
A o perderem a utilidade, PCs, te-
clados, impressoras, mouses,
hard disks e dríves, entre outros

cacarecos eletrônicos, tornam-se um
amontoado de lixo que oferece perigo à
saúde se não tiver destino ambiental-
mente adequado. O e-lixo, avisa o
Greenpeace, já cresce a um ritmo três ve-
zes mais rápido que o lixo convencional.
E com um agravante: em cada máquina
ou celular descartados de forma incorre-
ta, até 30 metais pesados como mercúrio,
chumbo, cádmio e cromo podem chegar
ao solo, contaminar lençóis freáticos e,
pouco a pouco, animais e seres humanos.

O desafio é mesmo grandioso, avisam
especialistas. De acordo com dados do
Centro de Tecnologia de Informação
Aplicada da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), a expectativa é de que o Brasil te-
nha 100 milhões de computadores até
2012, o equivalente a um PC para cada
dois habitantes. Em 2007, quando o país
contava com 38 milhões de máquinas, a
relação era de apenas um PC para cada
cinco brasileiros. "A progressão do des-

carte será geométrica e temos de nos an-
tecipar a ela", alerta Luiz Waldow, ex-
coordenador do primeiro Centro de Re-
condicionamento de Computadores
(CRC) do Brasil, em Porto Alegre.

A expansão, avisa, também será rápida
em outros ramos da indústria. Apenas
em 2008, a Anatel registrou a venda de 21
milhões de aparelhos celulares, totali-
zando 152 milhões de assinantes. Na ba-
teria de um aparelho celular, também
podem ser encontrados metais pesados
como mercúrio, cádmio, chumbo, litio e
níquel. Segundo a operadora Claro, até
80% das partes de um celular podem ser
reaproveitadas, mas apenas 2% dos brasi-
leiros destinam seus aparelhos usados
para a reciclagem.

"É justamente o ritmo rápido de des-
carte gerado por esse tipo de material
que exige a conscientização e a adoção
rápida de medidas", destaca Felipe An-
dueza, analista ambiental do Coletivo Li-
xo Eletrônico. Entre outras coisas, ele se
refere ao conceito de obsolescência pla-
nejada, a partir do qual os produtos ele-



tro-eletrônicos são desenhados para ter
uma vida útil cada vez mais curta por
meio do estímulo ao consumo de peque-
nas inovações incrementais, que muitas
vezes não fazem diferença no uso que as
pessoas dão a seus computadores.

A tendência é confirmada pelo
Greenpeace, cujos estudos indicam que a
vida útil dos computadores nos países in-
dustrializados já caiu de sete anos, em
1997, para apenas dois anos em 2005. No
Brasil, a expectativa da Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee) é de que o país acompanhe a
tendência mundial: já são três anos para
aparelhos celulares e três a cinco anos
para o uso comercial de computadores.

Para ilustrar a escala de uso desses ma-
teriais, uma ONG inglesa ergueu em Lon-
dres o Weee-Man, um boneco gigante
composto de eletrodomésticos, computa-
dores, celulares, impressoras e videoga-
mes, entre outros cacarecos digitais que
respondem por toda a sucata eletrônica
gerada por um britânico médio ao longo
da vida: 3,3 toneladas. Os construtores,
contudo, já alardeiam a necessidade de
um boneco maior. A nova estimativa é de
que uma pessoa nascida em 2003 e que
viva até 2080 gere pelo menos oito tone-
ladas de lixo eletrônico.

"A fabricação de um computador exige
pelo menos dez vezes mais a sua mas-
sa em combustível fóssil e produtos
químicos. Um simples chip eletrônico,
menor que a unha de um dedo míni-
mo, exige 72g de substâncias químicas
e 32 litros de água para ser produzido",
alerta o professor do Instituto de Quí-
mica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Júlio Afonso.

Reciclagem - Boa parte dos subpro-
dutos gerados pelo descarte eletrônico
pode ser implementada novamente no
ciclo produtivo, avisam especialistas. Se-
gundo Afonso, 94% dos componentes
dos computadores podem ser reciclados
a partir do desmonte e da segregação dos
componentes principais. Os 6% não reci-
cláveis, segundo ele, correspondem a
componentes que contêm uma grande
junção de materiais de natureza química
e física bastante diversa, o que dificulta o
reaproveitamento.

A reciclagem dos eletroeletrônicos, por
exemplo, pode reduzir a necessidade de
extração de matérias-primas como ferro,
alumínio, combustíveis ou metais pre-
ciosos como ouro ou prata, bem como in-
gredientes tóxicos indispensáveis para a
produção da maioria dos componentes

Guia de Eletrônicos Verdes

Desde 2006, o Greenpeace divulga o 'Guia
de Eletrônicos Verdes', indicando os fabri-
cantes que demonstram maior preocupa-
ção com a sustentabilidade do sistema, e
que têm programas de recolhimento de
aparelhos descartados ou substituem ma-
teriais por outros menos poluentes.
De acordo com a última versão da lista,
publicada este mês, a Nokia lidera o
ranking, com uma pontuação de 7,3 (nu-
ma escala que vai até 10). A Sony Ericson
fica muito próxima e é a única empresa a
ter pontuação completa em todos os crité-
rios relacionados a elementos químicos tó-
xicos. No 3° lugar está a Toshiba, que corre
o risco de perder pontos se não conseguir
cumprir o compromisso de comercializar
novos modelos de todos os produtos ele-
trônicos sem PVC e retardadores de cha-
mas bromados (BFR, sigla em inglês) até
1° de abril. A Philips ficou em 4° e a Apple
subiu do 9° para o 5° lugar.
A Sony ganhou pontos devido à redução
de 17% nas emissões de gases do efeito
estufa realizada entre 2000 e 2008. A em-
presa aumentou em 2,5% o uso de reno-
váveis em 2009, tendo agora 8% do con-
sumo energético vindo de fontes limpas.
Ela também apresenta vantagens por uti-
lizar 17 mil toneladas de plásticos recicla-
dos anualmente em vários produtos, re-
presentando 10% do utilizado em 2008.
A Samsung caiu do 2° para o 7° lugar por
não eliminar os BFRs em todos os seus
produtos até janeiro de 2010. Apenas os
últimos modelos dos seus telefones celu-
lares não possuem substâncias tóxicas,
tendo estabelecido janeiro de 2011 como
prazo para removê-los de todos os novos
modelos de notebooks e ainda não tem
estimativas para as TVs e equipamentos
residenciais. A Lenovo e a Nintendo conti-
nuam no final da lista.

elétricos presentes nesses produtos. En-
tre eles, metais pesados como cádmio,
mercúrio, chumbo e bromato, que dei-
xam resíduos letais no corpo, no solo e
em cursos de água. "Os eletrônicos não
foram desenhados para serem reciclados



PIONEIRO no Brasil, CRC-Cesmar, localizado em Porto Alegre (RS),
já recondicionou mais de quatro mil computadores desde 2006

-e só a separação dos materiais já é cara.
Hoje, nem o Brasil nem a América Latina
têm estrutura para reciclar todo seu lixo
eletrônico", alerta Felipe Andueza.

Outra solução é o recondicionamento
das máquinas. O Projeto "Computadores
para Inclusão" é hoje a principal inicia-
tiva do Governo Federal nesta direção.
Trata-se de um programa nacional de
recuperação de computadores usados,
doados pelas iniciativas pública e priva-
da, recondicionados por jovens de baixa
renda em formação profissionalizante e
distribuídos a telecentros, escolas e bi-
bliotecas de todo o território nacional.
Das peças e carcaças de cada quatro
computadores que chegam aos Centros
de Recondicionamento de Computado-
res (CRCs), um é recondicionado.

Até agora, o projeto doou cerca de 7 mil
computadores a mais de 500 iniciativas
de inclusão digital de todo o país entre
escolas públicas, bibliotecas e telecen-
tros. No caso, os componentes que os
quatro CRCs instalados no Brasil não con-
seguem aproveitar são destinados a ofi-
cinas de robótica, artesanato e metareci-
clagem. As carcaças e materiais reciclá-
veis, como plásticos e metais, são envia-
dos a cooperativas de catadores. Os resí-
duos potencialmente tóxicos, como os tu-
bos de imagem, têm destinação ambien-
talmente certificada.

Legislação - No momento, a única lei
que trata de recolhimento de material

eletrônico no Brasil é a Resolução 257,
do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama), de 1999, que atribui
aos fabricantes ou importadores de
pilhas e baterias a responsabilidade
por sua disposição final, em função do
perigo e dos níveis de metais tóxicos
que eles apresentam. Em âmbito es-
tadual, a exceção é São Paulo, cuja Lei
13.576 institui normas e procedimen-
tos para a reciclagem, gerenciamento
e destinação final de lixo tecnológico.

A expectativa é de que o marco legal
para o setor, em debate no âmbito da
Política Nacional de Resíduos Sólidos,
siga o modelo europeu. Em vigor desde
janeiro de 2003, uma diretiva da União
Européia que regulamenta o trata-
mento de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrônicos (REEE) também
obriga os fabricantes a se responsabili-
zarem por todos os aparelhos produzi-
dos, incluindo seu descarte.

A recomendação dos especialis-
tas, portanto, é que o consumidor le-
ve seu resíduo eletrônico para um
posto de venda de qualquer fabri-
cante ou operadora, onde o mate-
rial, ao menos em tese, será encami-
nhado para armazenamento seguro.
"Não existe legislação que obrigue o
fabricante, mas é uma forma de já
pressioná-lo para isso. O importante
é que o usuário tente dar uso ao
equipamento antes, sempre que
possível", sugere Felipe. •

Nos lixões ou aterros sanitários,
expostos ao sol e à chuva, os resí-
duos eletrônicos se oxidam e se
rompem; os metais pesados atin-
gem os lençóis freáticos, córregos
e riachos. Dependendo do nível de
exposição, podem entrar nas ca-
deias alimentares por meio da in-
gestão da água ou de produtos
agrícolas irrigados com água con-
taminada. Conheça, abaixo, o efei-
to de algumas destas substâncias:

Mercúrio
• Distúrbios renais e neurológicos,

mutações genéticas, alterações
no metabolismo e deficiências
nos órgãos sensoriais (tremores,
distorções da visão e da audição).

Cádmio
• Agente cancerígeno, teratogêni-

co e pode causar danos ao siste-
ma nervoso. Acumula-se, princi-
palmente, nos rins, fígado e nos
ossos; provoca dores reumáticas
e miálgicas, distúrbios metabóli-
cos que levam à osteoporose,
disfunção renal e câncer.

Chumbo
• Gera perda de memória, dor de

cabeça, irritabilidade, tremores
musculares, lentidão de raciocínio,
alucinação, anemia, depressão, in-
sônia, paralisia, salivação, náu-
seas, vômitos, eólicas e atrofia.

lítio
• Base de baterias, afeta o siste-
ma nervoso central, gerando visão
turva, ruídos nos ouvidos, verti-
gens, debilidade e tremores.

Bióxido de manganês
• Usado nas pilhas alcalinas, pro-

voca anemia, dores abdominais,
vômitos, crises nervosas, dores
de cabeça, seborréia, impotên-
cia, tremor nas mãos, perturba-
ção emocional.
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