RECICLAGEM

RESGATE
ELETRÔNICO
LÂMPADAS, COMPUTADORES E APARELHOS
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onitores, celulares, televisores, lâmpadas:
para onde vão todos esses aparelhos, depois que são descartados pelo consumidor? Muitas vezes, ficam jogados em um canto da
casa. Outras, vão parar em aterros sanitários, com
prejuízos para o meio ambiente — seus resíduos tóxicos podem contaminar lençóis freáticos e mananciais. Melhor seria se fossem levados para empresas de reciclagem licenciadas pela Cetesb, capazes
de eliminar os resíduos nocivos à saúde e reaproveitar o resto do material. É esse o trabalho realizado
pela Ativa Reciclagem, empresa de Guarulhos especializada no reaproveitamento de lâmpadas, tubos
de CRT (presentes em televisores e monitores) e
aparelhos eletroeletrônicos em geral.
Aberta em 2005, a empresa familiar comandada
pelos sócios Daniel e Demetrios da Silva Rinco começou fazendo reciclagem de lâmpadas. Com o tempo, perceberam que havia uma forte demanda na reciclagem de eletrônicos. "Foi preciso desenvolver
novos processos de descarte", diz Nono Muneyuki
Furuguem, sócio da empresa desde 2007. "Trabalhamos com resíduos perigosos, que precisam de
tratamento especial. As lâmpadas contêm fósforo e
mercúrio; os monitores têm chumbo."
A empresa recicla cerca de 30 mil toneladas de
lâmpadas e monitores por ano. Mesmo assim, o investimento inicial, de cerca de R$ 1 milhão, ainda
não foi recuperado. "Faturamos algo entre R$ 30 mil
e R$ 50 mil mensais, o suficiente para a empresa se
pagar, sem lucro", conta Furuguem. A situação deve mudar em breve, caso seja aprovada a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. "Estamos nos preparando para fechar contrato com algumas empresas de eletroeletrônicos", diz Nono. A Ativa espera
dobrar o faturamento até o final do ano.
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