente a opção pelo transporte individual, mais 

especificamente o automóvel, como o meio essencial de transporte na maioria dos 

países do mundo, principalmente nos países desenvolvidos. O automóvel desempenhou 

um papel central no processo de industrialização, passando a fazer parte da vida de 

milhões de pessoas e tornando-se símbolo de status e liberdade individual.  

 

No Brasil, a década de 90 representou o segundo  maior ciclo de crescimento das 

vendas de veículos automotores no mercado interno. Em 1997, as vendas atingiram o 

valor recorde de 1,6 milhões de veículos automotores, sendo que os veículos leves 

(automóveis e comerciais leves) representaram 96 % dessas vendas (Azuaga, 2000). 

Adicionalmente, observa-se também que a manutenção dos veículos deixa muito a 

desejar, o que pode ser explicado pela falta, até há pouco tempo atrás, de inspeções 

obrigatórias. Além disso, o elevado custo da manutenção, aliado ao envelhecimento da 



 98

frota e às más condições das estradas e ruas brasileiras, contribuem para a gravidade das 

condições de uso de grande parte dos veículos em circulação. Portanto, é de suma 

importância que tais fatores sejam levados em consideração ao se planejar os programas 

e políticas de controle ambiental.  

 

Nesse contexto, a implementação de esquemas de sucateamento e renovação da 

frota se constitui numa importante  medida com vistas a minorar os impactos ambientais 

decorrentes da utilização em larga escala do automóvel. Tais esquemas podem implicar 

na redução de consumo de combustível, além de acarretar outros benefícios, tais como 

uma maior segurança nos transportes e um crescimento da indústria automobilística, 

com a conseqüente geração de empregos no setor.  

 

Analisando-se as implicações ambientais, os resultados mostram que a 

implementação de um esquema de sucateamento e renovação da frota no Brasil 

acarretará uma considerável redução das emissões de CO, HC e NOx, 

independentemente do fato de o automóvel substituto ser novo ou ter até 3 anos de vida 

útil, pois estes emitem quantidades próximas de poluentes. Já a emissão proveniente dos 

automóveis sucateados é consideravelmente alta se comparada aos modelos mais 

recentes, como mostra a tabela VI.1 a seguir. A emissão de CO de um automóvel médio 

com mais de 6 anos de vida útil chega a ser 15 vezes maior do que a emissão de um 

automóvel novo.  

 

Além disso, a renovação da frota acarretará uma redução das emissões de CO, 

HC e NOx, mesmo que os automóveis novos percorram uma quilometragem maior do 

que os antigos. Ou seja, tendo-se em mente os valores considerados neste estudo, 

independentemente da quilometragem anual percorrida pelos automóveis novos haverá 

uma redução das emissões de CO, HC e NOx. 

 

 

 



 99

Tabela VI.1 – Quantidade de Emissão de Poluentes por Automóvel Médio ao 

Longo de um Ano (kg) 
Emissão 

 
Automóvel com 
mais de 6 anos 
(percorre 11000 

km anuais) 

Automóvel 
Novo (11000 
km anuais) 

Automóvel 
com até 3 anos 

(11000 km 
anuais) 

Automóvel 
Novo (16500 
km anuais) 

Automóvel 
com até 3 

anos (16500 
km anuais) 

CO2 (kg) 467,08 560,26 593,64 840,38 890,46 

CO (kg) 192,98 8,14 10,80 12,21 16,20 

HC (kg) 20,40 1,54 1,98 2,31 2,96 

NOx (kg) 12,16 2,53 2,73 3,80 4,09 

Fonte: Planilha V.10 contida no Apêndice 

 

Por outro lado, o sucateamento precoce de automóveis antigos no Brasil gera um 

crescimento da emissão de CO2, pelo fato de boa parte desta frota mais antiga ser 

movida a álcool. A renovação da frota faz com que automóveis mais novos, em sua 

quase totalidade movidos a gasolina, gerem um aumento do consumo deste combustível 

e, consequentemente, aumente a emissão de CO2. E quanto maior a distância anual 

percorrida pelos automóveis novos, ou quase novos, maior a emissão de CO2. Na Tabela 

VI.1, nota-se que as emissões de CO2 de um automóvel novo e de um automóvel com 

até 3 anos de vida útil, quando estes percorrem uma distância anual de 16500 

quilômetros, representam  quase o dobro da emissão de um automóvel médio antigo. 

Essa pode ser a diferença essencial entre a implementação do programa de 

sucateamento no Brasil e a implementação desse programa em qualquer outro país, já 

que o  Brasil foi o único país a utilizar o álcool como combustível automotivo em larga 

escala. Nos outros países é necessário que se analise a quilometragem anual percorrida 

pelos automóveis novos e a quantidade de combustível consumida. Dependendo desses 

fatores, a renovação da frota também poderá redundar em efeito inverso ao desejado. 

 

Dentro desse contexto, faz-se importante mencionar que a implementação de um 

programa de sucateamento, que promovesse a substituição de automóveis antigos por 

automóveis novos movidos a álcool, resultaria em uma redução das emissões de CO2, 

independentemente da quilometragem percorrida pelos automóveis novos. O fato de o 

Brasil ter desenvolvido a tecnologia que permitiu a utilização do álcool como 
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combustível automotivo deveria ser um estímulo para a utilização deste combustível 

como uma das maneiras de se reduzir as emissões de CO2 provenientes da frota 

veicular. 

 

Do ponto de vista energético, o consumo evitado através da remoção de 

automóveis antigos, seguida da substituição destes por outros mais econômicos, 

dependerá da quilometragem anual percorrida pelos últimos. Quanto maior a distância 

anual percorrida pelos automóveis novos, menor a redução do consumo, como mostrou 

a figura V.5. Se os automóveis substitutos percorrerem uma distância anual maior que 

16000 km, ocorrerá um crescimento do consumo de combustível e não uma redução, 

conforme ilustra a tabela VI.2. Esta apresenta o fator de consumo e o consumo anual de 

energia por automóvel médio, percorrendo 11000 e 16500 quilômetros anuais. 

 

Tabela VI.2 – Consumo de Energia Anual por Automóvel Médio (MJ) 
Dado  

 
Automóvel com 
mais de 6 anos 
(percorre 11000 

km anuais) 

Automóvel 
Novo (11000 
km anuais) 

Automóvel 
com até 3 anos 

(11000 km 
anuais) 

Automóvel 
Novo (16500 
km anuais) 

Automóvel 
com até 3 

anos (16500 
km anuais) 

Fator de 
consumo 

(km/l) 

8,04 12,01 11,34 12,01 11,34 

Consumo 
Anual 
(MJ) 

44.283 29.643 31.410 44.465 47.114 

Fonte: Planilha V.10 contida no Apêndice 

 

Nota-se que, apesar do fator de consumo do automóvel novo e com até 3 anos 

ser bem menor do que o fator de consumo de um automóvel com mais de 6 anos, 

ocorrerá um crescimento do consumo de energia se os automóveis novos percorrerem 

16500 quilômetros anuais. Ou seja, a economia de energia pode ser anulada pelo 

crescimento da distância percorrida. Considerando-se o perfil do proprietário de um 

automóvel antigo no Brasil, pode-se supor que, ao adquirir um automóvel novo, é mais 

provável que este proprietário mantenha o mesmo padrão de uso do carro, ou no 

máximo passe a percorrer uma quilometragem um pouco mais alta, porém que não seja 

ainda suficiente para anular a redução do consumo. Estes “recentes” proprietários de 

automóveis novos dificilmente percorrerão a mesma quilometragem média que um 

“tradicional” proprietário de automóvel novo percorre. Nesse sentido, pode-se sugerir 
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que a renovação da frota de automóveis brasileiros tenderia a reduzir o consumo anual 

médio de combustível. 

 

Os automóveis antigos tanto consomem maior quantidade de combustível, 

quanto emitem um maior volume de poluentes, principalmente porque foram 

produzidos sob padrões de emissão menos restritivos, ou até mesmo sem a existência de 

qualquer padrão. Acrescente-se a isso a ocorrência de crescente desgaste em suas peças 

e, em muitos casos, a inexistência de manutenção adequada.  

 

No entanto, a idade da frota afeta de maneira distinta a emissão de cada 

poluente. Pode haver, em um mesmo grupo de idade, variação do desempenho 

energético do automóvel e do seu estado de manutenção. O tipo de combustível 

utilizado e outras características tecnológicas, como a presença de catalisadores, afetam 

a qualidade e  a quantidade de poluentes emitidos. A realização de programas de 

inspeção e vistoria dos automóveis pertencentes à faixa de idade ótima para 

sucateamento asseguraria que os automóveis sucateados sejam realmente aqueles menos 

eficientes energeticamente e que emitam uma maior quantidade de poluentes.    

 

Depreende-se, portanto, do acima exposto, que o impacto positivo decorrente da 

adoção de um esquema de sucateamento, do ponto de vista ambiental e energético, 

dependerá da consideração das diversas variáveis que determinam a redução das 

emissões e do consumo de combustível.  

 

A proposta metodológica desse trabalho privilegia o enfoque técnico e os 

resultados aqui obtidos não levam em consideração aspectos sociológicos, políticos e 

econômicos da implementação de um programa de renovação da frota. Estes, por sua 

vez, merecem uma avaliação mais aprofundada, sem o que não se teria como 

dimensionar os riscos e efeitos indesejáveis decorrentes da utilização da estratégia aqui 

enfocada. 

 

A título de exemplo, um efeito indesejável seria a possível reposição dos 

automóveis sucateados por outros mais antigos, ao invés de sê-lo por modelos mais 

recentes. Dependendo do alcance do programa, gerar-se-á escassez  de veículos situados 

a partir da faixa de vida útil ótima para sucateamento no mercado. O custo desses 
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automóveis vai subir, e as pessoas que não têm condição, mesmo com incentivos 

financeiros, de adquirir automóveis novos, podem adquirir outros mais antigos ainda. 

Muitas vezes esses automóveis são instrumentos de trabalho, o “ganha pão” dessas 

pessoas. Esse efeito se agrava no caso da implementação da renovação da frota em 

países em desenvolvimento. Nesses locais, é preciso que os incentivos financeiros sejam 

cuidadosamente estudados de forma que os proprietários de automóveis antigos 

consigam aderir ao programa.  

 

No âmbito da abordagem técnica aqui adotada, faz-se necessário explicitar 

também algumas limitações. Pela metodologia utilizada, no que se refere à estimativa da 

vida útil ótima para sucateamento de um automóvel, realizada nos capítulos III e IV, 

parte-se da pressuposição de que a energia consumida na produção do automóvel e a 

energia consumida ao longo de sua vida útil são do mesmo tipo.  

 

Boa parte da energia consumida na produção do automóvel é a eletricidade. No 

Brasil a eletricidade representa em torno de 40% da energia consumida na produção de 

automóveis (ver Planilha V.9 do Apêndice), e provém, em quase sua totalidade, de 

geração hidráulica, que é limpa e renovável. Já a energia consumida ao longo da vida 

útil do automóvel provém principalmente do petróleo, que ao ser queimado emite gases 

e partículas poluentes, além de não ser uma fonte renovável de energia.  

 

Também não foi considerada na análise a possibilidade dos materiais 

automotivos serem reciclados, devido à dificuldade de obtenção de dados. Caso a 

reciclagem fosse considerada,  poder-se-ia supor uma redução do consumo de energia 

na produção dos automóveis, pois parte da energia embutida nos materiais automotivos 

seria recuperada. Entretanto, os processos de reciclagem também consomem energia e, 

consequentemente, emitem alguma quantidade de poluição.  

 

Convém lembrar, por sua vez, os problemas que envolvem o levantamento de 

dados pertinentes a algumas estimativas realizadas neste trabalho. A título de exemplo, 

pode-se citar a dificuldade de se estimar a quantidade de energia consumida na 

produção do automóvel, uma vez que os dados disponíveis na literatura pesquisada 

apresentam variações consideráveis. Outro exemplo seria a imprecisão da estimativa da 

frota circulante e do consumo de combustível dela derivado. Optou-se, no presente 
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estudo, pela utilização de modelos de sucateamento propostos por Uria (1995), 

aplicados aos dados de venda de automóveis novos no mercado interno brasileiro 

(ANFAVEA, 2000).    

 

Assinale-se, ainda, que os fatores de deterioração EPA utilizados na estimativa 

dos fatores médios de emissão da frota referem-se apenas a veículos movidos a gasolina 

com tecnologia antiga, e, portanto, sem controle de emissão de poluentes. Com vistas à 

excelência de futuras pesquisas, é recomendável sua atualização a uma nova realidade 

tecnológica. 

 

Por fim, pensamos que caso venha a ser adotado um programa de sucateamento 

e renovação da frota no Brasil, seria recomendável a efetivação de uma análise das suas 

implicações energéticas e ambientais ao longo de diferentes períodos, de forma a 

constituir-se numa avaliação dinâmica da implementação dessa estratégia. 

 

 Entende-se também que um aprofundamento da análise de ciclo de vida do 

automóvel, baseada em dados mais recentes e completos, seria essencial para futuras 

abordagens acerca da avaliação de esquemas de sucateamento e suas implicações 

energéticas e ambientais. 
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APÊNDICE A 
 

Figura 1 – Emissão Anual de CO2 proveniente do Uso de Diferentes Automóveis 

Notas: 
➤ Mais de 13 anos (9000): automóvel com mais de 13 anos que percorre uma distância anual de 9000 

km. 
➤ Novo (9000) e Novo (13500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 9000 km e 13500 

km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (9000) e Até 3 anos (13500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância anual 

de 9000 km e 13500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
 

 

Figura 2 – Emissão Anual de CO proveniente do Uso de Diferentes Automóveis 

Notas: 
➤ Mais de 13 anos (9000): automóvel com mais de 13 anos que percorre uma distância anual de 9000 

km. 
➤ Novo (9000) e Novo (13500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 9000 km e 13500 

km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (9000) e Até 3 anos (13500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância anual 

de 9000 km e 13500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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Figura 3 – Emissão Anual de HC proveniente do Uso de Diferentes Automóveis 

Notas: 
➤ Mais de 13 anos (9000): automóvel com mais de 13 anos que percorre uma distância anual de 9000 

km. 
➤ Novo (9000) e Novo (13500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 9000 km e 13500 

km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (9000) e Até 3 anos (13500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância anual 

de 9000 km e 13500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 

 

Figura 4 – Emissão Anual de NOx proveniente do Uso de Diferentes Automóveis 

Notas: 
➤ Mais de 13 anos (9000): automóvel com mais de 13 anos que percorre uma distância anual de 9000 

km. 
➤ Novo (9000) e Novo (13500): automóvel novo que percorre uma distância anual de 9000 km e 13500 

km, respectivamente. 
➤ Até 3 anos (9000) e Até 3 anos (13500): automóvel com até 3 anos que percorre uma distância anual 

de 9000 km e 13500, respectivamente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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Figura 5 – Diferença entre o Consumo Anual de Energia de um Automóvel com mais 

de 13 anos e  um automóvel novo / com até 3 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 

 
 
 

Figura 6 – Emissão Adicional de CO2 Proveniente do Sucateamento de Automóveis 

com mais de  13 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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Figura 7 – Emissão Evitada de CO Proveniente do Sucateamento de Automóveis com 

mais de  13 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
 
 
 
Figura 8 – Emissão Evitada de HC Proveniente do Sucateamento de Automóveis com 

mais de  13 anos de vida útil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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Figura 9 – Emissão Evitada de NOx Proveniente do Sucateamento de Automóveis com 

mais de  13 anos de vida útil 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Planilha V.10 
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