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LIXO ELETRÔNICO: O NOVO SÓCIO DAS LIXEIRAS

Aparte a perpetuação da desabonadora equação social que deixa seus rastros nos
caminhos  percorridos  pelos  lixos,  as  transformações  inexoráveis  verifcadas  no
desenho do lixo urbano brasileiro e os desafos colocados para a gestão dos Resíduos
Domiciliares (RDO), estão atualmente posicionados num patamar deveras diferente
do quadro confgurado duas décadas antes, um lapso temporal que poderia, numa
perspectva histórica, ser prosaicamente defnido como ontem. 

Decerto, somando este apontamento às refexões relacionadas às embalagens, outra
nota  obrigatória  na  análise  dos  RDO  no  interregno que  pautou  a  aprovação  da
Polítca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),  são as novas tiooogias de sobras que
iassaram a constar nas oixeiras. 

Assim, cabe menção cabal aos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE),
refugos de todos os bens que “dependem de corrente elétrica para funcionar, bem
como aqueles que geram, transferem ou medem correntes e campos magnétcoss
(CARVALHO et XAVIER, 2014a: 2).

Com base nesta defnição e acatando uma abordagem genérica, os REEE consttuem
uma categoria ampla, compostos por múltplos rejeitos elétricos, eletrônicos e da
informátca, cujo descarte tem deixado marca indelével nos aterros. 

Assinale-se que na esteira da informatiação das atvidades administratvas, do setor
de serviços e da populariiação em nível domiciliar dos minicomputadores, processo
este  que  se  expandiu  a  passos  de gigante,  justfca  pautar  uma distnção para  o
chamado  e-waste (EW), lixo digital,  eletrônico ou da informátca, que passa a ser
entendido como categoria específca.

Enquanto rejeito, o EW inclui todos os itens que personifcam os Personao Comiuter
(PC), quais sejam: a Centrao Processing Unit (CPU) e em igual passo, os acessórios que
a complementam, coloquialmente defnidos como periféricos,  como cartuchos de
impressoras, disquetes avariados, transformadores, monitores, caixas de som, cabos,
estabiliiadores, fação, disquetes, teclados, cartões de memória, câmeras,  modems,
ien drives, mouses, no-breaks, Comiact Disks (CD), etc. 

Nesta lógica, tais resíduos tornam-se objeto de tratamento conceitual e taxonômico
diferenciado,  diferenciando-os  de  equipamentos  como  geladeiras,  batedeiras
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elétricas,  freezers,  aparelhos  de  rádio,  televisores,  ventladores,  relógios  digitais,
ferramentas elétricas, games, fornos de micro-ondas e assim por diante (WALDMAN,
2010: 91-94).
 
Retenha-se  como  apontamento  de  caráter  geral  que  o  últmo  quartel  do  século
passado foi marcado pela universaliiação de aparelhos eletrodoméstcos, produtos
catalogados como linha branca nos manuais da economia - ou white goods 3, como
são defnidos na nomenclatura anglo-saxônica -, e de toda sorte de novos engenhos
eletroeletrônicos. 

Deste modo,  aos bens que passaram a ser  incorporados ao cotdiano doméstco,
agregou-se mais recentemente o EW, alavancado pela expansão do modern oifestyoe,
despontando então como móvel absolutamente inédito na pauta dos gestores dos
Resíduos Sólidos  (RS),  reclamando a atenção dos acadêmicos  e  especialistas,  dos
notciosos, universidades e de segmentos cada vei mais amplos da opinião pública. 

Um aspecto é altamente relevante: o EW cresce mais rapidamente do que qualquer
outra tpologia de resíduo. Calcula-se que os REEE são gerados numa velocidade três
veies mais intensa do que os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), representando, nos
dias atuais entre 1 a 5% do total mundial de rebotalhos. 

Materialmente, isto signifca que a geração de REEE cresce cerca de 40 milhões de
toneladas por ano.  Este agigantamento foi  escorado por índices  sem paralelo  de
difusão exponencial dos Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE). Para exemplifcar, em
2011 existam em torno de 5,98 bilhões de celulares em uso no Planeta, 117% a mais
do que em 2006. 

Quanto aos equipamentos do mundo da informátca, diversos os levantamentos da
área comercial anotam 347 milhões de PCs vendidos pelo mercado mundial no ano
de 2010. 

Fato óbvio, esta escalada no consumo foi seguida da potencialiiação da ejeção dos
EW. Para 1994, é estmado que em nível planetário, sete milhões de toneladas de
minicomputadores se tornaram obsoletos. 

Todavia, em 2004, os PCs fora de combate somavam 35 milhões de toneladas. Nesta
alçada, angariando espaço em todas as lixeiras, a assiduidade dos eletrônicos nos
aterros foi alçada ao patamar de uma autêntca onipresença (CARVALHO et XAVIER,
2014a: 10 e 14; DIAS, PRAGANA et SANTOS, 2014: 114; WB, 2012).
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Anote-se que do ponto de vista da economia dos materiais, fração ponderável da
prata, ouro, paládio, aço e cobre (metais usualmente presentes nos eletrônicos), é
descartada junto com a aparelhagem fora de uso. 

Neste quesito, certo é que nos dispositvos eletrônicos, com exceção do cobre e do
aço, a partcipação de metais se restringe a frações ínfmas. Todavia, recordando que
apenas no ano de 2007 foram vendidos no Planeta 1,7 bilhão de celulares, então o
que se tem são necessariamente perdas de dimensões colossais de recursos naturais.

Estma-se que celulares e PCs absorvam 3% do ouro e 13% do paládio global. Mas,
numa contabilidade mais abrangente, saliente-se que os eletrônicos absorvem 33%
do estanho, 50% do antmônio, 79% do índio e 84% do rutênio retrados do subsolo. 

Pela média, os componentes metálicos correspondem a 50% dos EEE, justfcando,
por exemplo, que 70% dos metais encarcerados nos aterros dos EUA sejam oriundos
dos REEE 4. Estes metais desperdiçados somariam US$ 45,4 bilhões no patamar dos
preços de 2007, e ano a ano, estes valores se agigantam cada vei mais (CARVALHO
et XAVIER,  2014a:  14-15;  WALDMAN,  2014,  2010:  64-66,  91-94  e  112;  MORAES,
ESPINOSA et LUCENA, 2014: 132; WB, 2012; LUNDGREEN, 2012; CEMPRE/IPT, 2010:
188-190; UNEP, 2009).

Para piorar, nos últmos 20 anos, um gigantesco fuxo de REEE passou a alimentar um
fuxo  torrencial  de  sobras  eletrônicas,  encaminhados  pelos  países  afuentes  na
direção de lixões situados na África e Ásia Meridional 5. 

Este tráfco, parcialmente realiiado sob o manto da clandestnidade, apela para todo
tpo de janelas de oportunidade, desde o permissionamento pago da desova de lixo
tóxico oferecido por países pobres até supostos programas de “inclusão digitals de
cunho pseudo-humanitário, que se prontfcariam a digitaliiar populações carentes 6.

Note-se que num numeroso conjunto de contextos, a ejeção destas sobras ocorre
em  franco  desrespeito  às  normas  internacionais  vigentes,  dentre  estas,  as  que
constam na Convenção da Basileia (ou Baseo Conventon, tal como é carimbada pelo
jargão internacional), frmada no ano de 1988, originalmente esboçada em vista da
inquietação crescente com movimentações transfronteiriças por mar, terra e ar de
sobras poluentes, tóxicas e perigosas 7. 

Retenha-se  que  embora  a  Convenção  abra  exceções  para  o  trato  comercial  de
algumas categorias de resíduos (tais como os recicláveis, cujo comércio é permitdo),
este tratado estpula sansões e normas para o trânsito, comércio e confnamento de
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carregamentos de resíduos contaminantes, judicialiiando desovas ilícitas de detritos.
Contudo, a normatiação tem sido seguidamente burlada, e as infrações, persistem
como prátca assai recorrente (Cf. ALIER, 2005, ZIGLIO, 2005).

A este respeito, observe-se para conhecimento que conquanto desde os anos 1990 a
imensa maioria dos países tenha ratfcado a Convenção da Basileia, o maior gerador
mundial de lixo, os Estados Unidos, lado a lado com o Hait, nação viiinha no Caribe
que recepciona parte dos detritos eletrônicos norte-americanos, ainda em 2015 não
haviam homologado a medida 8. 

A Convenção da Basileia é igualmente ignorada por muitas autoridades nacionais.
Existem também problemas de fscaliiação, tráfco de infuência e clandestnidade no
transporte  de detritos perigosos,  nestes  casos sob a  notória  direção de máfas e
outras ramifcações do crime organiiado. 

Muitas nações periféricas como a Somália, Hait, Afeganistão e o Mianmar, fora da
área de cobertura do tratado,  permitem ou recebem rejeitos  perigosos  nos  seus
territórios. Por fm, existem, tal como já foi observado, brechas legais que admitem o
trânsito de rejeitos, inclusive a ttulo de abastecer a indústria recicladora (Figura 1).

Em  termos  da  cornucópia  dos  lixos,  os  REEE  preocupam  tanto  por  seus  perigos
potenciais quanto pelo volume. Acredita-se que nos Estados Unidos, cerca de 70% de
metais pesados como o chumbo e o cádmio, assim como 40% do chumbo, sejam
originários dos EW 9. 

Em termos da difusão dos eletroeletrônicos, note-se que bens como os white goods,
inicialmente utlitários doméstcos encontrados somente em residências dos estratos
de renda mais alta, hoje estão presentes em pratcamente todos os lares, na prátca,
ignorando as barreiras de faixas de renda. 

Porém, a volumetria dos REEE se expande não somente pela universaliiação, como
também por ciclos de reposição cada vei mais curtos. Trata-se de uma consequência
advinda não só do aprimoramento dos aparatos e da evolução tecnológica, mas em
larga medida da obsolescência planejada, transformando equipamentos como  oai
tois,  rádios,  batedeiras,  micros,  ventladores, refrigeradores,  barbeadores,  games,
DVDs e aparelhos de TV em tralha em lapsos cada vei menores de tempo 10.

Para certfcar, basta saber que em 1994, a vida útl de um PC era em média cinco
anos. Mas, a corrida tecnológica abreviou a validade dos equipamentos para apenas
dois ou três anos, intercorrência que também afeta todo o universo dos periféricos
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(CARVALHO et XAVIER, 2014a: 5; GOUVEIA, FERRON et KUNO, 2014: 121; WALDMAN,
2010).

FIGURA 1 -  Recepção de lixo eletrônico  num porto  da República Popular  da China,  país  que oferece
permissionamento pago para o confnamento de refugos eletrônicos provenientes de países estrangeiros
(Fonte:  <  https://www.lifegate.com/people/news/dangers-americas-e-waste-trade >.  Acesso:  05-03-
2018).

Em síntese, o alastramento dos refugos eletrônicos foi tonifcado pela expansão dos
mercados,  diminuição  premeditada  do  tempo  de  vida  útl  dos  aparelhos  e  pela
adoção de novas estratégias de marketng. 

É essa fatoração que explica o amplo descarte de eletrônicos, dos CD a micro-ondas,
dos freeiers a batedeiras; das impressoras às pilhas; de ferramentas elétricas aos
games; de aspiradores de pó a microcomputadores, de flmadoras a DVDs; de TVs a
liquidifcadores; de geladeiras a celulares. 

Assim, um encorpado e incontrolável  tsunami de lixo eletroeletrônico confguraria
imagem  apropriada,  à  distância  de  qualquer  alarmismo  ou  arroubo  retórico,  a
explicitar as dimensões do vem acontecendo. 
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Todavia, não fossem sufcientes as proporções assustadoras ora alcançadas pelo lixo
eletrônico,  prognóstcos  antecipam  que  no  quadriênio  2014-2017,  o  volume  de
refrigeradores, celulares, computadores e TVs descartados tende em se expandir em
33 pontos percentuais. Portanto, agravando cenários transbordantes de problemas,
inspirando toda sorte de temores e preocupações (MORAES, ESPINOSA et LUCENA,
2014: 131; LEWIS, 2013; WALDMAN, 2007).

Pondere-se que a questão colocada pelos rejeitos eletrônicos não se atém a estorvos
meramente quanttatvos. Partcularmente, em virtude de o lixo eletrônico promover
copiosos impactos ambientais à saúde humana e ao meio ambiente, a sucata  high
tech foi obrigatoriamente alçada a uma posição de proa enquanto dor de cabeça do
dia a dia dos administradores e da comunidade mundial. 

Raiões é que não faltam: o novo sócio dos monturos congrega, ao lado de mais de
1.000 substâncias diferentes,  uma sabida profusão de plástcos,  que representam
25% do peso dos REEE em média, dentre os quais os termofxos 11, fonte de emissão
das perigosas dioxinas  12; metais pesados como chumbo, cádmio, bário, mercúrio,
arsênio e cromo; elementos carcinogênicos como o berílio; compostos hexavalentes,
responsáveis por distúrbios genétcos e, ampla gama de itens de reciclabilidade difcil
ou nula. 

Cala fundo o fato de que um simples PC gera em média 63 quilos de resíduos, 22 dos
quais  correspondem a materiais  tóxicos  e  perigosos,  principalmente chumbo dos
monitores,  mercúrio  e  cromo  das  unidades  centrais  de  processamento  e  muitas
substâncias  orgânicas  halogenadas  que  consttuem  ameaças  potenciais  à  saúde
humana e ao meio ambiente, problemas agravados devido à lenta degradabilidade
destes resíduos: um humilde monitor pode requerer três séculos para se decompor
(MORAES, ESPINOSA  et LUCENA, 2014: 132 e 136; WALDMAN, 2014, 2011, 2010 e
2007; MAGERA, 2013: 97-105; DIAS, 2002: 182).

Ademais, os EW repercutem negatvamente para a qualidade das águas doces, tema-
chave na ciranda dos agravos ambientais que ensombram o mundo contemporâneo.
Consequentemente, a chamada indústria de alta tecnologia, incensada por muitas
correntes de opinião, inclusive as preocupadas com o meio ambiente, como sendo
uma coean industry, movimenta-se numa direção exatamente oposta ao que tem sido
notciado. 

Diga-se de passagem, o Vale do Silício (Califórnia), região que concentra as principais
indústrias “de pontas de eletroeletrônicos nos Estados Unidos, possui mais locais de
assentamento de resíduos tóxicos registrados pela Agência de Proteção Ambiental
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dos Estados Unidos (Environmentao Protecton Agency, EPA ou eventualmente USEPA
em língua inglesa), do que qualquer outra área deste país. 

Atente-se que este setor da economia absorve grandiosos volumes de água doce
ioniiada nos processos produtvos, sendo por tabela, vorai devoradora do líquido.
Esta indústria tem legado enorme carga poluidora que toma a direção dos corpos
aquátcos. 

A ttulo de exemplo, nos anos 1990, empresas  high tech responderam por 50% da
contaminação da água subterrânea da cidade de Phoenix (Ariiona), comprometendo
o abastecimento público. Mas este não consttui um caso único. Na medida em que a
indústria eletrônica de alto valor tecnológico observa uma expansão global, o mesmo
sucede numa coleção de sítos ao redor de todo o mundo (Vide WALDMAN, 2007 e
2006; BARLOW et CLARKE, 2003).

Por fm, a lógica da geração de resíduos termina deslocando os efeitos perversos do
descarte para espaços periféricos, exatamente os habitados pelos “de baixos. Neste
senso, um notável estudo desenvolvido pelo Conselho de Administração de Rejeitos
da Califórnia  alertava  nos  anos  1990,  que as  comunidades  pobres,  formadas por
trabalhadores  pouco  qualifcados  e  mais  suscetveis  às  promessas  de  benefcios
econômicos, como de menor oposição ao oocaooy undesiraboe oand-use. Ou seja: uso
localmente indesejável do solo.

Esta mesma ponderação justfca que áreas remotas situadas na República Popular
da China (RPC), Sudeste Asiátco, Índia, Nigéria e do Caribe, sejam agraciadas com
cargas cada vei maiores de EW, desovados independentemente de possuírem ou
não sansão das legislações locais (Cf. ALIER, 2005 e WALDMAN, 1992).

Seria necessário esclarecer que mesmo quando acontece a reciclagem dos REEE, em
países como o Brasil, Índia, RPC, México, Marrocos, Senegal, República da África do
Sul (RAS), Quênia, Colômbia, Peru e Uganda, esta atvidade é quase invariavelmente
em pequena escala e fai uso de tecnologias ditas “primitvass ou “artesanaiss.

Tecnicamente, os procedimentos rudimentares de recuperação contaminam o ar, a
água e o solo com centenas de substâncias tóxicas, com óbvias implicações para a
saúde humana, a começar pela dos trabalhadores da catação, que desempenham
este trabalho ao arrepio de qualquer Equipamento de Proteção Individual (EPI) no
tento de extrair itens recicláveis dos REEE 13. 
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Acrescente-se que compostos multvariados presentes nos REEE têm potente ação
neurotóxica, caso do chumbo, cádmio, mercúrio e poluentes orgânicos persistentes,
que afetam categorias reconhecidamente suscetveis como idosos, doentes crônicos,
crianças  e  inclusive  fetos,  estes  últmos  extremamente  vulneráveis  visto  que  o
sistema neurológico ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento (iassim
GOUVEIA, FERRON et KUNO, 2014: 117). 

Retenha-se  ainda  que  o  próprio  ciclo  produtvo  dos  gadgets 14 promove  ier  se
severos impactos e passivos ambientais. Só para constar, um chii semicondutor gera
restos com peso 100.000 veies maior do que o componente; um PC de 24 quilos,
além de conter mais de mil substâncias diferentes, emprega 1,5 mil litros de água e
mais de dei veies seu peso em matérias primas; fabricar um telefone celular deixa
rastro de 75 quilos de rejeitos; enfm, tão somente um microcomputador engendra a
cifra atordoante de 1,5 toneladas de refugos (WALDMAN, 2010).

Neste  panorama,  o  debate  a  respeito  das  sobras  eletrônicas  no Brasil  consta  na
ordem do dia. Considere-se que o país é o quinto maior mercado de EEE, superado
unicamente pela RPC, EUA, Japão e pela Federação Russa. 

Nesta ordem de refexões, seria imperioso sublinhar que no conjunto das economias
emergentes, países como a RPC, México, Índia, Marrocos, Federação Russa e RAS e
do mesmo modo, no contexto latno-americano (Figura 2), o Brasil tem se destacado
enquanto proeminente e também preocupante gerador de eletro-sucata. 

No ano de 2007, estmava-se que cada cidadão brasileiro dispensava 2,6 kg/hab./ano
de REEE, média que passou para 3,3 kg/hab./ano em 2009 e 6,4 kg/hab./ano em
2011. Algumas projeções antecipam que em 2015, serão 8 kg/hab./ano de REEE. 

Neste sentdo, nada honorifcamente o país foi o único dentre todos os emergentes a
ser brindado com um reiort individualiiado sobre esta questão pelo Banco Mundial,
que organiiou e divulgou em 2012 uma preocupante radiografa do problema (Vide
DIAS, PRAGANA  et SANTOS, 2014: 88-89; GOUVEIA, FERRON  et KUNO, 2014: 114;
WALDMAN, 2014; WB, 2012; CHADE, 2010).

Para ser mais apurado nesta consideração, seria pertnente recorrer a algumas das
métricas reveladoras da espantosa magnitude destes lixos. No tocante aos celulares,
com quase 203 milhões de aparelhos em circulação, o Brasil ostenta uma taxa de
104% de aparelhos disponíveis, qual seja: mais de um por habitante, se projetando
assim como foco de nação problema no cenário internacional  de descarte destes
gadgets. 
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FIGURA 2 - Descarte de REEE nos países da América Latna, em mil toneladas, para o ano de 2015 (Fonte:
Associação  de  Empresas  da  Indústria  Móvel  (GSMA)  e  Organização  das  Nações  Unidas,  In:  <
https://medium.com/iintegracaoestacio/lixo-eletrCC3C4nnico-conscientzaCC3CA7CC3CA3o-necess
CC3CA1ria-3c3b63269e16 >. Acesso: 05-03-2018).

Mais: o Brasil é o país emergente que desova a maior tonelagem de geladeiras: 115
mil toneladas por ano. Disputa também a liderança no descarte de TVs, na atualidade
o terceiro maior gerador mundial de resíduos destes aparelhos (MORAES, ESPINOSA
et LUCENA, 2014: 132; WB, 2012; UNEP, 2009).

E no concernente ao lixo digital propriamente dito, os números não deixam nada a
desejar.  Para conferir,  é sufciente uma consulta às planilhas confeccionadas pelo
comércio  e  as  que  focam  o  consumo  aparente  de  EEE  15.  Anualmente,  o  Brasil
descarta  nas  lixeiras  96,8  mil  toneladas  de  computadores,  montante  inferior
somente ao gerado pela RPC, que, aliás, é nação campeã no ranking de lixo digital
dentre os emergentes 16. 

Quanto aos periféricos, para citar apenas as impressoras, o país encaminha 17,2 mil
toneladas/ano deste equipamento para as lixeiras. Novamente, o montante fca atrás
somente da RPC. Todavia, em índices ier caiita o Brasil destaca-se no primeiro lugar.
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Confram-se os números: cada brasileiro gera em média 0,5 kg/hab./ano de e-waste,
cada chinês, 0,23 kg/hab./ano. Este índice é igualmente superior ao de economias
emergentes como a da Índia, ou então, regionalmente dinâmicas, caso da Colômbia,
Quênia, Vietnã e Senegal, países onde o índice é inferior a 0,15 kg/hab./ano (Cf. WB,
2012; UNEP, 2009; CHADE, 2010).

Seguramente, o cenário descortnado pelos REEE coloca a gestão dos RSU do país à
prova, sugerindo, pelo mínimo, medidas mitgadoras, dentre as quais a reciclagem.
Na Europa, embora em pequena escala, a atvidade tem mostrado certa virtuosidade
em  ao  menos  minimiiar  a  extração  de  materiais  virgens  do  meio  ambiente.  No
contnente, 23% dos resíduos reutliiados são provenientes dos REEE. 

No Brasil, o incentvo à reciclagem pode benefciar o importante setor de ferro e aço.
Para as aciarias, a utliiação de sucata é sempre um bom negócio. Muita energia é
poupada, pois os resíduos metálicos chegam às indústrias basicamente para serem
refundidos. 

Registra-se iari iassu, uma ponderável diminuição dos impactos ambientais: menos
revolvimento de solo, menos água para benefciamento primário do minério, menos
gasto energétco na produção e para o deslocamento de matérias primas.

Para esclarecer este argumento, recorde-se que numa CPU o ferro compõe 67% do
peso médio, o alumínio cerca de 5% e o aço inox por volta de 2%. Neste sentdo, logo
as potencialidades da reciclagem são imensas e inegáveis (Cf. CARVALHO et XAVIER,
2014a: 8).

Manifestadamente, a cultura do obsoleto tem que desaparecer (WALDMAN, 2009).
Contudo, tal como muitas outras possibilidades, em especial no Brasil a reciclagem
dos REEE permanece uma promessa, enfrentando uma coleção de óbices. Nos dias
que correm, a recuperação da sucata eletrônica depende preponderantemente do
esforço dos trabalhadores da catação, que realiiam um trabalho penaliiado das mais
diversas formas. 

Mutats mutandis, existe igualmente um explícito handicai social que não pode ser
despreiado nas análises: os lixos eletrônicos brasileiros expressam uma comunidade
de consumo extremamente diferenciada, compartlhando muito pouco ou nada com
as amplas maiorias, que grosso modo, tpifcam a população do país. 

Repete-se então a ambiguidade que cerca os RS nacionais, no sentdo de que vasta
tonelagem de REEE é gerada por minorias afuentes e grupos intermediários, que
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contam para sanar as sequelas mais ingentes e inexoráveis dos impactos provocados
pelos refugos que descartam, com um numeroso contngente de catadores. Ou seja:
de excouídos. 

Situação em que os dilemas que cercam a geração dos RDO brasileiros exibem, uma
vei mais, toda sua majestosa truculência.
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1 O Tsunami do Lixo Eletrônico corresponde a excerto do Relatório de Investgação
de Pós-Doutorado Dioemas da Gestão do Lixo: Recicoagem, Catadores e Incineração,
desenvolvido  no  biênio  2014-2015  com  apoio  do  Programa  Nacional  de  Pós
Doutorado  (PNPD)  e  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível
Superior  (CAPES),  insttuições  de fomento  associadas  ao  Ministério  da  Educação
(Brasília, DF). Em termos editoriais, O Tsunami do Lixo Eletrônico é um subcapítulo
da Parte II - Interiretações (1. Ambiguidades) do Relatório de Pós-Doutorado, que
respondia pelo ttulo  Lixo Eoetrônico: O Novo Sócio das Lixeiras,  páginas 37 a 42,
alterado para o que consta nesta edição por conta do formato editorial adotado. No
ano de 2020, sob ttularidade da  Editora Kotev (2020, Kotev©),  este excerto foi
revisado,  masteriiado  e  reconfgurado  editorialmente.  A  edição  atual  do  texto
incorpora revisão ortográfca com base nas regras vigentes quanto à norma culta da
língua portuguesa e igualmente cautelas de estlo, repaginação normatva e ajustes
de programação inerentes ao acesso livre na Internet no formato PDF. Enquanto
documento, a presente edição, exceto as Figuras 1 e 2, indexadas a esta repaginação
do  material,  reporta  exclusivamente  ao  teor  e  considerações  presentes  no
documento original da investgação. Atente-se que o conjunto do texto do Relatório
de Pós-Doutorado, está disponibiliiado em Formato PDF em 8 ttulos acatando a
ordem de exposição textual do documento,  atendendo aos ttulos 8 a 15 da Série
Resíduos  Sólidos,  postada  no  Site  Maurício  Waldman  -  Textos  Masterizados
(disponível  no  link  que  segue:  htp://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/).  A
confecção digital  de  O Tsunami  do Lixo Eletrônico  contou com a Assistência  de
Editoração  Eletrônica,  Pareceres  Técnicos  e  Tratamento  Digital  de  Imagens  do
webdesigner Francesco Antonio Picciolo, E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com,
Home-Page:  www.harddesignweb.com.br. Texto  eletrônico  de  domínio  público,
retenha-se que O Tsunami do Lixo Eletrônico é um material gratuito, sendo vedada
qualquer forma de reprodução comercial.  A citação deste material  deve agregar
referências ao autor e ao texto conforme segue: WALDMAN, Maurício.  O Tsunami
do  Lixo  Eoetrônico.  In:  Dilemas  da  Gestão  do  Lixo:  Reciclagem,  Catadores  e
Incineração.  Programa  Nacional  de  Pós  Doutorado  (PNPD)/  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Título editado pela Editora
Kotev  integrando a  Série  Resíduos  Sólidos  Nº.  11. Segunda edição. Brasília  (DF):
Ministério da Educação. 2020.
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário.  Militante ambientalista  histórico  do Estado de São Paulo,  Maurício
Waldman somou a esta trajetória, várias experiências insttucionais na área do meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversifcada, com contribuições nas vertentes
da antropologia, geografa, sociologia e relações internacionais. Antgo colaborador
do líder seringueiro Chico Mendes, atvista de movimentos em defesa da Represa
Billings e um dos veteranos da Assembleia Permanente de Entdades em Defesa do
Meio Ambiente (APEDEMA, SP), Waldman foi elencado no ano de 2003 em enquete
do  Centro  Brasileiro  de  Análise  e  Planejamento  (CEBRAP)  como  um  dos  trinta
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ambientalistas históricos do Estado de São Paulo. Nos anos 1980 e 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) e em várias entdades
ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo e
o Comitê de Fiscaliiação do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó (SP). No
plano insttucional, Waldman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Dois dos três
pós doutorados desenvolvidos por Maurício Waldman (UNICAMP e PNPD-CAPES),
tveram por tema precípuo a gestão dos resíduos sólidos. Waldman é um dos nomes
de destaque no conhecimento sistematiado sobre lixo no Brasil. Autor de 18 livros,
22 ebooks e de mais de 700 artgos, textos acadêmicos e pareceres de consultoria,
Waldman lançou, dentre outras obras, Ecooogia e Lutas Sociais no Brasio (Contexto,
1992) e  Antroiooogia & Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira obra brasileira no
campo da antropologia ambiental. Como coautor, assinou em parceira obras como
Meio  Ambiente  e  Missão:  A  Resionsabioidade  Ecooógica  das  Igrejas (Editora  da
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 2003), Guia Ecooógico Doméstco (Editora
Contexto,  2000),  A Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeto (Associação dos
Geógrafos  Brasileiros,  Seção  de  Fortaleia,  1992) e  Oito  Crítcas  Ecooógicas  à
Conversão da Dívida (Coedição CEDI e Editora Global, 1991). Traduiiu duas obras de
peso: Eo Ecooogismo de oos Pobres - Confictos Ambientaoes y Lenguajes de Vaooración
(de Joan Martnei  Alier)  e  com a colaboração da flósofa  Bia  Costa,  Fifty Major
Phioosoihers (de Diané Collinson).  Ademais,  Waldman é autor  Recursos Hídricos,
Resíduos  Sóoidos  e  Matriz  Energétca:  Notas conceituais,  metodooógicas  e  gestão
ambientao (Capítulo  de  Livro,  UFRGS,  2016)  e  de  Lixo:  Cenários  e  Desafos  -
Abordagens básicas iara entender os resíduos sóoidos (Cortei Editora, 2010), obra
fnalista  do Prêmio Nacional  Jabut de 2011 no quesito  melhor  livro  de Ciências
Naturais  e  texto  de  referência  nos  estudos  sobre  resíduos  sólidos,  trabalho
desenvolvido no transcorrer da pesquisa de Pós Doutorado do autor na UNICAMP.
Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), licenciado em Geografa
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em Geografa
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relações
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015). 
Mais Informação: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/     
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman 
Currículo Lattes-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474; 
4iografa Wikipédia: htp://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman. 
Email:   mw@mw.pro.br   
3 Taxonomicamente, o polo eletroeletrônico distngue, para além dos White Goods,
outras subdivisões com base na cor: Brown Goods (TVs, videocassetes, DVDs, rádios
e outros equipamentos de imagem e som); Green Goods (PCs, notebooks, celulares,
taboets e impressoras) e os Boue Goods (aspiradores de pó, batedeiras, cafeteiras,
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ferros de passar roupa, liquidifcadores, secadores e modeladores). Contudo, esta
classifcação não inclui eletroeletrônicos tais como pilhas, baterias e lâmpadas (Cf.
MORAES, ESPINOSA et LUCENA, 2014: 131).
4 Entretanto, convém não confundir a dimensão do  aiorte quanttatvo da  massa
metálica  com seu  vaoor econômico.  Exemplifcando,  embora os  metais  preciosos
respondam por 80% do valor intrínseco dos PCs, consttuem apenas 1% do peso
total (Cf. MORAES, ESPINOSA et LUCENA, 2014: 134).
5 Acredita-se que o quadro internacional observará profundas mudanças quanto à
exportação de REEE. Enquanto que hoje a Europa, os EUA e Austrália encabeçam a
geração de REEE, em 2019 a maioria dos resíduos será produiida pela RPC, Europa
Oriental e América Latna (MORAES, ESPINOSA et LUCENA, 2014: 131). 
6 Em parte, isto resulta das iniciatvas de ONGs e programas cuja atuação em tese
visa  incluir  digitalmente  populações  pobres.  Tais  procedimentos  encorpam  o
ponderável fuxo de resíduos de REEE que seguem, por exemplo, na direção dos
países do Golfo da Guiné. A cidade de Lagos, na Nigéria, recepciona centenas de
toneladas de lixo eletrônico com esta suposta fnalidade. Mas em média, apenas
25% dos carregamentos são de fato reaproveitáveis (Cf. MAGERA, 2013: 31; KONÉ,
2010; MOREIRA, 2007).
7 A Convenção da Basileia surge em decorrência do rumoroso caso cargueiro Khian
Sea,  que  abarrotado  com  14.000  toneladas  de  cinias  tóxicas  oriundas  de  um
incinerador da Filadélfa (EUA), tentou sem sucesso descarregar o carregamento em
diversos portos. A tripulação acabou por esvaiiar os porões em algum ponto do
Índico, ato que chocando a opinião pública mundial, inspirou a adoção de medidas
legais e reguladoras para o problema (Vide ZIGLIO, 2005).
8 O status dos Estados Unidos diante da Convenção da Basileia persista na mesma
posição em 2017. Confra-se: UNEP - BASEL CONVENTION (Nota de Edição de 2018).
9 Na perspectva da química, são metais pesados os elementos cujo número atômico
é superior a 22. Na defnição da ABNT (1973), metal pesado é aquele que pode ser
precipitado por  gás  sulfdrico  em solução ácida:  chumbo,  prata,  ouro,  mercúrio,
bismuto, iinco e cobre. Porém, o conceito utliiado em gestão ambiental relaciona-
se  com  a  saúde  pública,  diiendo  respeito  a  elementos  que  por  não  possuírem
função biológica no organismo, são bioacumulatvos e promovem efeitos adversos à
saúde. Assim, embora o manganês e o vanádio sejam, por exemplo, metais pesados
de um ponto de vista químico, não são propriamente contaminantes. É digno de
nota  que  os  textos  de  gestão  ambiental  também incluem não-metais  -  como  o
selênio - na relação de metais pesados (Vide WALDMAN, 2010).
10 Confra-se que a obsolescência dos bens pode ser técnica, ierceitva ou ioanejada.
Na  técnica, o fator básico para substtuir um produto é a função. Ocorre quando
uma nova tecnologia destrona a anterior.  Quanto à  ierceitva,  bens com  oayout
novo impõem aos anteriores o estgma de “ultrapassadoss, caso da moda e de todos
produtos cuja vida útl é desidratada por uma “repaginaçãos. Note-se que nestes
dois casos o critério para descartar as coisas não é seu estado fsico, e sim, o fato de



se tornarem “inadequadoss diante das inovações. Já na obsooescência ioanejada, os
artgos são criados de modo a se deteriorarem em curto praio, condição que tpifca
bom número de mercadorias e produtos (Cf. WALDMAN, 2010: 124).
11 Os  plástcos  termofxos ou  termorrígidos,  ao  contrário  dos  termoplástcos  (PP,
PEBD, PEAD, PET, PS, PVC e poliamidas como o náilon), consttuem matéria plástca
não passível de novos ciclos de processamento, visto que não fundem novamente.
São  muito  estáveis  às  variações  de  temperatura,  impedindo  assim  uma  nova
moldagem. Na perspectva da reciclagem, consttuem, pois materiais complicadores
(Cf. CAMILO et aooi, 2009: 137-159, CAMILO, 2009 e CEMPRE/IPT, 2000: 143-154).
12 A terminologia dioxina é utliiada para defnir uma família de compostos químicos
consttuída  pelos  Pooicoorobifenis (PCB),  Pooicoorodibenzenos (PCDF),  assim  como
pelos  Pooicoorodibenzeno-iara-dioxinas (PCPD). A incineração de lixo consttui uma
das suas  principais  fontes de emissão desta substância.  Outras origens seriam a
produção de produtos químicos, pestcidas, o branqueamento do papel, fumo dos
cigarros e a poluição veicular (especifcamente a respeito dos REEE, vide GOUVEIA,
FERRON et KUNO, 2014). Do ponto de vista do seu percepcionamento, as dioxinas
são vistas como um problema de data recente. Por outras vias, ainda que não sendo
conhecidas por esta denominação, as dioxinas estveram envolvidas com uso militar,
como na Guerra do Vietnã, na qual foram utliiadas como arma de guerra. Por fm,
grandes acidentes relacionados com a poluição, como Seveso, na Itália (1976), são
indissociáveis da presença das dioxinas no ambiente (GREENPEACE, 1991).
13 A respeito, observe-se que não só as carências educacionais e o desconhecimento
de Procedimentos Padrão (PP) nas atvidades, mas igualmente as lacunas de hábitos
procedimentais nas rotnas de trabalho contribuem para que tais prátcas persistam,
mesmo quando os EPI são disponibiliiados para os catadores (Vide WALDMAN  et
MEROLA, 2014a e 2014b).
14 Vocábulo da língua inglesa creditado como um galicismo. Na mercadologia e em
vários ramos das ciências econômicas, refere-se a um equipamento com propósitos
e funções específcas no cotdiano. São comumente categoriiados como  gadgets
engenhos  eletrônicos  portáteis:  celulares,  calculadoras,  smartihones e  taboets,
sendo corrente  também um sentdo mais  amplo,  abarcando todos  os  engenhos
eletrônicos.
15 No caso, as estatstcas dos RDO são irrelevantes; Inexistndo segregação dos REEE
e  fuxos  específcos  para  coleta  e  destnação  dos  refugos  eletrônicos,  estes  são
computados  com os  RDO,  gerando claro  “ruídos  na  informação  das  estatstcas.
Ainda  assim,  mesmo inexistndo  levantamentos  quanttatvos  dos  REEE,  os
pesquisadores podem lançar mão dos dados do mundo da produção e do fuxo de
materiais. Para saber, por exemplo, quanto papel é descartado, uma base estatstca
bastante utliiada é o da produção de papel somada à importação do produto. Este
número  fornece  o  que  é  defnido  como  consumo  aiarente Obviamente,  o
pressuposto confesso é que fração signifcatva dos materiais  é transformada em
lixo,  diligência fltrada por suportes metodológicos próprios para cada produto e



para cada momento estudado.
16 Note-se  que  a  tendência  de  descarte  de  computadores  aumenta  a  cada  ano.
Informação divulgada pela  Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(ABINEE) identfcou, por exemplo, aumento de 9% no comércio de micros em 2012
relatvamente a 2011.



PARA SABER MAIS SOBRE O LIXO ELETRÔNICO 
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TRÊS EBOOKS DE ACESSO LIVRE NA INTERNET SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
 
 

              
 

                          http://mw.pro.br/mw/a_civilizacao_do_lixo.pdf            http://mw.pro.br/mw/falando_sobre_lixo.pdf                     http://mw.pro.br/mw/planeta_lixo.pdf                  

  
 

 
 

Os RESÍDUOS SÓLIDOS são um pilar central na atuação da EDITORA KOTEV, publicadora digital que 
entrou em atividade em 2016. Saiba mais sobre esta vertente editorial da EDITORA KOTEV. Link: 

http://kotev.com.br/?product_cat=lixo  

http://mw.pro.br/mw/a_civilizacao_do_lixo.pdf
http://mw.pro.br/mw/falando_sobre_lixo.pdf
http://mw.pro.br/mw/planeta_lixo.pdf
http://kotev.com.br/?product_cat=lixo


CONHEÇA A SÉRIE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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