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podiam ser descartadas junto com os
resíduos domésticos.

A partir de novembro de 2010, esses
descartes deverão ser depositados em
postos de coleta providenciados pelos
fabricantes e os lojistas estarão obriga-
dos a montar esses postos de coleta e
armazenar adequadamente o que for
arrecadado. A indústria terá a obriga-
ção de recolher os produtos nos pontos
de venda e descartá-los de forma apro-
priada: em aterros sanitários licencia-
dos ou encaminhá-los para empresas
de reciclagem. Reciclar parece
ser a opção ecologicamente A
mais correta e também a mais
acessível. "Apenas uma peque- ,
na minoria dos municípios tem
aterros sanitários devidamente
licenciados para receber esses resídu-
os", diz Nilo Sérgio de Melo Diniz, da
Secretaria Executiva do Ministério do
Meio Ambiente (MMA).

Mesmo com a restrição, sob a ótica
do Conama, a coleta não deve exigir
grande esforço do comércio. "Se exis-
te uma estrutura logística que leva a
pilha para o estabelecimento comer-
cial, esse mesmo veículo pode ser usa-
do para coletar os produtos usados",
diz Gustavo Trindade, membro da
Câmara Técnica de Assuntos Jurídi-
cos do Conselho. Quem não cumprir
com as novas obrigações (previstas na
resolução 401 do Conama} será puni-
do pelo órgão ambiental competente,

com multas que variam de R$ 5 mil a
R$ 50 milhões, ou penalidades admi-
nistrativas, como interdição e embar-
go. Ninguém tem certeza de como as
novas normas serão implementadas -
só se sabe que a resolução existe e tem
força de lei. A expectativa de Trindade
quanto ao controle é um tanto tran-
quilizadora para os comerciantes: "A
fiscalização não estará centrada na pa-
daria, no bar da esquina ou no super-

mercado. A tendência é que ela se fixe
no fabricante", afirma.

O Ministério do Meio Ambiente
reforça essa visão ao lembrar que a
resolução atribui aos fabricantes e im-
portadores a necessidade de apresentar
ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis) um plano de gerenciamento
de pilhas e baterias usadas até novem-
bro deste ano, com procedimentos
que vão da coleta no ponto de venda
ao descarte final dos produtos - fica a
cargo do lojista apenas recebê-los do
consumidor. "Pilhas e baterias não
previstas na resolução, como de celu-
lar e laptop, vão merecer programas
de coleta seletiva pelos respectivos fa-
bricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes e pelo poder público",
diz Nílo Diniz. A propósito, esse tipo
de providência já se verifica em outros
segmentos produtivos, como dos pneus
velhos, das embalagens de agrotóxicos
e das lâmpadas fluorescentes usadas,
que têm sua destinação controlada pe-
los fabricantes. No caso das lâmpadas,
que têm uma "poeira fosforosa" nociva,
há legislações estaduais.

DE OLHO NO PÓS-CONSUMO
Ainda que na prática a fiscalização

deva ser mais rigorosa com a indús-
tria, a obrigatoriedade para os comer-
ciantes gera polêmica. Parte dos lojis-
tas entende que essa responsabilidade
deve ser atribuída ao fabricante, que
injeta o produto no mercado", afirma.
E o que se chama de responsabilida-
de pós-consumo, que na Europa já é
uma tendência e aqui tem o respaldo
do Conama. "Esse princípio diz que,
se estou realizando uma atividade
que gera lucro, tenho de arcar com a
destinação final do produto de forma
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ambientalmente correta", conceitua
Trindade.

"E uma resolução ambiciosa e difícil
de ser cumprida por todos os lojistas",
diz José Goldemberg, presidente do
Conselho de Estudos Ambientais da
Fecomercio. Ele acredita que a ação
coletiva, encampada por um grande
grupo de varejistas, seja uma solução
mais viável. Bom exemplo dessa tese é
o I Prêmio de Sustentabilidade da Fe-
comercio (ver quadro), que contem-
plara empresários que investem em
ações ambientais e responsabilidade
social, com foco na conscientização e
incentivo às idéias que conduzam às
relações sustentáveis de forma criativa
e permanente. A premiação seria uma
forma de dar mais visibilidade a tais
iniciativas e estimular outras.

Essa proposta, que demanda a co-
laboração entre os vários setores da
sociedade, é apoiada por Cláudio
Alonso, assessor de gabinete da Secre-
taria do Meio Ambiente de São Paulo
e representante do Estado na câmara
técnica que propôs a resolução 401 ao
Conama. "A fiscalização não pode, e
nem tem recurso humano, para cor-
rer de loja em loja e exigir que todos

tenham uma caixa de coleta", afirma.
Ele defende a adoção de campanhas
de conscientização pública, ou seja, a
iniciativa de diferentes agentes sociais
trabalhando juntos, e não a imposição
com uma resolução punitiva. "A pilha é
do consumidor. Eu não posso prendê-
lo se ele a jogar em lixo doméstico. Por
isso é preciso conscientizá-lo", afirma.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Nesse sentido, iniciativas privadas

e particulares mostram, há anos, que
é possível colaborar para o descarte
adequado desse material. Hassan Ali,
dono de uma loja especializada em
baterias no centro de São Paulo, re-

cebe os produtos usados dos clientes
e, uma vez por mês, repassa para um
terceiro, que leva para a reciclagem.
"Fazemos isso não porque nos obriga-
ram, mas por educação, porque sabe-
mos que a pilha faz mal", afirma. Se a
iniciativa de Ali é tímida - ele coleta
uma caixa pequena por mês-, algu-
mas empresas brasileiras já obtiveram
resultados de maior impacto. Em de-
zembro de 2006, o Banco Real criou
o Programa Papa-Pilhas, que já arre-
cadou 178,8 toneladas em todo o Bra-
sil (95,6 só no Estado de São Paulo),
em mais de 1.900 pontos de coleta.
As pilhas e baterias são transportadas
de forma segura até a Suzaquim, que



as recicla. A empresa tem porte para
transformar 250 toneladas de lixo ele-
trônico por mês, mas só usa 18% dessa
capacidade -540 toneladas por ano.
"Para as empresas, é interessante esse
tipo de iniciativa. Passa uma postura
institucionalmente simpática à popu-
lação", diz Alonso.

No mesmo caminho, a Drogaria
São Paulo criou seu próprio sistema de
coleta. Com 224 postos no Estado de
São Paulo, já recebeu 55 toneladas de
pilhas e baterias desde 2004. "Além do
benefício ao meio ambiente, gera uma
importante interação com a comunida-
de residente nos arredores das lojas e
promove a conscientização", afirma o
presidente da rede, Marcus Paiva,

RISCO DE VULGARIZAÇÃO
Tanto o Banco Real quanto a Dro-

garia São Paulo tornaram-se referên-
cias como receptores desse material.
Há lojistas que afirmam receber pilhas
e baterias dos clientes e encaminhar
aos postos de coleta da farmácia ou
do banco, normalmente próximos de
seu estabelecimento. E o custo dessa

iniciativa ecologicamente correta? A
Drogaria São Paulo se esquiva quan-
do indagada sobre o investimento,
mas considera um dispêndio irrisório.
Quanto ao Real, os números ainda de
2007 revelam que as ações em defesa
do meio ambiente demandaram uma
cifra de R$ 216 mil, sendo que o Papa-
Pilhas é apenas um dos programas
sustentáveis da instituição.

É o esforço coletivo sobre o qual fa-
laram Goldemberg e Alonso. "Se tiver
um posto de coleta a cada 200 metros,
a população terá uma referência. Mas
é um desperdício ter em todas as lo-
jas", afirma Alonso, da Secretaria do
Meio Ambiente de São Paulo. Segun-
do ele, se todo lojista coletar, cada
um terá um volume muito pequeno
de produto a ser encaminhado. "Não
pode vulgarizar. Um comerciante que
tem meia dúzia de pilhas por mês não
se sentirá incentivado", diz.

O problema é que nem todo mun-
do sabe onde despejar os produtos

usados. Em outubro, o Estado de São
Paulo organizou o "Mutirão do Lixo
Eletrônico", na esperança de receber
10 toneladas de produtos eletroeletrô-
nicos, baterias e pilhas. Teoricamente,
o evento aconteceria em apenas um
dia, mas saltou para uma semana, A
quantidade de materiais recolhidos
surpreendeu o governo: 50 toneladas
- uma mostra de que muitas pessoas
guardavam lixo eletrônico em casa
por não saber onde descartá-los. "Os
fabricantes deveriam fazer campanhas
e dar descontos por pilha devolvida,
como num programa de milhagem",
sugere um vendedor de pilhas.

Educar para não punir é sempre
melhor. A partir do ano que vem, o
comerciante terá que oferecer a co-
leta. Resta saber se o consumidor se
dará ao trabalho de levar pilhas e ba-
terias usadas na loja da esquina em
vez de atirá-las no primeiro cesto de
lixo, sob o único risco de ser punido
apenas pela própria consciência. &
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Text Box
Onus do lixo eletrônico, Comércio & Serviços, São Paulo, a. 20, n. 2, p. 32-35, abr/mai. 2009.




