
IZEM QUE UM CARRO ZE-
RO-QUILÔMETRO perde 
valor assim que deixa a 
concessionária. Do com
putador, pode-se afirmar 

que, quando ele deixa a linha de mon
tagem, provavelmente já está desa
tualizado. A diferença é que um carro 
tem valor de revenda, ainda que mais 
baixo. Já um PC antigo vale muito 

pouco. Tão pouco que muita gente 
nem tenta vendê-lo: joga direto no 
lixo. Esse fenômeno é comum nos 
países desenvolvidos, mas se engana 
quem acha que brasileiro não joga 
computador na lixeira. Em fevereiro, 
a Organização das Nações Unidas 
apontou o Brasil como o país emer
gente que mais gera lixo eletrônico 
per capita a partir de PCs. Os dados 

foram estimados, mas é fácil entender 
a equação. Em 2010, devem ser ven
didos 13,5 milhões de computadores. 
Numa conta otimista, considerando-
se um uso médio de cinco a oito anos 
para essas máquinas, pode-se esperar 
uma enorme quantidade de lixo ele
trônico em 2015. Mas nem é preciso 
olhar para o futuro para entender o 
problema. Quatro anos atrás, 19% dos 



domicílios urbanos tinham um com
putador de mesa. Em 2008, já eram 
27%. O número de computadores 
vendidos a cada ano subiu de 8,2 mi
lhões para 11,7 milhões nesse período, 
de acordo com a consultoria ITData. 
O Brasil é um dos maiores mercados 
de computadores do mundo. Logo vai 
ser também um dos líderes na produ
ção de lixo eletrônico, um problema 

ambiental que já é grave atualmente 
e tende a piorar com a digitalização 
dos países emergentes. 

No mundo, 40 milhões de toneladas 
de resíduos eletrônicos são geradas 
todo ano, mas apenas cerca de 10% 
são reciclados de forma apropriada. 
No Brasil, não existem dados confiá
veis sobre a reciclagem desse lixo, 
mas experiências mostram que a si

tuação é parecida. A operadora Vivo 
oferece um serviço de reciclagem de 
celulares em 3 400 pontos de coleta 
em lojas próprias e revendas. Do total 
de aparelhos trocados, porém, so
mente 5% são coletados. "Parte do 
que não é coletado deve estar guarda
da ou foi repassada a alguém", afirma 
Juliana Limonta, consultora de res
ponsabilidade socioambiental da Vi -



vo. Um estudo está sendo feito pelo 
Compromisso Empresarial para Re
ciclagem (Cempre, uma associação de 
empresas) e pelo Ministério do Meio 
Ambiente, com entidades do setor 
eletroeletrônico, para descobrir o des
tino dos equipamentos velhos. "Al
guns resíduos são jogados em lixo 
comum", diz André Vilhena, diretor 
executivo do Cempre. "Acabam em 
lixões ou são retirados por catadores." 
O grande problema desse cenário é 
que o manuseio errado dos equipa
mentos pode contaminar o solo e a 
água, conforme as peças se oxidam. 

LEGISLAÇÃO 
Leis para tratar o lixo eletrônico no 
Brasil começaram a ser criadas há 
apenas três anos. Em agosto, após qua
se 20 anos de discussão, foi sanciona
da a lei federal que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, definin
do o descarte de diversos tipos de lixo, 
entre eles o eletrônico. A lei tem dois 
aspectos importantes. Um é a obriga
ção de criar sistemas de logística re
versa, ou seja, um sistema que permi
ta a volta dos equipamentos ao setor 
industrial para ser reaproveitados. O 
outro é a definição de que a responsa

bilidade pelo descarte correto é com
partilhada entre fabricantes, distri
buidores, importadores e consumido
res. A lei ainda depende de regula
mentação, mas algumas empresas se 
adiantaram. Desde 2006, a Dell ofere
ce um sistema de coleta de eletrônicos 
e acessórios aos clientes brasileiros 
(não corporativos), agendada pela in
ternet. O cliente apenas embala o que 
tem para descartar e uma transporta
dora leva os resíduos para a recicla
gem. "Se o programa não fosse fácil, 
conveniente e gratuito, os produtos 
não seriam reciclados", diz Cintia Ga
tes, gerente de cumprimento ambien
tal da Dell para a América Latina. 

O mercado de empresas de recicla
gem, porém, ainda está engatinhando 
no país. Quando a Itautec criou seu 
programa de reciclagem, em 2003, 
não encontrou mão de obra especia
lizada para fazer o processo de des
montagem dos computadores e de
senvolveu um sistema dentro de casa. 
A empresa recolhe os equipamentos 
e os desmonta. Plásticos, vidros e pe
ças de alumínio, entre outros mate
riais, são enviados para recicladores 
brasileiros. "Do total recolhido, reci
clamos 97% no Brasil", diz João Car-
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los Redondo, gerente de sustentabili
dade da Itautec. Os 3% restantes cor
respondem às placas de circuitos 
impressos. Faltam no Brasil empresas 
que recuperem metais. A reprocessa-
dora belga Umicore tem uma filial 
brasileira que recolhe essas peças pa
ra reciclagem na Bélgica. "Ainda não 
há volume suficiente para fazer o pro
cesso de recuperação aqui", diz Ricar
do Rodrigues, gerente de desenvolvi
mento de negócios da Umicore. A 

empresa, que também recicla baterias 
e catalisadores, recupera até 17 tipos 
de metal, como ouro, prata, paládio, 
cobre e estanho, nos diferentes pro
cessos. Em 2009, a filial brasileira 
exportou 150 toneladas de baterias e 
resíduos eletrônicos. Neste ano, esse 
total deve aumentar 50%. 

As placas de aparelhos como tele
fones celulares e computadores con
têm metais valiosos. Cada quilo de 
celular, por exemplo, contém de 100 

a 150 miligramas de ouro, de 400 a 
600 miligramas de prata, de 100 a 130 
gramas de cobre, além de outros me
tais, materiais cerâmicos e plástico. 
Um estudo da Umicore aponta que a 
recuperação de metais no lugar da mi
neração representa um ganho de ener
gia de 70% e uma redução na emissão 
de C0 2 também de 70%. A Umicore 
sabe fazer essa conta: a empresa nas
ceu como mineradora. Hoje, apro
ximadamente 40% dos metais trans-
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formados em materiais vêm da reci
clagem de resíduos. Essa área de re
cuperação de metais representa 21% 
das receitas mundiais da Umicore, que 
somam 6,9 bilhões de euros. 

Mas as riquezas das placas escon
dem uma realidade não tão dourada: 
a dificuldade de fechar a conta da re
ciclagem. Nem todos os equipamentos 
contêm materiais de valor. "Precisa
mos pagar para reciclar monitores", 
diz Neuci Bicov Frade, gestora am
biental e técnica de informática do 
Centro de Descarte e Reúso de Equi
pamentos de Informática da Univer

sidade de São Paulo. A explicação é o 
baixo valor do vidro e a toxicidade de 
materiais como o chumbo usado nos 
antigos monitores e TVs de tubo. Isso 
exige investimento extra de quem 
quer reciclar. Os custos do programa 
de reciclagem da Itautec somam 1 mi
lhão de reais, mas o que se recebe com 
os materiais cobre apenas 56% desse 
investimento. Outro custo é o trans
porte. "A logística reversa é cara num 
país do tamanho do Brasil", diz Kami 
Saidi, diretor de operações e susten
tabilidade ambiental da HP. A empre
sa tem 55 centros de coleta espalhados 

pelo país. Quando o cliente mora lon
ge de uma dessas unidades, a coleta é 
feita em casa. Em 2009, a HP reciclou 
no Brasil 750 toneladas de plásticos, 
2 toneladas de baterias, 370 000 car
tuchos de tinta e 75 000 toners. Os 
cartuchos coletados são usados na fa
bricação de novas impressoras, com 
até 50% de plástico reciclado. 

Na Suíça, um dos países líderes 
mundiais em reaproveitamento desse 
tipo de lixo, o preço dos eletrônicos 
já embute uma taxa de reciclagem. 
"Não há no mundo um sistema com
pleto de reciclagem que não precise 
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ser pago", diz Heinz Böni, da área de 
tecnologia sustentável do Empa, ins
tituto suíço de pesquisa em tecnologia 
e ciência de materiais. Os recursos 
recolhidos na venda dos eletrônicos 
são gerenciados pela Swico, associa
ção com 550 fabricantes e importado
res. Todas as lojas de eletroeletrônicos 
do país são obrigadas a receber apa

relhos descartados, somando mais de 
6 000 pontos de coleta. O sistema está 
em vigor há 15 anos e coleta 15 quilos 
de resíduos eletrônicos por habitante 
por ano. Além da Swico, responsável 
pela coleta de lixo de informática, há 
associações semelhantes para eletro
domésticos, baterias e lâmpadas. Do 
total de e-entulho gerado no país, 

estima-se que entre 80% e 90% sejam 
reciclados. Nos Estados Unidos, onde 
a cada ano são jogados fora 206 mi
lhões de produtos de informática e 
140 milhões de celulares, a taxa de 
reciclagem fica entre 15% e 20%. 

Existe também um lado cruel do 
lixo eletrônico. Contêineres lotados 
de computadores, monitores e TVs 
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1992, controla os fluxos de resíduos 
perigosos, exigindo certificados que 
garantam a reciclagem correta do lixo 
eletrônico em caso de exportação — 
daí a tentativa de maquiar esses carre
gamentos como doação. 

Enquanto não se encontra uma so
lução global, tanto do ponto de vista 
da regulamentação quanto do desen
volvimento de tecnologias que gerem 
menos resíduos tóxicos, empresas 
vão lidando com o problema. Em Ita
tiaia, no Rio de Janeiro, a Xerox re-
manufatura máquinas usadas. Elas 
são pintadas, têm componentes subs
tituídos e voltam para o mercado. 
Entre os modelos de alto volume, 
100% das máquinas são reaproveita
das. Entre os de baixo volume, apro
veita-se uma a cada cinco ou dez 
usadas. "É economia para a Xerox, 
além de ser uma prática sustentável", 
diz Márcio Lassance, diretor execu
tivo de logística e distribuição e de 
facilities. A reciclagem também gera 
novos negócios. A Vertas, de Mauá, 
na região metropolitana de São Pau
lo, começou a reciclar resíduos tec
nológicos neste ano e planeja desen
volver um processo eletroquímico 
para recuperar metais. 

A paulista Descarte Certo atua na 
ponta do consumidor. A empresa ven
de um serviço de coleta e reciclagem 
nas lojas do Carrefour e pela internet 

têm sido enviados a países miseráveis 
na Africa e na Ásia sob a denominação 
de doação. "Muitas vezes, os equipa
mentos nem sequer funcionam", diz 
Casey Harrell, coordenador de cam
panha da área de lixo tóxico do Gre
enpeace. Os carregamentos são despe
jados em lixões, onde famílias inteiras 
se lançam no garimpo das peças para 
vender a recicladores. Por poucos dó
lares, elas desmontam e incineram os 
resíduos para a extração de metais, 

como o cobre dos cabos. O problema é 
que a fumaça é tóxica e o contato dos 
equipamentos com o solo pode conta
minar lençóis freáticos. "Esse lixo ge
ralmente é enviado para onde há pou
ca restrição ambiental", diz Harrell. O 
Greenpeace mapeou algumas rotas 
costumeiras desse tipo de carrega
mento. Uma delas vai de Londres a 
Lagos, na Nigéria. Outras vão dos Es
tados Unidos a Guyiu, na China. A 
Convenção da Basileia, assinada em 

como se fosse uma garantia estendi
da. A Descarte Certo recicla desde 
celular (9,90 reais) até geladeira 
(152,90 reais). Não é barato. Mas Lu
cio Di Domenico, um dos fundadores 
da companhia, tem a resposta na pon
ta da língua: "Cada família gasta, em 
média, 30 reais por mês em impostos 
para a coleta de lixo comum". Ao que 
tudo indica, quem for responsável 
com seu lixo eletrônico pode se pre
parar para um aumento na conta. 
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Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 86-92, nov. 2010.




