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Resumo. A sociedade moderna vive produzindo novidades tecnologicas que
motivam as pessoas a darem seus antigos aparelhos eletro-eletrônicos como de-
satualizados. O descarte descuidado de equipamentos eletrônicos gera proble-
mas sociais e ambientais, pois grande parte destes possuem materiais quı́micos
nocivos a saúde das pessoas e ao meio ambiente. Atualmente, algumas inciati-
vas têm tentando consientizar a população e criar legislações que regulamentem
o produção, transporte e tratamento desse lixo.

1. Introdução
Lixo eletrônico é definido como sendo todo os resı́duos resultantes da rápida obso-
lescência de equipamentos eletro-eletrônicos. Nestes estão incluı́dos aparelhos compostos
quase que totalmente por circuitos eletrônicos como televisores, celulares, computado-
res,. . . mas também estão incluı́dos equipamentos eletrodomésticos que possuem alguma
parte eletro-eletrônica. São exemplos: geladeiras, máquinas de lavar, batedeiras,. . . .

O problema de coleta de resı́duos que mais cresce no mundo é o de lixo eletrônico
[Sommer 2005]. Isto se deve ao fato de que constantemente está se produzindo novos
produtos para manter um mercado em constante crescimento. Juntamente com o ciclo
vida reduzido desses aparelhos, esses são os motivos pelo qual uma grande quantidade
desses equipamentos se desatualizam a cada ano, produzindo grandes parcelas de lixo.

2. Consumismo
A sociedade moderna gera um apelo muito intenso para que os usuários se mantenham
sempre atuais e comprem produtos novos [G1 2007]. Tal fato leva o nome de consu-
mismo, o qual tem relação direta com o aumento da produção de lixo eletrônico.

Em paı́ses desenvolvidos, os ciclos de substituição de aparelhos estão cada vez
mais acelerados. O tempo médio para troca dos celulares - que já são mais de 102 milhões
em uso no nosso Paı́s - é de menos de dois anos. Já os computadores, cuja base instalada é
estimada em 33 milhões, são substituı́dos a cada quatro anos nas empresas e a cada cinco
anos pelos usuários domésticos [Moreira 2007a].

Além desse fator, outra caracterı́stica que motiva a desatualização destes produtos
e a sua transformação em lixo eletrônico é que em geral a aquisição de um aparelho novo
é, monetária e tecnologicamente, mais vantajosa que o reparo de um produto usado. As
pessoas perdem o hábito de usar algo até que ele esteja completamente desgastado, ao
primeiro sinal de defeito são substituı́dos por um novo produto.
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Um comportamento como esse culmina na alteração da forma de produção desses
artigos. As empresas que os fornecem começam a produzir-los com qualidade inferior,
tendo em vista a redução de custos[GreenPeace 2008]. O maior problema é que as pessoas
não se opõe a essa idéia, não se dando conta dos prejuı́zos que esse consumismo gera para
a sociedade e o meio ambiente.

3. Descarte

Atualmente, na maior parte do globo, não existem leis que definam os locais onde deve
ser depositado esse tipo de lixo[Moreira 2007b]. Isso torna habitual o deposito dele no
lixo comum ou sua queima a céu aberto, sem que as precauções apropriados para evitar
danos sejam realizadas.

A questão se torna mais grave graças a presença de substancias toxicas não bio-
degradáveis na maioria dos produtos que constituem o lixo eletrônico. Tais substancias,
quando não tratadas adequadamente, oferecem sérios riscos a saúde dos catadores de lixo
e ao meio ambiente.

4. Composição

O lixo eletrônico é composto por diversas substancias, desde elementos quı́micos sim-
ples a hidrocarbonetos complexos. Das substancias presentes os metais são os que se
apresentam em maior quantidade chegando a representar mais de 70

Levando em conta que alguns dos metais presentes nessa tabela possuem alto
valor comercial foi realizado o calculo de quanto se obteria se esses materiais fossem
extraı́dos e vendidos. Os metais analisados foram o Ouro, a Prata e a Platina. Baseado nos
ı́ndices econômicos fornecido pelo Reuters no dia 8 de setembro de 2008 foram obtidos
os seguintes valores para os referidos metais, Tabela 1.

Tabela 1. Composição de uma tonelada de sucata eletrônica mista
Ferro Entre 35% e 40%
Cobre 17%
Chumbo Entre 2% e 3%
Alumı́nio 7%
Zinco Entre 4% e 5%
Ouro Entre 200 e 300 gramas
Prata Entre 300 e 1.000 gramas
Platina Entre 30 e 70 gramas
Fibras e Plásticos 7%
Papel e Embalagens 5%
Resı́duos não Recicláveis Entre 3% e 5%

Levando em conta que alguns dos metais presentes nessa tabela possuem alto
valor comercial foi realizado o calculo de quanto se obteria se esses materiais fossem
extraı́dos e vendidos. Os metais analisados foram o Ouro, a Prata e a Platina. Baseado nos
ı́ndices econômicos fornecido pelo Reuters no dia 8 de setembro de 2008 foram obtidos
os seguintes valores para os referidos metais, Tabela 2.:



Tabela 2. Valores Comerciais dos metais
Onça Troy (US$) grama(US$)

Ouro 801,90 28,28
Prata 12,12 0,42

Platina 1350,00 47,76

Assumindo que fosse retirados os valores máximos de cada um dos três elementos,
e assumindo o valor do dólar comercial como 1,73 R$ no dia 8 de setembro de 2008
seguindo o cambio fornecido pelo Reuters seriam obtidos os seguintes valores para cada
um deles,Tabela 3:

Tabela 3. Valores Finais
Quantidade (g) Valor(R$)

Ouro 300 14.677,32
Prata 1.000 726,60

Platina 70 5.783,73
Total 1.370 21.181,65

Com a conclusão dos cálculos obtém-se que uma tonelada de lixo eletrônico pode
render cerca de 21.000,00 reais desde que se consiga separar os materiais. Entretanto essa
tabela não leva em conta o custo agregado na separação, manutenção e mão de obra
necessários para a realização dessa separação. Mas ainda assim apresenta vantagens que
o processo de reaproveitamento do lixo eletrônico pode gerar.

5. Componentes Tóxicos
Apesar da possibilidade de extração de renda com o reaproveitamento da sucata, os com-
ponentes desse lixo também contem substancias de alta periculosidade que podem causar
danos a pessoas e ao meio ambiente. Dentre os principais constituintes mais tóxicos estão
metais de ponto de ebulição baixo, que quando queimados facilmente são inalados pelas
pessoas produzindo efeitos nos sistemas sangüı́neo, neurológico e respiratório. Exemplo
destes são: Chumbo, Mércurio, Cadmio e Berı́lio.

Além dos metais existem substancias compostas que oferecem riscos, tais como
os brometos e cloridratos halogenados usados em Retardantes de chamas em circuitos
integrados.

A seguir é apresentada uma tabela que contém os principais componentes tóxicos
do lixo eletrônico,Tabela 4:, juntamente com os principais efeito na saúde humana e onde
eles são usados em equipamentos eletrônicos.

6. Estatı́sticas
Foram obtidas informações e estatı́sticas sobre a quantidade e influencia do lixo toxico no
sistema de coleta de resı́duos atual. As principais estão destacadas a seguir.

• São produzidos cerca de 50 toneladas de lixo eletrônico por ano, isso seria sufici-
ente para encher um trem de carga que desse a volta no planeta [Moreira 2007b].

• Ele representa apenas 5



Tabela 4. Componentes e seus efeitos na saúde humana
Compontente Efeito na Saude Onde é usado
Chumbo Causa danos ao sistema ner-

voso e sanguı́neo
Computador, celular, tele-
visão

Mercúrio Causa danos cerebrais e ao
fı́gado

Computador, monitor e TV de
tela plana

Cádmio Causa envenenamento, danos
aos ossos, rins, pulmões e
afeta o sistema nervoso

Computador, monitores de
tubo antigos, baterias de lap-
tops

Arsênico Causa doenças de pele, preju-
dica o sistema nervoso e pode
causar câncer no pulmão

Celular

Berı́lio Causa câncer no pulmão Computador, celular

Retardantes de
chamas (BRT)

Causam desordens hormo-
nais, nervosas e reprodutivas

Diversos componentes
eletrônicos, para prevenir
incêndios

PVC Se queimado e inalado,
pode causar problemas
respiratórios

Em fios, para isolar corrente

• 2% do lixo nos lixões americanos é eletrônico mas equivale a 70 % do lixo tóxico
[ref 2008].

• 50% e 80% do lixo eletrônico coletado para reciclagem em paı́ses desenvolvidos
que já possuem alguma legislação em relação ao lixo eletrônico acabam em barcos
que se dirigem aos lixões de lixo eletrônico da Ásia e Africa[Sommer 2005].

• Apenas a cidade de Lagos, na Nigéria, recebe 500 toneladas todos os
dias[Moreira 2007b].

• Muito do lixo chega aos paı́ses pobres como sendo doado para a inclusao digital,
entretando de todo o material doado a paı́ses pobres apenas 25% do material, pode
ser de fato reaproveitado[Moreira 2007b].

• Aproximadamente 30.000 computadores se tornam obsoletos todos os
anos[eWaste Guide 2008].

7. Riscos a Saúde
Todo o lixo eletrônico que não sofrer o tratamento adequado ira fornecer perigo para
a sociedade. As principais formas de contato com o lixo são dados através dos lixões
comuns onde catadores se espoem a ele diretamente, ou as comunidades próximas sentem
efeitos danosos causados pelo convı́vio próximo aos lixões.

Quando são jogados no lixo comum, as substâncias quı́micas presentes nos
eletrônicos podem penetrar no solo. Ao ocorrer o contato com lençóis freáticos



substâncias como mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumı́nio contaminam
plantas e animais por meio da água. Conseqüentemente é possı́vel que a ingestão dos
alimentos contaminados intoxique seres humanos [Moreira 2007c].

A contaminação também pode se dar pelo contato direto, no caso de pessoas que
manipulam diretamente as placas eletrônicas e outros componentes perigosos nos lixões
a céu aberto. Estes sendo comuns em certos locais da Ásia e da África, principalmente.

Outro processo que causa riscos a saúde humana é a incineração desse lixo pois
a queima de cloretos halogenados e brometos usados como retardantes de chamas em
plásticos e formam dióxidos e furanos componentes altamente tóxicos que são levados
pelos ventos e atingem comunidades que habitam as regiões próximas aos depósitos de
lixo.

As conseqüências dessa exposição no corpo humano vão desde simples dores
de cabeça e vômito até complicações mais sérias, como comprometimento do sistema
nervoso e surgimento de cânceres. Um fator que amplifica o problema é a demora na
determinação da fonte do problema, pois, em geral, os indivı́duos envenenados por esses
elementos quı́micos serão tratados pelos sintomas, dificilmente o médico vai identificar
o que causou a doença, a não ser que o ı́ndice de recorrência em uma certa região seja
muito alto [Moreira 2007c].

8. Problemas Sociais
Juntamente com os danos a saúde humana e ao meio ambiente, o lixo eletrônico vem
causando o surgimento de uma serie de problemas sociais relacionados a ele. A maior
parte deles resulta de uma combinação de diversos fatores, sendo os principais deles a
falta de leis que responsabilizem os fabricantes pelo descarte correto dos produtos inutili-
zados, a falta de fiscalização quanto ao destino dos materiais encaminhados à reciclagem
e a pouca divulgação ao consumidor sobre a forma correta de descartar os eletrônicos
[Moreira 2007b].

Os paı́ses desenvolvidos apresentam uma legislação mais atualizada em relação
ao problema do lixo eletrônico, restringindo o descarte desse material. Entretanto muitas
empresas buscam maneiras mais viáveis de se livrar desse lixo, e os doam a paı́ses em de-
senvolvimento como material para inclusão digital. Conseqüentemente, paı́ses em desen-
volvimento como Índia e China se tornam destino para o deposito de resı́duos eletrônicos
por empresas dos EUA e UE [Moreira 2007b].

Recentemente foram identificados pelo greenpece e outras entidades não gover-
namentais depósitos altamente tóxicos de lixo eletrônico em paı́ses como Gana, China,
Índia e Nigéria. O lixo chega aos paı́ses pobres como incentivo a inclusão digital, entre-
tanto, estes precisam aceitar containeres cheios de monitores quebrados e CPUs que não
funcionam.

Devido as possibilidades de reuso e reparo, como também condições de traba-
lho, os mercados de eletrônicos usados tem se expandido em paı́ses como China, Índia,
Kenya. . . . Agravando ainda mais a situação, esta presente a recente formação de in-
dustrias informais de reciclagem de lixo eletrônico que estão se desenvolvendo nesses
paı́ses[GreenPeace 2008].

Geralmente o custo do transporte do lixo dos paı́ses desenvolvidos é coberto pelo



valor de venda dos eletrônicos reparados nos paı́ses em desenvolvimento. Entretanto junto
com o material usado muito lixo é mandado junto livrando os paı́ses desenvolvidos dos
seus encargos na manutenção desse lixo.

9. Gana
Um dos exemplos dos problemas sociais de maior relevância atualmente é o caso en-
contrado no pais africano Gana. A organização não-governamental Greenpeace divulgou
recentemente ter identificado dois depósitos altamente tóxicos de lixo eletrônico. Foram
encontrados containeres vindos da Alemanha, Coréia, Suı́ça e Holanda com o falso selo
de bens usados.

Nos depósitos encontrado em Gana, trabalhadores, incluindo crianças, destroem
com pedras computadores e aparelhos de TV, em busca de metais que podem ser vendidos.
O plástico, carcaças e cabos dessas máquinas são simplesmente queimados ou descarta-
dos. Algumas amostras de solo desses locais indicam a presença de metais tóxicos cem
vezes acima do limite tolerável [G1 2008].

10. Iniciativas
Visando evitar e reduzir os danos causados pelo lixo eletrônico algumas entidades têm cri-
ados iniciativas que pretendem influenciar a população e os governos a tomarem medidas
para que os prejuı́zos sejam reduzidos.

10.1. Convenção da Basiléia

A Convenção da Basiléia é um tratado internacional que se ocupa do comércio mun-
dial de resı́duos tóxicos inclusive com o propósito de reciclá-los. Um dos únicos
paı́ses desenvolvidos que se recusou a ratificar a Convenção da Basiléia foi os Estados
Unidos[Moreira 2007b].

Os principais objetivos da Convenção da Basiléia são:

• minimizar a geração de resı́duos perigosos (quantidade e periculosidade);
• controlar e reduzir movimentos transfronteiriços de resı́duos perigosos;
• dispor os resı́duos o mais próximo possı́vel da fonte geradora;
• proibir o transporte de resı́duos perigosos para paı́ses sem capacitação técnica,

administrativa e legal para tratar os resı́duos de forma ambientalmente adequada;
• prevenção e monitoramento do tráfego ilegal de resı́duos perigosos.

10.2. Diretiva para Lixo Elétrico e Equipamentos Eletrônicos

A União Européia esta bastante avançada na questão do lixo eletrônico. Um dos seus
grandes passos foi dado com a elaboração da Diretiva para Lixo Elétrico e Equipamentos
Eletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive WEEE).

Tal diretiva determina metas de coleta e reciclagem aos fabricantes de eletrônicos. Sendo
que o seu principal objetivo é responsabilizar o produtor pelos seu produtos, obrigando-o
a fornecer, de graça, infra-estrutura para coletar o seu produto quando este se tornar
lixo[electro collect 2008].

Para ilustrar o tamanho do problema, os britânicos construı́ram um homem de lixo
eletrônico, feito com toda a sucata digital gerada por um britânico médio em sua vida,



estimada em 3,3 toneladas. O resultado é um boneco gigante conhecido como
WEEE-MAN, Fig:10.2. Ele é composto de eletrodomésticos, computadores, celulares,
impressoras, videogames, entre outros cacarecos digitais.

Os construtores acreditam que o homem de lixo pode ficar ainda maior nos próximos
anos. Eles estimam que o uma pessoa nascida em 2003 que viva até 2080 vai gerar oito
toneladas de lixo eletrônico ao longo da sua vida dobrando o tamanho do homem de
lata[Moreira 2007d] .

Figura 1. WEEE Man: Construido com os eletrônicos que os britânicos jogam
fora
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