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Empresas e universidade estão preocupadas com o destino do lixo eletrônico e investem em 
seu reaproveitamento 
 
Com destino ainda indefinido, computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos fora 
de uso costumam ser descartados de forma inadequada. Normalmente, vão parar no lixo 
doméstico ou em sucateiros sem licença ambiental que os desmontam sem os cuidados 
apropriados. Em bom estado, podem ser reformados para projetos de inclusão digital. 
Inutilizados, começam agora a ser aproveitados por empresas de reciclagem. Mas não é um 
serviço fácil, porque o lixo eletrônico não é um resíduo normal, é perigoso e contém elementos 
tóxicos. 
 
Inaugurado no final do ano passado, o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática 
(Cedir) da Universidade de São Paulo (USP) tem capacidade para receber 500 computadores e 
outros materiais eletrônicos por mês e, caso não possam ser reaproveitados, desmontá-los. As 
peças são separadas por tipo de material e vendidas para empresas de reciclagem que 
começam a ser criadas em São Paulo. 
 
Mas o mais importante do centro é que ele estuda o que fazer com esse material. "Nosso 
objetivo é realizar pesquisas para a reciclagem do lixo eletrônico e o treinamento de pessoas", 
diz a diretora do centro, Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. Ela conta que o programa 
ganhou tanta visibilidade que já está em expansão. Muitas universidades federais estão 
interessadas na sua implantação. 
 
Laboratório de sustentabilidade 
 
Por enquanto, o Cedir está na fase de recebimento de material da própria universidade e 
prospecção de futuros destinatários. A idéia é vinculá-lo ao prédio vizinho, do Departamento 
de Computação e Sistemas Digitais da Politécnica, na Cidade Universitária, para a criação do 
Laboratório de Sustentabilidade. 
 
A diretora do Cedir esteve na semana passada no Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
para mostrar aos pesquisadores americanos o trabalho pioneiro que está sendo realizado na 
USP. Segundo explicou, não há um centro de descarte semelhante nos Estados Unidos, mas os 
problemas são os mesmos. Para se ter uma idéia, os resíduos eletrônicos já representam 5% 
de todo o lixo produzido pela humanidade ou 50 milhões de toneladas. E, segundo o 
Greenpeace, cresce a um ritmo três vezes mais rápido que o lixo convencional. 
 
Serviço pioneiro 
 
Em contrapartida, o setor de reciclagem desses materiais só agora começa a se organizar no 
Brasil. Surgem empresas, que só podem atuar com autorização de órgãos ligados ao meio 
ambiente, dedicadas a desmontar ou transformar os equipamentos, evitando que materiais 
tóxicos contaminem o meio ambiente. Seguem mais ou menos o mesmo padrão: a sucata é 
recebida, passa por triagem, separação, trituração e o resultado final é encaminhado para a 
indústria ou para exportação. 
 
Plásticos e metais podem ser utilizados como matéria-prima de bandejas de 
microprocessadores, telhas e peças automotivas; o vidro dos scanners para verniz de 
cerâmicas; os fios de cobre dos motores são fundidos para novo uso industrial. 
 
A Suzaquim, na Grande São Paulo, por exemplo, é especializada em tratamento de pilhas e 
baterias, a partir das quais obtêm resíduos para a produção de óxidos e sais metálicos para 
indústrias químicas, de tintas e cerâmica. A Umicore, por sua vez, fornece produtos de alta 
tecnologia para os mercados automobilístico, químico, petroquímico por meio do refino e 
reciclagem de metais. Muitas empresas mandam as placas para o exterior, onde empresas 
retiram metais preciosos. 



A Descarte Certo, que presta serviços para fabricantes, firmou parceria com o Carrefour. Quem 
compra eletrodomésticos (incluindo computadores) ou quer se livrar de um produto que não 
usa mais, paga uma taxa extra para dispor do serviço. A empresa fornece a certificação de 
reciclagem explicitando que o material contendo substâncias tóxicas não vai parar em um 
aterro a céu aberto.  
 

 
 
Avança campanha de descarte de pilhas e baterias de celulares 
 
Se as ações para reciclagem de produtos eletrônicos ainda são incipientes, cresce a 
disseminação de práticas para coleta de pilhas e baterias. Tudo começou em 2004, com a 
coleta feita nas lojas da Drogaria São Paulo. Dois anos depois, surgiu o Programa Papa-Pilhas 
do então Banco Real, que foi estendido ao Real/Santander. A idéia deu tão certo que, antes 
exclusivo das agências do banco, agora o programa está sendo adotado por empresas em 
parceria, entre elas, a Gerdau, a 3M e a Votorantim. Em 2009, o Santander coletou 155,5 
toneladas de material em 2.068 pontos de coleta em todo o Brasil, um volume quase 23% 
maior do que no ano anterior. As pilhas, carregadores e aparelhos celulares são retirados 
mensalmente pela ADS, empresa de logística que transporta o material para a Suzaquim. 
Empresas como a Sony, Nokia, Motorola, Tim, Claro e Vivo também possuem serviço de 
recolhimento. 

 
 

 

 
 



 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19. 


