
Somente 2% das baterias
dos mais de 100 milhões
de celulares no Brasil foram
reciclados em 2008.
Entenda como o processo
de reciclagem é complexo e
porque a sua bateria ainda
vai precisar viajar o mundo
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celulares e carregadores de
bateria e pilhas. Depois de
conversar com um funcionário
da operadora e assinar alguns
documentos, ele coloca o saco
dentro do furgão onde estão
alguns compartimentos no
formato de grandes cubos. Ali
começa a viagem da reciclagem.
Ela vai se livrar de 70% da
emissão de dióxido de carbono
(CO2) causada pelos celulares.

Os dados são da empresa
Umicore, especializada em
reciclagem de eletrônicos. O
lixo eletrônico, principalmente
baterias de celulares e outros
tipos, não pode ser jogado em
depósitos de lixo comuns. Se
for, ele contamina o lençol
freático, riachos, rios e
córregos. O consumo dessa
água contaminada ou a
simples irrigação agrícola
podem causar ao ser humano
danos irreversíveis, como
câncer, manchas na pele e
outras doenças.

Por tudo isso, o processo de
reciclagem é necessário. Mas
também é extremamente

complexo e caro, uma das razões
pela qual somente 2% das
baterias dos mais de cem
milhões de aparelhos em
circulação no País foi reciclada
no ano passado. Evidentemente,
a principal razão não é o custo e,
sim, a cultura da sociedade. O
brasileiro não está consciente
de que deve reciclar o celular.
Se soubesse, não só dos danos,
mas de quanto o processo é
complexo, talvez desse mais
valor para a estrutura que foi
criada para que ele se livre
daquele aparelho ou bateria
que não tem mais utilidade.

O furgão que para em
frente da loja de celulares foi
escolhido porque o carro que
coleta esse lixo tóxico não pode
ser aberto. Além disso, os
cubos dentro do furgão
também são hermeticamente
fechados. Mas isso é somente
o início da viagem.

Material conferido,
documentos idem, o motorista
segue para São José dos
Campos, cidade do interior de
São Paulo, onde fica a sede da
GM&C Logística. A viagem de
90 quilômetros da capital
paulistana leva o material para



que ele primeiramente possa
ser separado. Assim que é
retirado dos tambores, a
bateria vai para um lado e o
corpo do celular para o outro.
Uma segunda separação é feita
para garantir que os materiais
não se misturem. Assim, a
bateria de níquel metal hidreto
fica com bateria de níquel
metal hidreto e o mesmo
acontece com o níquel cádmio
e o lítio. Cada uma no seu
grupo químico. Com essa
segunda separação, as baterias
são identificadas e embaladas.

O restante do celular é
triturado. Em uma nova
embalagem plástica especial, o
material é colocado em um
caminhão equipado com
tambores para o transporte dos
materiais especiais e o carro
que faz a coleta nas lojas leva
tudo para a Umicore, que fica
no município de Guarulhos.
Na fábrica brasileira da
Umicore, o caminhão com 500
quilos de material estaciona no
pátio. Recebido e novamente
conferido por funcionários,
é levado a um galpão com
tamanho aproximado de
uma quadra de tênis.

Ali, as baterias são
armazenadas em recipientes
gigantes de formato cilíndrico,
mais uma vez hermeticamente
fechadas, chamados de
bombonas. As pessoas
que as manuseiam usam
equipamentos de proteção
industrial, como luvas, capacetes
e roupas impermeáveis.

Por ser de materiais
químicos diferentes, cada
tipo de bateria recebe um
tratamento diferente (mesmo
porque as de cádmio e níquel
precisam de uma autorização
especial do Ibama). Todo o
material fica guardado no
galpão até atingir o volume de
uma tonelada. Após o preparo
dos recipientes, com uma nova
conferência dos dados o
material é encaminhado ao
porto mais próximo. Em São
Paulo, é o porto da cidade de
Santos que recebe as bombonas.

Dentro do navio, o material
inicia a mais longa parte de sua
viagem da reciclagem. Aquele
lixo, antes largado em algum
canto de sua casa, agora cruza
o Oceano Atlântico rumo à
Europa. São aproximadamente
21 dias de trajeto.

O material aporta no porto
belga da Antuérpia e ruma
para a cidade de Hoboken,
a poucos quilômetros dali. É
recepcionado e inspecionado
por profissionais que separam
os carregadores, acessórios
e as carcaças dos celulares.
Esses materiais mais inocentes
terminam ali o trajeto.

O restante prossegue
na jornada. São as baterias
recarregáveis e as pilhas,
que deixam a Bélgica rumo a
filial da Suécia, localizada em
Hofors, a 200 quilômetros de
Estocolmo. É ali o destino final
do material nocivo que saiu
de lojas de operadoras
do mundo inteiro.

Esse material viaja tanto
porque há em Hofors um
equipamento muito especial.
Quando chegam lá, as baterias
podem ser depositadas nesse
forno sem precisar de qualquer
processamento. O processo tem
o nome francês de VaPeas
e é patenteado pela Umicore.

O forno transforma os gases
tóxicos em gases inertes, sem
elementos danosos, os filtra
para verificar a presença de
impurezas e os envia para uma
câmara isolada. "Todo o material
é aproveitado", diz Ricardo
Rodrigues, gerente de
desenvolvimento de negócios
da Umicore no Brasil. A parte
plástica das baterias vira fonte de
energia e alimenta o próprio
forno. O restante vira
matéria-prima para novas
baterias e o que sobra ainda é
usado como agregado para
concreto.

Em troca de toneladas de
lixo, as operadoras recebem um
Certificado de Destruição e
Reciclagem, no caso de celulares,
e o Certificado de Reciclagem
para baterias recarregáveis.

Depois de separados, tanto
o material que foi reciclado em
Hoboken quanto o de Hofors
é encaminhado à filial coreana da
Umicore. Lá se transformam em
novos celulares, baterias
recarregáveis, brinquedos e
bijuterias. Agora é esperar que
esses produtos não sejam jogados
em um lixo qualquer e que, no
futuro, embarquem mais uma
vez na viagem da reciclagem. 
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