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Tentar acompanhar a evolução tecnológica não é fácil. Em velocidade cada vez maior, 
produtos que são top de linha hoje se tornam obsoletos em questão de meses diante de 
incessantes inovações.  
 
A redução no preço dos eletroeletrônicos também contribui para a substituição de dispositivos, 
que têm vida útil cada vez menor. Mas o que fazer com os equipamentos antigos? Essa é uma 
questão que já ocupa o pensamento de fabricantes e governos, mas que no Brasil, 
principalmente por falta de informação, não costuma tirar o sono de muita gente.  
 
Recheados de produtos químicos e metais pesados que oferecem alto risco de causar danos ao 
meio ambiente e à saúde humana, os componentes de dispositivos como computadores, 
celulares, monitores, TVs, baterias e uma série de outros necessitam de tratamento especial 
para serem descartados.  
 
Mas os locais preparados para esse tipo de procedimento ainda são escassos. Em todo o País, 
há apenas 16 aterros industriais licenciados para processar esse tipo de resíduo. A maior parte 
deles está concentrada em São Paulo.  
 
No País não há nem mesmo uma legislação específica para o tema e, apesar de o governo 
federal ter encaminhado à Câmara dos Deputados, ano passado, projeto de lei para tratar da 
questão, a matéria, que reuniu outros projetos semelhantes que estavam na Casa, ainda 
aguarda tramitação. Enquanto isso, o setor é parcialmente regulado por resoluções de órgãos 
da União e legislações estaduais ou municipais.  
 
Independentemente da regulamentação, ambientalistas e especialistas da área recomendam o 
máximo reaproveitamento de máquinas e peças como a melhor forma de reduzir o volume de 
resíduos e ainda ajudar instituições e pessoas que, de outra forma, continuariam à margem da 
tecnologia e seus benefícios.  
 
“O computador ampliou meus horizontes. Agora, estudo para fazer vestibular na área”, afirma 
Igor Rodrigues, de 17 anos, que aprendeu a trabalhar com máquinas recebidas pelo Comitê 
para Democratização da Informática (CDI) e hoje tornou-se estagiário da entidade, reciclando 
equipamentos usados que serão usados na inclusão digital de outras pessoas.  
 
Ritmo acelerado. Quatro toneladas por hora. Esse é, segundo estimativa da organização não-
governamental Greenpeace, o volume de lixo tecnológico produzido atualmente no mundo. E o 
problema tende a crescer em ritmo acelerado. O período médio de substituição e o preço dos 
eletroeletrônicos vêm caindo ano após ano, o que faz crescer o volume de resíduo tecnológico 
descartado.  
 
O assunto não diz respeito apenas aos países desenvolvidos, onde o poder aquisitivo permite 
que uma parcela maior da população tenha acesso à tecnologia. Também faz parte do dia-a-
dia de países em desenvolvimento, tanto pelo crescimento no consumo de eletrônicos como 
pela falta de controle e tratamento adequado do material descartado.  
 
No Brasil, onde o poder de compra da população é bem mais limitado, se comparado a países 
como Estados Unidos e os que integram a União Européia, foram vendidos 10,1 milhões de 
computadores novos ano passado. O dado é da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) e pode parecer pequeno diante dos 270 milhões de computadores 
comercializados no mundo no mesmo período, segundo a empresa de consultoria Gartner.  
 
Mas a venda de novos micros no País, ano passado, representa crescimento de 23% em 
relação a 2006, quando consumidores adquiriram outros 8,2 milhões de máquinas – o que, por 
sua vez, já representava um aumento de 45% se comparado a 2005.  
 



E a adesão aos eletrônicos não acontece apenas em relação aos PCs. Segundo a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), há aproximadamente 121 milhões de celulares ativos 
no Brasil. Em 2006, foram vendidos 990,8 milhões de aparelhos do tipo, crescimento 21,3% 
superior aos 816,6 milhões de telefones portáteis comercializados em 2005. O número é 
impressionante, mas conseguiu ser superado pelas vendas registradas ano passado, quando 
1,1 bilhão de novos celulares foram adquiridos pelos consumidores.  
 
Vida útil. O crescimento do número de eletrônicos no mercado não seria um problema tão 
sério se eles significassem novos consumidores com acesso à tecnologia. Mas não é o que 
ocorre. Dados da Abinee mostram que, juntos, os setores de telecomunicações, informática e 
eletrodomésticos representaram um faturamento de R$ 65,6 bilhões para a indústria em 2007.  
 
Mas o maior problema é que uma parcela considerável da população mundial não tem 
condições de comprar esse tipo de produto.  
 
Tanto aqui quanto no exterior, os novos aparelhos saem das lojas para substituir modelos mais 
antigos de pessoas que já possuíam dispositivo semelhante. Um exemplo é o caso das TVs. 
Apesar de 93% dos lares brasileiros terem TV, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mais de 10 milhões de novos aparelhos foram vendidos em 2006.  
 
Estimativas de entidades de defesa do meio ambiente e de empresas de consultoria ligadas ao 
setor de TI mostram que, em países desenvolvidos, o tempo médio de vida de um computador 
é de aproximadamente dois anos, antes da troca por um modelo mais novo.  
 
Em relação aos celulares, esse prazo pode cair para menos de um ano em países como o 
Japão. No Brasil, a troca não é tão constante. De acordo com a consultoria IT Data, brasileiros 
substituem o aparelho celular a cada dois anos, em média, enquanto os computadores são 
mantidos por até quatro anos em uso nas empresas e por uma média de cinco anos pelos 
consumidores domésticos. Mas a tendência é a redução desses prazos.  
 
“O uso da tecnologia está totalmente difundido entre as empresas, indústrias e consumidores 
domésticos. E isso gera um volume muito grande de resíduos perigosos”, observa Antônio José 
Guaritá, professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília (UnB) e diretor da 
Comissão de Gerenciamento de Resíduos Químicos da instituição.  
 
“O lixo eletrônico tem crescido no Brasil e essa é uma questão que deve ser tratada 
seriamente antes que se torne um problema grave”, diz Rogério Santanna, secretário de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, responsável pelo 
programa Computadores para inclusão, por meio do qual o ministério arrecada computadores 
usados de outros órgãos do governo para reaproveitamento em programas de inclusão digital.  
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