
NoBrasil, comono restodomun-
do, a crescente produçãode resí-
duos eletrônicos se relaciona ao
aumento do consumodos apare-
lhos eletroeletrônicos. É o que
afirma Bernadete Almeida, pro-
fessora e coordenadora da ESPM
Social, Núcleo de Responsabili-
dade Social da Escola Superior
de Propaganda e Marketing do
Rio de Janeiro. Para ela, as clas-
ses C e D, em ascensão, come-
çam a consumir estes produtos
em larga escala, o que é ainda
agravadopela rápida obsolescên-
cia e preços demanutençãomui-
to próximos aos de compra.
“Lidamos com o conceito de

obsolescência programada. A di-
nâmica de mercado faz com que
os eletrônicos que compramos
hoje, daqui a três ou quatro me-
sesestejamvelhos e logooconsu-
midor queira trocá-los, gerando
resíduos”, explica. Bernadete
completa dizendo que a ideia de
reúso, que ajudaria aminimizar o
quadro, ainda não é dissemina-
da. “O que não serve pra você,
pode servir para alguémcomme-
nor poder aquisitivo, por exem-
plo. A pessoa não sabe para quem
passar e acaba jogando fora.”
Para a coordenadora, a discus-

são sobre o destino dos resíduos
eletrônicos já existe no Brasil,
mas ainda de forma incipiente.
“No Brasil, o conceito de logísti-
ca reversa — em que quem pro-
duz é corresponsável por seudes-
carte — não existe. A Lei de Des-
carte dos Resíduos Sólidos não
engloba totalmente este concei-
to.O que acontece é que algumas
empresas, que atuam em outros
países que possuem uma lei co-
moesta, estão trazendo esta ideia
para o Brasil”, conta Bernadete.
Segundo ela, a relação dos ele-

troeletrônicos com o meio am-
biente tambémnãoé tãopercebi-
da como a de outrosmateriais. “É
menos óbvia a correlação dos
equipamentos eletrônicos com o
meioambiente.Paraaqueleeletrô-
nico ser criado, tem uma cadeia
produtivaquevaichegaraumele-
mento natural, mas amaioria das
pessoas não percebe.” ■ G.M.

Quando fala-
mos em lixo
eletrônico, lo-
go pensamos
nas mensa-
gens indeseja-
das que recebe-
mos todos os
dias em nossas

caixas de e-mail. Entretanto, o
resíduo eletrônico,mais conhe-
cidos como e-lixo, vai muito
alémdos possíveis vírus. Ele en-
globa equipamentos como tele-
visores, computadores, note-
books, celulares, geladeiras e
outros eletroeletrônicos que
não utilizamosmais. Estesmate-
riais são responsáveis por, apro-
ximadamente, 5% de todo lixo
produzido no mundo, o que re-
presenta 50 milhões de tonela-
das. Segundo levantamento do
ProgramadasNações Unidas pa-
ra o Meio Ambiente, Pnuma, o
Brasil ocupa a primeira posição
entre os países em desenvolvi-
mento na geração deste tipo de
resíduo. No país, cada pessoa
produz cerca meio quilo por
ano. Apesar da grande quantida-
de produzida, muitos brasilei-
ros e instituições não sabem co-
mo descartar estes materiais,
que acabam parando em ferros-
velho ou lixões.
Pensando em suprir esta la-

cuna, o Rio de Janeiro vai ga-
nhar durante a Conferência
das Nações Unidas para o De-
senvolvimento Sustentável,
Rio+20, que será realizada en-
tre os dias 13 e 22 de junho, sua
primeira cooperativa de reci-
cladores e catadores focada na
coleta e reaproveitamento do
e-lixo. O projeto, desenvolvi-
do pela Incubadora Tecnológi-
ca de Cooperativas Populares

(ITCP), da Coppe-UFRJ, e pela
Cooperativa Amigos do Meio
Ambiente (Copama), localiza-
da em Maria da Graça, zona
norte do Rio, espera formar,
até o final do ano, uma rede
com 21 outras cooperativas,
que funcionarão como ecopon-
tos (locais de recolhimento
dos materiais recicláveis). O
projeto será apresentado du-
rante a Rio+20, no estande da
Coppe, que espera fazer do lo-
cal um posto de coleta.
Para Gonçalo Guimarães, pes-

quisador da Coppe/UFRJ e coor-
denador da ITCP, a importância
da reciclagem do e-lixo está
além do ambiental, pois estes
materiais têm alto valor agrega-
do, aumentando a renda dos ca-
tadores. “O lixo eletrônico é
um problema e uma solução.
Nós não temos hoje, no Rio, na-
da instalado trabalhando com
isso. E esse é um material mui-
to importante, do ponto de vis-
ta econômico, porque tem um
valor agregado muito grande.

Um computador jogado no lixo
seria vendido por um catador
por cerca de R$ 0,30/kg. Já se
separarmos os produtos — pla-
ca e carcaça — a placa chega a
R$ 12/kg. Hoje um catador tra-
balhando aqui tem uma retira-
da superior do que trabalhan-
do com outros materiais”, ex-
plica. A expectativa é que o pro-
jeto aumente a renda dos cata-
dores dos atuais R$ 600 para al-
go em torno de R$ 2.000, nos
próximos anos.
As cooperativas se encarre-

gam de separar as placas eletrô-

nicas dos demais materiais, co-
mo a carcaça plástica. “Aqui to-
dos os elementos que saem dos
equipamentos são reciclados. A
nossa preocupação não foi ge-
rar resíduos e sim gerar riqueza.
Então, o plástico, por exemplo,
entra na cadeia do plástico. Des-
ta forma, conseguimos ter uma
cidade produtiva e pró-ativa.
Em detrimento daquela cidade
que só consome e gera lixo”, res-
salta Gonçalo. Ele acrescenta,
porém, que os componentes
presentes na placa, como o ou-
tro, não são separados. ■
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MEIOAMBIENTE2

Governo vai lançar PAC para
prevenção de desastres naturais

Gabriela Murno, do Rio
gmurno@brasileconomico.com.br

MEIOAMBIENTE1

Estados afetados por seca e chuva
vão receber R$ 20,7 milhões

O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse ontem
que a presidente Dilma Rousseff deverá lançar, nos próximos dias,
uma nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
que vai reunir ações específicas para a prevenção de desastres
naturais no país. Segundo ele, o PAC Prevenção vai definir de forma
clara a responsabilidade de cada ministério nesse tipo de ação. ABr

Sanjit Das/Bloomberg

Aumento
de resíduos
é reflexo do
consumo

Rio terá
cooperativa
para reciclar
lixoeletrônico As classes C e D, em ascensão,

começam a consumir
eletrônicos em larga escala

O governo federal liberou R$ 20,7 milhões para sete estados afetados
pela seca ou pelo excesso de chuva, segundo portarias publicadas
no Diário Oficial da União, ontem. Os recursos serão empregados
em ações de defesa civil no Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí,
Acre, Paraíba, Minas Gerais e Sergipe. A maior parcela vai para o
Piauí, que receberá R$ 4,7 milhões voltado às vítimas da seca. ABr

Iniciativa, a primeira no estado, será
apresentada durante a Rio+20. O objetivo
é chegar a 21 unidades até o fim do ano
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NoBrasil, cadapessoaproduzmeioquilode lixoeletrônicoporano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




