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A Alemanha vai doar ao Brasil equipamentos para desmontar 11 milhões de geladeiras. O 
anúncio do acordo, feito no dia 18 do mês passado pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, levantou a questão da capacidade das empresas de dar um destino adequado aos seus 
produtos que chegam ao fim da vida útil. Até que ponto essa responsabilidade pode e deve ser 
assumida pelos empresários? E qual o papel do poder público e do cidadão comum? Segundo a 
associação Compromisso Empresarial Para Reciclagem (Cempre), da montanha de lixo gerada 
no país — sem considerar os detritos orgânicos —, em torno de 18% são reciclados. Em nações 
desenvolvidas, esse índice chega a 30%. Se ainda existe um longo caminho a percorrer, no 
entanto, os primeiros passos já estão sendo dados. Há no mercado bons exemplos de 
iniciativas de empresas que têm reduzido o volume de produtos no meio ambiente. 
 
Os equipamentos alemães serão usados na retirada do gás CFC de geladeiras antigas, com 
mais de dez anos. Refrigeradores mais novos não usam mais esse gás, que destrói a camada 
de ozônio e, pelo Protocolo de Montreal, do qual o Brasil é signatário desde 1990, deverá ser 
banido totalmente em 2010. A idéia de Minc é fazer uma concorrência, para que uma empresa 
receba os equipamentos, incentivando assim outros empresários a montarem suas recicladoras 
para esses e outros eletrodomésticos. A iniciativa está ligada ao plano do governo, ainda em 
estudo, de estimular a troca de geladeiras velhas de famílias de baixa renda por modelos 
novos, para reduzir o consumo de eletricidade (em cerca de 50%). 
 
O caso das geladeiras é um bom exemplo das dificuldades de ser dar um destino 
ambientalmente aceitável a um bem industrializado no Brasil. Segundo informações divulgadas 
pela Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (Abetre), o país tem cerca 
de 50 milhões de refrigeradores. A venda anual tem se mantido em quatro milhões de unidades 
e o cálculo é de que sejam descartados, no mesmo período, dois milhões desses 
eletrodomésticos. Apesar do grande volume posto para fora das cozinhas, o descarte está longe 
de ser o adequado. A geladeira tem o gás CFC tanto no compressor, como na espuma de 
poliuretano usada como material isolante (entre a estrutura metálica e a parte interna de 
plástico). Atualmente, apenas o primeiro gás, usado como refrigerante, é recolhido, e mesmo 
assim em pequena escala. O outro acaba indo para a atmosfera. 
 
O gás do compressor é aspirado nas assistências técnicas. Até hoje, só isso é feito no Brasil — 
diz Diógenes Del Bel, diretor executivo da Abetre, associação de empresas que representam 
83% do volume total de resíduos industriais tratados no Brasil. — O ideal é triturar toda a 
geladeira dentro de um ambiente fechado, para depois incinerar tudo. Mas, para isso, é 
necessário investir em coleta e instalações que façam esse trabalho, cuja tecnologia é 
complexa. Do contrário, a geladeira acaba caindo na reciclagem dos carroceiros. Quebra-se 
tudo a marretadas. Aproveita-se o aço, o plástico, em geral, não. Nesse processo, o gás acaba 
sendo liberado. Não basta só trocar o refrigerador, porque aí você tem um problema ambiental. 
Aí é que nós, da iniciativa privada, podemos dar nossa contribuição. E o governo quer induzir a 
criação de centrais de reciclagem pelo país. Na verdade, o esquema ainda está se desenhando, 
ainda se está decidindo qual será o papel de cada um, do consumidor, do fabricante etc. Hoje 
em dia não há uma política de destinação final dos refrigeradores, não há regras. Todas as 
iniciativas que existem são voluntárias. 
 
Editor da "Revista do meio ambiente" e do Portal do Meio Ambiente, o jornalista Vilmar Berna 
defende a adição dos gastos com reciclagem ao custo do produto. Com isso, diz, as empresas 
teriam uma obrigação maior de cuidar do destino final do que colocam no mercado. 
 
Quando eu compro um celular, tenho que pagar o custo da reciclagem. Você acha que faz isso 
quando compra um celular por um real? Que nesse preço está o custo de captar a matéria-
prima e descartar a bateria? Não. Para estimular o consumo, as empresas cobram um preço 
baixo, externalizando os custos da captação da matéria-prima na natureza e do destino final do 
produto. Ou seja, quem paga essa conta é a sociedade e o meio ambiente, já que esse celular 
vai parar no lixão — diz Vilmar. — Não interessa se o consumidor está conscientizado 
ambientalmente ou não, se a prefeitura tem coleta seletiva ou não. Isso é importante, sim. Mas 



a responsabilidade é da indústria. A empresa poderia criar mecanismos. No caso do celular, por 
exemplo, não se venderia outro se não se recebesse o antigo. 
 
Vilmar ressalta que o fato de o Brasil ser o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio 
não se deve a um alto índice de conscientização do consumidor, mas à existência de 
mecanismos econômicos que fizeram da atividade um negócio interessante. Segundo a 
Associação Brasileira de Alumínio, o país reciclou 96,5% de latinhas em 2007, o correspondente 
a 11,9 bilhões de unidades. Já de plástico rígido e filme foram reciclados cerca de 20%, contra 
uma produção de aproximadamente um milhão de toneladas, em 2006, o dado mais atualizado 
divulgado pelo Cempre. No mesmo ano, ainda de acordo com o Cempre, a reciclagem de 
embalagens de vidro ficou em 46%, contra uma produção de 890 mil toneladas. Embora elogie 
as iniciativas das empresas para reaproveitar seus produtos, Vilmar diz que ler esses índices ao 
contrário pode ser preocupante, pois se imagina que ainda restaria uma grande quantidade de 
resíduos sem destinação adequada. 
 
André Vilhena, diretor executivo do Cempre, afirma que as empresas devem mesmo assumir a 
responsabilidade pelo ciclo de vida de seus produtos. A associação, que reúne gigantes como 
Alcoa, Nestlé e a Gerdau, trabalha, entre outras formas, apoiando cooperativas de catadores e 
firmando parcerias com prefeituras. Segundo André, o mercado de reciclagem movimenta cerca 
de R$ 10 bilhões por ano e os investimentos podem ser ampliados, porém "dentro de um 
equilíbrio, com o compartilhamento de responsabilidade". Isso significa que outros setores da 
sociedade devem dar sua contribuição também. André cita quatro pontos importantes: o 
engajamento de mais empresas nesse movimento; um investimento maior por parte das 
prefeituras em coleta seletiva; maior participação do cidadão, que pode separar seu lixo e 
procurar cooperativas de catadores e algum tipo de compensação tributária. 
 
O produto reciclado deveria ter um tratamento diferenciado. O investimento na logística reversa 
de eletroeletrônicos, por exemplo, poderia contar com redução de DPI, no mesmo montante 
aplicado nesse sistema destinado a coletar e reintroduzir os materiais no ciclo produtivo. Como 
o Brasil tem dimensões continentais, o custo para se montar um esquema desses é muito 
grande — diz André. 
 
Tentar cuidar do ciclo de vida dos seus produtos é o objetivo de várias iniciativas de empresas 
pelo país. A Whirlpool informa que tem o purificador de água Brastemp. Ele é alugado pelos 
usuários e, quando precisa ser substituído, retorna para a empresa e é desmontado. Os 
diferentes resíduos são então destinados à reciclagem ou a outra forma de descarte que não 
agrida o meio ambiente. A Whirlpool faz ainda o recolhimento de embalagens de papelão, 
plástico e isopor dos eletrodomésticos Brastemp e Cônsul. Só este ano, até agosto, já foram 
18,5 toneladas, o que corresponde a 44% das mercadorias vendidas. 
 
A Tetra Pak trabalha para aumentar o índice de retorno de suas embalagens — a média de 
reciclagem está em 25%, mas há potencial para 45%. A empresa, que em 2007 produziu cerca 
de nove bilhões de unidades, lançou o site Rota da Reciclagem que usa a tecnologia do Google 
Maps. Basta o usuário digitar o seu endereço que o serviço mostra a localização e os contatos 
de três tipos de lugares perto de sua casa: cooperativas de catadores, pontos de entrega de 
material reciclável e lojas que recebem de volta embalagens Tetra Pak. A empresa também 
apoia as cooperativas cedendo prensas e outros materiais. Outra que está de olho no pós-
consumo é a Natura. A empresa lançou em Recife e São Paulo um projeto de recolhimento de 
embalagens dos seus produtos já usados. Para isso, os vendedores da Natura vão até as casas 
dos clientes e pegam o material, que é enviado para catadores e de lá segue para reciclagem. 
Só em Recife, em nove meses, foram 59 toneladas recolhidas. 
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