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A
principal tarefa de
Mike Nisbet como
administrador da
rede de computado-
res da Rheem Manu-
facturing, em Mon-
tgomery, Alabama, é

manter 500 computadores de mesa
e laptops livres de vírus e funcio-

nando sem defeitos. No ano
passado, ele teve de enfren-
tar outra preocupação:
como evitar uma avalan-

che. Os equipamentos ob-
soletos ou irrecuperáveis que

Nisbet e sua equipe vinham
guardando em uma sala de ar-
mazenagem formavam uma pi-
lha que estava chegando aos
dois metros de altura. "Eu ti-
nha medo de que alguém viesse
a se ferir", disse.

Nisbet só conseguiu encon-
trar uma empresa licenciada pelo
governo do Estado para a remo-
ção de eletrônicos, e a companhia

prometeu, por US$ 6 mil,
transformar as 300 peças a se-

rem descartadas em um bloco
de concreto, antes de sepultá-
las em um aterro sanitário. O
preço, bem como a incerteza
de Nisbet com relação a possí-

veis problemas quanto ao ater-
ro sanitário, o incomodava a
ponto de estimulá-lo a procu-

rar outra solução. Ele descobriu
uma alternativa em St. Charles,

Missouri, e pagou o mesmo
preço à EPC para reciclar pi-
lha ainda maior de lixo de alta

tecnologia.
Como a Rheem, muitas empre-
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sas evitam ao máximo enfrentar os de-
veres que lhes cabem ao final do ciclo
de vida de seus aparelhos eletrônicos.
Quando o fazem, muitas delas não es-
tão cientes da regra federal determi-
nando que empresas geradoras de mais
de 100 quilos de detritos em forma de
monitores de computador a cada mês
(o equivalente a cerca de dez compu-
tadores) devem se responsabilizar pela
eliminação dessa forma de lixo. Mas
isso está começando a
mudar. O número de
empresas de reciclagem
de eletrônicos com fins
lucrativos dobrou nos
últimos três anos, para
cerca de 900, o que ofe-
rece alternativas ao uso
de aterros sanitários ou
à criação informal de
cemitérios de computa-
dores nos espaços de ar-
mazenagem de uma
companhia.

A probabilidade de
que as empresas reci-
clem eletrônicos é mais
baixa do que no caso de
outras formas de resí-
duos, mesmo que os
computadores representem um proble-
ma terrível quando se tornam lixo. Um
computador de mesa contém cerca de
18 quilos de plástico, chumbo, alumí-
nio e ferro, além de pequenas quanti-
dades de mercúrio, zinco e ouro, e os
ambientalistas estão preocupados com
a possibilidade de que esses metais con-
taminem o solo ou o lençol freático.
Mas já que não existem padrões nacio-
nais definidos de contaminação, algu-
mas das empresas de reciclagem ado-
tam interpretação bastante elástica
quanto à sua atividade. Diversas delas

simplesmente compactam o lixo. Ou-
tras o enviam para o exterior, para a
China, índia ou Vietnã.

A EPC, uma empresa que recondi-
ciona e revende eletrônicos, entrou
no setor de reciclagem em 2005, para
pôr fim a essas práticas. "Costumáva-
mos trabalhar com empresas que ale-
gavam que todos os seus materiais
eram devidamente reciclados nos Es-
tados Unidos. Mas em pelo menos três

Para onde vão os computadores
quando morrem? Se tiverem

sorte, para um dos novos centros
de reciclagem que processam
montanhas de equipamentos
obsoletos de maneira segura

ocasiões eu os vi embarcar computa-
dores aposentados em contêineres-de
exportação", disse Dan Fuller, presi-
dente da empresa. A EPF "desfabrica"
cerca de 150 toneladas de equipamen-
to ao mês, por cerca de US$ 10 por
computador. Os operários desmontam
monitores manualmente, e enviam os
tubos de vidro revestidos de chumbo a
uma fundição no Missouri. Uma em-
presa que produz fardos para disposi-
ção de detritos comprime o hardware
plástico a um décimo de seu tamanho,
e os metais são extraídos e vendidos.

Assim, como encontrar uma empre-
sa de reciclagem que de fato se dê ao
trabalho de reciclar? Um teste simples
é perguntar quantos quilos de vidro ela
despacha a cada ano. Devido ao chum-
bo tóxico contido nos monitores equi-
pados com tubos de raios catódicos,
lidar com esse material devidamente
é a parte mais importante do proces-
so de reciclagem. "Se o seu fornece-
dor se recusa a discutir a questão dos

tubos catódicos, você
deveria se preocupar",
diz Robin Ingenthron,
que dirige a Good Po-
int Recycling, em Mi-
ddlebury, Vermont. Ele
também sugere solicitar
auditagem quanto ao
destino dos materiais.

Algumas empresas
vão ainda mais longe
para garantir uma cons-
ciência limpa e ecológi-
ca. A Green-Tech Assets,
de Cumberland, Rhode
Island, oferece um ser-
viço de avaliação de ris-
cos, para proteger clien-
tes contra responsabili-
dades judiciais em caso

de remoção e destruição irregulares por
empresas contratadas. "Estamos dispos-
tos a funcionar como firewall para vo-
cês", disse Jim Keck, vice-presidente sê-
nior da Green-Tech. No mundo da eli-
minação do lixo eletrônico, paz de es-
pírito se tornou um recurso renovável -
e passível de comercialização.
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