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Nova legislação deve impulsionar o segmento de reciclagem de lixo eletrônico, composto 
por metais pesados 
 
Até o ano passado, quem se preocupasse com o destino de suas pilhas e baterias e 
procurasse tratamento adequado a esses materiais teria como alternativa os poucos postos 
de coleta disponibilizados de forma voluntária por redes de varejo, bancos e instituições 
públicas. O que pouca gente sabe é que, pela legislação vigente, depositar pilhas e baterias 
no lixo doméstico não representaria risco ambiental significativo. Certo de que os 
fabricantes deixaram de utilizar metais pesados (ou usavam em quantidades muito 
pequenas), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) não exigia tratamento 
diferenciado para o lixo eletrônico, dificultando o trabalho das empresas que fazem 
reciclagem desse material. 
 
Em novembro, essas regras mudaram. Depois de anos de discussão, o Conama publicou a 
Resolução n° 401, que estabelece a obrigatoriedade de recolhimento de pilhas e baterias 
em todos os pontos de comercialização, além de exigir dos fabricantes e importadores a 
destinação ambientalmente adequada do material recolhido. Com o lixo eletrônico separado 
do lixo doméstico, as empresas que fazem a reciclagem e reutilização já se animam com a 
expectativa de um maior volume de produtos a serem processados, dando mais força a um 
segmento cada vez mais valorizado por suas ações de responsabilidade ambiental. 
 
Sem uma legislação ambiental favorável, nos últimos 12 anos a indústria química Suzaquim 
ficou dependente da preocupação ambiental das empresas e, principalmente, da sociedade. 
Mesmo sendo uma das poucas no Brasil autorizadas a fazer a reciclagem de pilhas e 
baterias, a atividade ainda não se sustenta financeiramente, segundo afirma a gerente 
técnica comercial Fátima Santos. A empresa transforma os compostos químicos contidos no 
lixo eletrônico em oxido de sais metálicos, que podem ser usados como matéria-prima para 
a produção de colorifícios de cerâmica. Apesar da solução encontrada, os rendimentos com 
a reciclagem não cobrem os custos fixos do negócio. "Só posso continuar fazendo esse 
trabalho porque também fazemos tratamento de resíduos industriais. Se fosse para fazer 
uma unidade só para reciclagem, não seria sustentável", garante a gerente. 
 



Um dos problemas apontados por Fátima é justamente a falta de matéria-prima. Em média, 
a empresa processa 200 toneladas de lixo eletrônico por mês, valor que não chega a um 
terço da capacidade de processamento da indústria. "Por isso, os fabricantes que nos 
enviam as pilhas e baterias ainda têm que pagar para fazer a reciclagem, embora o custo 
hoje seja bem menor do que era antes. A expectativa é que, com o maior volume, esses 
custos diminuam ainda mais e quem sabe até recompensando quem recicla", explica. 
Segundo ela, a inviabilidade financeira é uma das razões para que poucas empresas se 
interessem pela reciclagem de pilhas e baterias no Brasil. 
 
De acordo com o relato do diretor de Responsabilidade Socioambiental da Associação 
Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), André Luis Saraiva, a mudança da 
legislação não tem relação direta com as pilhas certificadas (ou seja, que atendem aos 
limites máximos de mercúrio, cádmio e chumbo estabelecidos pelo Conama). O problema, 
conta Saraiva, é o grande número de pilhas falsificadas ou importadas ilegalmente, e que 
por isso não atendem às normas ambientais. "O Brasil consome por ano 1,2 bilhão de pilhas 
e, dessas, 34% são falsificadas. Cada uma contém 80 miligramas de mercúrio. Ou seja, por 
ano são quase 33 toneladas de metal pesado despejadas no solo", explica o diretor da 
Abinee. Outro problema, segundo ele, é que apenas 12,8% dos municípios têm aterro 
sanitário. Nos demais, as pilhas são jogadas em lixões, que não possuem o isolamento 
adequado para evitar a contaminação do solo. E para garantir que todas tenham o destino 
adequado, a medida vai valer para qualquer pilha e bateria. "Nesse novo contexto, a 
reciclagem de pilhas terá uma importância maior. Haverá também mais oportunidades para 
prestadoras de serviço de logística reversa, armazenagem e separação", aponta Saraiva. 
 
A criação de uma cultura de descarte adequado também anima o gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da multinacional Umicore, Ricardo Rodrigues. Apesar de 
trabalhar com a reciclagem de baterias recarregáveis e celulares, materiais que já são 
coletados através das redes de assistência técnica, Rodrigues ressalta que o desempenho 
depende da iniciativa do usuário, que precisa ser conscientizado sobre a maneira correta de 
fazer o descarte. Para incentivar a reciclagem, a Umicore participou no ano passado do 
Mutirão do Lixo Eletrônico, que coletou cerca de 10 toneladas de material através dos 
postos distribuídos por todo o Estado de São Paulo. 
 
Após armazenados adequadamente, os celulares e baterias são enviados de navio para a 
Bélgica ou Suécia, onde a Umicore possui fábricas que separam os metais contidos nos 
acessórios. O produto final pode ser vendido a outras empresas ou utilizado pela 
multinacional, que também é fabricante de matéria-prima para produção de baterias 
recarregáveis. O cobalto e níquel extraídos através do processo de reciclagem já 
correspondem a 40% dos insumos utilizados pela Umicore em seus diversos processos 
produtivos. 
 
Há mais de 140 milhões de usuários de celulares no País, segundo levantamento da Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações). E, por ano, entre 10% e 20% desses aparelhos 
são inutilizados. Com um mercado tão grande e pouco explorado, a quantidade de baterias 
enviadas pela Umicore para a Europa aumenta a cada ano: de 30 toneladas, em 2007, para 
cerca de 90 toneladas no ano passado. O valor do serviço, cobrado da empresa 
fornecedora, varia de acordo com os materiais contidos nos aparelhos do lote e suas 
cotações no mercado. Se os preços dos metais estiverem em um patamar acima do custo 
de reciclagem, a Umicore inclusive paga a diferença para o fornecedor. 
 
Grande exemplo 
 
Entre as empresas que fabricam baterias automotivas, reciclar virou um hábito tão 
consolidado quanto levar o vasilhame vazio na hora de comprar um novo galão de água. 
Segundo informações da Abinee, 40 fabricantes fazem a reciclagem de baterias exauridas, 
sendo que o índice de reaproveitamento chega a 98% do total de peças produzidas. Esse 
percentual foi atingido graças à adoção do sistema de troca "um para um" (para cada 
bateria nova fornecida às revendecloras, essas precisam devolver uma bateria usada para a 



fábrica). Para incentivar a troca, as empresas oferecem descontos de 20% para quem 
entrega sua bateria velha. "Se antes as pessoas jogavam as baterias em qualquer lugar, 
hoje ninguém mais faz isso, porque todos têm interesse no produto", comenta Sirivaldo 
José Barbieri, diretor comercial do grupo Pioneiro. Sediada na cidade catarinense de Treze 
Tílias, a fabricante de baterias possui um processo automatizado de reciclagem, que 
reaproveita o polipropileno (plástico), o oxido de chumbo e a solução eletrolítica em sua 
linha de produção (veja quadro). 
 
Além de cumprir a legislação vigente e contribuir para a redução do volume de lixo 
eletroeletrônico produzido, a reciclagem também ajuda a Pioneiro a resolver um problema 
enfrentado pelas fabricantes de bateria do Brasil: a necessidade de importar chumbo, já que 
o Brasil não é autossuficiente na produção desse metal. De acordo com Barbieri, a atual 
cotação do chumbo no mercado internacional (US$ 1,2 mil por tonelada, no final de janeiro) 
torna mais atrativa a importação do metal, se comparada aos custos de obter a mesma 
quantidade a partir da reciclagem, em média 20% mais cara. "Mas como já há uma parceria 
com os revendedores, não podemos simplesmente quebrar o ciclo de reciclagem e deixá-los 
de lado. Se hoje é mais caro, amanhã o preço pode mudar e precisaremos das baterias 
usadas", esclarece. Baseando-se na eficiência do setor de baterias automotivas, sugere que 
a prática de troca "um para um" seja adotada também com a aquisição de baterias para 
celular. Independente do retorno financeiro que a idéia possa gerar, o benefício ambiental 
compensaria qualquer exigência. 
 

 
 



 
 

 
HONORATO, Diogo. Bateria recarregada. Empreendedor, Florianópolis, ano 15, n. 172, p. 
26-28, fev. 2009. 
 
  


