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Os produtos eletroeletrônicos e de informática deveriam trazer estampada a seguinte advertência: 
“Se possível, consuma alimentos hidropônicos”. A frase até poderia soar um tanto estranha e sem 
sentido, não fossem os riscos a que estão expostos o meio ambiente e a população em geral pela 
falta de controle no tratamento de resíduos sólidos de aparelhos eletrônicos e de computação no 
País.  
 
Embora o Brasil ainda não tenha sido palco de grandes catást rofes decorrentes do acúmulo 
descontrolado do lixo eletrônico, a verdade é que ele já andou ensaiando seus passos nesse 
sentido. Exemplo? Há alguns anos, um estudo realizado com mais de 20 usinas fabricantes de 
composto orgânico – o tradicional adubo regularmente utilizado na agricultura, obtido da 
transformação de restos vegetais e animais – apresentou presença de metais pesados como 
chumbo, cobre e mercúrio, além de outros tóxicos como o níquel, substância que vaza de pilhas e 
baterias. À época, fábricas do interior de São Paulo haviam estocado toneladas desses produtos 
devido à fuga dos compradores.  
 
Casos como esse, resultado de processos inadequados de coleta e triagem de materiais, deixam 
bem claro que situações como contaminações em massa e interferências na cadeia alimentar já 
não são temas restritos a filmes de Hollywood, embora o Brasil pareça insistir em tratar a questão 
como tal. Há nada menos de dez anos que o País discute a adoção de uma Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, o que não se concretizou até hoje. Em 1996, o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) chegou a elaborar um projeto. Entre as tantas indefinições, como se a 
empreitada seria assumida pelo Poder Executivo ou pelos Ministérios, o fato é que a política 
acabou não sendo assumida por ninguém.  
 
Alguns anos depois, o ex-deputado Emerson Kapaz incorporou as idéias do Conama e propôs uma 
política geral para tratamento de resíduos sólidos. O projeto tramitou por muito tempo no 
Congresso Nacional e nesse caminho incorporou tantos palpites que no final da contas já era um 
amontoado com 374 artigos. “O projeto era extremamente detalhado e, além disso, sofreu uma 
pressão muito forte. Em 2001 acabou sendo arquivado, nem chegou a ser colocado em votação”, 
conta Paulo Sergio Muçouçah, diretor de programas da Secretaria de Qualidade Ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente. 
 
Para abrandar a situação, passou a vigorar ainda em 2000 a resolução 257, ação que tem a 
finalidade de cuidar da destinação final ao menos das pilhas e baterias, além de estabelecer 
limites nos teores de metal pesado aplicado nos produtos. A resolução determina que é de 
responsabilidade de fabricantes e importadores a coleta, armazenamento, transporte, reutilização, 
reciclagem e tratamento ou disposição dos resíduos. “Foi uma ação extra, o Conama não ficou 
parado”, defende Muçouçah. O diretor reconhece, porém, que, embora essa medida pontual 
estabeleça obrigações, ela acaba não tendo força de lei. “As empresas que se recusarem a fazer a 
triagem podem fazê-lo, podem até procurar o Ministério Público para isso. Na verdade, é uma lei 
que não se cumpre, é isso o que acaba acontecendo.”  
 
Não é por acaso que estudos feitos junto a fabricantes de produtos eletroeletrônicos e de 
informática no País revelam que, ainda hoje, somente um terço das pilhas e baterias têm 
tratamento adequado. “A resolução não mexe muito com a gente, é bem passiva com relação às 
obrigações do que o fabricante deveria fazer. Ela diz que somos responsáveis pela coleta, mas não 
detalha isso. Eu mesmo conheço empresas que fazem suas coletas pelo correio. Ora, você como 
consumidor não vai fazer isso nunca”, critica o gerente de serviços a clientes da Motorola, Luiz 
Sales. 
 
 
 



Quem é o responsável? 
 
Independente de brechas na lei ou da má fiscalização, os principais fornecedores internacionais 
fazem coro para dizer que já cumprem suas obrigações, inclusive alinhados a normas como a ISO 
14001, certificação direcionada à gestão de meio ambiente. A Motorola, que declara ter 
arrecadado mais de 70 toneladas de baterias no Brasil, mantém um programa de reciclagem que 
antecede a resolução do Conama. A coleta é feita por meio de sua rede assistência técnica, que 
hoje conta com 115 lojas em todos os Estados brasileiros.  
 
O gerente de serviços a clientes da empresa, Luiz Sales, diz que atualmente nem todas as 
baterias produzidas pela Motorola necessitam de um “descarte cuidadoso”, já que teriam deixado 
de utilizar substâncias perigosas como níquel e cádmio. “Como o cliente não sabe diferenciar, 
recolhemos tudo. Mas hoje uma pilha comum pode ser descartada no lixo doméstico, já que os 
componentes químicos dela não afetam o ambiente”, afirma o executivo. Desde que iniciou a 
coleta seletiva, em 1999, a Motorola declara que já investiu US$ 350 mil no programa. Agora, o 
próximo passo será ampliar parcerias com companhias de telefonia celular. “As operadoras têm 
isso como desejo, mas ficam de mãos atadas se o fabricante não colabora”, observa Sales.  
 
Outra que procura seguir a linha de empresa ambientalmente responsável é a fabricante de 
celulares Nokia, que há mais de dois anos conquistou sua certificação de meio ambiente. Cada 
caixa de produto que deixa a empresa traz explicações sobre o descarte correto da bateria e 
orientação sobre a rede de coleta dos dispositivos, hoje presente em mais de 600 pontos 
espalhados pelo País. Depois de realizar a coleta, a Nokia declara que encaminha o produto para a 
Europa, para que substâncias como cádmio, aço e níquel sejam reaproveitadas, e o plástico e os 
circuitos internos sejam incinerados para a geração de energia elétrica. ”O País vive um processo 
ainda novo de conscientização, mas nós fazemos o nosso papel como fabricante”, garante Manuel 
Lins Junior, gerente de serviços e suporte da Nokia para a América Latina. 
 
A mais antiga a se preocupar com a questão dos resíduos sólidos é a alemã Siemens, que ainda 
no final da década de 80 criou seu Conselho Consultivo Ambiental. Há pouco mais de quatro anos, 
no entanto, o trabalho do conselho culminou na criação de um departamento específico para a 
área. Ao todo são 33 funcionários, contratados para pensar em qualidade e meio ambiente. 
“Temos um portfólio de ações com indicadores ambientais, auditoria, legislação e curso de 
formação para auditores. Esse modelo é único da subsidiária brasileira, já que ele não existe em 
nenhuma outra parte do mundo”, explica o gerente estratégico de gestão da qualidade e gestão 
ambiental da Siemens, Afonso Sérgio de Sant’anna Gomes.  
 
Anualmente, a Siemens Brasil gera 3,3 milhões de quilos de resíduos, número que inclui não 
apenas a produção de eletrônicos, mas também o lixo produzido pela própria infra-estrutura de 
pessoal da empresa, hoje com mais de 7,2 mil funcionários. ”Desse total, fazemos reciclagem de 
63%, o que sobra são resíduos de classe 3,  que não têm possibilidade de se fazer reciclagem. 
Esse material vai para aterro sanitário”, explica Gomes. 
 
Como seus concorrentes, a Siemens declara que “a preocupação do governo tem que sair da 
teoria e ir para a prática”. Gomes afirma que teve acesso ao último projeto do Executivo que 
pretendia regulamentar as ações. “Muito do que se discutia ali tinha um cunho político muito 
forte, em que se tentava colocar restrições técnicas que na prática eram inexeqüíveis. Essas 
regras poderiam, inclusive, comprometer a sobrevivência de muitas empresas.” E que tipo de 
regras seriam essas? “A proposta falava que a responsabilidade pela coleta dos resíduos seria ‘ad 
aeternum’ do fabricante, independente do intercâmbio comercial envolvido. Com isso você coloca 
tudo em cima de um elo só da cadeia. Não é correto. Se um usuário seu joga no lixo algo que não 
devia, que controle você terá sobre isso? O governo tem que ser mais realista e menos utópico”, 
critica Gomes. 
 
 



Tudo lá fora 
 
O Brasil ocupa a primeira posição no mercado de telefonia celular da América Latina. Por mês, 
mais de 1 milhão de novos aparelhos entram em atividade por aqui. Dados de setembro da Anatel 
davam conta da existência de mais de 58 milhões de celulares ativos. Mas quando o assunto é 
reciclagem dos produtos, o País figura nas últimas colocações do ranking. Isso talvez explique o 
fato de a Motorola, depois que acondicionar, segregar e empacotar seus celulares e baterias 
descartados, enviá-los para uma empresa francesa, a SNAM (Societé Nouvelle D’Affinage Des 
Métaux).  
 
A Siemens, embora separe metais e plásticos de suas sucatas eletrônicas e trate esse material no 
Brasil, envia partes como placas eletrônicas para Cingapura, sob responsabilidade da empresa de 
reciclagem Citiraya. Esta companhia é também a responsável pelos resíduos de informática da 
Nokia. “Os equipamentos não voltam como bateria. Lá eles têm outra destinação. Os produtos 
químicos são transformados em pigmentos de tintas, outras partes viram energia elétrica e assim 
por diante”, diz Lins Junior, da Nokia. 
 
As três fabricantes afirmam que chegaram a procurar prestadores de serviços locais para realizar 
o tratamento do lixo eletrônico, mas dizem que não encontraram. Sales, da Motorola, argumenta 
que a empresa segue critérios ambientais rigorosos e que o processo de reciclagem é muito 
complexo e monitorado. “Fui procurado recentemente por uma empresa, mas não houve acordo. 
Hoje temos um processo consolidado, o que não nos impede de ouvir propostas.” A Siemens, que 
ainda avalia o destino de suas baterias – as quais são armazenadas na capital paulista – avaliou 
prestadores de serviços em 2003 e neste ano. “Fizemos visitas, analisamos propostas, mas não 
foi homologado”, declara Gomes.  
 
Um dos principais argumentos utilizados por essas empresas é o alinhamento com decisões 
internacionais. Mas antes disso, elas alegam haver uma suposta falta de infra-estrutura e preparo 
no mercado para suportar todas as fases do tratamento. A Suzaquim, empresa de Suzano, São 
Paulo, contesta essa tese. Especializada em reprocessamento e destinação final de resíduos 
industriais, pilhas e baterias, há anos a companhia é certificada em padrões normativos como ISO 
9001 e ISO 14001. Mais direcionada à reciclagem industrial do que a produtos de pequeno porte, 
a Suzaquim diz ter capacidade de atender regularmente até 250 toneladas de produtos 
descartados. Hoje, está reciclando 30 toneladas.  
 
Com contratos com empresas como Ericsson, Gradiente, HP e Sony, a empresa chega a receber 
caminhões de produtos monitorados por escolta armada. “As empresas têm receio de serem 
roubadas e de que o produto vá parar no mercado ilegal, é uma preocupação com suas imagens”, 
explica Fátima Santos, especialista em engenharia ambiental e gerente técnica comercial da 
Suzaquim.  
 
A executiva, que acaba de publicar o livro “Equilíbrio Ambiental & Resíduos na Sociedade 
Moderna” (Editora Faarte, 2004), aponta a ineficiência do setor público em lidar com o problema, 
mas também reconhece o peso do lobby de empresas. “Quando da aprovação da lei, fabricantes 
de pilhas fizeram mu ito lobby para que seus produtos pudessem ir direto para o lixo. Eles não 
deixaram sair os padrões predeterminados.” 
 
Por outro lado, Fátima afirma que as multinacionais têm cumprido com suas obrigações no que se 
refere ao tratamento de seus resíduos. “O que não adianta é fazer uma legislação cobrando só o 
fabricante. O poder público não faz a sua parte, que é a de comunicar a mudança de postura do 
cidadão. É muito fácil as prefeituras fazerem licitações medonhas de coleta de lixo, tudo com 
cartas marcadas, e não atentarem para isso.” 
 
 
 



Projetos, projetos...  
 
Mas não é por falta de projetos que a situação não muda. Atualmente tramitam no Congresso 
Nacional mais de 70 projetos de lei que pretendem dar fim ao problema do tratamento de 
resíduos sólidos. E o Ministério do Meio Ambiente promete adicionar mais um à lista. Desta vez, 
porém, o diretor de qualidade ambiental, Paulo Sergio Muçouçah, diz que o governo pretende 
consolidar definitivamente uma política de resíduos sólidos para todo o País. 
 
Há três meses o Ministério do Meio Ambiente realizou um seminário para discutir a nova proposta 
que, basicamente, atualiza e revisa o anteprojeto antigo. O novo texto, que está disponível no site 
do Conama (www.mma.gov.br/port/conama), não deve ultrapassar 30 artigos. “Esse anteprojeto 
estabelece obrigações para além dos poderes públicos federal, estadual e municipal, envolvendo a 
responsabilidade das empresas e do consumidor”,diz Muçouçah.  
 
Ele diz que ainda há alguns entraves a serem vencidos, como o posicionamento da Confederação 
Nacional da Indústria. “A CNI transfere toda a responsabilidade de coleta e reciclagem para o 
poder público. Esse foi o grande impasse de 2001. Obviamente o governo não concorda com isso. 
Somos obrigados a prever construção de aterros, por exemplo, mas não podemos arcar sozinhos 
com isso.”  
 
O diretor garante que desta vez, porém, a queda-de-braço não atravancará a regulamentação do 
projeto. “Nossa proposta envolve a responsabilidade solidária e compartilhada, do fabricante de 
embalagem, do distribuidor, do revendedor, assim como do consumidor, que tem seu grau de 
responsabilidade nesse processo. Precisamos estabelecer qual o grau de responsabilidade de cada 
um, não só através da cobrança de taxas e punições, mas com incentivos”, comenta Muçouçah. 
 
Por meio dessa política, o governo pretende não só reaproveitar produtos e dar destino ao lixo 
coletado, mas também evitar ao máximo a sua geração, com a substituição de materiais com 
impacto negativo e de outros mais duráveis. Ainda sem um texto definitivo, o ministério quer 
apresentar sua proposta até o fim do ano, a qual será encaminhada à Casa Civil para votação até 
março de 2005. “Estamos criando uma comissão dentro do Congresso. Por ser do Executivo, 
nosso projeto tem preferência de votação”, diz Muçouçah 
 
Com a lei em vigor, diretor do Ministério do Meio Ambiente acredita que questões como a precária 
fiscalização do cumprimento de normas será resolvida. “Estamos muito atrasados nisso, a 
informática já é um problema grave no Brasil. Vi casos aqui em Brasília de empresas que deram 
endereços de coleta que, na verdade, não estavam preparados para receber o material. Mas não 
tem como colocar um fiscal em cada revendedor. A lei dará maior peso para isso”, comenta. 
Inspirado na atual legislação espanhola,  o anteprojeto brasileiro define princípios gerais e 
incorpora a preocupação com a prevenção de resíduos. Como estimulo há as promessas de 
criação de incentivos de crédito e fiscais, além de baixar taxas de juros.  
 
Os desafios do País não se limitam ao entendimento com as multinacionais e à criação de uma lei. 
Atualmente, cerca de 50% do mercado brasileiro é dominado por pilhas piratas, as quais não 
respeitam as normas atuais de produção e têm alto grau de poluição. Pesquisas de mercado 
apontam que mais de 70% desse lixo não têm tratamento adequado e vão para os lixões das 
grandes cidades.  
 
Mesmo quando se trata de pilhas legalizadas, que de acordo com a resolução 257, artigo 13, 
podem ser dispostas com os resíduos domésticos, o Brasil peca em volume de aterros sanitários 
licenciados. Para se ter uma idéia, o Estado de São Paulo, principal fonte de lixo eletrônico do 
País, tem hoje menos da metade de seus 645 municípios preparados para receber o material.  
 
Para complicar ainda mais a situação, muitos especialistas em meio ambiente vêem nesses 
aterros uma medida equivocada e antiecológica.  



Com tantos desafios, o mercado paralelo de sucatas de informática em países como o Brasil acaba 
tendo papel importante ao promover a reutilização de produtos, mas mesmo essa alternativa 
tende a perder espaço à medida que os equipamentos se popularizem e se tornem cada vez mais 
baratos. Por fim, o preço a ser pago, como se vê, pode ser muito caro. 
 
 
Além de pilhas e baterias 
 
Estudos apontam que uma pessoa que vive até os 70 anos chega a gerar mais de 20 toneladas de 
lixo. Com o avanço do mercado tecnológico, esse cidadão tende a engordar este número com um 
volume expressivo de descarte de produtos e acessórios relacionados à telefonia móvel, fotografia 
digital, impressão, computação pessoal, identificação por radiofreqüência (RFID) e por aí vai.  
 
Quando indústria e governo dizem que uma de suas prioridades atuais é não apenas dar 
tratamento aos resíduos de produtos eletroeletrônicos e de informática, mas também evitar a sua 
geração, é preciso olhar essa situação com mais cautela.  
 
A Organização das Nações Unidas calcula que pelo menos 130 milhões de computadores são 
vendidos mundialmente. Em pesquisas recentes, a ONU apontou que a fabricação de um simples 
computador de 24 quilos exige a utilização de pelo menos dez vezes o seu peso em produtos 
químicos e combustíveis fósseis. Ao todo, são necessários 240 quilos de combustível, 22 quilos de 
produtos químicos e 1,5 tonelada de água.  
 
Algumas vezes, os riscos ambientais e à saúde não ficam limitados ao processo produtivo, mas 
também às próprias substâncias que compõem os equipamentos. Recentemente, grupos 
ambientalistas norte-americanos divulgaram um estudo no qual afirmam que CPUs e monitores de 
PCs possuem substâncias tóxicas que podem provocar danos aos sistemas neurológico e de 
reprodução humanos. Entre as substâncias encontradas em dezenas de equipamentos está o 
bromato PBDE (polybrominated diphenyl), relacionado com o PCBs (polychlorinated biphenyls). 
 
Com venda proibida nos Estados Unidos desde os anos 70, o PCB traz danos ao cérebro de fetos 
humanos, como reconhece a agência norte-americana para registro de doenças e substâncias 
tóxicas. Já o PBDE, um retardante de fogo baseados em bromato, ainda não foi relacionado a 
danos à saúde ou ambientais, mas é suspeito de estar ligado a casos de autismo. Há mais de 30 
anos utilizado pelos fabricantes de micros, o PBDE começou a ser abandonado ou reduzido por 
algumas empresas somente na década de 90.  
 
Ainda assim, muitas companhias argumentam que a substância não expõe o usuário a riscos, já 
que fica acondicionada em invólucro de plástico. Segundo informações divulgadas pelo site Wired 
News, fabricantes como Dell e Apple abandonaram o PBDE em 2002. A Dell, no entanto, 
continuaria a utilizar inibidores de chamas relacionados à substância em seus equipamentos, além 
de chumbo, mercúrio.  
 
Pesquisadores independentes afirmam que não há razões para descartar os produtos ou tomar 
cuidados especiais no uso, uma vez que não haveria forma de remover a poeira tóxica de PBDE. A 
Dell foi procurada pela reportagem para falar sobre o assunto, mas a empresa não entrou em 
contato até a conclusão desta edição.  
 
Certificada pela ISO 14000 em abril deste ano, a empresa lançou uma campanha no Brasil em 
parceria com a Fundação Pensamento Digital. Trata-se de uma rede de reutilização de micros, na 
qual a Dell coleta doações por meio de seu site. Ao visitar a página, o usuário é direcionado para o 
site da fundação, que retira os micros, faz sua revitalização e doa para entidades carentes.  
 
 
 



Ambientalmente incorreto 
 
- Uma pessoa que vive 70 anos gera mais de 20 toneladas de lixo. 
- Todo ano, pelo menos 130 milhões de computadores são vendidos mundialmente. 
- Para fabricar um computador de 24 quilos é necessário pelo menos dez vezes o seu peso em 
produtos químicos e combustíveis fósseis.  
- Apenas 10% dos computadores e seus componentes passam por algum processo de reciclagem.  
- Cerca de 50% do mercado brasileiro é dominado por pilhas piratas dotadas substancias tóxicas 
que agridem o meio ambiente e a saúde. 
- Apenas um terço das baterias e pilhas do País tem o tratamento adequado. 
- A reciclagem de uma lata de alumínio economiza energia suficiente para manter ligado um 
aparelho TV durante 3 horas. 
- - Uma tonelada de papel reciclado significa economia de três eucaliptos e 32 pinus, árvores 
usadas na produção de celulose. 
 
Fonte: Basel Action Network, Ibama, Ministério do Meio Ambiente e Organização das Nações 
Unidas. 
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