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Tudosetransforma

Tuvaluéapróximavítima

Leieuropeiaé tidacomomodelo

SPdeverápropror
‘créditodereciclagem’

Muitos aparelhos não podemser
simplesmente jogados fora. Além
dodesperdício de umaparelho
que ainda poderia ser usado, há o
risco de contaminação ambiental.
Enquanto os aparelhos estão em
uso, esses elementos nocivos não
apresentam riscos,mas depois
que o aparelho é desmontado de
forma indevida, elementos conta-
minantes escapam.

Celular:
desbloqueie o aparelho
na operadora e doe-o.

PC/notebook:
Se ainda puder ser usa-
do, formate-o, instale um

sistemaoperacional gratuito, co-
mooUbuntu, e doe-o. Se for jogá-
lo fora, veja se algumaassistência
técnica aceita o aparelho.

TV/Monitor de tubo:
Doe. Se o defeito for irre-
mediável, procure um

centro de reciclagemadequado.
Caso não haja nenhumpor perto,
leve o aparelho a umaassistência
técnica. Alguns fabricantes reco-
lhemos aparelhos e os descartam
de forma apropriada.

TV/Monitor
de LCDou plasma:
Doe. Se o aparelho não

funciona, vale o procedimento das
TVs de tubo. Apesar demenos
nocivas, as telas de LCDantigas
usam lâmpadas demercúrio.

Eletrônicos emgeral
(MP3, videogames, etc.):
Se eles estiveremobsole-

tos, podemser doados.Na hora
de descartá-los, retire as baterias
(se houver) e jogue-os no lixo co-
mum.Como são basicamente fei-
tos de plástico e as placas e com-
ponentes são pequenos, o dano
ambiental tambémserámenor se
comparado a umequipamento
grande.

Pendrive/cartão
dememória:
Aquantidade decompo-

nentes épequena. Sepuder des-
montá-los, retire os invólucrosplás-
ticos edescarte-osdesmontados.

Alegislaçãoeuropeiaquere-
gula o descarte de eletrôni-
cos usados está servindo de
base para o desenvolvimen-
to de uma regulamentação
semelhante em Minas Ge-
rais.Oprojeto vemsendo to-
cado pela Fundação Esta-
dualdoMeioAmbientedoEs-
tado e deverá ficar pronto
ainda neste ano.

O órgão também preten-
deapresentarapropostapa-
ra ser discutida no grupo de
trabalho que trata do assun-
to no Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama),
paratentarchegaraumcon-
senso nacional sobre o des-
carte de lixo eletrônico.

Conhecida como diretiva
para o lixo de equipamentos
eletroeletrônicos (Waste
Electrical and Electronic
Equipment–ouWEEE,nasi-
gla em inglês), a legislação é
vistacomoumadasmaiscom-
pletas e pioneiras nomundo.
Emvigordesde2003,restrin-
ge o uso demateriais tóxicos
na produção de eletrônicos e
cria um sistema conjunto de
coleta e reciclagem.

Apesar disso, apenas um
terço do lixo eletrônico vem

sido tratado corretamente na
Europa. Uma revisão está sen-
dopropostaparatentarestabe-
lecermetasmais severas. Uma
dasideiaséestabelecerquepaí-
ses da União Europeia anual-
mente destinem para recicla-
gem ou reutilização 65% de to-
dos os eletrônicos vendidosnos
dois anos anteriores.

Deacordocomolevantamen-

todoGreenpeace,noGuiade
Eletrônicos Verdes, a pres-
são por melhores práticas
dos fabricantes de eletrôni-
costêmtidoresultadospráti-
cos.Acadaano,mais empre-
sastêmdeterminadoaretira-
da de materiais tóxicos da
produçãodeequipamentose
melhorado, aos poucos, a co-
leta de lixo eletrônico. ● F.S.
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VERDE–APanasonicéumadasempresasquecontamcomusinade reciclagem,que recolheaparelhosantigosnacasadoconsumidor

:FREDLEAL
:FILIPESERRANO
:JOCELYNAURICCHIO

●●●O arquipélago de Tuvalu fica a
mais demil quilômetros de Fiji,
na Oceania, e é uma dasmenores
nações independentes domundo.
O país tem uma das políticas am-
bientaismais evoluídas porque a
cautela é a única forma de prote-
ger seu território: são 26 km² de
ilhas amenos de 3metros do ní-
vel domar, emmédia. O principal

projeto de Tuvalu consiste em
se tornar, até 2020, o primei-
ro país domundo a utilizar
energia exclusivamente de
fontes renováveis. Atualmen-
te, o país de quase 12mil habi-
tantes usa geradoresmovidos
a diesel. Se o nível domar con-
tinuar subindo, Tuvalu fica ina-
bitável até 2050. ●

Sancionadaemjulhodesteano,
a lei estadual 13.576, que tornou
fabricantes,distribuidorese lo-
jistas responsáveis por reco-
lherequipamentosusadosedes-
tiná-los a empresas de recicla-
gem, ainda não teve resultados
práticos–nãoampliouodescar-
te correto de PCs, celulares e
TVs velhas no Estado de São
Paulo. Para colocá-la em práti-
ca,asempresasaguardamuma
regulamentação específica que
está sendo desenvolvida por
umgrupo técnico formadopela
Secretaria doMeioAmbiente e
porrepresentantesdaAssocia-
çãoBrasileira da IndústriaElé-
trica e Eletrônica (Abinee).

A ideia da Secretaria é que
as normas possam criar um ci-
cloeconômicoviávelparafabri-
cantes, empresas de recicla-
gem e os consumidores.

O coordenador de planeja-
mento ambiental da Secreta-
ria, Casemiro Tércio Carvalho,
responsável pelo projeto, pro-
põe que seja criada uma com-
pensação para as empresas de
reciclagem, um tipo de crédito
de reciclagem, semelhante ao
crédito de carbono.

Lojas que vendem produtos
eletrônicos ficariam obrigadas
a terpontos decoleta e os fabri-
cantes, responsáveis pelos pro-
dutos, pagariam créditos para

queempresasdereciclagemre-
colham e reciclem os equipa-
mentosusados.“Cadafabrican-
teteráa liberdadededefinirco-
morepassarocustoparaocon-
sumidor.Masaideiaéqueapes-
soaque trocadecelular trêsve-
zesporanotenhadepagarmais
por isso”, afirmaCarvalho.

O coordenador vai apresen-
tar a proposta para o Conselho
Nacional do Meio Ambiente
(Conama)durante a reuniãodo
grupo de trabalho em resíduos
de equipamentos eletroeletrô-
nicos,nestasemana.“Seconse-
guirmos criar uma resolução
comoConama,ocréditodereci-
clagempoderávalerparaoBra-
sil todo,oqueémaisinteressan-
te para os fabricantes”, diz.

O diretor de responsabilida-
de ambiental da Abinee, André
Luís Saraiva, responsável pela
interlocução como governo so-
bre o tema, apoia a iniciativa.
“Pode haver uma série de ga-
nhos no processo de recicla-
gem. O fabricante pode deixar
explícitoparaasempresasreci-
cladoras quais são as possibili-
dades de reciclagem de cada
produto ”, afirma.Mas ele tam-
bémpropõequeasempresaste-
nham incentivo para reciclar
equipamentosvendidosnomer-
cado cinza, sem nota fis-
cal. ● F.S.
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Oacúmulodepeçasdeapare-
lhoseletrônicosdescartados
jásoma5%detodoo lixosóli-
do produzido no mundo, de
acordo com o Greenpeace.
Estenúmeroépraticamente
igual à quantidade de plásti-
co despejada no meio am-
biente. O agravante é que o
lixo eletrônico cresce cerca
de 5% ao ano – até três vezes
mais que a média de todo o
lixo produzido.

O tema será discutido na
Conferência da ONU sobre
Mudança Climática que
acontecenomêsquevemem
Copenhague, naDinamarca.
E não é só o destino final dos
aparelhos eletrônicos que
ocupa a pauta da reunião: o
rastro de carbono deixado
pela fabricação e utilização
desses eletrônicos também
preocupa.

Desde2008aAppleofere-
ceemseusiteestudosatuali-
zados sobre o impacto am-
biental de cada um de seus
produtos. A empresa revela
aindaquequase40%de todo
dano ao meio ambiente cau-
sado por eletrônicos aconte-
ce ainda na fase de fabrica-
ção, enquantopoucomaisde
50%dessapoluiçãosurgedu-
ranteoconsumodoproduto.

O Greenpeace mantém
um ranking das empresas
que menos agridem o meio
ambiente, liderado pela
Nokia. Inovações tecnológi-
cas, como o PC sem PVC da
HP, são premiadas, enquan-
to grandes empresas (como
oGoogle,quenãorevelaseus
níveis de emissão) são pres-
sionadas a oferecer maior
transparênciasobresuaspo-
líticas ecológicas.

Cada umpode fazer a sua
parte na reciclagem e enca-
minhamentodosequipamen-
tos obsoletos. Os aparelhos
quebradosdevemserdescar-
tados de forma responsável.
Jamais jogue pilhas e bate-
rias no lixo comum. Elas de-
vem ser descartadas em um
posto de coleta. Fabricantes
de celulares mantém esses
postos em hipermercados,
shopping centers e assistên-
cias técnicas.

Se o aparelho for peque-
no,retireoscomponentes in-
ternos e jogue a carcaça nas
lixeirasespecíficasparaplás-
ticos. As placas podem ser
descartadas em algumas as-
sistências técnicas, e como
possuem materiais valiosos,
podem ser direcionadas a
centros de reciclagem. ●
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 nov. 2009, Link, p. L2.




