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Resumo 

Esse artigo analisa uma proposta, na forma de um anteprojeto urbano, arquitetônico e paisagístico, para a 
recuperação ecológica da área do atual do chamado “Palácio dos Leilões” em Contagem, município de Minas 
Gerais.Aquele espaço pode ser considerado como mal utilizado e ambientalmente insalubre,uma vez que se 
apresenta como um depósito de veículos danificados que aguardam a desmontagem e 
reaproveitamento.Descreve-se uma proposta conceitualmente mais limpa e sustentável, tendo em vista a 
trituração dos veículos e a reutilização de seus materiais,de forma a desocupar a área em questão, reflorestando 
os arredores com uma mata de preservação e recuperando um pequeno pântano que existia no local, antes da 
ocupação urbana desordenada.As conclusões do artigo constituem um quadro conceitual de trabalho para o 
projeto arquitetônico e urbanístico, discutindo as principais diretrizes acerca de uma metodologia voltada para a 
sustentabilidade, uma indústria da construção mais limpa e formas mais econômicas de tratar esse problema. 

Palavras-chave: indústria da construção limpa, reciclagem, reflorestamento, projeto arquitetônico sustentável 

1. Introdução: o problema 

Atualmente o Palácio dos Leilões recebe carros provenientes de acidentes de trânsito, acidentes 
onde sofrem graves danos sendo, assim, inviável o reparo para seus reusos. Na intenção de lidar com 
essa realidade, esses carros são estocados e depois vão a leilão, e seus compradores os desmancham 
suas peças são vendidas separadamente.  

Entretanto,ao serem esses veículos estocados e espalhados no local - sem nenhum critério de 
ordenação, ocupando um grande espaço dentro da cidade (aproximadamente 400.000m²) -novos 
problemas acontecem. Esse processo envolve muito tempo, e como a grande maioria dos carros 
acumula água dentro de suas carcaças, acontece a proliferação do mosquito da Dengue (Aedes 
Aegypti) na água parada acumulada, assim como a infestação de ratos e ainda a derrama de óleo 
motor diretamente no solo, sem nenhum tratamento específico, causando a sua impermeabilização e 
interferindo sobre o lençol freático da região.  

A cidade de Contagem, onde está localizado o Palácio dos Leilões, é um Polo Industrial, voltado 
para instalação de indústrias de grande e médio porte, e não têm muitos atrativos para o uso público, 
como praças, teatros, cinemas, museus, dentre outros. A área aqui estudada especificamente está 
bastante degradada, sem nenhuma utilização pública, e tem um grande potencial uma vez que está 
localizada perto de grandes avenidas com transporte público amplo e grande fluxo de pessoas, estando 



4th International Workshop | Advances in Clea

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES

São Paulo 

2

próxima ao CEASA-MG (Centro de Abastecimento de Minas Gerais S/A).

Fig. 1.Mapa de Contagem – 
e modificado pelo autor. 

Fig. 2.Localização do terreno em Contagem 
Março/2013 e modificado pelo autor. 

 

International Workshop | Advances in Cleaner Production

INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

MG (Centro de Abastecimento de Minas Gerais S/A). 

 MG (http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais

Localização do terreno em Contagem - MG (http://maps.google.com.br

ner Production– Academic Work 

INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais). Acessado em Março/2013 

 

http://maps.google.com.br). Acessado em 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production– Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

3

 

Fig. 3.Terreno em Contagem - MG (http://maps.google.com.br). Acessado em Março/2013. 

 

Fig. 4.Veículos no terreno (http://maps.google.com.br). Acessado em Março/2013. 

 

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).Talvez a razão disso se deva ao fato de que não há no país 
uma legislação que torne obrigatório o reaproveitamento dos automóveis, diferentemente do que 
ocorre em países desenvolvidos, como Estados unidos, Japão e em alguns países europeus, onde há 
legislação vigente que, até o ano de 2015, ordenará que 95% dos veículos que venham a sair de 
circulação sejam reciclados. 

O problema que se coloca, nesse panorama, é o de como lidar com um projeto ambiental que 
inclua intervenções arquitetônicas, urbanas e paisagísticas numa aproximação às possibilidades 
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administrativas do município e do profissional arquiteto. Mais que isso, o desafio apresentado por esse 
breve quadro é o de imaginar um processo de projeto e industrialização limpos, capazes de serem 
econômicos no sentido translato da palavra “economia”(The Etymological Dictionary of the English 
Language 2005), ou seja do grego “oikonomos”, onde nomos quer dizer "gerencia, legislação" e oikos 
quer dizer "lugar".No latim, “economia” quer dizer “as leis do lugar” (“eco”, lugar e “nomous”, lei). 
Busca-se aqui, dessa forma, um método de projeto limpo, sustentável e econômico. 

 

 

Fig. 5.Carros destruídos por acidentes com água empoçada nas concavidades da lataria. Foto 
do autor, 2012. 
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Fig. 6.Carros destruídos por acidentes no local. Foto do autor, 2012.  

 

2. Métodos  
 

Tentando reduzir o problema ao máximo, de forma que tivesse uma produção mais limpa, 
estudei uma forma de minimizar o número de veículos expostos a céu aberto, fazendo com que a área 
ocupada por eles ficasse bastante reduzida, podendo ser reflorestada.A hipótese é a de que assim ela 
poderia permitir o reflorestamento com uma mata de proteção ambiental em volta do terreno, 
extinguindo o mosquito da dengue, os ratos, e demais impactos ambientais causados pelos resíduos 
tóxicos que caem diretamente no solo do terreno. 

Os estágios iniciais do estudo projetual consistiram em um exame de prospecções, uma vez que 
não existem exemplos no Brasil acerca de soluções para esse tipo de problema, e que as empresas que 
detém a patente do processo de trituração de veículos no fim da vida útil não disponibilizam nenhuma 
informação à respeito do processo.  

A proposta foi a de conceber uma fábrica de desmontagem manual dos veículos, onde estes 
passariam por uma linha de produção, retirando os fluidos dos carros, que são inflamáveis, dando-lhes 
a destinação correta. Após a retirada dos fluidos, os veículos continuariam na linha de desmonte, 
sendo retirados os seus vidros, os plásticos, sua parte elétrica, e logo após, os pneus.Assim, restaria 
somente sua carcaça metálica. 
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Esses materiais seriam então estocados para serem triturados de uma só vez em máquinas 
trituradoras separadas. O metal teria uma máquina específica para corte em pedaços de 7cm, e os 
demais materiais seriam triturados por outra máquina e estocados em caixas separadas por cores, no 
estoque. 

 

Fig. 7.Fluxograma esquemático. Do autor, 2012. 

 

Após todo o processo de trituração e estocagem, cada material seria destinado à seus diversos 
captadores. Os óleos, por exemplo, seriam destinados aos fabricantes, uma vez que a Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, alterada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA - obriga aos 
fabricantes a recolherem o produto já utilizado pelos clientes. O material então é descontaminado e 
vira um óleo mineral básico, que recebe aditivos.É também conhecida como Lei do Retorno. 

Devido ao alto custo do processo, o vidro não volta a ser para-brisa. Mas seu pó é vendido a 
R$170,00 a tonelada para virar garrafas de cerveja. Como não estilhaçam, os para-brisas são mais 
recicláveis que os demais vidros (temperados). O material é triturado até virar um pó fino. Nesta etapa 
é preciso separar o vidro da membrana plástica. Ela fica retida numa peneira gigante, que só deixa o 
pó passar. 

A reciclagem do plástico é extremamente eficiente – 100% do material são reaproveitados. 
Alguns críticos, contudo, afirmam que o processo de reciclagem afeta a qualidade do plástico 
(MONTEIRO, 2013), porém não será a questão abordada nesse trabalho. Um automóvel possui cerca 
de 50 tipos de plástico, 10% de seu peso total. A tendência é aumentar essa porcentagem para tornar 
o carro mais leve e reciclável. Antes de serem moídas, as partes plásticas, como para-choques e 
painéis, são separadas por tipo. Depois são fragmentadas em pequenas partes. Os pedaços são 
compactados e viram espaguetes. Só então passam por uma guilhotina que os transforma em 
pequenos grãos plásticos. O plástico automotivo perde pouco de suas propriedades e pode voltar ao 
veículo para compor partes infernas e externas, como painéis. 
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Grandes vilões do meio ambiente, e também para a saúde dos humanos, visto que eles podem 
acumular água em seu interior e facilitar a proliferação do mosquito da dengue, os pneus são hoje um 
dos itens mais reciclados de um carro no Brasil. As fábricas são obrigadas por lei a reutilizar os pneus. 
Primeiro ele passa por lâminas e é triturado. Em outro processo, os restos viram grãos. Nesta etapa, 
os fios de aço são retirados por um ímã e o que resta é re
vários tipos de indústria. O material final vira sola de calçado, revestimentos de quadras e asfalto de 
borracha, que também é obtido por meio de raspas de recauchutagem. 

Já a parte eletrônica, os fabricantes têm d
reutilizado. As de reposição são feitas de 80% de material reciclado.

O metal é o material mais abundante em um carro, representando até 76% do peso. Ele se 
transforma em aço, que é reciclado infinitas ve
a carroceria é moída ao passar entre cilindros trituradores. Isso reduz a carcaça a pequenos pedaços 
rapidamente. Um ímã atrai o aço e o separa de possíveis metais que podem conter no carro, como 
alumínio. O resultado é a sucata ferrosa, vendida por cerca de R$450,00 a tonelada. O material vira 
aço, usado na carroceria e na parte interna de novos carros. 
instaladas nas proximidades do Palácio dos Leilões
Fiat (Fábrica Italiana Automobili Torino

Além desse projetode fábrica de desmontagem dos veículos, 
de Carros, promovendo a sociabilização 
que a fábrica estará planejada de forma a receber a
importância do reuso e da recuperação (com preferência para a reciclagem)
ambiental, o esgotamento de recursos não renováveis, 
industrialização,o transporte rodoviário e a degradação da paisagem natural.
fábrica, haverá um percurso (caminho físico)
convivência e a interatividade pública com as edificações e a área revitalizada.

Fig. 8.Croqui esquemático do projeto. Acervo Pessoal 
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mais reciclados de um carro no Brasil. As fábricas são obrigadas por lei a reutilizar os pneus. 
Primeiro ele passa por lâminas e é triturado. Em outro processo, os restos viram grãos. Nesta etapa, 
os fios de aço são retirados por um ímã e o que resta é refinado, obtendo-se um pó que é vendido a 
vários tipos de indústria. O material final vira sola de calçado, revestimentos de quadras e asfalto de 
borracha, que também é obtido por meio de raspas de recauchutagem.  

, os fabricantes têm de reciclar a bateria. O chumbo
reutilizado. As de reposição são feitas de 80% de material reciclado. 

O metal é o material mais abundante em um carro, representando até 76% do peso. Ele se 
transforma em aço, que é reciclado infinitas vezes sem perder propriedades. Após a descontaminação, 
a carroceria é moída ao passar entre cilindros trituradores. Isso reduz a carcaça a pequenos pedaços 
rapidamente. Um ímã atrai o aço e o separa de possíveis metais que podem conter no carro, como 

o. O resultado é a sucata ferrosa, vendida por cerca de R$450,00 a tonelada. O material vira 
aço, usado na carroceria e na parte interna de novos carros. Todo este aço será destinado 

nas proximidades do Palácio dos Leilões que, inclusive, fornecem peças de veículos para a 
rica Italiana Automobili Torino) sediada em Minas Gerais. 

fábrica de desmontagem dos veículos, será planejado 
a sociabilização da informação sobre os processos de 

estará planejada de forma a receber a visitação pública, ocasião em que será mostrada
importância do reuso e da recuperação (com preferência para a reciclagem)

o esgotamento de recursos não renováveis, a poluição do ar pel
transporte rodoviário e a degradação da paisagem natural.

percurso (caminho físico) com objetos expostos à céu ab
convivência e a interatividade pública com as edificações e a área revitalizada.

Croqui esquemático do projeto. Acervo Pessoal - 2012. 
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mais reciclados de um carro no Brasil. As fábricas são obrigadas por lei a reutilizar os pneus. 
Primeiro ele passa por lâminas e é triturado. Em outro processo, os restos viram grãos. Nesta etapa, 

se um pó que é vendido a 
vários tipos de indústria. O material final vira sola de calçado, revestimentos de quadras e asfalto de 
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O metal é o material mais abundante em um carro, representando até 76% do peso. Ele se 
zes sem perder propriedades. Após a descontaminação, 

a carroceria é moída ao passar entre cilindros trituradores. Isso reduz a carcaça a pequenos pedaços 
rapidamente. Um ímã atrai o aço e o separa de possíveis metais que podem conter no carro, como 

o. O resultado é a sucata ferrosa, vendida por cerca de R$450,00 a tonelada. O material vira 
será destinado às indústrias 

fornecem peças de veículos para a 
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da informação sobre os processos de produção limpa, uma vez 
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convivência e a interatividade pública com as edificações e a área revitalizada. 
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3. Principais Dificuldades 

As dificuldades encontradas no projeto foram extensas. A começar da ausência de uma obra 
análoga no Brasil, visto que aqui no país não exige uma lei que obrigue o reuso do material, como é o 
caso da Diretiva de Veículos em Fim de Vida Útil (End-of-life Vehicles – ELVs – Directive) de 2000 na 
Europa, que até em 2015, o mínimo de reutilização, reciclagem e recuperação de peso médio por 
veículo ao ano será de 95%, dos quais 85% deverão ser reutilizados ou reciclados. 

Além disso, os fabricantes de máquinas mais modernas de trituração e reciclagem de carros por 
inteiro, não fornecem informações de como são separados os materiais após a trituração. Tentando 
proteger seus royalties e patentes, nenhuma informação é passada, nem mesmo a básica. Então, tive 
que fazer uma suposição de como seria feito um processo de desmontagem de um veículo, assim como 
o tempo gasto para o processo, para a trituração, espaço de estocagem e seus resultados, tendo como 
referência duas trituradoras de materiais distintos, uma para triturar metal bruto e outra para triturar 
os demais materiais dos veículos separadamente. 

Também há o problema de não existir um sistema produtivo engajado com o desmanche, sendo 
necessário fazer um processo de expedição dos materiais mais complexo, envolvendo caixas com cores 
diferentes para fazer distinção dos produtos, estocagem diferenciada devido aos pesos e densidades 
diversificados, pesquisa de indústrias de transformações para cada material específico e elaboração de 
um sistema de transporte eficiente. 

4. Conclusão 
 
O método de projeto pretende conceber uma intervenção arquitetônica, urbana e paisagística 

que tem a intenção de revitalizar uma grande área degradada pelo uso irracional e inconsequente do 
espaço, desmatado somente para empilhar veículos danificados.  

Assim, numa tentativa de diminuir o distanciamento do público com a indústria encastelada, 
formulado como um centro de difusão de conhecimento, o projeto em prospecção atrairia o fluxo de 
pessoas para uma área da cidade, com projetos inovadores, sendo estes um atrativo para a 
população.A cidade não oferece esse suporte e com esse projeto, além de socializar o sistema de 
produção limpa pelos trabalhos de exposição do sistema de produção e reciclagem dos materiais, bem 
como exibir e dar acesso ao reflorestamento, buscamos um método de projeto onde arquitetos e 
cidadãos contribuam para umaconsciência ambiental implícitana concepção e no uso da cena 
metropolitana, confrontada com problemas contemporâneos. 
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