
Recuperação Ecológica do Palácio 
dos Leilões 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



O PROBLEMA 



LOCALIZAÇÃO 



LOCALIZAÇÃO 



ÁREA 

PALÁCIO 
~400.000m² 

CEASA-MG 
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VEÍCULOS 



• Local sem uso e degradado 

• Desmatamento de grande área de preservação 
ambiental 

• Foco de dengue e ratos 

• Uso degradante  

• Infiltração de resíduos químicos no solo (exemplo 
óleo motor e líquido de arrefecimento): 
impermeabilização da superfície do solo 

 

TERRENO 
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Terreno Natural Terreno Contaminado 

TERRENO 



• Reciclagem:  

• Egito, Grécia e Roma – blocos de pedra 

• Roma – ferro forjado 

• Vitruvius – paredes erguidas em fundações de igrejas, 
feitas de telhas de barro queimado – catedrais medievais 

• Aço - século XIX 

• Produtos de demolições (portas, pedregulho, madeiras e 
ornamentos arquitetônicos) 

CONCEITOS 



• União Europeia, esta atingindo uma estrutura 
legal baseada no conceito de “responsabilidade 
do fabricante”. Uma série de propostas diretivas e 
uma legislação pertinente estão evoluindo e já 
afetam as indústrias automobilísticas, eletrônica e 
elétrica e as indústrias ligadas à fabricação e ao 
uso de embalagens. 

CONCEITOS 



• Diretiva de Embalagens (Packaging Directive), 1994; 

• Diretiva de Veículos em Fim de Vida Útil (End-of-life 
Vehicles – ELVs – Directive), 2000; 

• Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Eletrônicos (Waste Electrical and Eletronic Equipament – 
WEEE – Directive), 2003; 

• Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas 
(Restriction of Hazardous Substances – ROHS –Directive), 
2003. 

 

CONCEITOS 



Artigos que fazem parte da Diretiva de Veículos em Fim de 
Vida Útil: 

• Proibição de substancias e materiais perigosos 

• Operadores econômicos para estabelecer sistemas 
coletores  

• Estipulações para métodos de armazenagem e 
tratamento para veículos em fim de vida útil 

• Exigências e objetivos para reuso e recuperação (com 
preferencia para reciclagem) 

 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 



• Até 2006, um mínimo de 85% de peso médio por veículo 
ao ano deve ser reutilizado, reciclado ou recuperado; um 
mínimo de 80% reutilizado ou reciclado e um máximo de 
5% de energia deve ser reaproveitada: 

• Para veículos fabricados antes de 1980, esses números 
são 75% e 70% respectivamente; 

• A partir de 2015, o mínimo de reutilização, reciclagem e 
recuperação será de 95%, dos quais 85% deverão ser 
reutilizados ou reciclados. 

 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 



• No Brasil, 98,5% da frota automobilística nacional 
termina em desmanches e suas partes vão para 
depósitos, segundo estimativa do Sindicato do 
Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e não 
Ferrosa – Sindinesfa (Guia Quatro Rodas).  

 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 



• “O principal motivo para reuso ou reciclagem de 
materiais e produtos é reduzir o impacto que nossa 
sociedade causa no meio ambiente, o mundo em que 
vivemos.” (Berge, 2001) 

• Esgotamento de recursos naturais não renováveis, tanto 
de combustíveis minerais como fósseis 

• Poluição do ar pelo processo de industrialização e 
transporte rodoviário 

• Degradação da paisagem natural – pedreiras, 
desmatamento e áreas de aterro 

 

MEIO AMBIENTE 



Processo de Desmontagem 

Carro Remoção 
dos Fluidos 

Remoção 
dos Vidros 

Remoção 
dos 

Plásticos 

Remoção da 
parte 

elétrica 

Remoção 
dos Pneus Metal 
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Etapas do Processo 

Armazenage
m de Fluidos 

Armazenage
m de Vidro 

Armazenage
m de Plástico 

Armazenage
m de 

Eletrônicos 

Armazenage
m de Pneu 
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MÁQUINA 
DE 

TRITURAÇÃ
O 

DO METAL 

MÁQUINA 
DE 

TRITURAÇÃ
O 

ARMAZENAGE
M E 

DISTRUBUIÇÃ
O 

Etapas do Processo 

FLUIDOS VIDRO PLÁSTIC
O 

ELETRÔNICO
S PNEU 

Destinação 
para diversos 
captadores 
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• Papel/papelão 

• Plásticos (duro e macio) 

• Espuma 

• Destruição do produto 

• Sucata de colchão 

• Resíduos de madeira 

• Produtos farmacêuticos 

• Borracha 

• Resíduos orgânicos 

• Metais leves 

• Fibras/têxteis 

Uni-Shear® SR500 

 



PRI-MAX™ PR-6600 











Projeto 



ÁREA ATUALMENTE 



PROPOSTA 








	Recuperação Ecológica do Palácio dos Leilões
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	O PROBLEMA
	LOCALIZAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO
	ÁREA
	VEÍCULOS
	TERRENO
	TERRENO
	CONCEITOS
	CONCEITOS
	CONCEITOS
	INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
	INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
	INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
	MEIO AMBIENTE
	Processo de Desmontagem
	Etapas do Processo
	Etapas do Processo
	Uni-Shear® SR500
	PRI-MAX™ PR-6600
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Projeto
	ÁREA ATUALMENTE
	PROPOSTA
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38

