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Consumidor deve estar atento na hora da compra, no uso diário e também na hora de trocar a 
máquina por uma nova 
 
Michel Pierre é radical e afirma não acreditar em produção ou consumo sustentável. Voraz 
comprador de celulares, ele admite, contudo, o descabido da troca apressada de eletrônicos. 
 
“Se analisarmos profundamente, é mais por gosto do que por necessidade. Hoje todos os 
aparelhos já são completos. Não há tantas funções novas que justifiquem a troca”, comenta o 
administrador da loja virtual Stopplay. 
 
É exatamente essa diferença entre desejo e precisão que deve, segundo Ricardo Kobashi, um 
dos organizadores do projeto Lixo Eletrônico, orientar o uso dos avanços tecnológicos. “Alguns 
de nós trocaremos de eletrônicos com maior freqüência do que outros, até por necessidades 
profissionais. Eu, por exemplo, tive um dos primeiros celulares que acessava à internet. Mas 
continuo com o aparelho. É preciso usar o que temos intensamente”. 
 
Para evitar a sobrecarga de lixo eletrônico no planeta e demonstrar sua consciência crítica em 
relação ao meio ambiente, antes de comprar um novo equipamento avalie a real necessidade 
dele. Exatamente como faz Felipe Andueza. Envolvido nos projetos Lixo Eletrônico, para 
disseminação de informação sobre o problema do descarte de aparelhos, e MetaReciclagem, 
para recondicionamento de PCs, ele mantém o mesmo notebook há três anos. Ao trocar de 
celular há cinco meses, depositou o velho em um posto de coleta instalado em uma das lojas 
de sua operadora. 
 
“Primeiro penso se realmente preciso do novo aparelho. Além disso, nem sempre jogo fora o 
modelo anterior. Telefones e TVs são mais difíceis de descartar de forma responsável, mas 
existem muitos projetos sociais que fazem a remontagem e a reutilização de computadores”, 
afirma o jovem de 25 anos formado em Ecologia. 
 
O biólogo Thiago Parente, de 23 anos, também se esforça para aumentar a vida útil dos seus 
eletrônicos, repassando-os à sua irmã. Seu último presente para ela um desktop foi dado 
quando deixou o País no início do ano, afim de concluir os estudos nos EUA. “Agora estou só 
com o notebook, que é o meu primeiro portátil”. 
 
Quando as máquinas param de funcionar, elas fazem o ganha-pão da artesã Nana Hayne. Há 
seis anos, depois de se aborrecer com uma pane na impressora, arrancou a tampa do aparelho 
e descobriu fios coloridos. Fez o mesmo com o PC e lembra ter pensado “que se pareciam com 
Brasília”. Desde então, usando material retirado de equipamentos doados, a artista de 50 anos 
cria peças para decoração e bijuterias. 
 
“Entre os que compram as minhas peças estão pessoas preocupadas com um meio ambiente 
saudável, mas também quem se sente atraído apenas pela beleza. O legal é que sempre tenho 
a oportunidade de levar um pouco de conhecimento a quem nem imagina o quão tóxico e 
prejudicial pode ser o lixo eletrônico”, diz Nana. 
 
Se você não conhece uma empresa de reciclagem nas proximidades de sua casa, pode 
aproveitar as idéias de Nana e dar novos usos à sucata, aproveitando-a para decorar sua casa. 
É possível construir móveis, como aparadores, com as placas-mãe. Também pode doar a 
sucata a ONGs com programas de inclusão digital (veja abaixo). 
 
Além dos benefícios para o planeta, o uso austero ajuda a fechar as contas no fim do mês. 
Estatísticas da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao governo federal, mostram que 
uma família brasileira consome cerca de 144 quilowatt-hora (kWh) ao mês a um custo unitário 
entre R$ 0,19 e R$ 0,41. Ou seja, paga uma conta mensal entre R$ 27,36 e R$ 59,04. Os 
valores parecem baixos, mas colocados em escala anual representam entre R$ 328,32 e R$ 
708,48 a menos no bolso. Começa a fazer sentido não ligar a máquina em vão e optar por 



produtos de baixo consumo, não? Afinal, com R$ 800 é possível comprar no centro de São 
Paulo, o netbook Asus EeePC com tela de 7”. Um equipamento bom, útil e econômico. 
 

 
Leia mais: 
 
Ensine a sua máquina a poupar 
 
Para cumprir a sua parte na preservação do planeta e utilizar a tecnologia de modo consciente, 
configure as Opções de Energia do PC e do laptop, o que reduz até pela metade o gasto de 
energia. “Temos dados que mostram que até 90% dos computadores do mundo não estão com 
o sistema de gerenciamento de energia ativado, embora o sistema operacional esteja 
preparado para fazer isso”, alerta John Skinner, diretor de Marketing de Eco-Tecnologia da 
Intel. 
 
Para fazê-lo no Windows XP é preciso clicar em Iniciar e, depois, em Painel de Controle. Ali 
deve-se escolher o ícone Opções de Energia. Na aba Esquemas de Energia, selecione o perfil 
Casa/Escritório ou Notebook dependendo da máquina que estiver mexendo. Esses perfis são os 
estabelecidos de fábrica, mas podem ser melhorados. 
 
Nas caixas Monitor e Discos Rígidos é possível autorizar o desligamento automático após um 
breve período de inatividade, como 15 ou 20 minutos. Não precisa se assustar: enquanto você 
faz um lanche e seu PC ambientalmente responsável diminui sozinho o ritmo, ele guarda o 
sistema e seus dados na memória RAM. 
 
É recomendado também autorizar a hibernação na aba de mesmo nome. Nesse modo, a 
máquina salva suas ações em um arquivo no HD e se desliga. Quando for usada novamente, 
recorre a esse arquivo para recuperar o sistema. No Windows Vista, ativar o sistema de 
gerenciamento é bem parecido. 
 
Mas, se você não quer se arriscar a mexer no Painel de Controle, pode baixar o software de 
gerenciamento de energia Edison (www.verdiem.com), que usa uma barra deslizante e é bem 
intuitivo. 
 
Se você é um usuário convicto de computadores, sua conta de luz provavelmente está acima 
da média brasileira: entre R$ 27,36 e R$ 59,04 por 114 kWh ao mês. 
 
Segundo cálculos do selo de eficiência energética dos EUA EnergyStar, um PC equipado com 
um processador de dois núcleos (como o Athlon X2, da AMD, ou o Core 2 Duo, da Intel), placa 
de vídeo dedicada e um monitor de tubo (CRT) de 17” ligado o dia todo consome 132 kWh ao 
mês ou 1.589 kWh ao ano. Entre R$ 25,08 e R$ 54,14 ao mês e R$ 300,96 e R$ 649,44 ao 
ano só com a máquina! 
 
Com a habilitação do modo de economia de energia, o PC não gasta mais do que 24 kWh ao 
mês ou 291 kWh ao ano. Comprar uma régua com opção de desligamento em separado de 
cada tomada também ajuda ao bloquear a dissipação existente na conexão mesmo com o 
aparelho desligado. A troca do monitor CRT por um LCD também compensa: são 28 kWh 
poupados ao mês ou 343 kWh ao ano. 
 

 
Leia mais: 
 
Antes de sacar o cartão de crédito, consulte a web 
 
Uma compra consciente começa em casa. Antes de optar por um modelo de notebook, PC ou 
celular, pesquise sobre a conduta ambiental do fabricante. Além das certificações dadas por 
órgãos federais e consórcios, ONGs publicam rankings com a situação das marcas em quesitos 
como redução de substâncias tóxicas, políticas de reciclagem e eficiência energética. 
 



Elaborado pelo Greenpeace, O Guia para Eletrônicos Mais Verdes deste ano foi lançado na 
terça-feira, 16 de novembro, e pode ser visto em http://tinyurl.com/tiverde. A Nokia encabeça 
a lista com nota 7 (de uma pontuação máxima de 10). A empresa saiu da terceira posição no 
ano passado para a primeira ao melhorar seu programa de coleta de aparelhos na Índia. 
 
A fabricante de PCs mais bem colocada é a Fujitsu-Siemens, com 5,5 pontos. Embora fique a 
dever em políticas de reciclagem, tem um prazo agressivo para eliminar de seus produtos 
tanto o policloreto de vinila (o plástico PVC) como os retardantes de chamas a base de bromo 
(BFR, em inglês). 
 
Também é imprescindível checar o site http://www.epeat.net/Search.aspx. A base de dados do 
sistema EPEAT, organizado pelo Conselho de Eletrônicos Verdes e baseado nos critérios 
postulados pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), traz os equipamentos 
divididos em três categorias: bronze, prata e ouro. “As medalhas são atribuídas depois de 
testes com produtos encontrados em grandes varejistas e com base nas informações 
prestadas pelo fabricante”, explica Wayne Rifer, do Conselho de Eletrônicos Verdes. 
 
Outra boa fonte para consulta é o site do selo Energy Star (http://www.eu-
energystar.org/pt/pt_calculator.shtml). A calculadora de energia permite estimar o consumo 
de TVs, monitores, PCs e notebooks e você pode tanto usar as configurações sugeridas como 
preencher os campos com o modelo que possui ou planeja comprar. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 set. 2008, Link, p. L4. 


