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▪ Órgãos de classes de âmbito nacional e estadual constituídos,
respectivamente, nos anos de 1975 e 1990.
MISSÃO
▪ Divulgar e discutir assuntos setoriais e técnicas de preparação de
sucatas ferrosas e não ferrosas, enfatizando a importância da
atividade de reciclagem no contexto da economia mundial.

TIPOS DE SUCATA FERROSA

Sucata Interna

Sucata
Industrial
Sucata de
Obsolescência

• Gerada dentro da própria Usina Siderúrgica.

• Gerada em metalúrgicas, fundições e plantas industriais
(automobilística).

• Oriunda de qualquer material metálico posto em desuso na condição
de ser reciclado. É obtida na cata de embalagens (latas),
eletrodomésticos, máquinas, veículos automotivos...

NORMA BRASILEIRA - SUCATA DE FERRO FUNDIDO E AÇO

NBR
16229:2013

• Sucata de Ferro Fundido e Aço, instituída pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas.

ALGUNS DADOS SETORIAIS

Associados
INESFA E
SINDINESFA
Empregos

Frota

•Representam 47% do volume de toda a sucata ferrosa preparada
comercializada no Brasil para fins siderúrgicos e de fundição.
•~1,5 milhão de PESSOAS envolvidas direta e indiretamente na coleta,
processamento e comercialização.

• ~15 mil caminhões na coleta de materiais no País.

Parque
Preparador

• Parque preparador de sucatas ferrosas possui maquinário nacional e
importado e exerce atividade de coleta, preparação e comercialização,
gerando divisas ao país com a exportação de materiais excedentes.

Processamento

•Capacidade atual para processar mais de 12 milhões de toneladas de
sucatas de ferro e aço/ano.

USO DA SUCATA NA FABRICAÇÃO DO AÇO

• Mais de 20% da produção de aço do país provêm de usinas que operam fornos elétricos,
cuja matéria prima básica é a sucata ferrosa.
• Usinas Integradas utilizam cerca de 175 Kg de sucata para produzir 1 (uma) tonelada de aço
bruto.

• A produção mundial de aço bruto totalizou 1,62 bilhões de toneladas em 2015. No Brasil
cerca de 30% da produção é alcançada a partir da sucata.
• O aço é a matéria prima mais reciclável e reciclada do mundo.

BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM DE SUCATA

Economia de recursos
hídricos, energia elétrica e
menor emissão de
poluentes

Desonera Prefeituras
Municipais e aumenta
tempo de uso de aterro

Combate a focos
transmissores de doenças
evitando acúmulo de
materiais

Gera postos de trabalho e
fomenta Cooperativas de
Catadores

Gera divisas e ganhos
financeiros ao País

Possibilita a inclusão social
e melhoria na distribuição
de renda

Reaproveitamento de
outros materiais metálicos
e não metálicos que vêm
misturados ao ferro e ao
aço na sucata

Redução da liberação de
poluentes ao meio
ambiente por sucatas
contaminadas com óleo e
graxa

Preservação das reservas
minerais...

COMÉRCIO INTERNACIONAL

BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE SUCATAS DE FERRO E AÇO
10³t

Ano/Meses

Importação

Exportação 10³t

2012

63

444

2013

54

453

2014

23

648

2015
JAN a OUT/2016

25

679

31

477

* Fonte: MDIC-SECEX

⇒ Nota-se que o setor vem anualmente colaborando com o superávit da balança
comercial e gerando divisas ao país.

PROPOSTAS EXEMPLIFICATIVAS DE FOMENTO AO SETOR

⇒ Livre comércio e estímulo às exportações de sucatas ferrosas;
⇒Desonerar os tributos incidentes sobre a folha de pagamento;

⇒ Estipular créditos tributários a partir da aquisição de máquinas e equipamentos a
serem utilizados na modernização do parque preparador de sucatas;
⇒ Instituir a substituição tributária do ICMS no setor de sucatas ferrosas em todos
os Estados da Federação;
⇒ Criar linha de financiamento junto ao BNDES, e;

⇒ Definir políticas de incentivo à reciclagem da sucata ferrosa, tal como a
renovação da frota de veículos automotores em fim de vida útil.

PROPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

⇒ Livre comércio e estímulo às exportações de sucatas ferrosas:
O livre comércio e o estímulo às exportações de sucatas ferrosas com ações
políticas para solução de gargalos que dificultam o incremento dos volumes
transacionados, são fundamentais ao setor atacadista de resíduos e sucatas
metálicas e está em consonância com o país que reconhece ser o mercado
internacional fundamental ao desenvolvimento.

PROPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

⇒ Desonerar os tributos incidentes sobre a folha de pagamento:

...o setor emprega de forma direta e indireta 1,5 milhão de pessoas, sendo

composto na maior parte por empresas tradicionais, familiares
e de pequeno e médio porte...

PROPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

⇒ Estipular créditos tributários a partir da aquisição de máquinas e
equipamentos a serem utilizados na modernização do parque
preparador de sucatas metálicas:

...”Eventual adoção de política de governo de incentivo ao setor pode se

originar na adoção de um regime especial para que todos os tributos
incidentes sobre máquinas e equipamentos (ex.: PIS, COFINS, IPI, IR e CSLL),
pagos de forma direta ou indireta pelas empresas da atividade econômica do
com ércio atacadista de resíduos e sucatas m etálicas no momento da
aquisição, sejam revertidos em crédito tributário em favor desta atividade e
exclusivamente na aquisição de novas máquinas e equipamentos”...

PROPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

⇒Instituir a substituição tributária do ICMS no setor de sucatas
ferrosas em todos os Estados da Federação.

PROPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

⇒ Criar linha de financiamento junto ao BNDES:

...A exemplo do Proplástico instituído no BNDES, importante fonte de incentivo

ao com ércio atacadista de resíduos e sucatas m etálicas seria a
estipulação de linha de financiamento “Prometais”.
Vale lembrar que este setor é formado na maior parte por pequenas e
médias empresas, sendo relevante que valor mínimo das operações a serem
apoiadas no âmbito do programa seja adequado à realidade do segmento...

PROPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

⇒Definir políticas de incentivo à reciclagem da sucata ferrosa, tal como
a renovação da frota de veículos automotores em fim de vida útil:

Veja SP/Publicada em Jul/2013 (Foto: Fernando Moraes)

CONCLUSÃO

⇒ Relembrando as 6 propostas exemplificativas de estímulo ao comércio
atacadista de sucatas ferrosas no Brasil:
⇒ Livre comércio e estímulo às exportações de sucatas ferrosas;
⇒ Desonerar os tributos incidentes sobre a folha de pagamento;
⇒ Estipular créditos tributários a partir da aquisição

de máquinas e
equipamentos a serem utilizados na modernização do parque preparador
de sucatas;
⇒ Instituir substituição tributária do ICMS no setor de sucatas ferrosas em
todos os Estados da Federação;
⇒ Criar linha de financiamento junto ao BNDES; e,
⇒ Definir políticas de incentivo à reciclagem da sucata ferrosa, tal como a
renovação da frota de veículos automotores em fim de vida útil.

DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO DO SETOR
ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS

“SUPERAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO”
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