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RESUMO 
 

A pressão internacional pela destinação correta de navios em final de vida 

tem aumentado nas últimas décadas, com novos protocolos sendo adotados, 

destacando-se a Convenção de Hong Kong e o Regulamento de Reciclagem de 

Navios da União Europeia. Trata-se de um mercado em transformação, com 

grande potencial de expansão, mas que exigirá a adequação dos Stakeholders às 

novas exigências ambientais e sociais. A indústria naval brasileira não atende 

este tipo de projeto por falta de interesse e de regulamentação, apesar da atual 

capacidade ociosa dos estaleiros. Todavia, isso pode estar mudando com o 

Projeto de Lei nº 1584/2021, que visa regulamentar a reciclagem de navios no 

Brasil, além do recente desenvolvimento de estudos e debates sobre o tema. 

Portanto, o Fundo da Marinha Mercante, mecanismo governamental de fomento, 

poderia abranger a reciclagem entre os projetos financiáveis, visto que tem 

apresentado superávits fiscais nos últimos anos, e desde que realizadas as 

atualizações necessárias na legislação relacionada. 

 

Palavras-chave:  Reciclagem de Navios no Brasil. Fundo da Marinha Marcante 

(FMM). Sucata de Aço Naval. Projeto de Lei nº 1584/2021. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The international pressure for the correct disposal of end-of-life ships has 

increased in recent decades, with new protocols being adopted, especially The 

Hong Kong Convention and the European Union Ship Recycling Regulation. This 

is a changing market, with great potential for expansion, but which will require the 

Stakeholders to adapt to new environmental and social requirements. The 

Brazilian shipbuilding industry does not support this type of project, due to lack of 

interest and regulation, despite the current idle capacity of the shipyards. 

However, this may be changing with Bill No. 1584/2021, which aims to regulate 

ship recycling in Brazil, in addition to the recent development of studies and 

debates on the subject. Therefore, the Merchant Navy Fund, a government 

fostering mechanism, could cover recycling among financeable projects, as it has 

shown fiscal surpluses in recent years, and since the necessary updates in related 

legislation have been carried out. 

 

Keywords:  Ship Recycling in Brazil. The Merchant Navy Fund (FMM). Naval 

Steel Scrap. Bill No. 1584/2021. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, tem crescido a preocupação mundial em relação 

aos impactos ambientais das atividades humanas. Além do componente 

econômico, os aspectos social e ambiental têm ganhado cada vez mais 

importância, e, nesse contexto, questões como a destinação dos produtos no final 

de sua vida útil e o reaproveitamento deles via reciclagem, remanufatura ou reúso 

são cada vez mais adotados pelas empresas (VARANDAS JUNIOR et al., 2015). 

A reciclagem é a opção mais comum para o gerenciamento de descarte 

de navios quando alcançam o final da vida produtiva (CHOI et al., 2016). 

Entretanto, o desfazimento ou desmantelamento de navios é uma atividade 

pesada e perigosa que expõe a muitos riscos os trabalhadores e o meio ambiente 

(NGO SHIPBREAKING, 2019). 

Por ano, cerca de 1000 navios comerciais oceânicos chegam ao fim da 

vida útil, dos quais mais de 70% acabam sendo enviados para o Sul da Ásia, 

onde são encalhados nas praias e desmantelados em condições rudimentares, 

gerando grandes custos humanos e impactos ambientais (NGO SHIPBREAKING, 

2019). 

Atendendo a pressões internacionais, iniciou-se um movimento que 

resultou na criação de convenções e acordos com objetivo de restringir o 

transporte entre fronteiras de materiais perigosos, incluindo navios em final de 

vida útil (ANTÔNIO, 2019), e regulamentações para o desmantelamento e 

reciclagem de navios. Os principais regimes jurídicos internacionais criados foram 

a Convenção de Basileia (BC), a Convenção de Hong Kong (HKC) e o 

Regulamento da União Europeia para Reciclagem de Navios (SRR) (JAIN, 2017). 

Segundo o SRR, os navios de bandeira europeia só poderão ser 

reciclados em estaleiros autorizados por certificadoras internacionais, sendo que 

poucos estaleiros do Sul asiático serão capazes de cumprir os novos padrões da 

União Europeia sem grandes investimentos (CARRETEIRO, 2019).  

A frota de navios e estruturas flutuantes de bandeira brasileira deve 

aumentar a demanda por desfazimento e reciclagem de navios nas próximas 

décadas. Segundo estimativas, entre 2018 e 2042, haverá pelo menos 295 navios 

elegíveis para reciclagem no Brasil (SÁNCHEZ e PEREIRA, 2019). 
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Na conjuntura atual, a reciclagem de navios e assemelhados poderia 

converter-se em oportunidade viável para os estaleiros brasileiros no contexto de 

baixa ocupação dos ativos e do declínio na demanda por construção naval, desde 

que os procedimentos sejam feitos de forma adequada e sustentável (OCAMPO e 

PEREIRA, 2019). 

Visando ao incentivo governamental para esse novo mercado, o Fundo da 

Marinha Mercante (FMM) poderia ser um mecanismo para o fomento e 

financiamento desta categoria de projetos. O FMM é administrado pelo Ministério 

da Infraestrutura (MINFRA) do Governo Federal, sendo destinado a prover 

recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de 

construção e reparação naval brasileira (BRASIL, 2020b). 

Desde 2016, tem ocorrido diminuição da demanda da indústria naval 

brasileira por apoio financeiro do FMM, via financiamento de projetos, em 

contradição ao aumento da arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação 

da Marinha Mercante (AFRMM), fonte básica do Fundo, no mesmo período 

(BRASIL, 2020a), por conseguinte, o FMM tem reportado grande superávit de 

recursos disponíveis para serem alocados em novos projetos.  

Atualmente, a legislação que regulamenta o FMM não prevê o fomento 

para projetos relacionados à reciclagem de navios. Para viabilizar esse tipo de 

financiamento, poderá ser necessária a atualização de marcos legais, como Leis, 

Decretos, Portarias e Resoluções (BRASIL, 2021c). 

Desta forma, este estudo tem como objetivo analisar o cenário que 

projetos de reciclagem de navios e estruturas flutuantes, como plataformas 

produtoras de petróleo, sejam elegíveis para receber prioridade de financiamento 

do FMM. 

Para tanto, inicialmente, foi efetuada revisão dos principais conceitos e 

normativos, além da história e conjuntura da reciclagem de navios. Em seguida, 

esta pesquisa buscou apresentar estudos desse tipo de projeto no contexto 

brasileiro e latino-americano, e, por fim, apresentou o FMM, sua estrutura, 

objetivos e a legislação pertinente, além, da elaboração de balanço financeiro 

resumido e a divulgação de dados sobre as entregas de projetos que tiveram 

apoio financeiro na década passada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 RECICLAGEM DE NAVIOS 

 
Há décadas, entre 90% e 95% do transporte internacional de matérias-

primas e produtos manufaturados tem sido realizado pela frota mundial de navios 

mercantes, que é, atualmente, estimada em 80 mil embarcações (DEVAULT et 

al., 2017). 

As embarcações comerciais atingem seu estágio final de vida útil, em 

média, entre 20 e 30 anos de operação, todavia, também podem ser aposentadas 

mais cedo por causa de recessões econômicas (BARUA et al., 2018) ou devido 

ao navio ter atingido obsolescência por condicionante regulatória, técnica ou física 

(JAIN, 2017). 

Ao fim da vida útil de um navio, estrutura flutuante ou plataforma 

petrolífera, usualmente, é realizada reciclagem, desmantelamento, desmontagem 

ou demolição do bem, que são termos adotados como sinônimos neste trabalho. 

Há, também, a alternativa do afundamento, que consiste em deliberadamente 

naufragar o navio onde não haja conflitos de interesses (DEVAULT et al., 2017) e 

considerados os devidos encargos ambientais. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010) definiu o 

conceito abrangente de Reciclagem como: 

 
[...] processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, 
com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas 
as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes... 

 

A reciclagem, teoricamente, é uma solução eficaz, permitindo que 

materiais sejam reutilizados segundo um modelo econômico circular (DEVAULT 

et al., 2017) e tem sido identificada como atividade econômica chave para 

alcançar o Desenvolvimento Sustentável (HIREMATH et al., 2016), além de ser 

uma ocupação intensiva em mão de obra, fornecendo aos governos uma maneira 

de reduzir o desemprego e fornecendo para os atores econômicos locais acesso 

à matéria-prima reciclada (DEVAULT et al., 2017). 
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Na economia circular, as atividades econômicas devem contribuir para a 

saúde de todo o sistema, isto envolve a eliminação de resíduos e poluição desde 

o princípio da cadeia produtiva, manter produtos e materiais em uso por mais 

tempo e regenerar sistemas naturais, apoiada pela transição para fontes 

renováveis de energia (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

Um navio é composto por mais de 95% de aço (HIREMATH et al., 2016), 

e, na transação para o envio para desmantelamento, o preço é definido pela 

Tonelagem de Deslocamento Leve (LDT) ou “Peso Leve”, que é o indicador mais 

representativo para o peso em aço da embarcação (KAGKARAKIS et al., 2016). 

Além do aço, também são recuperados na reciclagem equipamentos e 

materiais diversos, entretanto, o preço do navio em fim de vida útil está 

diretamente associado ao valor da sucata de aço no mercado internacional, sendo 

que, habitualmente, os custos associados às melhorias das condições de trabalho 

e à segurança ambiental do desmantelamento do ativo acabam não sendo 

implicados na cifra negociada (HIREMATH et al., 2016). 

Assim, para se internalizar os custos relacionados à saúde laboral, 

segurança e meio ambiente, é demandado o conhecimento do plano de 

reciclagem específico, dos riscos ocupacionais para os trabalhadores e dos 

perigos ao ambiente circundante, juntamente com a quantidade e localização de 

resíduos em um determinado navio (HIREMATH et al., 2016). 

 

2.1.1 Contexto internacional 
 

O mercado de demolição de embarcações se desenvolveu após a 2ª 

Guerra Mundial nos países industrializados, como os Estados Unidos da América 

(EUA), o Reino Unido e o Japão, e, em seguida, se estendeu para outras nações 

europeias, como a Espanha e a Turquia (KAGKARAKIS et al., 2016).  

Nos anos 70, houve uma grande migração desta indústria para a Ásia, 

com a China, a Coreia do Sul e Taiwan, se tornando os principais atores. Porém, 

a partir dos anos 80, a Índia, Bangladesh e o Paquistão, gradativamente, 

assumiram o protagonismo das operações de desmantelamento de navios, com 

alguns outros países costeiros esporadicamente se envolvendo em atividades 
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relacionadas a este tipo de reciclagem, mas sem capacidade produtiva 

sustentável para gerar uma indústria competitiva (KAGKARAKIS et al., 2016). 

Na Índia e em Bangladesh, a indústria do desmantelamento naval 

emprega direta e indiretamente, aproximadamente, meio milhão de pessoas 

(HIREMATH et al., 2016), tendo como principais “clientes” os navios de maior 

porte e de carga geral, sendo esse último tipo também o mais trabalhado na 

Turquia, enquanto, na China, a prioridade é para navios porta-contêineres e 

petroleiros (BARUA et al., 2018). 

Os principais fatores que acarretam que quase toda essa indústria esteja 

em países pobres estão relacionados às estruturas regulatórias precárias no que 

concerne a liberação de substâncias perigosas sem tratamento no ambiente e 

também da disponibilidade abundante de força de trabalho barata, o que propicia 

o aumento das margens de lucro (BARUA et al., 2018). 

 

2.1.2 Principais métodos empregados 
 

Os principais métodos, atualmente, adotados no desmantelamento de 

navios são conhecidos como: Open Beaching, Landing, Along-Side e Dry-Dock 

(BARUA et al., 2018). 

A técnica conhecida como Open Beaching ou Beaching implica em 

encalhar o navio diante de uma praia para subsequente desmantelamento 

realizado de forma manual. Trata-se de um método essencialmente de baixo 

custo, que acarreta severas externalidades negativas para a segurança humana e 

ao meio ambiente devido à desintegração descontrolada da carcaça e às 

emissões diretas de resíduos no mar, sendo amplamente praticada na Índia, 

Paquistão e Bangladesh (STEUER et al., 2021). 

No método Landing, os navios são colocados em uma rampa de 

concreto, o que facilita a contenção de derramamentos de poluentes e 

subsequentes processos de limpeza, apresentando níveis superiores de controle 

ambiental e segurança do trabalhador em relação ao Beaching (STEUER et al., 

2021), sendo adotado, principalmente, na Turquia (DEVAULT et al., 2017) e por 

alguns países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE) que não são membros da União Europeia (BARUA et al., 

2018). 

Semelhante em termos de proteção ambiental ao Landing, contudo, mais 

segura para os trabalhadores, no procedimento intitulado como Along-Side ou 

Pier-Side Breaking, a embarcação é atracada em cais para desmontagem 

utilizando máquinas em terra, sendo que a etapa final de desmonte do casco é 

feita no solo ou em diques flutuantes (STEUER et al., 2021), sendo mais 

empregado na China (DEVAULT et al., 2017). 

Já a utilização de doca ou dique seco, Dry-Dock, constitui a técnica mais 

limpa e segura de reciclagem de navios, com baixa probabilidade de causar 

poluição ao meio ambiente e risco reduzido de acidentes de trabalho (STEUER et 

al., 2021), sendo adotada pela União Europeia e na China (BARUA et al., 2018).  

 

2.1.3 Principais regulamentos internacionais 
 

A Convenção de Basileia (BC) sobre o Controle dos Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Descarte foi adotada em 1989 e 

entrou em vigor em 1992, tendo como objetivo geral a proteção da saúde humana 

e do meio ambiente contra o efeito adverso de resíduos perigosos (BASEL 

CONVENTION, 2011). 

As disposições da convenção são orientadas para a gestão de resíduos 

perigosos, visando à redução da sua geração, à promoção da gestão 

ambientalmente correta, e à regulamentação e à restrição de movimentos entre 

fronteiras (BASEL CONVENTION, 2011). 

Os navios são compostos por diversos materiais perigosos, como óleos, 

amianto e bifenilas policloradas (PCBs), e como os que têm sido destinados ao 

desmantelamento raramente arvoram a bandeira do país que serão reciclados, 

essa atividade pode representar um movimento entre fronteiras de materiais 

perigosos (BASEL CONVENTION, 2011). 

Para a aplicabilidade da convenção, os navios enviados para reciclagem 

devem ser classificados como resíduo, precisa haver a movimentação 

transfronteiriça, e ambos os países de exportação e importação necessitam fazer 
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parte da BC (ENGELS, 2013 apud JAIN, 2017), a qual o Brasil aderiu em 1992, 

entrando em vigor no final do mesmo ano (BASEL CONVENTION, 2011). 

A Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 

(POPs) foi aprovada em 2001 com vigência a partir de 2004, após ser ratificada 

por 50 nações, sendo que o Brasil assentiu ao texto em 2004 e promulgou a 

Convenção em 2005 (BRASIL, s.d.). 

Ela determina que os países-membros adotem medidas de controle 

relativas a todo o ciclo de vida dos POPs, dos quais os relacionados no Anexo A 

da Convenção precisam ser eliminados, os elencados no Anexo B necessitam ter 

o seu uso limitado, e os listados no Anexo C não podem ser produzidos de forma 

intencional, pois tratam-se de substâncias tóxicas, difíceis de serem degradadas, 

capazes de percorrer longas distâncias e de se acumularem em tecidos 

gordurosos de organismo vivos (BRASIL, s.d.). 

A Convenção de Hong Kong (HKC) para a Reciclagem Segura e 

Ecológica de Navios foi instituída em 2009 e objetiva garantir que os navios em 

ciclo de reciclagem não apresentem riscos desnecessários à saúde humana, à 

segurança e ao meio ambiente (IMO, 2019). 

Os regulamentos da convenção abrangem desde o projeto do navio, 

perpassando pela construção e pela operação, até a preparação buscando a 

reciclagem segura e ambientalmente correta, ademais, contemplando a operação 

dos estaleiros de reciclagem e o estabelecimento de mecanismo de fiscalização 

que incorpore certificações e relatórios (IMO, 2019). 

Para adequar-se à HKC, deve ser mantido um inventário de materiais 

perigosos específico para cada navio, o qual precisa se submeter à vistoria inicial, 

a inspeções durante a vida útil da embarcação e à fiscalização final antes de ser 

enviado para reciclagem, além dos estaleiros serem obrigados a fornecer um 

plano de reciclagem, especificando a forma e as particularidades do projeto (IMO, 

2019).  

Cabe ressaltar que essa Convenção não se aplica a navios que sejam 

propriedade do Estado, ou que a arqueação bruta (GT) seja menor que 500 

toneladas, ou, ainda, que a embarcação opere apenas em águas sujeitas à 

jurisdição do país da bandeira que usufrua. 
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O compromisso está aberto à adesão de qualquer Estado, e entrará em 

vigor 24 meses após a data em que 15 países, que representem pelo menos 40% 

da navegação mercante mundial por tonelagem bruta, tenham assinado sem 

reservas no que concerne à ratificação, aceitação ou aprovação. Outrossim, o 

volume anual máximo combinado de reciclagem de navios dessas Nações deve, 

durante os dez anos anteriores, constituir pelo menos 3% da tonelagem 

combinada de seus navios mercantes (IMO, 2019). 

Até junho de 2021, 17 Estados haviam aderido à HKC, representando, 

aproximadamente, 30% da tonelagem bruta da navegação mercante mundial, 

sendo eles: Bélgica, Congo, Croácia, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, 

Gana, Índia, Japão, Malta, Holanda, Noruega, Panamá, Sérvia, Espanha e 

Turquia (IMO, 2021). 

Em 2013, foi subscrito o Regulamento de Reciclagem de Navios (SRR), 
que determina que todos os navios que arvoram bandeira da União Europeia bem 

como os que adentram em águas sob jurisdição desse bloco devem possuir o 

Inventário de Materiais Perigosos (IHM), assim como, os navios Europeus que 

são enviados para reciclagem a partir de 2015 (HIREMATH et al., 2016). 

O SRR tem como objetivo reforçar a segurança e a proteção da saúde 

humana e do meio marinho ao longo de todo o ciclo de vida dos navios, com o 

propósito de assegurar que os materiais perigosos provenientes da reciclagem 

sejam objeto de uma gestão ambientalmente correta, tal como para facilitar a 

ratificação da HKC (EUROPA, 2013). 

Os armadores devem assegurar que os navios destinados à reciclagem 

serão enviados exclusivamente para estaleiros constantes da Lista Europeia, 

além de dispor de certificado de navio pronto a reciclar (EUROPA, 2013). Já o 

estaleiro de reciclagem deve elaborar o plano de reciclagem em conformidade 

com a HKC, e, para fazer parte da Lista Europeia, precisa satisfazer os requisitos 

da HKC, IMO, BC, Convenção de Estocolmo, entre outras (EUROPA, 2013). 

 

2.1.4 Materiais obtidos de navios obsoletos 
 

No estudo realizado por Antônio (2019), foi adotada classificação 

desenvolvida pela Det Norske Veritas (DNV), que divide em nove grupos os 
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materiais provenientes da reciclagem, a saber: Sucata ferrosa, Sucata Não 

Ferrosa, Maquinário, Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, Minerais, Plásticos, 

Líquidos, Gases e Produtos Químicos, Marcenaria, e, por último, Diversos. 

Ribeiro et al. (2017) realizaram pesquisa para conhecer quais materiais 

presentes em navios poderiam ou não ser reciclados e a sua possível utilização, 

conforme figura 1, chegando à conclusão de que a maior parte dos materiais pode 

ser reciclada, mas que alguns materiais como Amianto e PCBs são extremamente 

perigosos e não recicláveis. 

 
FIGURA 1 - MATERIAIS ORIUNDOS DO DESMONTE DE NAVIOS. 

 
FONTE: Ribeiro et al. (2017). 
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2.2 BREVE HISTÓRICO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA 

 
Em 1846, o Barão de Mauá inaugurou o primeiro estaleiro do País em 

Niterói/RJ, sendo considerado um marco do processo de industrialização do país, 

o qual produziu cerca de um terço dos navios de guerra utilizados no conflito com 

o Paraguai (SINAVAL, 2010).  

Neste segmento, entre os séculos XIX e XX, ocorreram curtos períodos 

de atividades, relacionadas a encomendas pontuais, sendo que a construção 

naval como parque industrial moderno ocorre somente no governo do presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) com a política de desenvolvimento da indústria 

naval brasileira (SINAVAL, 2010). 

 Nos governos militares, foram criados planos e programas de construção 

naval entre 1969 e 1980, em que os armadores tinham acesso a financiamentos e 

subsídios, além de lograrem proteção frente à concorrência internacional, mas 

sob a condição de concordarem com as especificações impostas aos navios, 

sendo que o Brasil chegou a ser o segundo maior construtor naval mundial por 

um curto período (SINAVAL, 2010). 

Na década de 1980, o País passa por longa recessão econômica que 

também atinge a construção naval, agravada pela retração mundial do mercado 

de navios e pelo aumento dos custos de produção. A paralização quase completa 

do setor ocorre nos anos 1990, em razão da liberalização do transporte marítimo 

de longo curso que expôs os armadores brasileiros à concorrência internacional e 

com as encomendas dos armadores internacionais cessando juntamente com os 

subsídios estatais à produção (SINAVAL, 2010). 

Os anos 2000 marcam o renascimento da indústria naval brasileira 

liderada pela Petrobrás, que, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

determina a prioridade para estaleiros locais de navios e equipamentos de 

exploração e produção de petróleo, com a Transpetro lançando o Programa de 

Modernização e Expansão da Frota (PROMEF), licitando petroleiros de grande 

porte em estaleiros locais (SINAVAL, 2010). 

O crescimento dos anos subsequentes resultou na construção de, 

aproximadamente, 600 embarcações, gerando, aproximadamente, 80 mil 

empregos diretos e cerca de 400 mil indiretos, além da qualificação da mão de 
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obra da cadeia produtiva de óleo e gás, e do desenvolvimento econômico dos 

municípios nos quais os estaleiros se instalaram (ROCHA, 2019). 

Na metade da década de 2010, a indústria naval brasileira foi fortemente 

impactada pela crise política, econômica e jurídica que assolou o País. Desde 

então, esse setor produtivo está encolhendo, sendo que, do final de 2014 até 

2020, dos 42 principais estaleiros, 20 fecharam e apenas 15 estavam em 

operação, com os postos de trabalho sendo reduzidos em 82%, saindo de 84 mil 

para 15 mil empregos diretos (ROCHA, 2020). 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE 

 
O FMM foi constituído pela Lei nº 3.381, de 24 de abril de 1958 (BRASIL, 

1958), com o objetivo de prover recursos para a renovação, ampliação e 

recuperação da frota mercante nacional, evitar a importação de navios, diminuir 

despesas com afretamento de navios estrangeiros, assegurar a continuidade das 

encomendas de navios, e estimular a exportação de embarcações (SINAVAL, 

2010).  

O Decreto-Lei nº 1.142, de 30 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970), 

substituiu a Lei anterior, alterando e consolidando a legislação relativa ao fundo, e 

dispondo sobre o AFRMM, além de transferir a gestão do FMM para a 

Superintendência Nacional de Marinha Mercante (SUNAMAM).  

Nos anos 80, houve diversas alterações nos dispositivos legais, com 

destaque para a atribuição da gestão financeira do fundo sendo delegada ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim, a 

aprovação dos financiamentos passou a ser operada pelo Ministério dos 

Transportes (MT), atual MINFRA, e houve a extinção da SUNAMAM. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

A metodologia adotada na execução deste estudo foi a pesquisa 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa das 

informações. Adotou-se um enfoque mais qualitativo na Revisão da Literatura, 

enquanto, nos Resultados, a análise foi mista, com viés quantitativo para os 

tópicos 4.1.2., 4.2.2. e 4.2.3, e qualitativo para os demais itens. 
Para fundamentar este trabalho, realizaram-se buscas sistematizadas de 

artigos científicos em bases eletrônicas de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scielo e Google 

Scholar, além de pesquisas no buscador Google por leis, convenções, normas, 

organizações, sindicatos, fundações, e entidades do Brasil e no mundo. 

Foram selecionados os artigos científicos mais relevantes publicados a 

partir de 2016, além de materiais diversos com base nas palavras-chave: 

“Economia circular”, “ciclo de vida de produtos” “reciclagem de navios no Brasil”, 

“construção naval no Brasil”, “ship recycling, “ship demolition”, “ship breaking”, 

“end-of-life ships” e “ship recycling in Brazil”. 

Na apuração dos dados relacionados ao FMM, efetuaram-se consultas 

aos sítios oficiais do Governo Federal do Brasil e do Congresso Nacional, além de 

páginas virtuais de sindicatos, de revistas e jornais ligados à área naval. Termos 

como “AFRMM”, “FMM”, “CDFMM” “Fundo da Marinha Mercante”, “Transportes 

Aquaviários no Brasil”, “PEC dos fundos”, “BR do Mar” e “benefícios fiscais na 

indústria naval” foram utilizados nessa etapa da pesquisa. 

No total, foram consultadas 52 fontes, das quais:  

 

a)  27 são publicações relacionadas ao governo brasileiro, como leis, 

decretos, portarias, convenções, resoluções, normas, projeto de leis, 

PEC (Proposta de Emenda à Constituição), bancos de dados, 

relatórios e boletim informativo; 

b)  9 são artigos científicos publicados em revistas internacionais; 

c)  7 são de sítios de instituições internacionais; 

d)  6 são de sítios nacionais com publicações na área naval; 

e)  1 (uma) tese de doutorado; 
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f)  1 (uma) monografia de graduação; 

g)  1 (uma) artigo apresentado em congresso. 

 

Após a seleção do referencial bibliográfico, o estudo foi dividido em 

Revisão da Literatura e Resultados, o primeiro apresentando síntese da 

Reciclagem de Navios em contexto histórico e global, com destaque para 

métodos, normativos e materiais obtidos, além de sinopses sobre a indústria 

naval brasileira e o FMM.  

Nos Resultados, é realizada a elucidação do título deste trabalho, com 

subtópicos representando os dois temas-chave: a Reciclagem de Navios no Brasil 

e o Fundo da Marinha Mercante. Sobre a reciclagem, destacaram-se as 

perspectivas de demanda e potencial financeiro nas próximas décadas, baseados 

em publicações e estudos desenvolvidos por especialistas no tema. Em relação 

ao FMM, é descrita, de forma sintética, a legislação que regulamenta o FMM, tal 

como o balanço financeiro entre arrecadação e aplicação de recursos, e as 

classes de projetos financiados nos últimos anos, apresentados em gráficos 

desenvolvidos pelo autor desta pesquisa. 

Neste sentido, dois gráficos relacionados ao balanço financeiro foram 

elaborados no software Microsoft Excel, a partir de planilhas adaptadas de tabelas 

disponibilizadas em sítios do Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo 

Federal (https://dados.gov.br/). A figura 3 foi gerada a partir da compilação de 

dados nomeada pelo autor como “Fluxo de Caixa”, no qual as informações 

financeiras anualizadas de duas fontes distintas são comparadas, a saber: 

“Arrecadação Anual do AFRMM até 2020” e “Liberações do FMM até 2020”.  

Já para a figura 4, é utilizada uma fonte de referência, “Entrega de 

projetos do FMM até 2020”, da qual os dados anualizados foram classificados em 

três perfis criados pelo autor, a saber: Construção de Embarcação; 

Reparo/Modernização/Conversão/Jumborização de Embarcação; e 

Construção/Ampliação/Modernização/Reforma de Estaleiro. A apresentação 

gráfica e a análise dos dados são apresentadas nos Resultados deste estudo. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 RECICLAGEM DE NAVIOS NO BRASIL 

 
A reciclagem de navios praticamente não existe no Brasil, entretanto, 

diversos estaleiros brasileiros possuem experiência com a gestão de lixo não 

convencional e componentes diversos, principalmente oriundos de reparos 

navais, sendo que as maiores diferenças entre reparo e reciclagem são as 

quantidades e o tipo dos materiais que devem ser tratados (OCAMPO e 

PEREIRA, 2019). 

A crescente imposição global de padronização dos estaleiros de 

reciclagem de navios aos requisitos da HKC e SRR, aliada à baixa ocupação dos 

estaleiros brasileiros com a atual pouca demanda para construção de 

embarcações e, ainda, a previsão de aumento do número de embarcações que 

portam bandeira brasileira em final de vida útil nos próximos anos apontam para 

oportunidades viáveis para execução desse tipo de projeto no Brasil (OCAMPO e 

PEREIRA, 2019). 

 

4.1.1 Legislação relacionada 
 

Trata-se dos principais normativos que abordam direta ou indiretamente a 

reciclagem de navios e estruturas flutuantes, em vigor ou em fase de estudos, 

sendo um rol exemplificativo e não exaustivo. 

O Projeto de Lei (PL) nº 1584, de 28 de abril de 2021 (BRASIL, 2021b), 

é uma proposta que dispõe sobre a reciclagem de embarcações e que, no 

momento da consulta para esta pesquisa, estava aguardando parecer do relator 

na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados. 

O Artigo 1º elucida que: 

 
Esta Lei dispõe sobre a reciclagem de embarcações, estabelecendo as 
diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento dessa atividade, 
incluindo as responsabilidades dos gestores da reciclagem e do poder 
público e os instrumentos econômicos aplicáveis. 
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O PL delibera sobre o objeto da reciclagem, o campo de aplicação, as 

caraterísticas do IHM, o preparo da embarcação para envio para reciclagem, a 

elaboração do plano de reciclagem pelo estaleiro, as vistorias e inspeções, os 

certificados e seguros, as medidas de controle aplicadas pela autoridade 

marítima, os requisitos para inscrição do estaleiro de reciclagem, e os 

instrumentos econômicos do Poder Público (BRASIL, 2021b). 

A NR-34, de 20 de janeiro de 2011 (BRASIL, 2011), é a Norma 

Regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 

proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da 

indústria de construção e reparação naval. 

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), institui a 

PNRS; a Lei nº 9.966, de 20 de abril de 2000 (BRASIL, 2000), dispõe sobre a 

prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional; 

a Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997a), dispõe sobre a 

ordenação do transporte aquaviário; e a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 

(BRASIL, 1997b), dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob 

jurisdição nacional. 

 
4.1.2 Mercado de sucata de aço naval 
 

Antônio (2019) analisou a proporção de materiais obtidos em alguns 

modelos de embarcações, sendo que, neste trabalho, vamos destacar a 

composição de um navio Petroleiro tipo Suezmax e de FPSO, que é uma unidade 

flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás. No 

Suezmax, o peso leve estimado foi de, aproximadamente, 31.260 LDT, sendo que 

a Sucata Ferrosa representou, aproximadamente, 26.800 LDT, equivalentes a 

85,7% do total. No caso da FPSO, o peso leve foi de 53.760 LDT, com o grupo de 

Sucata Ferrosa representado, aproximadamente, 41.870 LDT (77,9%), seguida 

pela Sucata Não Ferrosa com 5.430 LDT (10,1%). 

Conforme Ocampo e Pereira (2019) e Sánchez e Pereira (2019), 

aproximadamente, 340 embarcações da frota nacional têm potencial para serem 

recicladas, sendo que 295 chegarão ao final de vida útil entre 2018 e 2042, com 
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demanda crescente até 2040. A perspectiva é que 2,35 milhões de LDT de aço 

possam ser extraídas desses navios, com valor no mercado internacional que 

variou entre 250 e 430 dólares norte-americanos (USD) por LDT entre 2016 e 

2017, mas que, conforme GMS (2021), estava alcançando 600 USD/LDT no Sul 

da Ásia em julho de 2021. Adotando a cifra conservadora de 250 USD/LDT, trata-

se de um mercado total de, aproximadamente, USD 588 milhões, somente com a 

frota brasileira. 

Já Antônio (2019) calculou 3 cenários para o preço internacional de venda 

da sucata de aço, utilizando dados referentes ao intervalo entre janeiro de 2013 e 

junho de 2019, conjeturando o preço aproximado de 300 USD/LDT para o cenário 

pessimista, 345 USD/LDT para a média, e 405 USD/LDT para a hipótese otimista. 

O estudo realizado por Sanchez e Pereira (2019) também estimou que, 

aproximadamente, 4300 navios que arvoram bandeira de 10 países da América 

Latina estarão disponíveis para reciclagem entre 2018 e 2042, podendo gerar, 

aproximadamente, 73 milhões de LDT de sucata de aço ao valor total de USD 20 

bilhões, considerando a cotação de 250 USD/LDT. Os destaques são as frotas do 

Panamá (74,4%) e das Bahamas (22,9%), países que são conectados ao Brasil 

diretamente via Oceano Atlântico, e que apresentam expectativa de demanda 

máxima para reciclagem entre 2033 e 2040, com um mercado potencial estimado 

de mais de USD 1 bilhão por ano nesse período. 

Ocampo e Pereira (2019) ainda presumiram que as atividades envolvendo 

a reciclagem de navios nos estaleiros asiáticos movimentaram, aproximadamente, 

USD 3,5 bilhões entre 2016 e 2017, sendo que os navios de bandeira europeia 

corresponderam a cerca de USD 1,2 bilhões (34%), entretanto, a implementação 

da SRR está remodelando esse negócio, com a restrição aos estaleiros asiáticos 

que operam com o método Beaching, gerando oportunidades aos estaleiros que 

atenderem as regras da HKC e da SRR. 

Os 19 principais estaleiros brasileiros dispõem de, aproximadamente, 

900.000 toneladas de capacidade de processamento de aço anual, desta forma, 

atender somente a frota local para reciclagem pode não ser economicamente 

viável em alguns casos, todavia, o panorama muda quando considerada a 

expectativa de demanda da frota dos países vizinhos da América Latina 

(SANCHEZ e PEREIRA, 2019). 
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Sanchez e Pereira (2019) identificaram a existência de demanda 

insatisfeita por sucata de aço para a indústria siderúrgica brasileira, detectando 

que a sucata de aço de obsolescência é responsável por pelo menos 50% desse 

mercado, contudo, esse material normalmente apresenta diversas impurezas, 

gerando custos adicionais de purificação, o que torna o aço de sucata naval 

vantajoso, pois sofre menos tratamentos na sua produção e contém poucos 

materiais secundários, além de comumente possuir a geometria mais plana, 

apresentando-se como uma sucata promissora para esse mercado. 

 

4.1.3 Percepção dos stakeholders 
 

A partir de questionários e entrevistas, Ocampo e Pereira (2019) 

buscaram identificar a opinião dos armadores, dos estaleiros e dos profissionais 

do setor marítimo. Apenas 3 dos 10 armadores contactados responderam, e 

indicaram que a variável principal para se desfazer de um navio era o custo e que 

nenhum entrevistado havia monitorado a destinação do navio vendido para 

desmantelamento, além de considerarem que os custos tributários e o 

licenciamento ambiental poderiam inviabilizar esse tipo de projeto nos estaleiros 

brasileiros em comparação aos asiáticos. 

Participaram da pesquisa 6 estaleiros, sendo que 67% acreditavam que a 

reciclagem poderia ser desenvolvida, especialmente em momentos de crise. 

Entretanto, 33% acreditavam que o principal obstáculo seria a onerosa disposição 

de materiais perigosos, e, ainda, 83% desconheciam a HKC e a SRR. (OCAMPO 

e PEREIRA, 2019). 

Dos profissionais do setor marítimo entrevistados, 27 eram brasileiros de 

um total de 41, incluindo Chiefs Executive Officers (CEOs), diretores e gerentes 

da indústria naval e marítima, além de acadêmicos e outros técnicos do setor. 

Dos respondentes, 53% informaram ter conhecimento dos regulamentos 

internacionais sobre reciclagem, mas somente 10% admitiram conhecer bem o 

assunto, sendo que 75% informaram nunca terem trabalhado na negociação para 

reciclagem ou desmantelamento. Quando questionados sobre a competitividade 

dos estaleiros não asiáticos, 79% indicaram que não poderiam competir devido 

aos custos tributários, 57% devido aos custos trabalhistas, e 39% citaram a 
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burocracia governamental e ambiental como barreiras. Entretanto, 71% 

acreditavam que a mão de obra poderia ser capacitada para reciclagem, sendo 

que a mecanização e padronização dos estaleiros (57%) e aquisição de Know-

How (35%) seriam importantes para aumentar a competitividade (OCAMPO e 

PEREIRA, 2019). 

 

4.2 FUNDO DA MARINHA MERCANTE 

 
De acordo com o sítio oficial (BRASIL, 2020b), o FMM é um fundo de 

natureza contábil, destinado a prover recursos para o desenvolvimento da 

Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, 

sendo administrado pelo Ministério da Infraestrutura (MINFRA), por intermédio do 

Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM). 

 

4.2.1 Legislação relacionada 
 

A Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004 (BRASIL, 2004b), estabelece que 

o AFRMM constitui fonte básica do FMM, sendo administrado pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; cria o CDFMM, órgão colegiado integrante da estrutura 

do MINFRA, que gerencia o FMM. 

Os recursos do FMM podem ser aplicados em apoio financeiro 

reembolsável mediante concessão de empréstimo, de acordo com os parâmetros 

elencados na figura 2. A Lei estabelece o BNDES como agente financeiro do 

FMM, e, nas condições fixadas pelo CDFMM, os bancos oficiais federais. 
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FIGURA 2 - APLICAÇÕES DO FMM, CONFORME ARTIGO 26 DA LEI 10.893/2004. 

 
FONTE: Brasil (2020a). 

 

A Portaria MT nº 253, de 03 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009), 

determina os procedimentos e as regras para a concessão de prioridade pelo 

CDFMM e para a liberação de recursos financeiros do FMM durante a execução 

dos projetos aprovados, além de abranger, em seus anexos, os modelos de 

documentos necessários para a concessão de prioridade e o acompanhamento 

dos projetos.  

Com similar importância, a Resolução do Conselho Monetário Nacional 
(CMN) nº 4.919, de 24 de junho de 2021 (BRASIL, 2021a), estabelece as 

condições financeiras aplicáveis às operações realizadas com recursos do FMM, 

como os prazos de carência e amortização, e as taxas de juros aplicáveis aos 

projetos, dentre outras definições. 

Ademais, existem outros dispositivos legais diretamente relacionados ao 

FMM, mas que são de importância secundária para este estudo, tal como: o 

Decreto nº 5.543, de 20 de setembro 2005 (BRASIL, 2005), que regulamenta 

dispositivos da Lei nº 10.893, de 2004, e o Artigo 17 da Lei nº 9.432, de 1997; o 

Decreto nº 5.264, de 10 de novembro de 2004 (BRASIL, 2004a), que dispõe 

sobre a competência, composição e funcionamento do CDFMM; a Portaria nº 11, 
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de 06 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016), que aprova alteração do Regimento 

Interno do CDFMM; o Decreto nº 8.257, de 29 de maio de 2014 (BRASIL, 2014), 

que dispõe sobre o AFRMM; e a Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997 (BRASIL, 

1997a), que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário.  

 

4.2.2 Fluxo de caixa 
 

Devido à grande demanda na indústria naval brasileira no século XXI, 

principalmente na primeira metade da década de 2010, o FMM executou vultosos 

repasses de recursos para financiamentos aprovados pelo CDFMM e contratados 

pelos agentes financeiros conveniados.  

Entre 2008 e 2020, foram financiados R$ 37,7 bilhões, destinados a 885 

embarcações e 16 estaleiros, cujo maior valor anual liberado foi de R$ 4,9 bilhões 

em 2015 (BRASIL, 2021f). Todavia, desde aquele ano, a demanda por recursos 

do FMM tem caído vertiginosamente, sendo que, em 2020, foram desembolsados 

R$ 0,35 bilhões (BRASIL, 2021f). Contudo, ao contrário da demanda por novos 

financiamentos, a arrecadação do AFRMM, principal instrumento gerador de 

recursos para o FMM, aumentou nos últimos anos (BRASIL, 2021d), gerando 

desiquilíbrio em relação à demanda por esses recursos, conforme pode ser 

constatado na figura 3, a seguir: 

 
FIGURA 3 - ARRECADAÇÃO AFRMM E LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELO FMM. 

 
FONTE: Própria (2021) com dados de Brasil (2021d) e Brasil (2021f). 



26 

 

4.2.3 Quantitativo de projetos financiados 

Entre 2007 e 2020, foram concluídos 901 empreendimentos financiados 

com recursos do FMM, sendo 769 embarcações construídas, 116 projetos 

relacionados ao reparo ou à modernização ou à conversão ou à jumborização de 

embarcação, e 16 estaleiros que foram construídos ou ampliados ou reformados 

ou modernizados durante o período analisado (BRASIL, 2021e). A figura 4 

apresenta esse conjunto de dados distribuídos anualmente, no qual fica 

constatado o recuo na quantidade de embarcações construídas a partir de 2016, 

em contrapartida ao aumento no número de empreendimentos finalizados 

relacionados ao reparo, à modernização, à conversão, e à jumborização de 

embarcações (BRASIL, 2021e). 

 
FIGURA 4 - QUANTIDADE DE PROJETOS CONCLUÍDOS COM APOIO FINANCEIRO DO FMM. 

 
FONTE: Própria (2021) com dados de Brasil (2021e). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Primeiramente, cabe esclarecer que diversas regulamentações e 

diretrizes relacionadas às atividades do setor naval não foram foco desta 

pesquisa, como as Normas da Autoridade Marítima (NORMAN), publicadas pela 

Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil; as relacionadas 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), as Normas Regulamentadoras (NR), que são disposições 

complementares à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);  os dispositivos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); as de competência da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), entre outras. 

Destaca-se que diversos instrumentos legais, que impactam diretamente 

na indústria de construção e reparação naval brasileira, estão em avaliação no 

Congresso Nacional no momento de elaboração deste estudo. 

Além do PL nº 1584, de 28 de abril de 2021 (BRASIL, 2021b), que 

apresenta uma proposta inédita de regulamentação das atividades relacionadas à 

reciclagem de embarcações no Brasil, observa-se a PEC nº 187, de 05 de 

novembro de 2019 (BRASIL, 2019), conhecida como “PEC dos Fundos”, que 

pode promover a extinção dos fundos infraconstitucionais, como o FMM (DIAS, 

2020), em tramitação no Senado Federal.  

Paralelamente, outros três Projetos de Lei têm potencial de causar grande 

impacto financeiro e tributário aos estaleiros brasileiros e ao mercado de 

navegação como um todo, a saber: o PL nº 2337, de 25 de junho de 2021 

(BRASIL, 2021g), que preconiza a revogação de incentivos fiscais à indústria 

naval relacionados a impostos e contribuições, como o Imposto sobre Produtos 

Industrializado (IPI), o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Imposto de Importação (II), 

em proposta apresentada em substitutivo ao texto original (VALENTE, 2021); o 

PL nº 3203, de 16 de setembro de 2021 (BRASIL, 2021h), que advoga pela 

extinção de benefícios fiscais concedidos a embarcações inscritas no Registro 

Especial Brasileiro (REB); e o PL nº 4199, de 13 de agosto de 2020, (BRASIL, 

2020c), denominado “BR do Mar”, que visa estimular o transporte marítimo de 
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cargas por Cabotagem, e versa, entre outras questões, sobre alterações na 

receita e nas regras de aplicação dos recursos do FMM (OLIVEIRA, 2021). 

Portanto, o desfecho da tramitação desses marcos legais poderia alterar a 

análise dos resultados apresentados neste estudo, todavia, estabelece 

oportunidade de ser desenvolvida a continuidade desta pesquisa, atualizando as 

percepções e constatações levantadas. 

Partindo dos dados expostos nos resultados deste trabalho, infere-se que 

a reciclagem de navios e assemelhados, como estruturas flutuantes e plataformas 

petrolíferas, têm potencial de ser um negócio viável no Brasil.  

Consistindo o FMM em ferramenta governamental que visa fomentar a 

indústria naval brasileira, entre outras aplicações, e tendo em conta o potencial 

reprimido de investimentos dos últimos anos, conclui-se como positiva a 

proposição da reciclagem de navios e assemelhados ser incluída no rol de 

projetos passiveis de apoio financeiro por esse fundo público. 

Para tal, é necessária a atualização dos instrumentos legais elencados no 

item 4.2 deste estudo, que são de competência do Congresso Nacional, da 

Presidência da República, do Ministro da Infraestrutura e do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), demandando dos atores envolvidos vontade política e trabalho 

síncrono e dos Stakeholders participação ativa no processo, caso este seja o 

interesse da maioria. 
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