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Nos tempos correntes, a palavra Sus-
tentável tornou-se indissociável do 
conceito de Desenvolvimento, ten-

do a preocupação verde alastrado a todos 
os setores da nossa sociedade incluindo o 
setor da indústria automóvel, que encon-
trou na valorização de veículos em fim de 
vida (VFV), uma diminuição nos encargos 
associados à obtenção de matérias-primas 
e de garantir o cumprimento das políticas 
verdes associadas à gestão de resíduos.

O carro, bem como qualquer veículo, tem 
como função mais básica fazer o transpor-
te de pessoas e bens. Quando por proble-
mas de índole técnicas, devido a desgaste, 
acidente, entre outras razões que por lei o 
considerem incapaz de circular, ele é clas-
sificado como resíduo, sendo neste caso a 
denominação correta: Veículo em Fim de 
Vida.

Muito embora um VFV não possa executar a 
sua função mais básica os seus componen-
tes e materiais podem ser reaproveitados, 
valorizados ou reciclados, mas isto exige 
que tal como colocamos o plástico no con-
tentor amarelo, também o carro deva ser 
entregue à REDE VALORCAR (entidade res-
ponsável em Portugal pela correta gestão 
dos VFV), sendo este serviço completamen-
te gratuito e concedendo ao proprietário 
do veículo um comprovativo, no qual asse-
gura que este foi encaminhado para o local 

adequado e não foi abandonado e que o 
registo e matrícula serão cancelados.

Encontram-se agora terminadas as relações 
entre o proprietário e o veículo e inicia-
se então os cuidados paliativos da viatura 
pela mão da VALORCAR, que consistem 
em várias fases distintas: A primeira é a 
descontaminação, que consiste em retirar 
os fluídos e outros materiais contaminantes 
como óleos, combustível, baterias, que serão 
encaminhados para tratamento adequado; 
A segunda etapa corresponde ao desmante-
lamento e reaproveitamento de alguns com-
ponentes e peças para serem reutilizados.

Após a execução das fases anteriores, a carca-
ça do veículo é então submetida a um proces-
so de fragmentação. A fragmentação permite 
separar e obter três tipos de frações materiais: 
fração leve composta por esponjas, inertes, 
borrachas e plásticos através de um processo 
de aspiração; fração pesada constituída por 
metais não ferrosos, inertes e plásticos não 
extraídos na primeira fase; e a fração ferrosa 
obtida por separação magnética. Cada um 
destes materiais sofrerá processos individuais 
de reciclagem.

Hoje em dia, cerca de 85% do veículo pode ser 
reaproveitado e a tendência é para aumentar, 
por isso esta é a solução eficaz a dar ao seu VFV.

Muito embora a situação anteriormente 
descrita seja a mais correta, nem sempre 
cumprimos a Diretiva n.º 2000/53/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Setembro, cujo objetivo passo a citar: “ 
(…) como primeira prioridade a prevenção 
da formação de resíduos provenientes de 
veículos e, além disso, a reutilização, reci-
clagem e outras formas de valorização dos 
veículos em fim de vida e seus componen-
tes, de forma a reduzir a quantidade de re-
síduos a eliminar, bem como a melhoria do 
desempenho ambiental de todos os opera-
dores económicos intervenientes durante o 
ciclo de vida dos veículos e, sobretudo, dos 
operadores diretamente envolvidos no tra-
tamento de veículos em fim de vida.”. 

Um exemplo bem patente do não compri-
mento da diretiva, é o facto de em 2011, terem 
sido emitidos 97.370 cancelamentos de matrí-
cula de veículos ligeiros, sendo que só foram 
recebidos 62.195 certificados de abate, o que 
faz surgir a seguinte questão: de que forma foi 
gerido o fim de vida dos outros 35.175 veícu-
los, cerca de 35% do volume total?

Ao analisarmos a diretiva referida, depara-
mo-nos com a seguinte informação: “Os 
veículos em fim de vida criam anualmente 
na Comunidade entre oito e nove milhões 
de toneladas de resíduos, que têm de ser 
corretamente geridos.”, o que nos faz surgir 
outra questão: Estarão estes 35% a ser des-
cartados como lixo, quando cerca de 85% é 
valorizável, ou seja cerca de 6,8 a 7,65 Tone-
ladas a serem descartados como Resíduos?

A realidade é que vivemos na época de 
desenvolvimento sustentável, que cruza o 
Ambiente, a Sociedade e a Economia. A má 
gestão dos VFV leva a problemas ambien-
tais que afetam a saúde Humana e condu-
zem ao desperdício de importantes recur-
sos aumentando os gastos económicos e 
ambientais para a obtenção destes. Uma 
vez que atualmente dispomos dos meios 
para tornar este ciclo sustentável, basta 
que quando o seu carro deixar de funcio-
nar, o entregue a um centro de abate da 
VALORCAR acompanhado pelos respetivos 
documentos. Terá a garantia do melhor tra-
tamento ambiental para o seu veículo.

Um fim digno para o seu veículo
A Ambinews estabeleceu uma parceria com o Núcleo de Estudantes  
de Engenharia do Ambiente da Universidade de Coimbra. Nas próximas 
edições iremos selecionar e publicar os melhores artigos redigidos pelos alunos. 
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