
Reciclagem de lixo tecnológico
reduz impacto ao meio ambiente
Equipamentos eletrônicos exigem um processo cuidadoso,
que resulta em matéria-prima usada por indústrias no exterior

Empresa responsável recebe peças usadas
Cartuchos de impressoras e baterias de celulares são recolhidos por fabricantes, que os enviam para usinas especializadas

FAZENDO ARTE – O artista plástico Glauco Paiva, voluntário do Projeto Metareciclagem, pinta gabinetes de computadores remanufaturados

Dê um final feliz ao seu micro usado
Computadores que não têm mais serventia na sua casa ou empresa podem ser reformados para uso em projetos assistenciais

ENTULHO DIGITAL – Toda semana chegam 3 toneladas de equipamentos eletrônicos usados na empresa de reciclagem A7, em Jaguariúna
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Aquele micro velhinho, que
já foi substituído por um mais
potente e está encostado, po-
de ter um destino nobre. O
trambolho empoeirado é res-
suscitado por entidades que
recondicionam computadores
antigos para usar em projetos
assistenciais.

O carrancudo micro cinza
ganha um visual colorido nas
mãos do artista plástico Glau-
co Paiva, um dos integrantes
do Projeto Metareciclagem.
Mas a reforma não se restrin-
ge ao estético: o computador
é formatado para receber o sis-
tema operacional Gnu/Linux.
O software livre evita acusa-
ções de pirataria, explica um
dos organizadores do projeto,
Hernani Dimantas. “Com sof-
twares leves, um micro antigo
funciona muito bem”, afirma.

Pelo menos dez telecentros
já foram montados pelo Meta-
reciclagem. Dimantas esclare-
ce, porém, que não basta re-
condicionar e doar os compu-
tadores. “Nosso trabalho é
usar a tecnologia como forma
de envolver a comunidade
num projeto social”, disse.
Cerca de 80 voluntários estão
envolvidos com o Metareci-
clagem.

Computadores usados, doa-
dos pelo Banco do Brasil, fo-
ram recondicionados para
montar um telecentro em Ca-
pão Redondo, por exemplo.
Na ocasião, os integrantes do
Metareciclagem promoveram
oficinas como a de hardware.
“Desconstruímos o computa-
dor e montamos junto com
eles”, explica. Os moradores
da região também tiveram
oportunidade de conhecer o

mundo dos blogs (diários vir-
tuais). “Primeiramente, os tex-
tos eram produzidos num ca-
derno comum, depois ensina-
mos como construir um
blog.”

Quase 7 mil computadores
usados já foram arrecadados

pelo Comitê para Democrati-
zação de Informática (CDI).
A ONG (organização não-go-
vernamental) brasileira, que
conta com mais de mil volun-
tários, já organizou quatro edi-
ções anuais da Campanha Me-
gajuda, que arrecadaram

6.935 computadores usados.
Neste ano, a meta é recolher 3
mil máquinas.

Ao longo do ano, voluntá-
rios recuperam as máquinas
usadas. Os computadores re-
cebidos passam por um diag-
nóstico: aqueles que não têm

recuperação vão como sucata
para empresas de reciclagem,
depois de terem sido retiradas
as peças boas. “Componentes
como pentes de memória e
HD podem ser usados em ou-
tros computadores que preci-
sam deles para funcionar

bem”, explica Rodrigo Álva-
rez, coordenador do CDI-SP.
O computador reformado re-
cebe tanto o sistema operacio-
nal Windows como o Gnu/Li-
nux, segundo Álvarez. Oca-
sionalmente, o CDI organiza
mutirões para acelerar a arre-
cadação e reforma de micros.
O próximo está marcado para
janeiro.

Com os computadores re-
formados, o CDI monta as Es-
colas de Informática e Cidada-
nia (EIC), em parceria com or-
ganizações comunitárias ou
movimentos associativos. “O
objetivo é disseminar o ensi-
no técnico aliado à realidade
local das comunidades”, afir-
ma Álvarez. Já foram criadas
946 EICs, sendo 146 no exte-
rior, em países como Hondu-
ras, Angola e Japão.

Quem quiser entregar seu

computador antigo para o pro-
jeto Metareciclagem deve li-
g a r n o t e l e f o n e ( 1 1 )
4438-1758. É possível tam-
bém entregá-lo diretamente
no endereço: Rua Anacleto
Popote, 46, Santo André
(SP). Saiba mais sobre o pro-
jeto no site (www.metarecicla-
gem.org).

O CDI recebe os computa-
dores, periféricos e acessó-
rios às terças e quintas-feiras,
das 8 às 12 horas e das 13 às
16 horas, na Rua Barra Fun-
da, 930, São Paulo. Informa-
ções pelo telefone (11)
3822-0988 ou 3822-0970. Si-
te: www.cdi.org.br.●
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Dez telecentros já
foram montados
com micros
remanufaturados

Que tal dar seu computador
velho como parte do paga-
mento de um novo? A facili-
dade é oferecida pela Planac
(www.planac.com.br). “É
um lixo que vira dinheiro”,
brinca Fernando Januzzi, di-
retor de Marketing da Pla-
nac. Os micros usados recebi-
dos pela Planac são recondi-
cionados e vendidos na loja.
Para deixar o micro usado
com cara de novo, a Planac
faz uma limpeza e pintura na
máquina. Se compensar, é
feita uma substituição do
HD e memória RAM. De-
pois, o PC é formatado e ga-
nha novos softwares. A Pla-
nac já vendeu 20 mil micros
remanufaturados. O preço co-
meça em R$ 699.● K.A.

Compostos por materiais que não
são biodegradáveis ou até tóxi-
cos, equipamentos eletrônicos e
computadores usados devem ser
recebidos e reciclados com cuida-
do para não contaminar o meio
ambiente. A quantidade de lixo
tecnológico é tanta que já existem
empresas brasileiras especializa-
das nesse processo, como a San
Lien e a A7.

Por semana, chegam 3 tonela-
das de equipamentos usados à
planta da A7, em Jaguariúna
(SP). A maioria desse lixo é pro-
veniente de empresas. “Nossos
maiores clientes são fabricantes

de equipamentos de telefonia fixa
ecelular e fabricantesde computa-
dores e impressoras”, afirma o
presidente da A7, o holandês
Franciscus van Onzen.

As máquinas são desmontadas
e os itens são separados de acordo
com o tipo de material (plástico,
ferro, alumínio, entre outros). São
retiradas as peças que são poluen-
tes como baterias e pilhas. Depois
de triturado, omaterial fica em pe-
daços bem pequenos (3 centíme-
tros cúbicos) e é exportado. Serve
de matéria-prima para indústrias
como de brinquedos e metalúrgi-
ca, segundo Onzen.

A San Lien compra placas de
circuito impresso, presentes em
computadores, e envia para em-
presas de fundição dos Estados
Unidos e Alemanha, que recupe-
rammetais caros como ouro epra-
ta.AssimcomonaA7,os itens po-
luentes são separados e embala-
dos de forma especial. O material
restante é enviado para a usina,
emBarra Mansa, ondeé feita a tri-
turação. “Nosso trabalho é para
dar o destino correto para cada
item”, disse o sócio da empresa
Moisés Fernandes Júnior. A San
Lien recebe, por mês, 40 tonela-
das de lixo tecnológico.● K.A.

Com o mercado de telefonia celu-
lar aquecido, cresce o número de
aparelhos que são aposentados. O
descarte inadequado, porém, po-
de causar danos ao meio ambien-
te, como a contaminação do solo
por metais pesados.

Portanto, não jogue seu celular
velho por aí. Ele deve ser encami-
nhado ao fabricante, que saberá
dar ao lixo digital o destino corre-
to. Os clientes da Motorola, por
exemplo, podem encaminhar as
baterias esgotadas aos postos de
serviço autorizado da empresa,
ondeháurnas especiais para depó-
sito do material. Baterias de qual-
quer marca são recebidas pela
Motorola. Depois de coletadas,
elas são embaladas e armazena-
das na planta da Motorola. Quan-
doestiverem em volume suficien-
te, são enviadas para aFrança, on-
de fica a recicladora, que já rece-
beu 100 toneladas de bateria, em
cinco anos.

Os usuários dos celulares da
marca Nokia também devem pro-
curar os postos de serviço autori-
zado da empresa para entregar ba-
terias usadas, que passarão pelo
mesmo processo que na Motoro-
la. Alémde dar odestino final cor-
retamente, é preciso também sa-
ber prolongar a vida útil da bate-
ria, defende Manoel Lins Júnior,
gerente de serviços e suporte para
América Latina da Nokia. Ele
orienta que é preciso evitar que a
bateria seja exposta a calor exces-
sivo e fique muito tempo no carre-
gador, entre outros cuidados.

A LG, em parceria com o Cen-
tro de Pesquisa e Desenvolvimen-
to em Telecomunicações deCam-
pinas (CPqD), está estudando
uma forma de reciclar as baterias
de íon de lítio, as mais utilizadas
pelos celulares vendidos no Bra-
sil. “Existem poucas empresas de
reciclagemde baterias de íonde lí-
tio no mundo”, afirma o gerente
do CPqD, Francisco Siqueira.

Localizepostos decoleta noen-
dereço www.mma.gov.br/port/
sqa/prorisc/pilhasba/coletas/celu-
lare/corpo.html.

A HP sugere que os cartuchos
de tinta para impressoras não se-
jam jogados no lixo comum. O
usuário deve enviar um e-mail pa-
ra a empresa (recoleta.cartuchos@

hp.com) para programar a coleta,
que é feita pela ONG Care. A HP
também recolhe baterias de íon
de lítio. Postos de assistência téc-
nica autorizados recolhemasbate-
rias, mas o cliente pode fazer a re-
messa por meio de um envelope.
Solicite pelo site www.hp.com.br/
baterias.

No mês passado, a Dell criou a
Rede de Doação e Reutilização
de Computadores. Por meio de
um link no seu website (www.
dell.com.br), a empresa estimula
seus parceiros a doarem equipa-
mentos usados de informática,
que serão recondicionados e desti-
nados a projetos de inclusão digi-
tal. Mas pessoas físicas podem
doar também.

As entidades filantrópicas inte-
ressadas em receber os equipa-
mentos devem preencher um for-
muláriodisponível no site da Fun-
daçãoPensamentoDigital, parcei-

ra da Dell no projeto. O endereço
é www.pensamentodigital.org.br.
A instituição faz coleta quando há
mais de cinco computadores, nas
regiões metropolitanas de São
Paulo, Porto Alegre e Brasília.

SEM LEI
No Brasil ainda não há legisla-

çãoquecontroleaemissãoe recep-
çãode lixo tecnológico.OMinisté-
rio do Meio Ambiente está elabo-
rando a Política Nacional de Resí-
duos, que deve ser submetida ao
Congresso Nacional no início do
anoquevem. “Seguindoessemar-
co regulatório, os fabricantes de
produtoseletroeletrônicos terãode
recolher o produtos após o consu-
mo”, disse o diretor de programa
da Secretaria de Qualidade Am-
bientaldoMinistériodoMeioAm-
biente, Paulo Sérgio Muçouçah.
Ele explica que já existe uma reso-
lução que controla a destinação fi-
nal de pilhas e baterias. “Mas não
é obedecida porque não tem cará-
ter de lei”, esclarece.● K.A.
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Legislação que irá
controlar destino
de resíduos sólidos
está sendo preparada
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