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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: ONG 
b) Nome: Instituto Martim Pescador 
c) Setor: Outros 
d) Data: 06/12/2002 
e) Endereço: Rua da Praia, 187 - Bairro Rio dos Sinos - São Leopoldo (RS) – 9311-0010 
f) Telefone geral: (51) 3590-6472 
g) Número de colaboradores: 08 
h) Nome do responsável pela inscrição: Natasha Javiel Comassetto 
i) E-mail do responsável pela inscrição: natashacomassetto@yahoo.com.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (51) 9913-2664 
k) Nome do responsável pelo projeto: Pedro de Mello Teixeira 
l) E-mail do responsável pelo projeto: pedroteicheira@gmail.com 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Coordenador Executivo 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Reciclagem 
b) Título: Projeto Ecolixo Eletrônico 
c) Data do início do projeto: 27/10/2009 
d) Número de funcionários remunerados: 06 
e) Número de voluntários: 30 
f) Quantas pessoas já foram beneficiadas: Estimamos que cerca de 20.000 pessoas 
foram beneficiadas por estes materiais terem uma destinação correta. Além da 
população, o meio ambiente também está sendo beneficiado. 
g) Parceiros: Otser, Centro de Idiomas Yazigi, Klabin, Prefeitura de São Leopoldo, 
Sindimetal e Altus.  
h) Resumo do case: Com o intuito de dar um destino adequado ao lixo eletrônico, o 
Instituto Martim Pescador, a Escola de Idiomas Yázigi, a Klabin em parceria com 
a Otser - Comércio de Resíduos e Sucatas lançaram o projeto Ecolixo Eletrônico. 
O Projeto visa reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de 
componentes eletrônicos derivados da informática  e das comunicações, tais como 
computadores, monitores, mouses, teclados e impressoras, além de aparelhos 
telefônicos, celulares, pilhas, DVDs, controles e fax. A empresa Otser coleta os 
materiais, recicla e vende os componentes. E parte da verba originária desta venda 
é revertida para projetos ambientais do Instituto.  
i) Descreva outras boas práticas adotadas: Navegação ecológica (projeto 
redescobrindo o Rio dos Sinos). Atuação em escolas  e empresas por meio de 
palestras ilustrativas sobre a situação do Rio dos Sinos. Participaçao em projetos 
de educação ambiental por meio da cedencia de técnicos ambientais , em toda 
extensão da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. 
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 



  

1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 
 

                  Criado no dia seis de dezembro de 2002, o Instituto Martim Pescador – 

Movimento de Preservação da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, é uma OSCIP/MJ, 

nº: 08015.000.552/2003-11. Possui 279 sócios fundadores, fazendo parte deste grupo 

lideranças de vários municípios do Vale dos Sinos. 

É uma Instituição sem fins lucrativos que visa à preservação ambiental e a 

ordenação do desenvolvimento responsável da região em torno da Bacia Hidrográfica 

do Rio dos Sinos. Para tanto, o “carro-chefe” da instituição é um barco, estilo 

Catamarã, com 16 metros de comprimento, seis metros de largura e dois metros e vinte 

centímetros de altura, com capacidade de 48 passageiros sentados. Este navega 

diariamente pelo Rio atendendo grupos que se confrontam com a realidade impactante 

de suas águas. Durante todo o percurso, que dura 1h30, os tripulantes são orientados 

por biólogos e demais profissionais que abordam aspectos ambientais, históricos, 

econômicos e sociais da região. 

O Instituto Martim Pescador já atendeu, através do barco, de 2003 até março 

de 2010, mais de cento e quarenta mil pessoas, sendo em sua grande maioria 

(aproximadamente 90%) estudantes das escolas da Rede Pública Estadual e 

Municipal. Tem crescido, também, a procura da atividade por escolas particulares e 

empresas.  

Desde a sua fundação o Instituto tem como principal finalidade à 

sensibilização da comunidade e dos estudantes de todo o Vale dos Sinos em relação 

às questões ambientais, utilizando como ferramenta o barco de mesmo nome, o qual é 

considerado uma verdadeira sala de aula flutuante. Mas antes desta embarcação 

existir, durante dois anos, atendemos 3.500 estudantes com embarcações de alumínio, 

com duração de três horas para atender uma turma de alunos, pois a capacidade de 

cada embarcação era bastante limitada, cinco e seis pessoas. Este pequeno projeto foi 

o que justificou a construção de uma embarcação maior e com mais recursos, e por 

isso a aceitação do projeto e tão rápido a sua construção, tornando-se uma proposta 

para a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.   

No ano de 2005, buscando descentralizar o Projeto com o intuito de atingir a 

todos os segmentos das comunidades inseridas na Bacia, os convênios firmados com 

os municípios de Esteio, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Canoas, viabilizaram o 



  

acesso de escolas da rede pública, que atendem a crianças de recursos financeiros 

limitados. 

Visando o enriquecimento dos conhecimentos da Bacia, onde o trabalho é 

desenvolvido e, considerando que são poucos os dados existentes, foi realizada uma 

parceria para o desenvolvimento de um trabalho científico de conclusão de curso 

(Pesquisa sobre a ecologia da ave Martim-pescador, que resultou no nome da 

instituição) o que abriu caminhos para possíveis convênios com instituições 

universitárias possibilitando uma agregação de conhecimentos e um maior 

entrosamento entre comunidade-universidade-ambiente. 

As atividades realizadas pelo instituto também são direcionadas a grupos 

fechados da comunidade, como escoteiros, cooperativas, sindicatos, grupos de 

convivência, casas de amparo, todas estas, com custos mínimos ou zero, justamente 

por julgar de extrema importância a inclusão e o acesso à informação a todos os 

segmentos da sociedade. O Instituto também está buscando adaptar-se ao 

atendimento de pessoas com deficiências físicas e mentais leves. 

 

Objetivos da Instituição:  

- Realizar e promover estudos e pesquisas na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos e 

outras bacias da Região Hidrográfica do Guaíba; 

- Realizar, patrocinar e promover cursos, conferências, seminários para intercâmbio de 

conhecimentos técnicos e científicos; 

- Atuar junto aos poderes organizados, visando o aperfeiçoamento da legislação na 

defesa do meio ambiente; 

- Desenvolver programas ambientais e turísticos que visem à conscientização sobre a 

preservação dos mananciais da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 

Missão da Instituição:  

Desenvolver idéias e propor programas e ações para a melhoria contínua de 

desempenho ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, através de estratégia, 

planejamento, implantação e monitoramento ambiental, atuando em parceria com a 

iniciativa privada e com o governo, no enfrentamento de problemas ambientais e 

sociais na busca do desenvolvimento sustentável, promovendo a consolidação de 

iniciativas sociais e comunitárias com vistas à diminuição da pobreza e degradação 

ambiental. 



  

 

Manutenção da Instituição:  

Para manter os projetos, a instituição tem recebido a colaboração, em forma 

de doações, de sócios mantenedores (pessoa física e jurídica). E através de convênios 

com prefeituras da região, e empresas parceiras. Além da prestação de serviços à 

comunidade com atividades de sensibilização ambiental desenvolvida através do Barco 

Martim Pescador – carro chefe da instituição – com um custo mínimo que é revertido 

na manutenção do barco e pagamento de funcionários. 

Além do barco, a instituição realiza exposições fotográficas, orienta trilhas 

interpretativas, promove ações de limpeza em arroios e mananciais,  realiza palestras 

em escolas, entidades de classe, empresas e associações, além de esclarecimentos 

que presta, na sede do instituto, a estudantes, professores, ambientalistas e leigos 

sobre questões ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROJETO ECOLIXO 

 

2.  PROBLEMA AMBIENTAL 

No início do século passado, o lixo urbano era rico em restos de alimentos, 

produtos domésticos, têxteis e entulho. Ainda hoje o lixo é composto em sua maior 

parte por materiais orgânicos, porém, atualmente a quantidade de papel e material de 

embalagem (metais, plásticos e papelão), além de produtos como pilhas e 

equipamentos eletrônicos tiveram um aumento significante. A partir da década de 1980, 

um novo tipo de componente, que quando descartado inadequadamente, torna-se 

prejudicial ao meio ambiente: o lixo eletrônico. São computadores, mouses, baterias, 

telefones celulares, e outros tantos aparelhos e componentes que, por falta de destino 

apropriado, são incinerados, depositados em aterros sanitários sem controle, ou até 

mesmo em lixões.  

Estima-se que até 2004 cerca de 315 milhões de microcomputadores tenham 

sido descartados, 850 mil dos quais no Brasil. Além de ocupar muito espaço, peças e 

componentes de microcomputadores feitos de metais pesados apresentam toxicidade 

para a saúde humana. O chumbo dos tubos de imagem, o cádmio das placas e 

circuitos impressos e semicondutores, o mercúrio das baterias, o cromo dos 

anticorrosivos do aço e o plástico dos gabinetes são ameaças concretas que requerem 

soluções em curto prazo. A reciclagem é um dos meios de tratar esses resíduos; a 

outra é a substituição de metais pesados por outros componentes menos tóxicos. 

Os países, em geral, se defrontam com dados preocupantes em relação à 

geração dos resíduos sólidos. As mudanças nos padrões de consumo, o 

desenvolvimento industrial e os avanços tecnológicos têm provocado alterações na 

composição e na quantidade do lixo gerado, exigindo que a prestação dos serviços 

seja intensificada, ampliada e diversificada visando encontrar soluções integradas para 

a gestão desses resíduos.  

O lixo eletrônico constitui o problema de coleta de resíduos de maior 

crescimento no mundo, a rapidez com que novos modelos são lançados no mercado 

faz com que o consumidor queira substituir seus equipamentos constantemente. O 

problema, porém, não atinge apenas o lado econômico dos usuários. Há também a 

formação de um passivo ambiental, gerado pelo acúmulo desses produtos, muitos 



  

deles feitos com materiais que demoram em se decompor, como o plástico e o vidro, 

além de componentes que contêm metais pesados, prejudiciais à saúde.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um relatório sobre a 

situação desse lixo nos países, especialmente os em desenvolvimento. O relatório, 

divulgado em dia 22 de fevereiro de 2010, indica que a venda de produtos eletrônicos 

vai aumentar de forma significativa nos próximos 10 anos em países como China e 

Índia e nos continentes da África e América Latina.  

O diretor-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (Pnuma), 

Achim Steiner, afirmou em cerimônia de lançamento do relatório que é urgente criar 

sistemas mais eficazes de coleta e gestão de lixo eletrônico nesses países, onde o 

descarte deverá aumentar entre 400% e 500% até 2020, em comparações aos níveis 

de 2007. 

Composição básica de um computador: Plástico - 40%; Metais - 37%; 

Dispositivos eletrônicos - 5%; Borracha - 1%; Outros - 17%; Materiais recuperáveis - 

94% (fonte: Geodis Logistics).  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
3.  PROJETO ECOLIXO ELETRÔNICO 

 

O Projeto Ecolixo Eletrônico, é uma alternativa ecologicamente correta que 

desvia do destino inadequado, estes equipamentos, que poderiam ser reciclados. Com 

isso alguns objetivos importantes são alcançados: a vida útil dos aterros sanitários é 

prolongada e o meio ambiente é beneficiado. Além disso, o uso de matéria prima 

reciclável diminui a extração dos nossos tesouros naturais. 

O projeto de reciclagem dos componentes eletrônicos que são descartados 

pela população vem de encontro com a política de aplicação dos 3 Rs (REDUÇÃO - 
REUSO OU REAPROVEITAMENTO – RECICLAGEM – com o acréscimo de 

RESPONSABILIDADE – RESPEITO).  

A minimização da produção de resíduos vem sendo praticada com a utilização 

do conceito dos 3 R’s por vários países inclusive o Brasil.  

 

REDUÇÃO – é a utilização de processos e práticas para diminuir o volume de 

resíduos sólidos que se gera. É a reordenação dos materiais que usamos no dia-a-dia 

evitando o desperdício e desenvolvendo o senso crítico ao consumir.  

REUSO OU REAPROVEITAMENTO - é reutilizar e/ou reaproveitar materiais e 

objetos que seriam descartados no lixo dando uma função diferente da função original 

como, por exemplo: papel de rascunho, tapetes de plásticos, produtos artesanais. A 

aplicação deste conceito minimiza a quantidade de rejeitos.  

RECICLAGEM - É o resultado de uma série de atividades através dos quais 

materiais segregados são processados por meio físico - químico para serem usados 

como matéria-prima na manufatura de produtos. Através da reciclagem os materiais 

podem retornar ao seu ciclo de vida como, por exemplo, o vidro, a lata, o papel.  

A reciclagem deve ser incentivada não só por serviços permanentes de coleta 

seletiva, como também pelo estímulo à comercialização de produtos reaproveitáveis e 

reciclados. Devemos pensar: tudo o que eu jogo fora tem um outro uso.  

RESPONSABILIDADE – É o que temos que ter em relação à questão dos 

resíduos sólidos atuando como agentes ambientais em nossa comunidade. È uma 

habilidade global, do poder público: federal, estadual e municipal, da indústria e do 



  

comércio, da escola e do cidadão. Responsabilidade ambiental gera uma 

responsabilidade social principalmente pós-consumo.  

RESPEITO – Pela sociedade e pelo ambiente, criando um desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

3.1.1 Objetivo geral: 
 

- Promover a reciclagem e a destinação adequada a componentes de 

informática e seus acessórios. 

 

3.1.2 Objetivos específicos: 
 

- Proporcionar um destino adequado ao lixo eletrônico, colocando pontos de 

coleta para que a comunidade possa depositar equipamentos estragados ou obsoletos, 

de informática, e seus acessórios; 

- Reciclar e exercer o descarte ambientalmente correto dos resíduos 

tecnológicos, que contenham materiais tóxicos tais como: computadores, monitores, 

mouses, teclados e impressoras, além de aparelhos telefônicos, celulares, pilhas, 

DVDs, controles e fax; 

- Promover palestras e oficinas sobre a reciclagem de componentes 

eletrônicos; 

- Mostrar nas palestras realizadas em entidades de classe, escolas, 

associações, as conseqüências geradas pelo descarte incorreto de equipamentos de 

informática. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

As Empresas participantes deste projeto possuem postos de coleta instalados 

permanentemente em suas instalações. Ao receber os materiais descartados dos 

postos de coleta, técnicos especializados realizam a triagem destes, a fim de detectar o 

que ainda funciona e o que precisa ser consertado. As peças que ainda podem ser 

utilizadas são consertadas e doadas para o Instituto Martim Pescador que por sua vez, 

promove campanhas de cunho sócio-ambiental de doações dos equipamentos 

recuperados, promovendo assim a inclusão digital. Já o restante do material não 

aproveitado, é separado de acordo com seus componentes, depois de desmontados e 

compactados, são encaminhados às empresas especializadas em reciclagem onde são 

vendidos.  

Parte do lucro gerada com a venda dos componentes eletrônicos reverte ao 

Instituto Martim Pescador, em prol de projetos ambientais, como por exemplo, o projeto 

Ingá.  

O projeto Ingá é um dos beneficiados com esta parceria. Este projeto tem 

como objetivo promover a recomposição da mata ciliar (mata localizada ao longo das 

margens do rio) através do replantio de mudas de espécies nativas da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos. As espécies vegetais selecionadas para o 

reflorestamento são: açoita-cavalo, aroeira-vermelha, camboatá-vermelho, capororoca, 

chal-chal, corticeira-do-banhado, Ingá-da-várzea, Ingá-feijão, pitangueira, salseiro e 

timbaúva. As mudas das espécies arbóreas nativas são predominantes dos 

ecossistemas da região do plantio. Todas elas são indicadas para restauração de áreas 

degradadas. 

Assim, o material coletado volta a ser matéria-prima sendo vendido novamente 

à indústria.  Com esta parceria o Instituto Martim Pescador e a Empresa Otser-

Comércio e Resíduos de Sucatas estimam reciclar 90% dos materiais recolhidos, e o 

restante dos materiais que não puderam ser reaproveitados são adequadamente 

descartados, de acordo com a legislação ambiental brasileira que foi recentemente 

sancionada pelo Presidente da República, conforme segue: 



  

 
 
 
 
 
 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas na gestão integrada e no gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Art. 5º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio 

Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, 

regulada pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e com a Lei nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005. 

XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas à busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável; 

XII – logística reversa: 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; 

XIII – padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras. 

 

Segundo estimativa do grupo ambientalista Greenpeace, o lixo eletrônico 

atingiu a marca de 50 milhões de toneladas no ano passado, em todo o mundo. O 



  

número inclui o material gerado a partir de aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos e 

seus componentes, inclusive pilhas, baterias e produtos magnetizados.  

Recentemente a ONU publicou um relatório sobre a situação do e-lixo no 

mundo, onde o Brasil sofreu duras críticas por não recolher dados oficiais sobre o 

assunto sendo necessário que a Organização buscasse, ela própria, os números da 

poluição eletrônica. Segundo esse levantamento, nosso país abandonou, no último 

ano, 96,8 mil toneladas métricas de PCs, perdendo só para a China que se desfez de 

300 mil toneladas. Entretanto, o Brasil se torna campeão na análise per capita já que 

países como a China a Índia, por exemplo, possuem muito mais habitantes. Sendo 

assim, ações de reciclagem e preservação ambiental se fazem necessárias, pois 

estamos nos preparando para um futuro inevitável: o envolvimento de toda a cadeia na 

busca da sustentabilidade. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
5. RESULTADOS OBTIDOS 
 
Do lançamento do projeto até a presente data já foram arrecadados, 6.518,74 

Kg, conforme dados fornecidos pela empresa Otser - Comércio e Resíduos de Sucatas 

responsável pela coleta e seleção dos resíduos,  que em sua totalidade consistem em 

equipamentos e acessórios de informática. 

Deste total podemos estimar que cerca de 814,00 Kg de metais pesados que 

constituem um computador conforme dados apontados pela empresa Geodis Logistics . 

Sendo que 37% de um computador é constituído de metais pesados, cujos efeitos são 

maléficos a saúde humana, percebidos ao contato com estes elementos, muitas vezes 

involuntariamente por ingestão de água proveniente de lençóis freáticos contaminados, 

pois mesmo com os processos de descontaminação da água em que muitos metais 

permanecem.  

A relação entre o contato e o que causam os metais pesados na saúde 

humana, são representados pelo aumento nos casos de intoxicações e câncer de 

fígado pelo efeito cumulativo que estas substâncias tem, conforme dados do ministério 

da saúde.  

Os efeitos dos metais pesados sendo que todos são encontrados em 

componentes internos de um micro computador e seus acessórios estão expressos 

conforme quadro abaixo : 

 

Substância Tipo de contaminação Efeito 
 

Mercúrio 

 

Inalação e toque 

Problemas de estômago, 
distúrbios renais e 
neurológicos, alterações 
genéticas e no 
metabolismo  

 

Cádmio 

 

Inalação e toque 

Agente cancerígeno, 
afeta o sistema nervoso, 
provoca dores 
reumáticas, distúrbios 
metabólicos e problemas 
pulmonares  

Zinco Inalação Provoca vômitos, 
diarréias e problemas 
pulmonares  



  

 

Manganês 

 

Inalação 

Anemia, dores 
abdominais, vômito, 
seborréia, impotência, 
tremor nas mãos e 
perturbações emocionais 

Cloreto de Amônia Inalação Acumula-se no 
organismo e provoca 
asfixia  

 

Chumbo 

 

Inalação e toque 

Irritabilidade, tremores 
musculares, lentidão de 
raciocínio, alucinação, 
insônia e hiperatividade  

Fonte: Antônio Guaritá e Denise Imbroisi, da UnB. 

 

6. REALIZAÇÃO E APOIO DO PROJETO ECOLIXO ELETRÔNICO 

 

 REALIZAÇÃO: 

  Instituto Martim Pescador 

  Otser – Comércio de Resíduos e Sucatas 

  Yazigi – Escola de Idiomas 

 

 APOIO: 

  SINDIMETAL – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas – São Leopoldo 

  Altus S/A 

  Klabin S/A 

  Prefeitura Municipal de São Leopoldo 

  Associação Comercial, Industrial e Serviços de São Leopoldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7. ANEXOS 
 

 
Folder ilustrativo do projeto ecolixo 

 



  

 

 
 
 

 
              Capa da cartilha do projeto ingá beneficiado diretamente pelos recursos do projeto 
ecolixo eletrônico. 
 



  

 
 
 
 

 
Fonte: Matéria do jornal O Imigrante do dia 31/03/2010 



  

 

 

 
 

 
                    Fonte: Tela versão online Jornal Vale dos Sinos pertencente ao Grupo Editorial Sinos  

de  03/07/2010 
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