
Fase nobre do processo ainda é feita no exterior  
 
Planos não faltam. Assim como a Cimelia Reciclagem, a Oxil, especializada em reciclagem de 
metais e plásticos, também avalia a possibilidade de realizar no Brasil a extração de metais 
nobres de sucata de informática. A empresa, que tem sede em Paulínia (SP), já possui 
tecnologia própria para reciclar algumas matérias-primas. Empresas como Gerdau e Ipiranga, 
por exemplo, compram seus plásticos. O objetivo, porém, é partir para o tratamento de placas 
de circuito impresso, material que hoje é 100% exportado. "Estamos atrás de desenvolvimento 
de tecnologia nacional, mas ainda não temos um prazo fechado para isso", diz Akiko Ribeiro, 
diretora-executiva da Oxil.   
 
O projeto também atrai a atenção de pesquisadores. A escola de Engenharia da USP-São 
Carlos possui um robô que faz a desmontagem de componentes, mas fica por aí. A máquina, 
diz Américo Guelere Filho, pesquisador do departamento de Engenharia de Produção, foi uma 
doação da Universidade Técnica de Berlim. "Nossa intenção é reverter esse quadro, temos 
capacidade de tratar metais sólidos, mas falta um marco regulatório para o setor."   
 
O Ministério do Meio Ambiente foi procurado pelo Valor para comentar o assunto, mas até o 
fechamento da edição não retornou o pedido de entrevista. O alto custo da fábrica, dizem os 
especialistas, também exigiria maior demanda de sucata. O Brasil é o quarto maior mercado 
de PCs do mundo, atrás dos EUA, Japão e China. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, já são 
mais de 50 milhões de PCs em uso e, neste ano, mais 13 milhões serão ligados. O volume de 
celulares também surpreende. Há 144 milhões de usuários no país.   
 
Enquanto as discussões não avançam, empresas como a Recellular, dos EUA, ampliam suas 
operações. Em 1991, quando foi criada, a Recellular reciclou 5 mil celulares. Hoje, processa 
nada menos que 24 mil telefones por dia. Seu mercado parece não ter fim. No mundo, uma 
média de 40 mil aparelhos são descartados diariamente. O interesse pelo material não tem 
ambições apenas ambientais. A agência americana U.S. Geological Survey calcula que, em 150 
milhões de celulares, há US$ 94 milhões em metais preciosos sem incluir os gastos para 
extraí-los, como ouro, prata e paládio.  
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