
O avanço tecnológico tem pro-
vocado o surgimento de uma va-
riedade maior de produtos ele-
troeletrônicos, cuja consequên-
cia, pelo volume, é o impacto di-
reto no meio ambiente. O pro-
blemanão está nos novosmode-
los, mas sim no destino dado
aos antigos produtos. “Pormui-
tas vezes não terem um descar-
te correto, acabam indo para li-
xões e contaminando, com seus
elementos químicos, solo, ar,
água e até pessoas”,aponta Car-
los Silva Filho, diretor da Asso-
ciação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe).
A cidade de São Paulo, por

exemplo, teve um avanço de
344% na quantidade gerada de
e-lixo, no período entre 2010 e
2011, passando de 27 toneladas
recolhidas para 120 toneladas,
segundo dados da Abrelpe. “Pa-
ra que esse problema seja ame-
nizado, a associação trabalha
com a chamada logística rever-
sa, que consiste no recolhimen-
to de objetos como celulares, pi-
lhas, baterias, computadores,
monitores entre outros que es-
tejam ligados a essa cadeia, pa-
ra fim de reciclagem”, afirma
Silva Filho.

Do total de e-lixo gerado em
2011, ele lembra que 42% eram
compostos por produtos de in-
formática, 23% por eletrodo-
mésticos portáteis, 14% por
equipamentos de áudio e vídeo,
12% por telefones, 3% por pi-
lhas e baterias e 6% por outros
tipos de aparelhos.
Para recolher esse tipo de li-

xo, a entidade disponibiliza seis
ecopontos permanentes, locali-
zados no Parque do Ibirapuera,
Câmara dos Vereadores de São

Paulo e tambémnas lojas dos su-
permercados Extra da capital.
Os objetos coletados são envia-
dos para empresa especializada
em fazer as separações de cada
material, transformando-os em
matéria prima para a indústria.
Alémdos ecopontos, o progra-

made logística reversa daAbrel-
pe contempla outras ações, co-
mo o Giro nas Escolas, que visa
conscientizar estudantes do en-
sino fundamental e médio; e a
cartilha “Lixo Eletrônico — va-

mos dar o destino adequado!”,
distribuída a mais de um mi-
lhão de pessoas.
A entidade também é respon-

sável por fazer a gestão dos resí-
duos recolhidos—coleta progra-
mada, transporte e manufatura
reversa —, que são encaminha-
dos a empresas especializadas e
licenciadas para o manuseio do
material. “Durante o ano de
2011, promovemos campanhas
em shoppings e eventos, de for-
ma a chamar a atenção da socie-

dade para essa questão. O acor-
do firmado entre a administra-
çãoda capital paulista e a entida-
de foi a primeira iniciativa de lo-
gística reversa permanente colo-
cada emprática por ummunicí-
pio no Brasil”, diz Silva Filho.
Para 2012, a Abrelpe está pro-

gramando a expansão da iniciati-
va para outras cidades brasileiras
e estruturando a ampliação das
parcerias estabelecidas para dar
cada vez mais opções adequadas
para a destinação desse tipo de
resíduos pela sociedade.
Segundo o Programa das Na-

ções Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma), a geração de li-
xo eletroeletrônico no mundo
cresce cerca de 40 milhões de
toneladas por ano, dos quais
80% acabam em países em de-
senvolvimento e são responsá-
veis por 70% dos metais pesa-
dos encontrados nos aterros e li-
xões. O Brasil está entre os paí-
ses quemais descartam televiso-
res — 700 gramas por habitante
por ano — ficando atrás apenas
de México e China.
Toda a ação da Abrelpe é de-

senvolvida em parceria com a
Comissão de Meio Ambiente da
Câmara de Vereadores de São
Paulo, iniciada ano passado du-
rante a Virada Sustentável, cujo
objetivo é criar projetos e ações
sustentáveis para a cidade. ■

40milhões
de toneladas é a quantidade
gerada por ano de
lixo eletroeletrônico.

80%
são destinados a países
em desenvolvimento.

70%
dos metais pesados são
encontrados nos aterros e lixões.
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Text Box
 Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 12




