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RESUMO 

Um dos problemas ambientais mais graves é o manejo adequado dos resíduos 
sólidos. A obsolescência precoce dos produtos eletrônicos em razão do avanço 
tecnológico e o crescimento do volume de venda de telefone celular, inclusive no 
mercado informal, contribuem para aumentar a quantidade de resíduos gerados. 
O descarte de baterias de celular em lixo domiciliar representa prejuízo ao meio 
ambiente, pois estas, devido à composição de elementos tóxicos, se acomodadas 
nos aterros sanitários ou no solo, provocam impacto ambiental, causando a 
contaminação de pessoas, animais, subsolo e lençóis freáticos. A legislação 
brasileira prevê a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e 
a logística reversa como instrumento para mitigar impactos ambientais negativos. 
Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento que os 
vendedores de telefone celular do comércio informal têm sobre a legislação 
ambiental para descarte de baterias, visando diagnosticar a responsabilidade 
social deste vendedor quanto ao destino dos resíduos perigosos e, por fim, 
identificar se há prática do processo de logística reversa. A metodologia utilizada 
foi o Estudo de Caso em grau comparativo entre dois centros de comércio popular 
administrados por ente privado e pelo poder público. A pesquisa tem fim 
exploratório e descritivo por meio de levantamento bibliográfico e pesquisa de 
campo. Os sujeitos da pesquisa foram os vendedores de telefone celular que 
trabalham nos dois centros de comércio popular e os dados foram coletados por 
entrevista semi-estruturada. Os resultados apontam que existe pouca participação 
do consumidor no processo de devolução das baterias, que 100% dos 
entrevistados não têm conhecimento sobre a legislação de descarte de baterias e 
que os comerciantes não têm comportamento corresponsável no processo de 
logística reversa para a destinação final ambientalmente adequada das baterias 
de celulares. Diante disso, recomenda-se a educação ambiental como 
instrumento de informação para promover a mudança de comportamento dos 
usuários e vendedores de telefone celular do mercado informal de Goiânia. 
 
 
 
Palavras chave: Baterias de Celulares; Logística Reversa; Sustentabilidade; 
Legislação Ambiental. 
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ABSTRACT 

 
One of the most serious environmental problems is the proper management of 
solid waste. The early obsolescence of electronics because of technological 
advances and the growth of sales volume of mobile phone including the informal 
sector contribute to increase the amount of waste generated. Disposal of mobile 
phone batteries in household waste represents loss to the environment, because 
of toxic elements composition, if are accommodated in landfills or land, represent 
health and environmental impact causing the contamination of people, animals, 
and ground sheets water tables. The Brazilian legislation defines shared 
responsibility for the lifecycle of the product and reverse logistics as a tool for 
reducing environmental impact. In this context, this study aims to evaluate the 
knowledge of the mobile phone vendors in the informal market about 
environmental legislation for disposal of batteries, diagnose the social 
responsibility of those vendors related to hazardous wastes and finally, identify if 
there practice of reverse logistics process. The methodology used was Case 
Study in degree compared between two popular markets managed by the private 
entity and the government office. The research is exploratory and descriptive order 
through a literature review and field research. The respondents for the research 
were the sellers of mobile phone that working in two popular markets and the data 
were collected through semi-structured interview. The results show that there is 
little consumer participation in the process of discarding cell phone batteries that 
100% of the respondents have no knowledge about the legislation for disposal of 
cell phone batteries and that vendors don’t have co-responsible behave in the 
reverse logistics process for the environmentally disposal of cell phone batteries. 
Therefore, it is recommended environmental education as a tool to give 
information to promote change in the behavior of users and mobile phone vendors 
in the informal market in Goiânia. 
 
 
 
Keywords: Cell Phone Batteries; Reverse Logistics; Sustainability; Environmental 
Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, questões relevantes sobre o 

meio ambiente vêm sendo discutidas no mundo todo. A redução do consumo, a 

conservação, a preservação, a reciclagem e a diminuição dos níveis de emissão 

de gases poluentes na atmosfera são investigadas por muitos países. Leis e 

manuais de procedimento para coleta, segregação, tratamento, transporte e 

disposição final do resíduo sólido foram criados e normas regulamentadoras 

editadas no intuito de resolver ou amenizar os efeitos de um problema mundial: o 

manejo de resíduos sólidos. A preocupação com o meio ambiente e a 

necessidade de apresentar destino adequado aos resíduos perigosos e tóxicos 

são aspectos discutidos com frequência.  

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE, 2012), as vendas de celulares cresceram 25% no primeiro semestre de 

2011 e a comercialização de baterias de celular chega a 400 milhões anuais no 

Brasil. Do mesmo modo que essa quantidade encontra-se com os consumidores, 

um número igualmente considerável de baterias é descartado inadequadamente, 

provocando a contaminação do solo, da água e do ar, além de gerar um volume 

enorme de entulho (REBAGA, 2009). O descarte de baterias de celulares em lixo 

doméstico representa prejuízo ao meio ambiente, pois estas são acomodadas nos 

aterros sanitários ou no solo. Expostos ao calor, o mercúrio ou o cádmio, 

presentes nas mesmas, podem ser propagados pelo ar e atingir a água, entrando, 

assim, na cadeia alimentar, e contaminando pessoas e meio ambiente (USA-

Massachussets, 2010). Pelo fato de serem bioacumulativos, causam doenças 

como câncer e degeneração do sistema nervoso, prejudicando a saúde pública. 
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Esse fato não deveria ser motivo de preocupação, pois o Brasil foi o 

primeiro país na América Latina a regulamentar a destinação de pilhas e baterias. 

Em 30 de junho de 1999 foi promulgada a Resolução n. 257, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que disciplina sobre os limites de 

elementos tóxicos em cada unidade produzida e também sobre o descarte e o 

gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas no que 

tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Essa 

resolução foi um avanço na legislação ambiental, porém, não houve adesão 

significativa da sociedade. Em 05 de novembro de 2008, dez anos depois, o 

CONAMA, sob o argumento de considerar a necessidade de atualizar a normativa 

visando conscientização pública e evolução das técnicas e processos mais 

limpos, promulga a Resolução n. 401, que, em síntese, reforça o já determinado 

pela Resolução 257 e detalha outros procedimentos. 

Essa norma estabelece a logística reversa como forma de amenizar os 

efeitos do impacto ambiental negativo causado pelos resíduos sólidos. O 

CONAMA editou essas resoluções no intuito de promover um sistema de controle 

de comportamento, ou seja, conforme a determinação legal espera-se que os 

agentes envolvidos cumpram a ordem de promover o descarte ambientalmente 

adequado das baterias de celulares. Contudo, a realidade brasileira mostra que 

os “lixões” ainda são o destino final dos resíduos sólidos em metade dos 

municípios, conforme Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 

2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009). 

Outro problema que merece destaque é a inserção, no mercado brasileiro, 

das chamadas “baterias ilegais”, provenientes de contrabando e outras origens, 

sem nenhuma segurança de que seguem os limites de substâncias tóxicas 
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estabelecidos pelo CONAMA para metais como mercúrio, chumbo e cádmio. 

Humberto Barbato, presidente da Abinee, citado em Releases ABINEE 2011, faz 

um alerta sobre a competição desleal exercida pela pirataria na venda de pilhas e 

baterias de uso doméstico, que geralmente são fabricadas em países asiáticos e 

ocupam cerca de 40% do mercado total (de 1,2 bilhão de unidades/ano). Segundo 

ele, além de não recolherem impostos, esses produtos ainda representam perigo 

ambiental, pois agregam, em sua composição, quantidades de mercúrio muito 

superiores ao estabelecido pela resolução do CONAMA (ABINEE, 2011). 

O desafio da realização da manufatura reversa e do gerenciamento do lixo 

eletrônico (e-lixo), aliado à inclusão digital, é possível não só nas instituições de 

ensino, mas também nos diversos segmentos, que geram resíduos eletrônicos 

(LIMA; SILVA; LIMA, 2008). Ademais, diversos fatores interferem no processo de 

retorno de aparelhos e baterias de celular, pois existe insignificante participação 

do consumidor no processo de devolução e descompromisso por parte do 

fabricante e das operadoras de telefonia celular em disponibilizar canais de 

retorno para que isso funcione efetivamente (BEZERRA, 2009). Também foi 

encontrado estudo sobre o consumo e comportamento ambiental, no qual os 

resultados indicam que os vendedores relatam ter preocupação com o meio 

ambiente e a saúde humana, concordam que os problemas ambientais podem 

estar relacionados ao consumismo e consideram importante a reciclagem, porém, 

desconhecem a Resolução sobre o assunto (CAIXETA, 2006). Nota-se que 

nessas e em outras pesquisas os sujeitos entrevistados fazem parte da população 

acadêmica, são revendedores de grandes estabelecimentos ou fornecedores de 

grandes marcas. 
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O presente estudo justifica-se pela carência de pesquisas que abordem o 

descarte de baterias no âmbito do comércio informal. Surge, então, o interesse de 

se averiguar o conhecimento do trabalhador do comércio de celular do setor 

informal sobre a legislação ambiental e o processo de logística reversa, sua 

consciência da necessidade de mudar hábitos e de ter um comportamento pró-

ambiental, e, ainda, se está inserido num programa de interação social que se 

preocupa com os efeitos danosos do descarte inadequado de baterias de 

celulares. 

Hipoteticamente, acredita-se que os vendedores de telefone celular do 

mercado informal de Goiânia não cumprem a legislação ambiental que determina 

a logística reversa para as baterias de celular, haja vista desconhecerem os 

procedimentos para aplicar a lei e não terem consciência real da sua 

responsabilidade nesse processo. 

Nesse diapasão, o projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e aprovado sob o CAAE 

0024.0.168.000-11. O arcabouço teórico foi organizado de modo a conhecer a 

legislação ambiental brasileira, o CONAMA e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, o crescimento do setor informal, o desenvolvimento tecnológico e os 

resíduos eletrônicos e, por fim, a logística reversa como alternativa de 

sustentabilidade.  

A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso em grau comparativo entre 

dois centros de comércios popular administrados pelo poder público e por ente 

privado. A pesquisa tem fim exploratório e descritivo por meio de levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo. Os dados foram coletados com a realização de 

entrevista semiestruturada, buscando identificar a prática do recebimento das 



 

 

19 
baterias usadas e se o comerciante possui conhecimento quanto ao perigo do 

descarte inadequado de resíduos tóxicos, bem como diagnosticar se esse 

vendedor tem noção da sua responsabilidade social quanto ao destino das 

baterias.  

O trabalho foi organizado em seis partes, sendo elas: Introdução, 

Objetivos, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e Discussão e 

Considerações Finais.  

O Referencial Teórico foi dividido em três tópicos: o primeiro deles trata da 

legislação ambiental e do desenvolvimento social no Brasil; em seguida, analisa-

se a conexão entre a sociedade, a tecnologia da informação e o meio ambiente; 

por fim, busca-se conhecer as práticas sustentáveis entre elas, a logística 

reversa. 

No quarto capítulo descreveu-se a metodologia utilizada, pormenorizando 

os critérios utilizados. Ainda, com a finalidade de mais bem explicitar os 

resultados, foram elaborados quadros demonstrativos com valores absolutos e 

percentuais de cada item entrevistado. As informações colhidas foram divididas 

em blocos, nos quais as respostas foram analisadas sob três ângulos: Legislação 

Ambiental, Comportamento Ambiental e Logística Reversa. Nas considerações 

finais foram feitas ponderações sobre o caso estudado, bem como críticas e 

sugestões a respeito da problemática. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o conhecimento dos vendedores de aparelhos de telefonia celular 

em centros de comércio popular administrados pelo poder público e por particular 

quanto à legislação ambiental relativa ao descarte de baterias e à prática da 

logística reversa. 

2.2 Objetivos Específicos 

· Avaliar o conhecimento do comerciante quanto aos perigos do descarte 

inadequado de baterias; 

· Identificar a prática de recebimento de baterias fora de uso e a utilização 

do canal reverso; 

· Diagnosticar a responsabilidade social do vendedor de telefone celular e 

bateria quanto ao destino de resíduos perigosos. 

 
 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Legislação Ambiental e Desenvolvimento Social no Brasil 

3.1.1 Legislação Ambiental no Brasil 

A avaliação da legislação ambiental requer a análise da história do Brasil. É 

sabido, desde o ensino fundamental, que o evento do descobrimento do Brasil e a 

sua consequente colonização pelos Portugueses foi de cunho exploratório. Essa 

mentalidade se manteve em seus descendentes e é, de fato, um problema 

cultural que ainda resiste nos dias atuais. 

Desde a época do Brasil Colônia constata-se a preocupação com a 

proteção aos recursos naturais, mas voltada para os interesses econômicos 

imediatos, como, por exemplo, a exploração da madeira e de seus subprodutos, 

que eram monopólio da Coroa. Os detritos lançados nas ruas também eram 

problema e, em meados do século XIX, o intendente Paulo Viana publicou um 

documento onde vedava o abuso de “se deitarem às ruas imundícies”, conforme 

relata Eigenheer (2009).  

Após a Independência, essa ideia de “proteção” continuava presente e 

priorizava setores que envolviam o meio ambiente, visando prolongar a sua 

exploração. As modificações políticas, ocorridas a partir da década de 1930, 

geraram a legislação que focava a proteção de determinados recursos ambientais 

de importância econômica, como a regulamentação do Código de Águas, que 

buscava mais que a proteção ao recurso natural, mas a sua exploração para a 

geração de energia elétrica. O advento da crise política de 1964 traz as primeiras 

preocupações referentes à utilização dos recursos naturais de forma racional, 
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pela compreensão, à época, de que tais recursos só se transformariam em 

riquezas se explorados de forma racional e de que se deveriam dar múltiplos usos 

a esses recursos, de tal forma que sua exploração para determinada finalidade 

não impedisse sua exploração para outros fins, nem viesse em detrimento da 

saúde da população e de sua qualidade de vida, conforme explica o advogado 

Antônio Inagê Oliveira em artigo escrito para a revista virtual do Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento sustentável (CEBDS, 2012).  

Um excerto do artigo intitulado “Linha do tempo: um breve resumo da 

evolução da legislação ambiental no Brasil”, extraído do portal do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ, 2010), permite a percepção de quais eventos históricos 

foram determinantes para o surgimento de importantes leis que tratam do meio 

ambiente: 

 

1605 
Surge a primeira lei de cunho ambiental no País: o Regimento do Pau-
Brasil, voltado à proteção das florestas.  
1797 
Carta régia afirma a necessidade de proteção a rios, nascentes e 
encostas, que passam a ser declarados propriedades da Coroa.  
1799 
É criado o Regimento de Cortes de Madeiras, cujo teor estabelece 
rigorosas regras para a derrubada de árvores.  
1850 
É promulgada a Lei n° 601/1850, primeira Lei de Terras do Brasil. Ela 
disciplina a ocupação do solo e estabelece sanções para atividades 
predatórias.  
1911 
É expedido o Decreto nº 8.843, que cria a primeira reserva florestal 
do Brasil, no antigo Território do Acre. 
1916 
Surge o Código Civil Brasileiro, que elenca várias disposições de 
natureza ecológica. A maioria, no entanto, reflete uma visão patrimonial, 
de cunho individualista.  
1934 
São sancionados o Código Florestal, que impõe limites ao exercício do 
direito de propriedade, e o Código de Águas. Eles contêm o embrião do 
que viria a constituir, décadas depois, a atual legislação ambiental 
brasileira.  
1964 
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É promulgada a Lei 4.504, que trata do Estatuto da Terra. A lei surge 
como resposta a reivindicações de movimentos sociais, que exigiam 
mudanças estruturais na propriedade e no uso da terra no Brasil.  
1965 
Passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal, ampliando 
políticas de proteção e conservação da flora. Inovador, estabelece a 
proteção das áreas de preservação permanente.  
1967 
São editados os Códigos de Caça, de Pesca e de Mineração, bem como 
a Lei de Proteção à Fauna. Uma nova Constituição atribui à União 
competência para legislar sobre jazidas, florestas, caça, pesca e águas, 
cabendo aos Estados tratar de matéria florestal.  
1975 
Inicia-se o controle da poluição provocada por atividades industriais. Por 
meio do Decreto-Lei 1.413, empresas poluidoras ficam obrigadas a 
prevenir e corrigir os prejuízos da contaminação do meio ambiente.  
1977 
É promulgada a Lei 6.453, que estabelece a responsabilidade civil em 
casos de danos provenientes de atividades nucleares.  
1981 
É editada a Lei 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio 
Ambiente. A lei inova ao apresentar o meio ambiente como objeto 
específico de proteção.  
1985 
É editada a Lei 7.347, que disciplina a ação civil pública como 
instrumento processual específico para a defesa do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos.  
1988 
É promulgada a Constituição de 1988, a primeira a dedicar capítulo 
específico ao meio ambiente. Avançada, impõe ao Poder Público e à 
coletividade, em seu art. 225, o dever de defender e preservar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras.  
1991 
O Brasil passa a dispor da Lei de Política Agrícola (Lei 8.171). Com um 
capítulo especialmente dedicado à proteção ambiental, o texto obriga o 
proprietário rural a recompor sua propriedade com reserva florestal 
obrigatória.  
1998 
É publicada a Lei 9.605, que dispõe sobre crimes ambientais. A lei prevê 
sanções penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente.  
2000 
Surge a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 
9.985/00), que prevê mecanismos para a defesa dos ecossistemas 
naturais e de preservação dos recursos naturais neles contidos.  
2001 
É sancionado o Estatuto das Cidades (Lei 10.257), que dota o ente 
municipal de mecanismos visando permitir que seu desenvolvimento não 
ocorra em detrimento do meio ambiente. 

 

Na última década, várias foram as leis de proteção ambiental criadas no 

Brasil: 
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· 2001 - Medida Provisória n. 2186-16 – deliberou sobre o acesso ao 

patrimônio genético, acesso e proteção ao conhecimento genético e 

ambiental, assim como a repartição dos benefícios provenientes; 

· 2005 - Lei n. 11.105 (Lei de Biosegurança) – estabeleceu sistemas de 

fiscalização sobre as diversas atividades que envolvem organismos 

modificados geneticamente; 

· 2006 - Lei n. 11.284 (Lei de Gestão de Florestas Públicas) – normatizou o 

sistema de gestão florestal em áreas públicas, criou um órgão regulador 

(Serviço Florestal Brasileiro) e o Fundo de Desenvolvimento Florestal; 

· 2009 - Medida Provisória n. 458 – estabeleceu novas normas para a 

regularização de terras públicas na região da Amazônia; 

· 2010 - Lei n. 12.305 – instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

· 2011 - PLC 30/2011 – trata de alterações no Código Florestal. 

3.1.2 Conselho Nacional do Meio Ambiente – (CONAMA) 

O CONAMA foi instituído pela Lei 6.938/81 como um órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). É representado 

por cinco setores da sociedade: órgãos federais, estaduais e municipais, setor 

empresarial e sociedade civil. Tem como estrutura o Plenário, onde as 

resoluções, proposições, recomendações, moções e decisões são votadas; as 

Câmaras Técnicas (CT), nas quais os conselheiros preparam as matérias com 

temas específicos, como controle e qualidade ambiental, educação ambiental e 

assuntos internacionais para a apreciação do Plenário. Por fim, as CT podem 

formar Grupos de Trabalho (GT) para fazer estudo de assuntos considerados 

complexos. Após esses estudos, os relatórios dos GT são encaminhados às CT e, 
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em seguida ao Plenário. As reuniões do CONAMA são públicas; no Plenário e nas 

CT as matérias são votadas pelos conselheiros. Já nos GT são realizados fóruns 

em que especialistas e grupos de interesse podem opinar na decisão do tema 

debatido, conforme informações apreendidas do Decreto n. 99.274, de 06 de 

junho de 1990, que regulamenta a Lei n. 6.938/81. 

Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como ECO-92, 

que envolveu 178 países e foi a mola propulsora para a preocupação com uma 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. No Brasil, sob a influência das 

experiências europeias, agentes políticos e civis começaram a demandar uma 

legislação específica para resíduos sólidos. Assim, o CONAMA criou um GT para 

propor diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Nesse contexto, 

surgiu o princípio da Responsabilidade Pós-Consumo (RPC), cujos pressupostos 

são a transferência de responsabilidade, desenvolvimento de tecnologias 

preventivas e uso de políticas participativas para os diversos segmentos da 

cadeia do produto. O projeto, discutido pelos membros do CONAMA, criava a 

RPC e definia que tipos de resíduos específicos teriam tratamento diferenciado, 

sendo o próprio CONAMA que deliberava sobre os procedimentos. Assim, havia 

GT para discutir resolução para embalagens, lâmpadas fluorescentes, pneus e 

baterias. As resoluções para baterias e pneus foram aprovadas em 1999, tendo a 

primeira sofrido uma revisão em 2008, como mencionado por Milanez e Buhrs 

(2009). 

O CONAMA encaminhou as resoluções para a Casa Civil na intenção de 

que fossem apresentadas como Projeto de Lei do Executivo. Entretanto, isso não 

ocorreu naquele momento, ao contrário, o projeto foi levado à Câmara dos 
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Deputados como apenso ao que já estava tramitando naquela casa. Como 

consequência da falta de apoio político, as duas resoluções sobre baterias 

aprovadas pelo CONAMA caíram em desuso, pois tiveram a sua validade jurídica 

questionada. De um lado, as empresas alegavam que somente leis aprovadas 

pelo Congresso Nacional poderiam criar obrigações e, dessa forma, o CONAMA 

não poderia implantar a RPC. Por outro lado, o setor ambiental argumentava não 

haver necessidade específica de lei, haja vista já existir a Lei n. 9.605, de 1998, 

que trata de crime ambiental. Para solucionar o impasse, o que ocorreu foi um 

acordo voluntário entre as empresas e o setor ambiental do governo, e, as 

resoluções foram implantadas com brechas na redação, não promovendo uma 

melhoria efetiva do desempenho ambiental das empresas. Embora a edição das 

resoluções do CONAMA tenha sido um marco histórico para o tema no Brasil, 

pode-se perceber que a falta de sincronicidade de objetivos entre as partes 

envolvidas/interessadas fizeram com que as determinações deixassem de ter o 

objetivo de promover o gerenciamento adequado do descarte de baterias de 

celulares cumprido. Isso se deu em decorrência da falha no texto, que não definia 

procedimentos para o cumprimento e para a fiscalização do preceituado na 

norma, afirma Milanez e Buhrs (2009). 

3.1.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

O projeto de lei que tratava de resíduos sólidos tramitou durante 21 anos 

no Congresso Nacional, sendo, enfim, sancionado pelo Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva em 02 de agosto de 2010. A Lei 12.305, denominada Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é um marco regulatório na legislação 
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ambiental brasileira, pois é fruto de ampla discussão com órgãos de governo, 

instituições privadas, organizações não governamentais (ONGs) e sociedade civil. 

A PNRS trata de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a 

gestão dos resíduos sólidos. Essa lei traça a distinção entre “resíduo” – aquele 

lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado – e “rejeito” – aquele que não é 

passível de reaproveitamento – e também faz a classificação de todo tipo de 

resíduo: doméstico, industrial, construção, eletroeletrônico, lâmpada fluorescente, 

agrosilvopastoril, perigosos e de saúde, informa a Confederação Nacional do 

Comércio (CNC, 2010). 

A PNRS tem seis principais objetivos, previstos no artigo 7º (BRASIL, 

2010): 

Ø não geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos; 

Ø destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

Ø diminuição do uso de recursos naturais na produção de novos produtos; 

Ø intensificação de ações de educação ambiental; 

Ø aumento da reciclagem no país; 

Ø promoção da inclusão social; 

Ø geração de emprego e renda para catadores de material reciclável. 

Nessa diretriz, a lei estabeleceu o consumo sustentável dentre seus 

objetivos (art. 7º, XV) e criou a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, atingindo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos (art. 3º, XVII), bem como a logística reversa. Conforme as novas 

regras, todos os envolvidos, desde a indústria até os comerciantes varejistas, 
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terão a parcela de responsabilidade individualizada e encadeada, conforme 

apresenta o texto da lei.   

A PNRS criou alguns instrumentos que já eram praticados pela União 

Europeia, quais sejam: 

Ø Planos de resíduos sólidos; 

Ø Inventários e sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

Ø Coleta seletiva; 

Ø Sistema de Logística Reversa e Responsabilidade Compartilhada; 

Ø Incentivo às cooperativas de catadores; 

Ø Monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

Ø Cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 

tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

Ø Educação ambiental. 

A lei da PNRS tem o propósito de promover a redução do consumo de 

recursos naturais até - pelo menos - a capacidade de sustentação do planeta (art. 

6º, V). Ainda, estabelece o princípio da ecoeficiência, que nada mais é que 

compatibilizar a produção de bens e serviços com o mínimo impacto ambiental. 

Essa lei também determina, na parte das disposições transitórias e finais, que 

todas as prefeituras do país terão até 2014 para implementar os serviços 

relacionados à limpeza urbana e à disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

O avanço tecnológico, a abertura econômica, o crescimento populacional e 

a expansão do crédito são fatos históricos da transformação da sociedade, que 
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modificaram as práticas de consumo. Como resultado, nos dias atuais as 

organizações governamentais e não governamentais, a sociedade civil e toda a 

população devem enfrentar o desafio de reduzir o consumo e administrar o lixo, 

de modo a amenizar os efeitos drásticos ao meio ambiente.  

3.1.4 Setor Informal  

Karl Marx, o grande estudioso do capitalismo, diz que o movimento de 

acumulação do capital gera uma superpopulação relativa de trabalhadores 

excedentes, que pode ser caracterizada como sendo constituída por todos os 

trabalhadores que estão desempregados ou parcialmente empregados e que em 

sua maioria está apta para ingressar no mercado formal de trabalho. Essa 

superpopulação relativa assume três formas: a primeira é a flutuante, composta 

por trabalhadores que perderam seus postos com o próprio crescimento da 

economia; a segunda é a latente, geralmente composta pelos trabalhadores 

rurais, formando uma população supérflua; a terceira forma da superpopulação é 

a estagnada, formada por parte dos trabalhadores em ação, mas que estão 

inseridos em ocupações totalmente irregulares. “Ela proporciona ao capital 

reservatório inesgotável de força de trabalho disponível” (MARX, 2002, p. 741-

746).  

Assim, considera-se emprego informal, nos dias de hoje, aquele no qual a 

pessoa trabalha sem condições regulamentadas pelo governo, ou seja, não há 

vínculo empregatício. O setor informal basicamente se resume ao comércio de 

ruas e pequenos negócios (firmas sem registro, vendedores ambulantes, 

camelôs, feirantes, etc.), formado por uma classe de pessoas que por diversas 

razões passaram a viver às margens da formalidade. Tem-se como razões para o 
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crescimento do trabalho informal a informatização da indústria e da agricultura, o 

aumento da carga tributária e a taxa de desemprego. 

Segundo Theodoro (2000), em As bases da Política de Apoio ao Setor 

Informal no Brasil, o governo apresentou três diferentes abordagens entre 1970 e 

2000. A primeira etapa se deu em meados dos anos 1970, com a abordagem 

técnica do informal, pois, devido à expansão do processo de urbanização, 

registrava-se o aumento da força de trabalho. Entendia-se que as atividades 

informais eram subproduto das rápidas transformações pelas quais passavam as 

nações em desenvolvimento e que seriam extintas quando, enfim, o Brasil 

atingisse o status de país desenvolvido. O setor informal seria algo que 

desapareceria a longo prazo e que precisava ser combatido. Contudo, a 

abordagem técnica não tinha conhecimento suficiente sobre o universo do setor 

informal. Órgãos como o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH-IPEA) 

e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) contribuíram 

com programas, proposições e políticas no sentido de fomento à regularização do 

empreendimento e o que estudiosos acreditavam que iria acabar se ampliou cada 

dia mais com o agravo das questões políticas e econômicas. Nos anos 1980, 

houve o fim do regime militar, a recessão econômica, a inflação, o aumento do 

desemprego e, consequentemente, do setor informal. Nesse contexto, o mercado 

informal é visto como um dos pilares de absorção da força de trabalho e o Estado 

analisa a questão pela lente da abordagem política, pretendendo, ao contrário de 

formalizar o informal, aproveitar suas características para enfrentar o 

desemprego. Assim, criam-se programas de apoio ao informal com a participação 

de diversas entidades governamentais e não governamentais. Contudo, a ação 
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governamental continuou a ser residual e os programas continuaram a ser 

instrumentos de clientelismo político. 

No início dos anos 1990, esses programas governamentais de apoio ao 

informal estavam proscritos e, nesse momento, aparece a abordagem subsidiária 

em termos de políticas sociais a serem implantadas pelo Estado. “O tema 

combate à pobreza” passa a ser carro chefe no governo Itamar Franco e 

Fernando Henrique Cardoso e o setor informal é visto como uma fonte de 

sobrevivência para a população pobre. São instituídos três programas básicos de 

apoio ao setor informal: Comunidade Solidária e Programa Banco do Povo, 

Programa de Geração de Renda - PROGER, BNDES-Trabalhador e BNDES-

Solidário, programas que possuem visão mais liberal, tendo cada indivíduo como 

empreendedor em potencial. O Estado, com o apoio da sociedade civil, se propõe 

a assumir o papel de gestor da miséria e das desigualdades, analisa Theodoro 

(2000). 

A mudança na economia colocou à margem trabalhadores que, para 

sobreviverem, precisaram lançar mão de formas alternativas de trabalho. Assim, o 

Processo de Informalidade pode ser representado e acompanhado por duas 

categorias de trabalhadores que são predominantes no processo: os assalariados 

sem registro e os trabalhadores por conta própria (CACCIAMALI, 2000). 

Nesse contexto, percebe-se que o mercado de trabalho no Brasil sofreu a 

consequência de uma reestruturação política e econômica nas últimas décadas, 

que gerou um processo estrutural de desemprego e desigualdade social, 

conforme Durães (2004, p. 44), cita Filgueiras, Druck e Amaral: 
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[...] pode-se afirmar, por exemplo, que ampliou-se, nos anos 
noventa, o grau e a abrangência da precarização do mercado de 
trabalho brasileiro – quer porque aumentou a proporção de 
pessoas ocupadas em atividades desprotegidas, que não tem 
acesso aos direitos sociais e trabalhistas básicos, quer porque 
ampliou-se a presença de outras formas de ocupação, distintas de 
assalariamento, que se caracterizam por terem em geral, piores 
condições de trabalho. (FILGUEIRAS, DRUCK e AMARAL, 
2000, p. 24) 

 

O desenvolvimento econômico e a expansão tecnológica são ícones para 

uma mudança de comportamento na sociedade. A fatia da classe média 

aumentou e, por isso, o mercado ganhou mais consumidores e, com o avanço 

tecnológico e a queda do dólar, foi possível colocar mais itens com preço menor à 

disposição de mais consumidores. Como consequência, aqueles trabalhadores 

marginalizados viram no mercado informal uma fonte lucrativa de renda. 

Atualmente nos mercados populares é possível encontrar inúmeros produtos 

eletrônicos importados e nacionais com preço acessível e várias formas de 

pagamento. Diante desse quadro, pode-se perceber que a dinâmica do trabalho 

por conta própria que desemboca nos mercados populares é tema de relevância 

para o poder público. 

Cacciamali, em “Globalização e Processo de Informalidade”, afirma que: 

 

O crescimento econômico, embora favoreça as condições de 
funcionamento dos pequenos negócios, atinge de forma distinta 
diferentes produtores e atividades: este fato pode implicar 
deterioração nas condições de vida de determinados estratos. 
Esse é um dos motivos que justificam a execução de políticas 
públicas específicas para a sua promoção econômica. Outra razão 
é que a inserção mais favorável e estável nos mercados para 
esses produtores deve conduzir a um comportamento cidadão na 
observância das diferentes regulamentações. (CACCIAMALI, 
2000, p. 171) 
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Esse processo de informalidade vem acontecendo paulatinamente, tendo 

sofrido uma aceleração impressionante nos últimos anos, principalmente no 

aspecto do trabalhador por conta própria. Analisando a questão do Estado nesse 

processo é possível verificar três vertentes:  

 

O Estado intervencionista, principal tributário da idéia do setor 
informal – na vertente Keynesiana; o Estado mercantilista, onde 
sua presença consubstanciaria por outro lado, o próprio espaço 
para a proliferação do informal; e o Estado emissor de leis 
parcialmente cumpridas – co-partícipe, portanto da informalidade 
e suas conseqüências. Essas parecem ser as principais visões do 
Estado, na percepção das diferentes abordagens sobre o sistema 
informal. (THEODORO, 2002, p. 19) 

 

Nesse contexto, o setor informal era visto, a princípio, como algo a ser 

combatido, depois, era o próprio instrumento de combate à pobreza, e agora é um 

fenômeno estrutural. Atualmente, o setor informal é concebido como um traço 

característico de países emergentes, como o Brasil, e as políticas públicas atuais 

visam a gestão das desigualdades. O trabalhador por conta própria é visto como 

um empreendedor e é alvo de programas e cursos promovidos por entidades 

como o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa (SEBRAE) e 

Serviço Nacional do Comércio (SENAC). 

3.1.5 História dos Mercados Municipais de Goiânia 

O processo de informalidade do comércio aconteceu de maneira aleatória 

no Brasil. Com o aumento da taxa de desemprego, os trabalhadores buscam no 

comércio informal uma alternativa para garantirem sua subsistência. Comprar e 

revender exige apenas investimento inicial na compra das primeiras mercadorias 

e boa comunicação para vendê-las. Desse modo, com o crescimento da 
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economia e a invasão dos produtos de origem chinesa com preço mais acessível 

para a classe média e baixa, os mercados populares são muito procurados para a 

compra de telefones celulares e acessórios. 

O Setor Informal equivale a um segmento importante da sociedade e deve 

ser objeto de políticas públicas. Em se tratando do chamado “mercado 

ambulante”, em Goiânia muito já foi feito na tentativa de organizar o caos que 

existia nas vias públicas com tanta gente, sacolas e bancas e trabalhadores que 

atuam no setor informal no comércio de telefonia celular e acessórios. A razão 

para essa procura pode ser justificada pelo fato de que esses produtos chegam 

ao consumidor por um preço mais acessível que os modelos nacionais e possuem 

mais recursos multimídia, tais como mp3, câmera, vídeo, TV, rádio, e, portanto, 

tornam-se mais atraentes. 

A cidade de Goiânia tem um total de sete mercados populares 

administrados pela prefeitura, sendo o mais antigo criado em 1950 e o mais 

recente em 1986. Ao longo desses anos foram criadas associações e parcerias 

para a melhora e reformas necessárias dos locais, conforme relatório da 

Secretaria de Desenvolvimento Municipal - SEDEM (2010). 

A organização desses trabalhadores em centros de comércio, além de 

estimular o comércio em si, influencia na economia e na estrutura da cidade. É 

perceptível o crescimento econômico do ramo imobiliário dos últimos anos, com a 

construção de vários imóveis, tais como salas comerciais, galerias e 

estacionamentos, mudando a fotografia da cidade. 



 

 

35 

3.1.6 Responsabilidade Civil por Dano Ambiental 

Para melhor entendimento do tema, necessário dissecá-lo começando por 

conceituar dano ambiental como toda agressão contra o meio ambiente, causada 

por atividade econômica potencialmente poluidora, por ato comissivo praticado 

por qualquer pessoa ou por omissão voluntária decorrente de negligência 

(SIRVINSKAS, 2010). 

Como requisitos para a existência do dano há que se considerar a efetiva 

lesão e prejuízo ao patrimônio ou interesse de outrem, que pode ser o indivíduo 

ou a coletividade. Dessa forma, danos ambientais podem ser reversíveis ou 

irreversíveis. O dano ambiental é reversível quando a alteração do meio ambiente 

é momentânea, sendo necessário considerar, para efeitos de responsabilização, 

quanto tempo será preciso para retornar ao status quo ante (TONANI, 2011). 

A responsabilidade civil se dá com a aplicação de medidas que obriguem 

uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão 

de ato por ela mesmo praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma 

coisa a ela pertencente ou da simples imposição legal. A responsabilidade civil 

ambiental, por sua vez, pode acontecer via pagamento de indenização pelos 

prejuízos causados e condenação em obrigação de fazer, no caso de restaurar o 

que foi poluído, por exemplo, e na obrigação de não fazer, no caso de cessar a 

conduta danosa ao meio ambiente (DINIZ, 2007) 

Embora o legislador brasileiro adote a teoria objetiva da responsabilidade, 

Teoria do Risco na qual se levam em conta apenas o dano e o nexo causal, o 

poluidor (Estado ou Particular) é obrigado a reparar o meio ambiente e a indenizar 

terceiros que sejam afetados por sua atividade. O que empenha a 



 

 

36 
responsabilidade do agente poluidor é a sua atividade lesiva ao meio ambiente 

e/ou terceiros, sem questionar a existência ou não de culpa. No entanto, a 

doutrina não é unânime, haja vista alguns doutrinadores entenderem que o 

elemento “culpa” (teoria subjetiva da responsabilidade) é essencial para efeitos de 

responsabilização; outros, ainda, entendem que tanto uma como a outra podem 

ser aplicadas. 

Em matéria de dano ambiental, existem causas excludentes de 

responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima e dolo de terceiro, que se 

caracterizam pela inexistência da relação de causa e efeito entre a conduta do 

agente e o dano. No entanto, seguindo a teoria da responsabilidade objetiva 

aplicada na legislação brasileira, não é possível aplicar o caso fortuito ou força 

maior, culpa da vítima e dolo de terceiro como excludentes. Mas, em havendo 

culpa da vítima e dolo de terceiro, há a possibilidade da ação de regresso, na qual 

a culpa é um quesito a ser analisado. Ainda, a licitude da atividade não exclui o 

dever de indenizar, pois quem exerce uma atividade da qual venha ou pretenda 

fruir um benefício tem de suportar os riscos dos prejuízos causados pela 

atividade, independente de culpa (MUKAI, 2000). 

A Lei n. 12.305/2010 trouxe, em seu art. 30, a Responsabilidade 

Compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Essa lei objetiva, de fato, 

compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos 

de gestão empresarial com gestão ambiental, promovendo o desenvolvimento 

sustentável. Essa obrigação compartilhada entre fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes induz à necessidade de se criar e estruturar 

sistemas de logística reversa. Ademais, a lei determina a realização de termos de 
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compromisso entre as empresas e o poder público para a efetivação desses 

sistemas. 

Não há como falar em responsabilidade civil por dano ambiental sem 

invocar o princípio constitucional do poluidor-pagador (PPP), que tem por objetivo 

que o homem arque com o custo de prevenir e controlar a poluição. O PPP tem o 

fim precípuo de que o poluidor arque com os custos de prevenção e/ou 

recuperação dos recursos ambientais, como o ar e a água que tiverem sido 

prejudicados devido a sua utilização no processo produtivo. Para Fonseca (apud 

TONANI, 2011), o dano ecológico deve ser ressarcido por quem dele se houver 

beneficiado, seja o próprio causador do dano ou o adquirente do produto para 

cuja fabricação foi provocado o dano. Esse último, ao adquirir o produto, paga o 

valor acrescido do custo ambiental. 

No que tange ao tema responsabilidade, a Constituição Federal, em seu 

art. 225, §3º, estabelece, claramente, que condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados (BRASIL, 2010). 

3.2 A Sociedade, a Tecnologia da Informação e o Meio Ambiente  

3.2.1 Desenvolvimento Tecnológico  

A Revolução Industrial é um marco histórico para a humanidade e basta 

uma breve retrospectiva para se deparar com invenções e processos de 

desenvolvimento de produtos que transformaram o comportamento humano e a 

sociedade de um modo geral. Exemplo desse fenômeno é a invenção do telefone 

por Graham Bell, em 1875. Desde o sucesso da primeira experiência com seu 
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assistente Thomas Watson, passando pela contribuição de outras figuras da 

história, o telefone mecanizado começou a ser operado em um quadro de 

distribuição com vários fios e cabos. Um aparato de modificações e 

aperfeiçoamento aconteceu até o ano de 1973, quando Martin Cooper, diretor de 

sistemas da Motorola, realizou a primeira ligação de um aparelho de telefone 

celular em Nova York. Ele usou o modelo Motorola Dynatac 8000X, que pesava 

cerca de 1 kg e media 25 cm de comprimento e 7 cm de largura. No Brasil, o 

primeiro aparelho celular chegou ao Rio de Janeiro em 1990. Em seguida, os 

aparelhos celulares começam a ser substituídos por redes digitais, e 

posteriormente, pela tecnologia Global System for Mobile Communication-GSM, 

segundo relata Fábio Jordão (s/d). 

Com a chegada dos smartphones, o aparelho celular deixou de ser um 

simples aparelho de comunicação, tem mais velocidade e melhor tecnologia de 

dados, que permite transmitir imagens, música, rádio e TV, além de câmera e 

internet. O significado do telefone mudou e, graças ao aspecto portátil e 

multifuncional dos aparelhos, juntamente com a redução de preços e o aumento 

do poder aquisitivo da população, percebe-se o aumento do consumo desse 

produto, bem como mudanças marcantes nos hábitos sociais, fato facilmente 

observado por qualquer pessoa. O telefone celular é instrumento de trabalho e 

único meio de contato para muitos profissionais liberais como marceneiros, 

mototáxi, vendedores, pois tem custo menor que uma linha fixa. 

A competitividade entre as empresas de telefonia móvel tem sido acirrada e 

este é, sem dúvida, o mercado que mais cresce no Brasil. Segundo dados da 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2011), em agosto o Brasil 

tinha 224.022.137 de acessos em operação, e, conforme o IBGE, a projeção da 
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população do Brasil em agosto de 2011 era de 194.998.639 habitantes, o que 

representa uma densidade de 114,88 acessos por 100 habitantes. A qualidade 

dos serviços e as tarifas cobradas pelas operadoras fazem com que os usuários 

migrem constantemente de uma para outra ou adquiram os serviços de mais de 

uma operadora, comprando telefones com capacidade para dois, três ou quatro 

chips, aumentando, por conseguinte, o volume de baterias e telefones 

descartados. 

3.2.2 Resíduos Eletroeletrônicos 

Devido ao incremento da indústria da informática e das telecomunicações, 

verifica-se o aumento e a diversificação de produtos, gerados pelo avanço 

tecnológico e, consequentemente, o aumento dos resíduos gerados pelo descarte 

desses produtos. O lixo eletrônico possui características específicas, pois se trata 

de resíduo volumoso e que possui componentes perigosos, como metais pesados 

e compostos bromados, por isso, é preciso políticas públicas e gestão ambiental 

capaz de direcionar fabricantes, importadores, distribuidores e usuários para o 

uso e descarte adequados. Com o crescente desenvolvimento tecnológico, os 

aparelhos celulares passam para o processo de obsolescência muito rápido, 

gerando volume cada vez maior de Resíduos Tecnológicos ou e-lixo (HOFMANN-

GATTI, 2008). 

Segundo Álvaro Oppermann, em matéria publicada na revista “Veja”: 

 

O Brasil, o México e o Senegal são entre as nações em 
desenvolvimento, os campeões mundiais de e-lixo per capita, com 
0,5 quilo anual produzido por habitante. [...]. A obsolescência 
programada é um recurso de administração desenvolvido nos 
anos 20 por Alfred Sloan que consiste na mudança anual de 
modelos e acessórios. Recentemente essa estratégia é regra no 
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ramo de hardware, software e celulares. [...] No início dos anos 
90, a vida média de equipamentos eletrônicos nos Estados Unidos 
era de quatro anos, num casamento entre a qualidade do material 
usado para o hardware e a espantosa velocidade de 
desenvolvimento dos softwares. Hoje, a vida média é de um ano e 
meio. (OPPERMAN, 2011, p. 79) 

 

O manejo do resíduo sólido tem sido um desafio para os gestores públicos, 

pois fatores como crescimento populacional, aumento da capacidade produtiva e 

elevação do grau de toxicidade dos resíduos sólidos trazem prejuízo ambiental, 

social e econômico. Lima, Silva e Lima (2008) afirmam que o manejo inadequado 

de resíduos sólidos de origens diversas gera desperdícios, contribuindo de forma 

significativa para a manutenção das desigualdades sociais, tornando-se uma 

ameaça à saúde pública e agravando a degradação ambiental. Ainda, 

compromete a qualidade de vida das comunidades dos centros urbanos. 

As baterias de celular são consideradas resíduos perigosos, conforme 

descrição da Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 

Resíduos Classe I – Perigosos: apresentam riscos à saúde 
pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 
acentuando seus índices, ou ao meio ambiente, quando o resíduo 
for gerenciado de forma inadequada. Podem ter características 
como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade. (NBR 10004, ABNT, 2004) 

 

A destinação dada pós-consumo ao lixo eletrônico está diretamente ligada 

ao fator cultural da população, por isso, o que temos hoje, antes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e até que esta seja implementada, é muito lixo 

eletrônico, inclusive baterias de celulares dispostas indevidamente em lixos 

comuns, terrenos baldios, aterros sanitários e lixões, provocando poluição 

ambiental e prejuízos à saúde pública.  
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3.2.3 Componentes perigosos do aparelho celular  

Os novos produtos, com funções cada vez mais específicas, cores e 

designers mais atraentes, possuem, mesmo com todo o avanço tecnológico, o 

mesmo desempenho ambiental que os aparelhos dos primórdios. Isso foi 

constatado por Wu e colaboradores (2008) em pesquisa sobre o desempenho 

ambiental de dois aparelhos celulares, um modelo considerado antigo e outro de 

modelo novo. Os aparelhos foram avaliados em termos de Indicador Potencial de 

Toxicidade (IPT) e verificou-se que a composição e as percentagens dos 

componentes nos dois aparelhos são semelhantes, mesmo o aparelho 

considerado mais antigo tendo o dobro do peso do modelo mais recente. 

Guimarães (2009) afirma que os telefones celulares descartados em 

aterros sanitários ou incinerados são passíveis de liberar substâncias tóxicas, os 

chamados metais pesados presentes nas baterias, circuitos, displays, carcaças 

de plástico ou na fiação, no solo e até mesmo no ar em decorrência do processo 

de lixiviação.  

Os constituintes metálicos dos aparelhos celulares são alumínio (Al), ferro 

(Fe), cobre (Cu), cobalto (Co), zinco (Zn), níquel (Ni), estanho (Sn), cromo (Cr) e 

chumbo (Pb). Dentre estes, alguns são considerados tóxicos bioacumulativos 

persistentes (PBT), conforme relatório da Basel Action Network (2004), são 

substâncias particularmente perigosas porque persistem no ambiente e não 

degradam por um longo período de tempo. Portanto, movem-se facilmente no 

ambiente, propagam-se no ar, na água e no solo, percorrendo um caminho 

distante da fonte poluidora original e resultando em um acúmulo de toxinas, 
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inclusive no tecido adiposo dos seres humanos e animais, colocando em risco a 

saúde humana e os ecossistemas. 

Nas baterias ainda podem ser encontrados os seguintes elementos, 

conhecidos como metais pesados: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), 

níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), e manganês (Mn).  

As Resoluções 257/99 e 401/08, editadas pelo CONAMA, concentraram-

se, primeiramente, em estabelecer um limite à quantidade dessas substâncias na 

fabricação, importação e comercialização de baterias, e, em seguida, na 

responsabilidade compartilhada, como já acontecia na Europa. 

Em decorrência do processo de informalização, as pessoas resolvem 

trabalhar por conta própria no mercado de celulares trazem para o mercado 

nacional produtos que não estão sujeitos à fiscalização quanto aos limites de 

substâncias estabelecido pela legislação brasileira. O produto eventualmente 

acaba por ir para o lixo, nas vias públicas, nos aterros ou em lixões, correndo o 

risco de contaminar o meio ambiente e trazer prejuízo para a saúde pública. 

Segundo o IBGE (2008), 50% dos municípios brasileiros não possuem 

aterro sanitário e não fazem coleta seletiva, sendo a prática utilizada a 

incineração dos resíduos ou os próprios lixões a céu aberto. Assim, o que ocorre, 

nesses municípios, é que os resíduos sólidos urbanos são queimados ou 

descartados e amontoados sobre o solo ou em rios e lagos, causando danos ao 

meio ambiente e colocando em risco a saúde da população local.  

Esses elementos tóxicos que podem ser encontrados em baterias de 

celular possuem características de corrosividade, reatividade e toxicidade e são 

classificados como Resíduos Perigosos-Classe I, conforme NBR 10004. O quadro 

informa o efeito, para o ser humano, de cada um desses elementos: 
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QUADRO 1 - Potencial poluidor de elementos químicos utilizados em pilhas e 

baterias 

Elemento Efeitos sobre o Homem 

Pb (chumbo) 
Dores abdominais (cólicas, espasmo e rigidez), disfunção renal, 
anemia, problemas pulmonares, neurite periférica (paralisia), 
encefalopatia (sonolência, manias, delírio, convulsões e coma). 

Hg (mercúrio) 

Gengivite, salivação, diarreia (com sangramento), dores abdominais 
(especialmente epigástrio, vômitos, gosto metálico), congestão, 
inapetência, indigestão, dermatite e elevação da pressão arterial, 
estomatites (inflamação da mucosa da boca), ulceração da faringe e 
do esôfago, lesões renais e no tubo digestivo, insônia, dores de 
cabeça, colapso, delírio, convulsões, lesões cerebrais e 
neurológicas, provocando desordens psicológicas e afetando o 
cérebro. 

Cd (cádmio) 
Manifestações digestivas (náusea, vômito, diarreia), disfunção renal, 
problemas pulmonares, envenenamento (quando ingerido), 
pneumonite (quando inalado), câncer. 

Ni (níquel) Câncer, dermatite, intoxicação em geral. 

Ag (prata) Distúrbios digestivos e impregnação da boca pelo metal, argiria 
(intoxicação crônica), provocando coloração azulada na pele, morte. 

Li (lítio) Inalação - ocorrerá lesão mesmo com pronto atendimento; ingestão 
- mínima lesão residual, se nenhum tratamento for aplicado. 

Mn (manganês) Disfunção do sistema neurológico, afeta o cérebro, causa gagueira e 
insônia. 

Zn (zinco) 
Problemas pulmonares podem causar lesão residual, a menos que 
seja dado atendimento imediato; em caso de contato com os olhos, 
lesão grave, mesmo com pronto atendimento. 

Fonte: adaptado de Monteiro e colaboradores (2001). 
 

3.3 Prática Sustentável: Reutilização, Recuperação, Reciclagem e a 

Logística Reversa 

3.3.1 Sustentabilidade  

A exploração indiscriminada dos recursos naturais advém desde que o 

homem começou a viver em sociedade, e, com base no pensamento racionalista 
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de que o ser humano é senhor e dono da natureza, acreditava-se que os recursos 

naturais eram ilimitados e que a degradação do meio ambiente era sinônimo do 

progresso. Assim, num processo de “evolução” desenfreado, o homem deixava 

para trás um rastro de destruição na natureza. Essa forma de pensar e agir da 

humanidade trouxe consequências desastrosas para a modernidade: o efeito 

estufa, cuja ocorrência se deve à emissão de gases na atmosfera, elevou a 

temperatura do planeta e causou o derretimento de geleiras, alterando o nível dos 

oceanos; os rios passaram a servir como depósitos de esgoto e de resíduos 

industriais, comprometendo o ecossistema; a poluição promoveu as chuvas 

ácidas, que envenenam rios e solos e o aumento da incidência de raios 

ultravioletas devido ao buraco na camada de Ozônio, que coloca em risco a 

existência de vida no planeta. Sobre isso, Caio Silveira (2011) entende que os 

desequilíbrios acarretados em razão do nosso processo de evolução, os padrões 

insustentáveis de consumo e produção e uma atuação conjugada entre os 

diferentes atores necessitam, com urgência, serem repensados e reelaborados. 

O crescimento econômico mundial, da forma como aconteceu, acarretou 

sérias consequências ambientais, que ultrapassam as fronteiras dos países mais 

ricos e poluidores, envolvendo o planeta de uma maneira geral. Milaré define 

claramente a crise ambiental no mundo: 

 

Tudo decorre de um fenômeno correntio, segundo o qual os 
homens, para satisfação de suas novas e múltiplas necessidades, 
que são ilimitadas, disputam os bens da natureza, por definição 
limitados. E é o fenômeno, tão simples quanto importante, que 
está na raiz de grande parte dos conflitos que se estabelecem no 
seio da comunidade. (MILARÉ, 2007, p. 55, grifo no original) 
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Diante da possibilidade de exaurir os recursos ambientais, a humanidade 

vive um momento de crise e, como definem os administradores, a crise é um 

momento de mudança para melhor ou para pior. Assim, o ser humano vive um 

momento de crise com o meio ambiente, sendo necessária uma mudança drástica 

de comportamento. Milaré cita Gilles Lipovetsky, que resume essa nova forma de 

olhar a relação do homem com o meio ambiente:  

 

A idéia de que o planeta está em perigo impôs uma nova 
dimensão de responsabilidade, uma concepção inédita das 
obrigações humanas que ultrapassa a ética tradicional, 
circunscrita às relações inter-humanas imediatas. A 
responsabilidade humana deve, agora, estender-se às coisas 
extra-humanas, englobar a dimensão da biosfera inteira, uma vez 
que o homem possui meios para por em perigo a vida futura do 
Planeta. Segundo os “fundamentalistas”, temos que reconhecer, 
independentemente do bem humano, o valor da ecosfera em si, 
temos que redescobrir a dignidade intrínseca da natureza, temos 
que respeitá-la por nós, concebê-la como um patrimônio comum a 
transmitir às gerações futuras. (MILARÉ, 2007, p. 79)  

 

A busca de soluções para a crise ambiental se deu, efetiva e inicialmente, 

em 1972, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, que reuniu, em Estocolmo, representantes de 113 países. A grande 

proposta era a discussão de um novo tipo de desenvolvimento, baseado na 

realidade de cada região. Contudo, o que se viu foram dois grupos de países: os 

desenvolvidos (que já sentiam duramente os efeitos da degradação do meio 

ambiente, como a escassez de recursos energéticos e a poluição) e os pobres, 

que buscavam atingir o nível de desenvolvimento dos países ricos como forma de 

reduzir a pobreza. O Brasil, integrante do segundo grupo, não aceitou a imposição 

de limites para conter os avanços da poluição que viessem a prejudicar a 

industrialização (BARBIERI, 2004). Essa conferência criou o Programa das 
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Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano. 

Em 1983 foi criada, pela Organização das Nações Unidas (ONU), uma 

comissão, denominada Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), para a reformulação do conceito de 

desenvolvimento, sob a responsabilidade da então primeira ministra da Noruega, 

Gro Halem Brundtland, cujo objetivo era avaliar os resultados da conferência de 

Estocolmo e propor estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável. O 

resultado foi a publicação de um documento chamado Our Common Future - 

Nosso futuro comum (MASCARENHAS, 2008). 

O fio condutor desse relatório é a crítica à conotação de desenvolvimento, 

vista meramente como modelo que as nações pobres devem seguir para se tornar 

ricas, e traz como premissa que o crescimento econômico é necessário para a 

redução da pobreza, sendo o problema ambiental um desafio para todos os 

países. O relatório traz a visão sistêmica entre meio ambiente e desenvolvimento, 

problemas ambientais e problemas sociais, afinal, não há como desvincular o 

homem da natureza, cuidando ora de um, ora de outro. Há sempre que se 

observar os dois fatores na busca da solução. O objetivo do desenvolvimento 

sustentável constante do relatório é utilizar os recursos naturais de modo a 

atender as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras atenderem também às suas (CMMAD, 1988). 

Há que se destacar a diferença entre desenvolvimento e crescimento. O 

crescimento prioriza o acúmulo de capitais e está vinculado ao campo econômico, 

já o desenvolvimento considera fatores de crescimento acompanhados por 

melhorias no padrão de vida da população. O desenvolvimento sustentável visa 
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um equilíbrio entre a natureza e os componentes da ordem socioeconômica, 

passando necessariamente pela mudança de atitude, afinal, as consequências 

dos danos ambientais ultrapassam as fronteiras. 

Sachs (1993) estabelece alguns critérios de sustentabilidade: 

· Social – igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; 

· Cultural – respeito à autonomia de cada povo e equilíbrio entre o cultivo da 

tradição e a inovação; 

· Ecológica – preservação do potencial da natureza na produção de recursos 

renováveis e não renováveis; 

· Ambiental – respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais; 

· Territorial – busca a melhoria do ambiente urbano e rural; 

· Econômica – desenvolvimento econômico equilibrado; 

· Política Nacional – marcada pela democracia e pela capacidade do Estado em 

implementar projetos nacionais; 

· Política Internacional – criação de mecanismos de cooperação entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento buscando a garantia da paz. 

O relatório da CMMAD (1988) ressalta a importância dos vínculos 

intersetoriais das empresas, nas quais o problema de uma pode ser a solução de 

outra. Essas ligações de troca de matérias e subprodutos contribuem para o 

desenvolvimento sustentável. Muitos problemas ambientais podem ser 

amenizados se essa fragmentação de responsabilidades entre as empresas for 

superada. 

A CMMAD também entende que a industrialização é necessária devido à 

demanda de consumo, sendo uma forma de geração de empregos. Contudo, as 
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indústrias devem considerar o custo ambiental e criar mecanismos de proteção e 

reparação de danos, cabendo ao Poder Público um efetivo controle das metas 

ambientais, estabelecendo leis e regulamentos. 

Mascarenhas (2008), ao analisar o relatório da CMMAD, descreve que a 

meta a ser alcançada com o desenvolvimento sustentável consiste em buscar a 

aliança entre o desenvolvimento econômico e o aproveitamento racional e 

ecologicamente sustentável da natureza, preocupando-se em conservar a 

biodiversidade, sem que haja o esgotamento dos recursos ambientais. 

Assim, o desafio para estudiosos, cientistas, governos e sociedade é criar o 

desenvolvimento sustentável, em que as necessidades básicas dos seres 

humanos, ou seja, a melhoria da qualidade de vida da população e a erradicação 

da pobreza, o crescimento econômico e os recursos naturais possam coexistir em 

equilíbrio. 

O Relatório Nosso futuro Comum, da CMMAD (1988), existe há mais de 

duas décadas e pode-se dizer que graves problemas mundiais como pobreza, 

exclusão social e desemprego, além de questões ambientais como o aquecimento 

global e as alterações climáticas, que ocasionam catástrofes ecológicas, 

continuam sendo temas de relevância nas rodadas de negociações, contudo, com 

prática efetiva de mudança de comportamento questionável. 

O resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD – ECO/92) foi a elaboração do documento conhecido 

como Agenda 21 (1992). Assim como na Conferência de Estocolmo, a maioria 

dos países defendia seus interesses econômicos. Todos entendiam a 

necessidade de mudanças, mas eram favoráveis a elas desde que seus ganhos 

econômicos não sofressem alteração. Mais uma vez, a disputa entre os países 
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desenvolvidos (Norte) e os países em desenvolvimento (Sul) tomou o lugar da 

tentativa de definir metas comuns e globais entre os países.  

A Agenda 21 (1992) teve como objetivo principal definir um plano de ação 

para alcançar o desenvolvimento sustentável para o século 21, apresentando uma 

proposta de desenvolvimento sustentável que una as questões sociais, 

ambientais e econômicas. Quanto à pobreza, esclarece que não existe uma 

solução padrão, cada país, cada região, com suas particularidades, deve 

encontrar a melhor forma de combate a ela, demonstra preocupação com 

educação e saúde, alegando a necessidade de estabelecer prioridades quanto às 

melhorias socioambientais e socioeconômicas, e, ainda, ressalta que a indústria e 

o comércio devem dar a sua contribuição, adotando práticas ambientais 

ecologicamente corretas, utilizando a reciclagem e a reutilização de resíduos de 

maneira eficaz, e, que haja mais envolvimento entre a comunidade científica e 

tecnológica e os gestores públicos para implantarem políticas públicas eficientes 

para o desenvolvimento sustentável. 

A educação sempre foi parte fundamental no desenvolvimento sustentável 

da nação. A conscientização da sociedade se dá pela educação ambiental formal 

e informal. Carvalho (2003) afirma que só a sociedade consciente de direitos e 

deveres é capaz de cobrar do Poder Público atitudes concretas, e que este deve 

ter ação imediata para o controle da poluição industrial e urbana e para promover 

a educação ambiental. O desenvolvimento sustentável almejado depende da 

adoção de políticas ambientais sérias e do comprometimento das pessoas, pois 

será necessário mudar principalmente os hábitos. 
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3.3.2 Reutilização, Recuperação, Reciclagem e Descarte 

O aumento do consumo em decorrência do avanço tecnológico, aliado à 

falta de organização no manejo dos resíduos sólidos, tem sido a equação que 

vem contribuindo para causar graves problemas ambientais e tem resultado em 

desafio para o poder público, ou seja, para aquele que tem a competência 

atribuída constitucionalmente para gerir os serviços de limpeza urbana. Para 

amenizar os problemas advindos do enorme quantitativo de resíduos sólidos 

buscam-se meios de reaproveitamento dos materiais descartados, bem como o 

estímulo à mudança de hábitos da população.  

De acordo com Santos e colaboradores (2010), a remoção e a disposição 

dos resíduos sólidos ocorrem em quatro fases, quais sejam: 

· Acondicionamento: são os primeiros cuidados dedicados ao lixo, começa em 

casa ou no trabalho, deve-se preocupar com o recipiente e evitar o acúmulo, 

selecionando os materiais orgânicos dos materiais inorgânicos, ou 

simplesmente o lixo seco do molhado; 

· Coleta e transporte: em geral esse serviço é feito pela prefeitura, infelizmente 

ainda são poucas cidades no Brasil que fazem a coleta seletiva, ou seja, que 

possuem dias certos para recolher o lixo comum e o lixo reciclável; 

· Tratamento: é a fase em que ocorre a operação correta de remoção do lixo e o 

saneamento do meio para o qual ele se destina; ocorre em estações de 

transferência, onde são separados e podem ser compactados ou triturados 

antes da destinação final; 

· Destinação final: Os resíduos são encaminhados a locais onde podem ser 

reaproveitados e reciclados conforme seus componentes ou são descartados 
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de modo ambientalmente adequado, evitando prejuízo ambiental e risco à 

saúde pública. 

Com a temática ambiental em discussão, surgiu o conceito dos 4R: 

redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais. A redução dos 

resíduos implica uma mudança da forma de pensar dos consumidores. Segundo 

Waldman (2010), não há planeta para tanto lixo e só uma revisão dos hábitos de 

consumo pode trazer uma saída para o problema. 

A reutilização significa o aproveitamento dos produtos para outra finalidade, 

sempre que possível. A criatividade faz com que as pessoas descubram 

diferentes formas de reutilizar aqueles materiais que já não servem para o seu 

propósito inicial, como é o caso de poltronas feitas de pneus usados e potes de 

plástico que tem diferentes utilidades, inclusive a de fazer arte, como bem 

demonstra o artista plástico brasileiro Vik Muniz no documentário Lixo 

Extraordinário, estreado nos cinemas em 2011. 

A reciclagem é a transformação de resíduos em matéria-prima para a 

elaboração de novos produtos. No Brasil, 98% das latas de alumínio e 55% das 

garrafas de plástico são recicladas, segundo dados da Associação Brasileira 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – (ABRELPE, 2012). 

Contudo, ainda há muitos itens que podem ser reciclados e são descartados 

diariamente no lixo, que não passa por triagem e tampouco por tratamento 

adequado. 

A recuperação dos produtos consiste em estender a vida útil da matéria 

para diversa finalidade, princípio que se aplica ao desperdício de comida. No 

Brasil, são mais de 25 milhões de toneladas de alimentos que vão para o lixo 

anualmente, conforme dados da Food and Agriculture Organization of the United 



 

 

52 
Nations (FOA), órgão das Nações Unidas que trata da alimentação e agricultura 

(REVISTA VEJA, 2011, p. 63). Os alimentos, lançados nos aterros, produzem gás 

metano, contribuinte para provocar o efeito estufa; maneira simples de reverter a 

situação é fazer a compostagem, que recupera a matéria orgânica, 

transformando-a em adubo: 

 

Increased urbanization requires efficient solid waste 
management. Sustainable agriculture coincides closely with 
these requirements so that solid wastes are reused, either 
through composting or management of biosolids (treated 
sewage sludge). (FAO, 2012) 
 

De acordo com a Constituição Federal, artigo 30, inciso I, o município tem 

competência para administrar o serviço de limpeza pública, porém, com base na 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010), em 80% do território 

nacional há lixões e aterros controlados, e inclusive o produto da coleta seletiva 

vai parar nos aterros em algumas cidades. É preciso reestruturar o serviço público 

de limpeza urbana e dar mais ênfase à reciclagem, inclusive de lixo eletrônico, 

que ainda não é percebida no Brasil como uma fonte lucrativa de recursos. O 

catador de material reciclável é imprescindível para a indústria de reciclagem, 

mas apenas 142 municípios brasileiros (2,5% do total) mantêm parceria com os 

catadores, afirma Maurício Waldman em entrevista para Eduardo Araia 

(PLANETA, 2011, p. 11). 

No Brasil, apenas a empresa Suzaquim Indústria Química Ltda. recicla e 

reaproveita pilhas e baterias; outras empresas recolhem esses produtos e enviam 

o material para recicladoras em outros países, como França e Alemanha. As 

baterias de celular descartadas adequadamente e que chegam à empresa 

recicladora no Brasil passam pelo seguinte processo (INDRIUNAS, 2012): 
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a) Descarregamento, seleção e separação: Antes de entrar no processo é 

preciso selecionar os produtos com alguma semelhança de matéria-prima; 

b) Corte: A primeira separação feita é a da carcaça, normalmente de plástico, 

que segue para as empresas que fazem reciclagem de material plástico; 

c) Moagem: Na moagem, acontece a separação de alguns metais, como o aço, 

que também segue para outras empresas que reciclam o material. Nesse 

processo surge o pó químico; 

d) Reator Químico: Esse pó químico passa por reações químicas, como 

precipitações que podem formar diferentes compostos químicos. A escolha do 

produto vai depender da necessidade do mercado; 

e) Filtragem e prensagem: Com filtros e prensa, é feita uma nova separação 

entre líquidos e sólidos; 

f) Calcinador: Em uma espécie de forno, os elementos sólidos são aquecidos; 

g) Nova moagem: Com os produtos condensados, é feita uma nova moagem; 

h) Produto final: São, então, obtidos sais e óxidos metálicos, usados por 

indústrias de tintas, cerâmicas e outros tipos de produtos químicos; 

i) Tratamento de efluentes: Paralelamente, esse processo recebe um 

tratamento de efluentes e de gases para deixá-lo o mais limpo possível. 

A reciclagem de lixo eletrônico é importante para a preservação dos 

recursos naturais, diminuindo a mineração na busca por metais como ouro e 

prata. A prática desses conceitos diminui o desperdício e o uso dos recursos 

naturais e aumenta a vida útil dos aterros sanitários. Como enfatiza Freire (2000), 

podemos mudar o mundo para melhor a partir da realidade concreta e também 

podemos mudar o mundo se cada um se conscientizar que tem que fazer a sua 

parte. 
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3.3.3 Logística Reversa 

A guerra é uma atividade humana que acontece desde a antiguidade e 

pode-se dizer que a logística teve sua origem nas atividades militares, pois as 

batalhas ocorriam em localidades afastadas das cidades e normalmente eram 

longas. Desde a antiguidade os líderes militares precisavam fazer chegar os 

equipamentos e os suprimentos essenciais às tropas e havia a necessidade de 

deslocá-los de um lugar para outro. Vencia ou perdia a guerra quem tinha mais ou 

menos capacidade de manter a tropa abastecida de armamentos e alimentos 

(SUN TZU, 2010). 

Com o advento da Revolução Industrial e a produção em massa era 

necessário fazer escoar o excedente da produção e fazer chegar os produtos aos 

potenciais consumidores. Ballou (2007) afirma que a logística trata de todas as 

atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos 

desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o de consumo final.  

Com a crescente demanda de produtos, a logística se tornou uma das 

principais ferramentas para a empresa conquistar e fidelizar seus clientes, tornou-

se um fator para vencer a competitividade. Pela logística bem feita as empresas 

conseguem levar seus produtos mais longe e com mais frequência. Esse 

processo decorreu, na verdade, da exigência do consumidor, uma vez que com 

os efeitos da globalização e os avanços tecnológicos, os consumidores passaram 

a ter novas exigências. Ademais o avanço dos centros urbanos também foi um 

fator que obrigou a logística das empresas a se expandir para os subúrbios. O 

processo de logística implantado pelas empresas evolui continuamente e 

atualmente ocorre de forma integrada, na qual os participantes da cadeia de 
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suprimentos atuam de maneira estratégica buscando menores custos, evitar 

desperdício e agregar valor ao produto. Esse processo evolui com o 

desenvolvimento da Tecnologia da Informação e se modifica continuamente em 

razão das exigências em serviços de distribuição. “A conscientização está 

crescendo cada vez mais em relação ao impacto que a logística tem na 

lucratividade empresarial” (IMAM, 1996, p. 7). 

A logística empresarial trata da distribuição física do produto desde a 

fábrica até o consumidor final, utilizando canais de distribuição. O canal de 

distribuição consiste na rota percorrida pelo produto, passando por centros de 

distribuição, distribuidores, atacadistas, varejistas, até chegar ao cliente final. São 

considerados membros desse canal apenas as partes envolvidas em negociação 

de compra e venda ou transferência de propriedade. De acordo com Rosembloon 

(2002), os canais podem variar de dois níveis com relação à extensão e 

distribuição direta (o produtor-fabricante vende diretamente aos consumidores) e 

pode chegar até dez níveis, nos quais podem existir mais de oito instituições 

intermediárias entre o produtor e o consumidor. 

Com a evolução tecnológica os produtos se tornam obsoletos e, além 

disso, no processo de transporte e estoque se danificam ou ressaltam seus 

defeitos e, por isso, devem retornar ao ponto de origem. Assim, o ciclo de vida de 

um produto não se exaure com a entrega deste ao consumidor final. Surge, então, 

a Logística Reversa, assim definida por Leite: 

 

A Logística Reversa como é a área da logística empresarial que 
planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 
correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e pós-
consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo por meio de 
canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas 
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naturezas: ecológico, econômico, legal, logístico, de imagem 
corporativa, entre outros. (LEITE, 2006, p. 87) 
 

Os bens de pós-venda são aqueles que precisam retornar ao ciclo 

produtivo sem efetivamente terem sido consumidos, por exemplo, os produtos 

devolvidos por prazo de validade vencido ou por ter havido estoque excessivo no 

centro de distribuição, por terem sido consignados ou por apresentarem 

problemas de qualidade ou defeitos. Já os bens classificados como bens pós-

consumo são aqueles que chegaram ao consumidor final e foram consumidos, 

encerrando seu ciclo de vida. Esses bens são classificados como duráveis ou 

semiduráveis e, após terem sido consumidos, podem retornar ao ciclo produtivo 

de alguma maneira. O esquema a seguir mostra objetivamente o processo de 

logística direta e reversa: 

 
Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/prod/v17n2/a14fig01.gif. 

 

O canal reverso de revalorização pode ocorrer de dois modos: por 

desmanche ou por reciclagem. Segundo Leite (2006), desmanche é o sistema de 

revalorização de um produto durável de pós-consumo que, após sua coleta, sofre 

um processo industrial de desmontagem, no qual seus componentes em 

condições de uso ou de remanufatura são separados de partes ou materiais para 
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os quais não existem condições de revalorização, mas que ainda são passíveis 

de reciclagem industrial. Já reciclagem é o canal reverso de revalorização em que 

materiais constituinte dos produtos descartados são extraídos industrialmente, 

transformando-se em matéria-prima secundária ou reciclada, que será 

reincorporada à fabricação de novos produtos. A ‘destinação final’ é entendida 

como o último local de destino para onde são enviados produtos, materiais e 

resíduos em geral sem condições de revalorização. 

Há mais de uma década o CONAMA já previa a responsabilidade pós-

consumo e a implantação da logística reversa no ramo de celulares. Contudo, 

ainda é incipiente nas empresas, conforme se percebe na pesquisa “A Logística 

reversa do lixo tecnológico: um estudo sobre projeto de coleta de lâmpadas, 

pilhas e baterias da Braskem” (Vieira et al., 2009).  

A lei 12.305/2010 trouxe a exigência de implementação da logística reversa 

para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. A figura a seguir 

demonstra, de maneira simples, como deve ser o processo de logística reversa 

para o fim de reaproveitamento e disposição adequada para qualquer produto: 

 

Figura 2: Atividades típicas do processo de logística reversa e revalorização 

 
Fonte: Lacerda, 2002. http://www.scielo.br/img/revistas/prod/v16n1/a11fig02. 



4 METODOLOGIA 

4.1 Área da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, 

que, conforme dados do último censo realizado, tem população de 1.256.514 

habitantes (IBGE, 2010), tendo completado 78 anos em 2011. 

Figura 3 - Mapa político do Brasil com destaque na localização do Estado de Goiás. 

 

Fonte: Google imagens (2011). 
 

O Estado de Goiás tem como maior fonte de riqueza a agropecuária, mas, 

nos últimos anos, também se desenvolveu no mercado de confecção. A cidade de 

Goiânia é bastante procurada pelos denominados “sacoleiros”, comerciantes do 

interior do Estado que buscam em seus centros populares produtos como roupas, 

sapatos, eletrônicos, celulares, brinquedos, etc., para abastecer suas lojas e 

mercados. 

Existem na capital sete (7) centros populares, administrados pelo Poder 

Público, e uma quantidade de difícil estimativa de propriedades privadas. Nesses 

centros existem stands ou bancas que vendem diversos produtos, dentre eles 

telefones celulares e acessórios. 
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4.2 Tipologia da Pesquisa 

Quanto aos fins, a pesquisa tem cunho exploratório e descritivo, conforme 

classificação proposta por Vergara (2007), que define a pesquisa exploratória 

como aquela que se baseia em uma área pouco discutida, na qual há limitado 

conhecimento e experiência sistematizados; é descritiva, porque se propõe a 

descrever o comportamento do comerciante de telefone celular em relação ao 

(des)-conhecimento da legislação sobre o descarte de baterias em dois polos de 

comércio, sendo um de responsabilidade pública e outro de responsabilidade 

privada. 

Cervo e Bervian (2003) afirmam que a pesquisa descritiva registra, 

observa, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, 

procurando descobrir, com a máxima precisão, a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características. 

Quanto aos meios utilizados na pesquisa, adotou-se o levantamento 

bibliográfico e a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica é necessária como 

ferramenta para a fundamentação teórico-metodológica do estudo e recorre ao 

uso de material publicado em livros, revistas, teses, dissertações, artigos, jornais 

e redes eletrônicas. Ainda segundo Cervo e Bervian (2003), a pesquisa 

bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos e qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, 

supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento do 

tema, quer para a fundamentação teórica, ou, ainda, para justificar os limites e as 

contribuições da própria pesquisa, o que se aplica ao presente estudo, que se 
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justifica por se tratar de tema todavia, não difundido na comunidade acadêmica e 

científica.  

A pesquisa de campo consistiu na coleta de dados por meio de entrevista 

semiestruturada realizada com os comerciantes de telefones celulares e baterias 

em dois centros populares de comércio em Goiânia. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas e os dados tabulados para 

posterior análise de resultado. 

4.3 Universo e Amostra 

A pesquisa refere-se à população da cidade de Goiânia-Goiás. Por se 

tratar de população finita, porém numerosa, faz-se necessário a utilização de 

fórmula estatística para definir, dentro da população, a amostra representativa do 

objeto da pesquisa. Porém, tratando-se de problema inserido em parcela estrita 

da população da cidade, a pesquisa de campo terá amostragem por tipicidade. 

Conforme entendem Marconi e Lakatos (2007), em determinados casos 

considerações de diversas ordens impedem a escolha de amostra probabilística, 

ficando a cargo do pesquisador a tentativa de buscar, por outras vias, amostra 

representativa. Uma das formas é a procura de subgrupo que seja típico, em 

relação à população como um todo. Desse modo, a pesquisa foi realizada em 

dois centros de comércio popular. 

O centro comercial administrado pelo poder público possui 593 

permissionários e é exemplo da ampliação de mercado popular para abrigar 

ambulantes que vendiam seus produtos ao longo da Avenida Goiás, no centro da 

cidade. Em 2004, a Associação dos Permissionários solicitou que a administração 

do mercado ficasse a cargo da Associação e o pedido foi aceito em parte, tendo 
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ficado a Associação responsável apenas pela Segurança e Limpeza. Em agosto 

de 2007 a Associação fez novo pedido à Prefeitura para que fosse realizada 

reforma no mercado, porém, esse pedido ainda está em discussão com os 

representantes dos permissionários e órgãos responsáveis, de acordo com 

informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal. 

O centro comercial administrado por ente privado, objeto do presente 

estudo, foi criado em 2006 e conta com 350 lojistas cadastrados, de acordo com a 

administração do local. 

Foram entrevistados 96 permissionários, com pontos de vendas nestes 

dois centros populares de comércio. Esse número representa todos os 

permissionários com bancas de comércio de telefone celular e acessórios, tendo 

sido localizadas, no centro popular administrado pelo poder público, doravante 

denominado Centro A, trinta (30) bancas de comércio de celular e assistência 

técnica, que comercializam baterias de celulares; já no centro popular, localizado 

num bairro de movimentação comercial e administrado por entidade particular, 

doravante denominado Centro B, foram localizadas sessenta e seis (66) bancas 

de venda de celular e assistência técnica. 

Por meio da administração dos estabelecimentos não há como precisar a 

quantidade e a localização das bancas que comercializam telefones celulares e 

baterias, pois, devido à vulnerabilidade do comércio, os permissionários se 

cadastram como comerciantes de determinado produto e, sem notícia prévia, 

mudam o objeto de venda. 

Os corredores foram percorridos com o objetivo de localizar todas as 

bancas que vendiam telefone celular e aquelas consideradas de assistência 

técnica, onde também se comercializam baterias. 
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4.4 Coleta de Dados 

O instrumento para coleta de dados foi entrevista semiestruturada, 

utilizando-se de formulário composto por perguntas de múltipla escolha, em que o 

entrevistado responde sim ou não e justifica sua resposta (Apêndice I). Esse 

roteiro foi elaborado seguindo orientações em Günther (2003). O formulário inicia-

se com dados que possibilitam a identificação do local e do sujeito para fins de 

arquivamento e localização, se necessário fosse recorrer à interpretação das 

respostas.  

Foi apresentado aos entrevistados o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido-TCLE (Apêndice II), com informações sobre o sigilo e a explicação de 

que a pesquisa era para fim acadêmico, informando que a entrevista seria 

gravada para facilitar a fidedignidade da transcrição das respostas, e, por fim, 

colhia-se a assinatura. Anotou-se o número da banca no cabeçalho do formulário 

para fins de identificar a transcrição. 

As entrevistas foram realizadas primeiramente no Centro B (particular) e, 

posteriormente, no Centro A (público), em dias não consecutivos e em diferentes 

horários. A transcrição foi realizada logo em seguida à entrevista. 

Os dados coletados foram tabulados, permitindo a verificação das relações 

das categorias de perguntas entre si. Marconi e Lakatos (2007) descrevem que a 

principal operação na tabulação é a contagem para determinar o número de 

casos que concordam com as variáveis. Para tornar mais clara a visualização dos 

dados coletados, os resultados foram dispostos em planilhas, utilizando o 

programa MS Excel® 2007, e depois agrupados em quadros conforme o objetivo 

das perguntas. 
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O cabeçalho do questionário utilizado nas entrevistas requer informações 

como local, nome, idade, sexo, tempo de trabalho e escolaridade para facilitar as 

anotações e a identificação no arquivo para posterior consulta ou para melhor 

análise do perfil do entrevistado, se necessário for.  

 

Quadro 2: Descriminação do perfil dos entrevistados 

Perfil dos entrevistados CENTRO A 
(PÚBLICO) 

(N) / (%) 

CENTRO B 
(PRIVADO) 

(N) / (%) 
Número de sujeitos entrevistados 30 100 66 100 
Sujeitos que não aceitaram participar da pesquisa  2 6,66 2 3,03 
Sujeitos que são assistência técnica 5 16,66 10 15,15 
Sujeitos que trabalham há menos de três meses 4 13,33 5 7,57 
Total de sujeitos analisados 24 80 59 89,39 
Sujeito do sexo Feminino 
Sujeito do sexo Masculino 

4 
20 

16,66 
83,33 

11 
47 

18,64 
79,66 

Grau de instrução: 
Ensino Médio 

Superior 

 
21 
3 

 
87,5 
12,5 

 
51 
8 

 
86,44 
13,55 

 
 

As respostas dos entrevistados foram analisadas sob três aspectos: 

avaliação do conhecimento sobre a legislação ambiental, diagnóstico sobre o 

comportamento pró-ambiental do sujeito e identificação da prática da logística 

reversa.  

A avaliação sobre o conhecimento dos vendedores de aparelhos de 

telefonia celular sobre a legislação ambiental relativa ao descarte de baterias foi 

possível com a análise das seguintes perguntas: 

· Você sabe o que é Conama?  

· Você conhece a resolução sobre o descarte de bateria de celular? 
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Diagnosticar a responsabilidade social do vendedor de telefone celular 

quanto ao destino dos resíduos perigosos foi possível com a análise do 

comportamento ambiental do sujeito entrevistado ao responder as perguntas: 

· Se o cliente quiser devolver a bateria você recebe?  

· Se não, o que você diz?  

· Se sim, em média quantas por semana e onde as baterias são colocadas?  

· Você sabe que pilhas e baterias de celular têm substâncias tóxicas?  

· Você sabe que essas substâncias são prejudiciais ao meio ambiente e à 

saúde pública? 

· Você já participou de algum treinamento ou curso informando sobre a 

logística reversa de pilhas e baterias? 

Por fim, identificar a prática do recebimento de baterias fora de uso e a 

utilização da logística reversa foi possível analisando as respostas às perguntas: 

·  Quem são seus fornecedores?  

·  Os clientes costumam trazer as baterias usadas para entregá-las à loja?  

·  Qual o destino dado às baterias recebidas?  

·  Se for coletada, qual o prazo de intervalo da coleta de baterias? 

·  Algum dos fornecedores se propôs a receber as baterias usadas? 

As respostas às perguntas “Quantos celulares essa loja vende por 

semana?” e “Quantas baterias essa loja vende por semana?” não foram utilizadas 

para fins de análise de dados porque se percebeu que não se relacionavam com 

o objeto da pesquisa, pois se trata de quantitativos que não foram analisados em 

grau de comparação. 
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A confecção das planilhas foi importante, pois permitiu partir de uma 

análise individual para uma comparação entre os dois centros de comércio 

popular. 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da pesquisa foi analisado sob duas formas: uma bilateral, na 

qual se compararam os dois centros de comércio, sem que houvesse divergência 

significativa entre as administrações pública e particular; na outra foram seguidos 

três eixos condutores: legislação ambiental, comportamento ambiental e logística 

reversa, ambos descritos a seguir. 

É importante descrever a estrutura física dos centros comerciais objeto da 

pesquisa para a análise do resultado. O centro comercial (A), administrado pelo 

poder público, tem instalações precárias, as bancas são pequenas, não há 

ventilação e os corredores são estreitos, enfim, as condições de trabalho não são 

adequadas. Já o centro comercial administrado por ente privado (B) tem 

estacionamento no subsolo, as lojas têm médio porte e são distribuídas em 

corredores amplos e bem ventilados, conforme verifica-se nas fotos a seguir: 

    
Foto 1 - Centro A (Público)    Foto 2 - Centro B (Privado) 
Fonte: Fotos da autora.     Fonte: Fotos da autora. 
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5.1 Legislação Ambiental 

O problema não é a falta de legislação, mas sim como aplicá-la de maneira 

eficiente. Este estudo comprova que há necessidade de políticas públicas para 

levar informação aos trabalhadores do mercado informal, bem como criar meios 

para a aplicação da lei de maneira eficiente. 

 

Quadro 3:Conhecimento do vendedor sobre a norma ambiental de descarte 

de bateria de celular 

QUESTÕES CENTRO A 
(PÚBLICO) 

CENTRO B 
(PRIVADO) 

 Valor 
absoluto 
(N=24) 

Valor  
relativo  

% 

Valor 
absoluto 
(N=59) 

Valor  
relativo 

% 
Você sabe o que é Conama? 

Sim 
Não 

Já ouviu falar 

 
09 
11 
4 

 
37,50 
45,82 
16,68 

 
10 
41 
8 

 
17,24 
68,97 
13,79 

Você conhece a resolução sobre o 
Descarte de bateria de celular? 

Sim 
Não 

Já ouviu falar 

 
 

10 
12 
2 

 
 

41,7 
50,0 
8,3 

 
 

12 
41 
6 

 
 

20,68 
68,98 
10,34 

 

Os resultados apontam que 45,82% e 68,97%, respectivamente, dos 

trabalhadores dos centros comerciais administrados pelo poder público e por 

entidade particular não têm conhecimento sobre o órgão que criou as resoluções 

que tratam do descarte de baterias de celulares e tampouco têm conhecimento 

sobre o teor da norma. 

Em pesquisa similar intitulada “Consumo e Comportamento pró-ambiental: 

Estudo de baterias de celular usadas em Brasília”, de um corpus de 34 

entrevistados em lojas de shopping e centro comercial de Brasília, 76% dos 
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entrevistados nunca ouviram falar da Resolução do Conama (CAIXETA, 2006). 

Nota-se a falta de conhecimento do brasileiro sobre a legislação ambiental.  

Essa falta de informação do trabalhador sobre as questões que envolvem o 

produto com o qual ele trabalha sugere a necessidade de promover programas de 

gestão ambiental que divulguem a maneira adequada de fazer o descarte de 

baterias e, por sua vez, estimulem o processo de logística reversa, evitando 

prejuízo ao meio ambiente. 

Não basta criar a norma, é preciso fazer com que os procedimentos de 

aplicação da norma sejam eficientes, é preciso que todos tomem não apenas 

conhecimento da lei, mas sim tenham consciência da finalidade dessa norma, 

sobretudo em questões ambientais. No Brasil, é praxe conseguir certos feitos 

utilizando o chamado “jeitinho brasileiro”, que nada mais é do que burlar a lei. 

Nesse aspecto há duas reflexões, uma que justifica esse comportamento como 

fator cultural e outra que leva à percepção de que as leis criadas nem sempre são 

apropriadas para a realidade brasileira. A segunda hipótese pode ser a explicação 

para o que ocorre com a resolução do CONAMA que, desde 1999, estabeleceu a 

responsabilidade pós-consumo e a logística reversa para o descarte de pilhas e 

baterias de celular. Milanez afirma: 

 

Portanto, a opção de se buscar “solucionar” problemas ambientais 
pela emulação de normas internacionais complexas e 
desconectadas do contexto institucional e social do país parece 
não só equivocada, mas mesmo um desperdício de esforços e 
recursos. Se o Brasil, ou outros países com baixa capacidade 
ambiental, deseja se “inspirar” nos países líderes na questão 
ambiental, deve primeiro garantir as condições de operação de 
políticas e instrumentos pelo desenvolvimento de suas 
capacidades institucionais. Alternativamente, estes podem, a partir 
do conhecimento de sua realidade local, criar instrumentos 
próprios e adequados ao seu contexto, que sejam, talvez, mais 
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simples, mas nem por isso menos eficazes. (MILANEZ, 2009, p. 
283) 

 

Conforme demonstra o resultado da pesquisa, os cidadãos que lidam com 

aparelhos celulares não têm conhecimento sobre essa legislação, ou porque o 

assunto não tem sido objeto de informação ou por falta de comprometimento com 

as questões ambientais, que soam como um problema distante que não está ao 

alcance do cidadão comum que vive na cidade e “nada” pode fazer. 

5.2 Comportamento ambiental 

O controle de comportamento vai além da organização jurídica dos 

fenômenos sociais, mas depende dos mecanismos políticos que possibilitem a 

obediência desses fenômenos ao sistema normativo. Assim, esse comportamento 

vai sendo constantemente construído conforme as interações sociais que advém, 

por exemplo, das relações entre secretarias de governo, agências ambientais 

municipais, instituições educacionais e cidadãos. A instituição de uma política 

pública por lei representa o seu nascimento jurídico, todavia, o passo mais 

expressivo para a sociedade é a transposição para o mundo concreto, onde 

efetivamente vê-se o resultado.  



 

 

70 
Quadro 4.1: Comportamento ambiental – aspectos quanto à entrega da 

bateria pelo usuário e quanto ao recebimento pelo vendedor 

QUESTÕES CENTRO A 
(PÚBLICO) 

CENTRO B 
(PRIVADO) 

Valor 
Absoluto

(N=24) 
 

Valor 
Relativo 

% 

Valor 
Absoluto 

(N=59) 

Valor 
Relativo 

% 

Os clientes costumam trazer as baterias 
usadas para entregá-las à loja? 

Sim 
Não 

Poucos 

 
 
5 

16 
3 

 
 

20,83 
66,66 
12,51 

 
 

21 
35 
3 

 
 

36,20 
58,62 
5,18 

Se o cliente quiser devolver a bateria você 
recebe? 

Sim 
Não 

Só se for da loja 

 
 
5 

10 
1 

 
 

31,25 
62,50 
6,25 

 
 

21 
12 
2 

 
 

58,82 
35,30 
5,88 

Se Não o que você diz? 
 

RESPOSTAS DO CENTRO A (PÚBLICO) N=10 
Não sabe o que fazer/não tem informação 

Diz pra levar em lugar adequado 
Manda procurar outro lugar 

Indica o Fujioka 
Não tem lugar para descarte 

Diz pra procurar um lixo próprio 
Indica as lojas de assistência técnica 

 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

 
RESPOSTAS DO CENTRO B (PRIVADO) N=12 

Não tem local para descarte 
Não trabalha com acessório 

Nunca aconteceu 
Indica outro stand 

Manda procurar local adequado 
Manda levar nas lojas de assistência técnica 

Diz que não pode receber 
 

3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

Se Sim, em média quantas por semana e onde são colocadas?  
CENTRO A (PÚBLICO) N=5 CENTRO B (PRIVADO) N=21 

Quantidade de 
bateria levada 

pelos clientes à 
banca por semana 

Mínimo de 3 
Máximo de 40 

 

Local onde são 
colocadas as 

baterias até o dia 
da coleta ou 

descarte 
Caixa e gaveta  

Quantidade de 
bateria levada pelos 
clientes à banca por 

semana 
Mínimo de 1 

Máximo de 20 
 

Local onde são 
colocadas as 

baterias até o dia da 
coleta ou descarte 

Caixa no stand 
vizinho, urna e balde  
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As respostas analisadas no quadro anterior apontam que ainda há largo 

caminho a ser percorrido para o comportamento pró-ambiental dos vendedores de 

telefonia celular dos centros populares. 

Primeiramente, vale ressaltar que a Resolução 257/99 e 401/08 do 

CONAMA e a Lei 12.305/2010 atribuem a responsabilidade compartilhada a todos 

os agentes da cadeia de distribuição do produto, inclusive o consumidor. Os 

resultados mostram que mais de 50% dos estabelecimentos entrevistados não 

recebem dos usuários as baterias que já não podem ser utilizadas. A análise 

comportamental do consumidor não será discutida, pois a pesquisa não 

contempla entrevista de consumidores, mas sim de comerciantes, embora 

entenda-se que o usuário/consumidor é parte fundamental dessa cadeia. 

Quanto à análise do comerciante de se ele é adepto à ideia de receber em 

seu estabelecimento as baterias esgotadas caso o cliente queira entregar, tem-se 

que, dentre aqueles que responderam que o cliente não costuma devolver a 

bateria usada, no Centro A, 62% dos entrevistados responderam que não 

receberiam baterias usadas em seus estabelecimentos, enquanto no Centro B 

35% dos entrevistados. Percebe-se mais predisposição para o recebimento das 

baterias esgotadas dos comerciantes do centro B. Pode-se entender que essa 

falta de disposição seja ocasionada porque as bancas dos trabalhadores do 

Centro A são pequenas e em muitas delas os atendentes têm que ficar do lado de 

fora da banca. Colocar uma caixa no balcão, na estante ou no chão seria um 

grande desafio, portanto falta logística para a coleta. 

As justificativas dos lojistas para não receber as baterias usadas foram as 

mais variadas, mas pode-se destacar: a) a falta de informação ao responder que 

não sabem o que fazer das baterias; b) o comportamento pró-ambiental ao 
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indicarem outros locais onde o consumidor poderia entregar a bateria; c) e o 

descaso ao dizer para o consumidor que procure local adequado para descarte.  

Percebe-se que as lojas de assistência técnica de telefone celular são 

importantes nesse ciclo, pois são receptoras das baterias inutilizadas. Alguns 

vendedores do Centro B responderam que colocam as baterias no “stand vizinho” 

(Quadro 4.1), referindo-se às lojas de assistência técnica e às lojas que possuíam 

caixa no balcão para armazenar as baterias, conforme demonstram as fotos a 

seguir: 

 

   
Foto 3: caixa improvisada para coleta de baterias Foto 4: caixa improvisada para coleta de 

baterias 
Fonte: Fotos da autora     Fonte: Fotos da autora. 
 

A visão sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos ainda não é clara para os comerciantes entrevistados nos centros 

populares, tampouco a obrigatoriedade advinda das resoluções do CONAMA e da 

Lei de PNRS para promover a destinação ambiental adequada por meio da 

logística reversa. 
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Quadro 4.2: Comportamento ambiental – aspectos quanto ao conhecimento 

sobre a periculosidade da bateria de celular 

 
QUESTÕES 

 

CENTRO A 
(PÚBLICO) 

CENTRO B 
(PRIVADO) 

Valor 
Absoluto

(N=24) 
 

Valor 
Relativo 

% 

Valor 
Absoluto 

(N=59) 

Valor 
Relativo 

% 

Você sabe que a bateria tem substância 
tóxica? 

Sim 
Não 

 
 
24 
0 

 
 
100 

 
 
59 
0 

 
 
100 

Você sabe que é prejudicial à saúde e ao 
meio ambiente? 

Sim 
Não 

 
 
24 
0 

 
 
100 

 
 
59 
0 

 
 
100 

 

O resultado mostra que todos os entrevistados sabem que as baterias são 

tóxicas e prejudicam o meio ambiente e a saúde, mesmo desconhecendo o 

CONAMA e a legislação sobre o descarte de baterias. Pode-se dizer que o senso 

comum e alguma informação adquirida na mídia ou na escola ficaram impressas 

na mente dessas pessoas. 

Há que destacar que 66% dos entrevistados do Centro A e 86% do Centro 

B concluíram o Ensino Médio, conforme se verifica no quadro 2. Entende-se que 

quanto maior o nível de escolaridade maior a capacidade de entendimento e 

assimilação do indivíduo, então falta chegar a esse segmento da sociedade as 

informações necessárias e o procedimento para se aplicar a legislação de 

descarte ambientalmente adequado das baterias de celular. 

É amplamente divulgado pela mídia os perigos quanto ao uso da bateria, 

ressaltando os perigos de explosões e queimaduras, mas sobre os perigos depois 

que a bateria está fora de uso e o que acontece com os restos dela ainda há 

necessidade de mais divulgação. As baterias descartadas em lixo comum que 
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têm como destino final os aterros sanitários ou lixões podem causar danos ao 

meio ambiente e à saúde pública, como demonstrado ao longo do trabalho, assim 

as figuras a seguir explicam de maneira objetiva a necessidade de política pública 

para a conscientização do descarte adequado de baterias de celulares. 

   
Figura 4: Esquema de lixo depositado em lixão   Foto 5: animal se alimentando no lixão   
ou aterros sem tratamento    Fonte: http://www.topblog.com.br/2012/ 
Fonte:http://www.myfreyja.com/search/EcoDbásico/ blogs/category/viva-sustentavel/Page/ 
/aterrocontrolado 
 

Quadro 4.3: Comportamento ambiental – aspectos quanto ao conhecimento 

sobre a logística reversa da bateria de celular 

 
QUESTÕES 

 
 

CENTRO A 
(PÚBLICO) 

CENTRO B 
(PRIVADO) 

Valor 
Absoluto

(N=24) 
 

Valor 
Relativo 

% 

Valor 
Absoluto 

(N=59) 

Valor 
Relativo 

% 

Já participou de curso ou treinamento sobre 
logística reversa? 

Sim 
Não 

 
 
2 

22 

 
 

8,34 
91,66 

 
 
2 

57 

 
 

3,40 
96,56 

 

Dos quatro entrevistados, em ambos os centros comerciais, que 

responderam afirmativamente a essa pergunta, dois aprenderam sobre logística 

reversa no SEBRAE, um na faculdade e outro em curso que participou na 

empresa VIVO. Em relação aos entrevistados, 91,66% no Centro A e 96,56% no 
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Centro B disseram nunca ter participado de curso ou treinamento sobre logística 

reversa. Esse dado demonstra a importância da educação ambiental e como o 

conhecimento pode refletir em diferentes ações e comportamento. O artigo 8º, 

inciso VIII, da Lei 12.305/2010 prevê a educação ambiental como instrumento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, logo a mesma não está sendo praticada. A 

educação ambiental não precisa ser direcionada apenas às escolas, mas também 

aos comerciantes em seus locais de trabalho. 

O resultado da pesquisa mostra a falta de envolvimento no descarte 

adequado de baterias tanto do consumidor quanto do vendedor. Dado 

preocupante, pois 62,50% dos entrevistados no Centro A e 35,30% no Centro B 

não receberiam a bateria caso o cliente quisesse devolver. Esse procedimento 

corrobora com Reidler e Gunther (2002), cuja pesquisa revelou a necessidade de 

programas de informação e de conscientização da população para o problema e 

recomenda a implantação de coleta diferenciada, tratamento e disposição 

adequada para todas as pilhas e baterias usadas, bem como o estabelecimento 

de parceria entre o setor empresarial e o governo, com o envolvimento da 

população para a realização de sistema eficiente e economicamente viável de 

gerenciamento desses resíduos. 

A importância de verificar a adequação e a aplicabilidade da norma vigente 

no que diz respeito aos agentes do setor informal de venda de telefonia celular 

fica demonstrada nesta pesquisa. Conhecer a realidade sobre o gerenciamento 

do descarte das baterias de celulares esgotadas nesse mercado é imprescindível 

para conhecer a realidade quanto ao cumprimento da sua função social, bem 

como estabelecer um comportamento efetivo de descarte ambientalmente 

adequado desse tipo de resíduo.  
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Em se tratando de comportamento e de responsabilidade para descarte 

ambientalmente adequado das baterias de celular são necessárias informações 

sobre a responsabilidade das operadoras, haja vista que um mesmo aparelho 

celular pode comportar até quatro chips de operadoras diferentes, que são 

altamente beneficiadas nesse mercado e estão mais próximas dos consumidores. 

Por conseguinte, os administradores dos centros populares também deveriam 

colocar contêineres para coleta seletiva, inclusive de pilhas e baterias de 

celulares, haja vista que são um grande polo de venda de produtos 

eletroeletrônicos. 

5.3 Logística Reversa 

Como a Logística Reversa é definida pela PNRS como um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, só 

se concretiza se todos os envolvidos participarem, não bastando apenas um elo 

da corrente fazer o recolhimento ou a entrega das baterias se elas não chegarem 

ao destino final ambientalmente adequado. 

Em trabalho citado por Souza e colaboradores (2007), de acordo com o 

grupo RevLog, um grupo de trabalho internacional para o estudo da Logística 

Reversa, envolvendo pesquisadores de várias universidades em todo o mundo e 

sob a coordenação da Erasmus University Rotterdam, na Holanda, as principais 

razões que levam as firmas a atuarem mais fortemente na Logística Reversa são: 
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1. Legislação ambiental, que força as empresas a retornarem seus produtos e a 

cuidarem do tratamento necessário; 

2. Benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de 

produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo; 

3. A crescente conscientização ambiental dos consumidores. 

Conforme indica a pesquisa no quadro a seguir, que razões os vendedores 

de celulares do mercado informal teriam para atuar num processo de logística 

reversa, afinal, seus produtos são, em parte, clandestinos, e não há como 

responsabilizar o fabricante, que muitas vezes sequer é indicado no produto. Não 

há obrigatoriedade e fiscalização explícitas relativas à questão, não há meios que 

facilitem a destinação adequada dessas baterias e, principalmente, não há 

informação sobre onde e como fazer. 

Quadro 5.1: Logística Reversa – identificação da prática de recebimento de 

baterias fora de uso e se há utilização de canal reverso 

QUESTÕES CENTRO A 
(PÚBLICO) 

CENTRO B 
(PRIVADO) 

Valor 
Absoluto 

(N=24) 
 

Valor 
Relativo 

% 

Valor 
Absoluto 

(N=59) 

Valor 
Relativo  

% 

Quem são seus fornecedores? 
O sujeito é só assistência técnica 
Paraguai, Importada, vem de fora 

Atacado em Goiânia 
Outros Estados 

Não sabe, não quer responder 

 
_ 

10 
4 
8 
2 

 
_ 

41,60 
16,60 
33,40 
8,40 

 
1 

18 
14 
11 
15 

 
1,70 
29,32 
24,15 
18,97 
25,86 

Os clientes costumam trazer as 
baterias usadas para entregá-
las à loja? 

Sim 
Não 

Poucos 

 
 
 
5 

16 
3 

 
 
 

20,83 
66,66 
12,51 

 
 
 

21 
35 
3 

 
 
 

36,20 
58,62 
5,18 

Algum dos fornecedores já propôs receber as baterias usadas? 
 
CENTRO (PÚBLICO) N=24 CENTRO B (PRIVADO) N=59 

Sim 
Não 

Não sabe 

3 
21 
- 

12,50 
87,50 
- 

4 
54 
1 

6,78 
91,52 
1,70 
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Nota-se que em ambos os locais os entrevistados responderam que 

adquirem seus produtos do Paraguai, que são importados ou simplesmente que 

vem de fora. A clandestinidade é um desafio a ser vencido para a implantação do 

processo de logística reversa quando se refere a comércio informal. 

A legislação brasileira é clara quando atribui a responsabilidade pelo 

destino final das baterias de celulares ao fabricante ou importador. No caso dos 

celulares adquiridos no mercado informal, comumente conhecido como 

“camelódromo”, será difícil aplicar essa norma, pois muitos produtos são de 

origem ilegal. Aplicar a logística reversa no mercado informal necessita melhor 

estudo, pois se trata de uma dinâmica social bastante complexa. Segundo o 

instituto de pesquisa Gartner, 468 milhões de celulares e smartphones serão 

vendidos globalmente até o fim do ano (REVISTA VEJA, 2011). A previsão é de 

que o lixo eletrônico continue a crescer em números alarmantes.  

Em pesquisa realizada por Bezerra (2009) em Campina Grande, foi 

comprovada a existência do processo de logística reversa, com a ressalva de que 

o mesmo precisa ser “melhorado”, pois as empresas nacionais, bem como as 

grandes marcas de telefone celular, como Nokia, Motorola, Samsung e LG têm 

um manual de gestão ambiental em cumprimento às resoluções 257/99 e 401/08 

do CONAMA, que prevê que fabricantes e importadores precisam apresentar ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA - o 

manual de gerenciamento do descarte ambientalmente adequado de pilhas e 

baterias de celulares para obtenção do Cadastro Técnico Federal. No website 

dessas empresas há um link para informações sobre o local para entrega dos 

aparelhos e baterias em desuso; grandes varejistas como Fujioka e Novo Mundo 
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e operadoras como a empresa VIVO possuem em suas lojas um coletor de 

baterias.  

Conforme resultado da pesquisa, apenas 20% dos estabelecimentos do 

Centro A e 36% do Centro B responderam que os clientes devolvem as baterias 

usadas. Esse pequeno número pode ser atribuído à falta de hábito ou à falta de 

informação. Assim, deduz-se que o processo de logística reversa no âmbito do 

mercado informal ainda precisa ser implementado e, sobretudo, o consumidor 

precisa ser incentivado a entregar as baterias em desuso.  

Questionados se os fornecedores se interessavam em receber as baterias 

usadas, no Centro A três entrevistados responderam afirmativamente, sendo os 

fornecedores uma empresa de Manaus, cujo nome não foi revelado. Quanto aos 

entrevistados do Centro B, quatro responderam afirmativamente, indicando a 

empresa TIM, atacadistas de Goiânia e uma empresa de São Paulo sem revelar 

os nomes. Os demais entrevistados (21 no Centro A e 55 no Centro B) 

responderam que os fornecedores não se manifestavam sobre a coleta de 

baterias usadas, inclusive alguns ridicularizaram a possibilidade de levarem 

consigo as baterias usadas a cada vez que voltassem ao local onde compravam 

seus produtos. 

Em relação a essa situação, pertinente será o seguinte raciocínio: se o 

vendedor informal compra no Paraguai seus produtos eletrônicos para revender 

no Brasil, pela lei ele deveria entregar as baterias em desuso que recebe dos 

consumidores ao local onde comprou os celulares/baterias. A primeira indagação 

seria quem carregaria consigo, sem qualquer estímulo, uma quantidade de lixo 

para o local onde fará compras? A segunda indagação seria se o fornecedor 

daquele país receberia, e se o recebesse o que faria das baterias em desuso? 
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Assim, merece destacar que a implantação da logística reversa para o mercado 

informal requer atenção do poder público e das entidades ambientais. É urgente a 

necessidade de interação entre todos os agentes do ciclo para a solução do 

problema, bem como a criação de política pública para a orientação desse 

segmento da sociedade: o trabalhador informal. 

 

Quadro 5.2: Logística Reversa – Verificação da responsabilidade do 

vendedor quanto ao destino das baterias que ele recebe em seu 

estabelecimento 

Qual o destino dado às baterias? 
 

CENTRO (PÚBLICO) N=8 CENTRO B (PRIVADO) N=24 
Recolhida por terceiro 
Recolhida por terceiro que 
faz colares com elas 
Leva para casa e vende 
 

6 
1 
 
8 

 Recolhida pela VIVO 
Coloca no PEV 
Não sabe o que fazem 
Leva para o Stand vizinho 
Joga no lixo comum 
 

8 
3 
7 
4 
2 

 

Qual o intervalo e quem coleta as baterias? 
 
CENTRO (PÚBLICO) N=8 CENTRO B (PRIVADO) N=24 

Semanal 
Quinzenal 

Mensal 
 

1 
2 
5 
 

Próprio vendedor 
Terceiros 
Terceiros 

Semanal 
Quinzenal 

Mensal 
Não sabe 

7 
1 
10 
6 

Próprio vendedor 
Terceiros 
Terceiros 
- 

 

Alguns entrevistados deram respostas diferenciadas como, por exemplo, 

um funcionário, que leva as baterias para casa e depois as vende por R$ 0,40 o 

quilograma; outro informou jogar a bateria no pequeno espaço entre uma banca e 

outra até não caber mais, quando então as retira dali e leva ao stand vizinho. Eles 

desconsideram totalmente o risco ocupacional de um produto classificado como 

perigoso e tóxico. 
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A responsabilidade social do vendedor de telefone celular e bateria quanto 

ao destino de resíduos perigosos foi analisada quando se questionou qual o 

destino dado às baterias que recebiam dos usuários. Observou-se a 

predisposição de alguns entrevistados de colocarem as baterias em locais onde 

existe a coleta específica para esse tipo de resíduo, como a VIVO, o Fujioka, o 

Posto de Entrega Voluntário (PEV) e as lojas de assistência, conforme demonstra 

o quadro de resultado, onde uma resposta preocupante foi dada por dois 

entrevistados, que afirmaram jogar as baterias no “lixo comum”.  

De acordo com informações postadas no website da prefeitura, em Goiânia 

há 129 PEV, tendo sido verificado que em frente ao centro comercial B existe um 

e não existe nenhum na localidade próxima ao centro comercial A. A seguir foto 

exemplificativa do Posto de Entrega Voluntária existente na Capital: 

 

    

Foto 6: Posto de Entrega Voluntária Foto 7: Compartimento para descarte de pilhas e 
baterias 

Fonte: Fotos da autora Fonte: Fotos da autora 
 

O resíduo colocado nesses coletores é recolhido por caminhão do 

programa Coleta Seletiva da Companhia de Urbanização de Goiânia – Comurg, e 
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entregue às cooperativas beneficiadas pela prefeitura. Em Goiânia, há doze 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis e, segundo informação 

coletada, não existe um procedimento padronizado a respeito do destino das 

baterias recebidas nessas cooperativas. Em se tratando de um volume pequeno, 

cada cooperativa lhe dá um destino diferente, por exemplo, no caso da 

Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável Reciclamos e Amamos o Meio 

Ambiente (COOPER-RAMA), as baterias recebidas são vendidas a terceiros no 

valor de R$ 0,50 o quilograma. 

O resultado da pesquisa demonstra que essa informação não é do 

conhecimento de todos os comerciantes, pois apenas 5% dos entrevistados do 

Centro B responderam que colocam as baterias recebidas em seu 

estabelecimento no PEV. Contudo, não há nenhuma resposta que afirme uma 

destinação final adequada para esse material, disposto nos postos de coleta da 

prefeitura. 

Nas lojas de assistência técnica (n=5), os entrevistados responderam que 

existe um elo entre a loja e a empresa VIVO, que recolhe quinzenalmente as 

baterias inutilizadas. Isso demonstra indícios do processo de logística reversa. 

Entre os entrevistados, 6 (seis) do Centro A e 11 (onze) do Centro B, a resposta 

foi que “um rapaz” recolhe. Apenas 1 (um) entrevistado informou que as utiliza na 

confecção de colares e os demais informaram que não sabem o que é feito com 

as baterias. Houve uma tentativa de localizar esse rapaz, que se mostrou ineficaz, 

pois ele não tem dia certo para ir aos centros e nenhum dos entrevistados 

possuía seu contato. Esse é um dado preocupante e necessita ser investigado, 

mas extrapola o objeto do presente estudo. 
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Percebe-se que a implementação da logística reversa no mercado informal 

de celulares é um grande desafio. Para Jaime Cynamon, diretor de Meio 

Ambiente da ABINEE, a competição desleal da pirataria na venda de pilhas e 

baterias é usada como argumento para não criar mecanismos de recolhimento, 

reciclagem, tratamento e disposição final desses produtos. A associação entende 

que as empresas do setor já fizeram sua parte ao investir em tecnologia e reduzir 

quantidades de metais pesados em pilhas e baterias fabricadas no Brasil e critica 

a falta de um combate efetivo à pirataria por parte do poder público 

(EMDIACOMACIDADANIA, 2012). 

O problema do objeto desta pesquisa pode ser visto sob dois enfoques: a 

legislação e a aplicação. Pode-se afirmar que existe lei que trata do descarte das 

baterias, contudo, sua aplicação ou fiscalização é um grande desafio para os 

órgãos ambientais e municipais. A falta de clareza da legislação, sobretudo das 

resoluções do CONAMA sobre o monitoramento, talvez seja uma das principais 

causas para a não aplicação efetiva da norma. Sob outro prisma, também há 

falhas na informação da lei para os consumidores (usuários de telefone celular) e 

para os comerciantes do setor informal, segundo a pesquisa. 

Seguindo as diretrizes do capitalismo, cuja finalidade são lucros cada vez 

maiores, os fabricantes fazem produtos com ciclo de vida cada vez menores, 

provocando a obsolescência precoce e tendo como consequência o aumento da 

quantidade de resíduos gerada. O desenvolvimento possui sistemática que deve 

ser revista. Incentivar o uso de canais reversos para o descarte de celulares traria 

enorme benefício a todos, pois aumentaria o reaproveitamento de resíduos 

danosos ao meio ambiente e possibilitaria retornos financeiros e operacionais 

para as empresas, com a redução do uso de matérias-primas naturais. 
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A legislação sobre o descarte ambientalmente adequado das baterias de 

celulares tem o fim de amenizar o prejuízo ambiental com a eliminação de 

elementos tóxicos no meio ambiente, bem como o reaproveitamento de matéria-

prima. Para que esse fim seja alcançado é necessária a colaboração de vários 

segmentos da cadeia produtiva de maneira inversa. O usuário, consumidor final, 

deverá ser o primeiro na cadeia inversa de retorno das baterias ao fabricante ou 

importador. Por essa razão a informação e os meios de coleta são tão 

importantes para que haja um processo de logística reversa eficiente. Não basta 

conscientizar a população e o vendedor de telefone celular de que é importante 

não jogar as baterias no lixo comum, é preciso implementar o canal de logística 

reversa do setor informal, a começar disponibilizando mais coletores nos centros 

populares e criando um sistema padronizado de coleta para que as cooperativas 

de material reciclável promovam a devolução das baterias à empresa recicladora, 

afinal, a reciclagem tem sido um mercado que movimenta muito dinheiro. 

Segundo James Clark, da Universidade de York, o mercado de reciclagem do lixo 

eletrônico crescerá dos 5,7 bilhões de dólares atuais para 15 bilhões de dólares 

até 2014 (REVISTA VEJA, 2011). É necessária a conscientização do poder 

público para a criação de política pública para o setor, da sociedade civil e da 

população de que a reciclagem de lixo eletrônico pode ser lucrativa.  

Importante enfatizar a responsabilidade das instituições de ensino tanto na 

função de educar quanto na possibilidade de provocar mudanças. Além do mais, 

trata-se de ambiente frequentado por milhares de pessoas entre estudantes, 

empregados e prestadores de serviços, universo onde profissionais com 

diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto podem contribuir com projetos 



 

 

85 
que provoquem mudanças de ordem comportamental dentro da própria 

instituição. 

Também é preciso chamar à responsabilidade social as Organizações Não 

Governamentais, já que estas têm o objetivo de atuar onde o poder público não 

alcança e, juntamente com as operadoras e instituições de ensino, formar 

parcerias para ações integradas de conscientização sobre o descarte 

ambientalmente adequado e na criação de projetos que auxiliam na 

implementação da logística reversa para o mercado informal. 

Por fim, vale lembrar que a responsabilidade social de todos os cidadãos 

deve superar a responsabilidade compartilhada determinada pela lei, pois se vive 

um tempo em que não há como esperar que apenas o Estado tome a iniciativa de 

solucionar todas as deficiências da lei, fiscalizar e criar meios, afinal, a causa é 

urgente. Trata-se do mundo em que vivemos e de preservá-lo para as gerações 

futuras.  

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento socioeconômico e o avanço tecnológico 

experimentados globalmente têm refletido de maneira drástica no meio ambiente. 

O conceito de desenvolvimento sustentável e as práticas sustentáveis como a 

reutilização, a recuperação e a reciclagem têm sido fatores determinantes na 

busca de soluções para a crise ambiental. Contudo, percebe-se a necessidade 

urgente de fazer aflorar em TODOS os cidadãos a responsabilidade social, quer 

seja na observância da lei ou simplesmente advinda da consciência despertada 

pela educação ambiental. 

Há que se considerar que o brasileiro ainda requer lições de cidadania, a 

sociedade precisa crescer e deixar de olhar o governo como o Estado paternalista 

que tudo provê, há que vencer o ranço cultural. Como esperar que o cidadão se 

mobilize para devolver a bateria ou o celular inutilizados se ele lança às vias 

públicas diariamente aquilo que não mais lhe serve, como papéis e plásticos? 

Além de haver um problema de logística há, também, um problema cultural. 

Dessa forma, como resultado do presente estudo, nota-se a necessidade 

de atuação em três eixos: implementação da lei, fiscalização e cooperação. 

No artigo 30 da Lei 12.305/2010, o legislador atribui responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto individualizada e encadeada aos 

fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e comerciantes, aos 

consumidores e aos titulares de serviço público de limpeza e de manejo de 

resíduos sólidos, mas se cala sobre a responsabilidade das empresas que obtêm 

bastante lucro nesse mercado: as operadoras de telefonia móvel. Assim como os 

administradores dos centros populares, embora não descriminados na lei, 
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também fazem parte do elo da corrente da responsabilidade compartilhada e 

lucram com esses mercados. A Lei de PNRS prevê que os municípios se 

adequem até 2014 a uma gestão e a um gerenciamento de resíduos sólidos, 

observando a ordem de prioridade de não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. A lei ambiental brasileira existe, mas precisa ser 

implementada. 

A fiscalização é obrigação do poder público, porém, não bastam esforços 

em fiscalizar o ingresso de produtos clandestinos, devido ao não recolhimento de 

impostos, mas sim a verificação do cumprimento da lei ambiental, sobretudo as 

determinações da PNRS. O primeiro momento da fiscalização deve ser de 

informação e, em seguida, multas ou outras penalidades, conforme dispõe a lei 

para cada infração. 

Por fim, a cooperação entre poder público, sociedade civil e cidadãos é 

imprescindível para a solução das questões ambientais. Informar a população 

sobre como e principalmente onde fazer o descarte das baterias de celulares é 

um bom começo, as agências ambientais poderiam desenvolver parcerias com 

empresas ou outras instituições para informar esse segmento da sociedade sobre 

o meio adequado de proceder em relação ao lixo eletrônico e, principalmente, 

sobre o descarte das baterias de celulares. Afinal, a participação efetiva do 

usuário e do vendedor de telefone celular é de suma importância e, sem ela, não 

é possível haver o processo de retorno satisfatório do produto ao ciclo produtivo 

ou ao descarte final adequado para evitar mais prejuízo ambiental e, assim, atingir 

a sustentabilidade tão almejada. 
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As Organizações Não Governamentais e as universidades também podem 

contribuir. Uma breve análise sobre a responsabilidade social do cidadão, poder 

público e demais agentes da sociedade civil remete a uma gama de possíveis 

ações para a destinação adequada das baterias de celulares e demais resíduos 

eletrônicos. Mais que isso, é preciso investir em educação ambiental, por meio da 

informação é possível mudar o comportamento. É o que se espera principalmente 

das universidades, um local onde há muitas pessoas com conhecimentos em 

diferentes áreas que, se unindo, podem criar um projeto no próprio campus que 

sirva de modelo para a implantação nas cidades, atitudes simples como: 

campanhas publicitárias educativas, fixação de coletor de baterias em suas 

dependências, programa de coleta e reciclagem, podem fazer a diferença e ser o 

início de uma nova era.  

Goiânia está localizada na região central do Brasil e uma empresa de 

reciclagem aqui seria útil e facilitaria o transporte em relação às empresas 

situadas nos grandes centros, como São Paulo, Minas Gerais e Região Sul. Que 

não seja uma empresa de reciclagem, mas um centro de coleta e seleção. É claro 

que se trata de um assunto complexo, contudo, não pode tardar em ser resolvido. 

É preciso uma mudança de mentalidade e de comportamento, inclusive do 

meio empresarial, pois algumas empresas têm lucrado bastante com a 

reciclagem, sobretudo de alumínio (latas), plástico (garrafa pet) e papéis (caixas 

de papelão). É necessária uma conscientização das vantagens econômicas da 

reciclagem do lixo eletrônico, afinal, além do plástico há os metais, como ouro e 

prata e outros elementos, que já se encontram em vias de extinção, como o lítio.  

A educação ambiental é um fator determinante na mudança de 

comportamento. A figura a seguir permite visualizar o ciclo de ações que podem 
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contribuir para uma mudança de comportamento das pessoas e, 

consequentemente, para melhorar a qualidade de vida em nosso planeta: 

 
Figura 5: Ciclo de ações que contribuem para a mudança de comportamento. 

 

 

Fonte: Esquema elaborado pela autora 

 

Este trabalho possibilitou permear a legislação ambiental brasileira, fazer 

uma breve análise sobre o comportamento ambiental dos cidadãos que trabalham 

com a venda de aparelhos celulares e acessórios em centros populares de 

comércio, conhecer as práticas sustentáveis como a logística reversa e, por fim, 

considerar que a educação ambiental é fator determinante para o comportamento 

pró-ambiental, que a reciclagem do lixo eletrônico é um desafio e pode ser útil à 

economia e que a participação de entes da sociedade civil como as universidades 

é imprescindível para a transformação desse paradigma. 
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APÊNDICE I 
 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS RELATIVOS À PESQUISA 
INTITULADA: “COMÉRCIO DE CELULARES E DESCARTE DE BATERIAS: 

ESTUDO DE CASO” 
 
Local_____________________________________________________________ 
Nome: _______________________________________________Idade:_______ 
Sexo: (   ) M    (   ) F Tempo de trabalho:___________Escolaridade:_________ 
1) Quantos celulares essa loja vende por semana? _____________________ 

 

2) Quantas baterias essa loja vende por semana?______________________ 

 

3) Quem são seus fornecedores?___________________________________ 

 

4)  Os clientes costumam trazer as baterias usadas para entregá-las à loja? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

a) Se o cliente quiser devolver a bateria de celular usada nessa loja, você 

recebe? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

b) Se NÃO, o que você diz? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Se SIM, em média quantas por semana e onde as baterias são colocadas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Qual o destino dado às baterias recebidas? 

________________________________________________________________ 

 

6) Se for coletada, qual o prazo de intervalo da coleta de baterias? 

(   )Semana        (   )Quinzena          (   )Mensal                (   ) 

Outros________________ 

Quem coleta o material usado recebido:________________________________ 
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7) Algum dos seus fornecedores se propôs a receber as baterias usadas? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

 

8) Você sabe o que é o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

 

9) Você tem conhecimento sobre a Resolução do CONAMA sobre o descarte 

de baterias de celulares? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

 

10) Você sabe que pilhas e baterias de celular têm substâncias tóxicas? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

 

11) Você sabe que essas substâncias são prejudiciais ao meio ambiente e à 

saúde pública? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 

 

12)   Você já participou de algum treinamento ou curso informando sobre a 

logística reversa de pilhas e baterias? 

(   ) SIM                                                 (   )NÃO 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: “Comércio de 
Celulares e Descarte de Baterias: Estudo de Caso”. Você foi selecionado ao 
acaso e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo. 
Após obter todas as informações relativas à pesquisa, se aceitar fazer parte do 
estudo, deverá assinar ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
fica com você e a outra fica com a pesquisadora responsável. Em caso de dúvida 
você poderá procurar o CEP – Sociedade Goiana de Cultura/Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás no telefone (62) 3946-1512. 
O objetivo desta pesquisa é avaliar o conhecimento do vendedor de celular do 
comércio popular sobre a legislação ambiental. Sua participação nessa pesquisa 
consiste em informar se há o processo de logística reversa das baterias de 
celulares e em que condições ele acontece. Não há nenhum risco grave ao 
participar da pesquisa. Pode ocorrer desconforto para responder caso a norma 
não esteja sendo cumprida, mas isso não lhe trará nenhum prejuízo. 
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de 
forma a possibilitar sua identificação. Ao final da pesquisa os dados serão 
tabulados de modo a se expressarem em números, por exemplo: Resultado: 6 
locais entrevistados - 2 conhecem a legislação, não será informado a localização 
do permissionário e tampouco nome dos pesquisados. 
A sua participação é importante para sabermos se a lei está sendo cumprida e se 
não está porque e como fazer para que seja obedecida. O meio ambiente precisa 
ser preservado como garantia do futuro da humanidade. É necessário que toda a 
sociedade esteja envolvida na solução de problemas ambientais já existentes e 
na prevenção de maiores danos ao ecossistema. 
O resultado da pesquisa deverá ser entregue até dezembro/2011, ressaltando 
que a qualquer tempo você poderá retirar seu termo de consentimento. 
Pesquisadora responsável: Liliane de Moura Borges 
Telefone: (62) 3091-2526/ (62) 8556-9088 
Data: ________________________ 
_________________________________                   
_______________________________ 
                    Pesquisadora                                                                 Pesquisado 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

101 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 
 
Eu, ____________________________________________________, 
RG______________ 
Abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa “Comércio de Celulares e 
Descarte de Baterias”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido 
pela pesquisadora Liliane de Moura Borges sobre o objetivo da pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi garantido que eu posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 
Goiânia, _______________. 
Sujeito:___________________________________________________________
________ 
Assinatura do 
sujeito:________________________________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 
e aceite do sujeito em participar. 
Testemunha: 
Nome:__________________________________________Assinatura:_________ 
Nome:__________________________________________Assinatura:_________ 
 
 
 
 
 
 


