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O lixo de um é o ouro de outro. Ou, pelo menos, foi isso que a alemã Norddeutsche Affinerie 
descobriu. Os alemães jogam fora cerca de 24 milhões de celulares por ano, quase um para 
cada três habitantes do país, violando uma lei federal contra o lixo eletrônico. Somando tudo, 
dá quase meia tonelada de ouro que pode ser retirado, através de fusão, dos circuitos dos 
celulares e computadores descartados.  
 
Isso significa que a refinadora de metais preciosos operada pela Norddeutsche Affinerie na 
Alemanha, país que passa pela sua pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, está 
trabalhando a todo vapor, forjando barras de ouro com o material que retira das carcaças dos 
celulares e dos PCs no país.  
 
“O lixo eletrônico é um tremendo recurso, mas não está sendo gerido nem de longe com a 
eficiência que poderia ter”, disse Kevin Brigden, cientista do Greenpeace na Grã-Bretanha. Os 
celulares e computadores precisam ter designs que facilitem a extração do “pote de ouro” do 
lixo, disse ele.  
 
A refinadora, sediada em Hamburgo, é uma de um punhado de empresas de reciclagem de 
metais preciosos do mundo e recupera cerca de 3,5 toneladas de ouro, no valor de cerca de 
US$ 110 milhões por ano, de celulares e outras sucatas eletrônicas. De forma semelhante, a 
Umicore, perto de Antuérpia, na Bélgica, recupera cerca de 6 toneladas de ouro por ano do 
lixo.  
 
As perspectivas de negócios dessas empresas são ajudadas pelas campanhas a favor da 
reciclagem na Royal Philips Electronics, a maior fabricante de televisores da Europa, e na 
Nokia, a maior produtora de celulares do mundo. A Philips, sediada em Amsterdã, está 
investindo 1 bilhão de euros (US$ 1,25 bilhão) até 2012 para criar designs de produtos a 
serem reciclados com maior facilidade, com menos substâncias químicas e com outras 
inovações verdes.  
 
Incentivos 
 



A Nokia ensina aos seus clientes como descartar celulares em centros de serviços e pela 
internet. A empresa, sediada na Finlândia, também oferece incentivos, como toques para 
celular gratuitos na China e doações para as instituições de caridade escolhidas pelo cliente na 
Europa, para incentivar a reciclagem. Apenas um em cada seis celulares que os alemães 
jogam fora acaba em centros de reciclagem.  
 
“É apenas uma questão de tempo até que os clientes se familiarizem com a reciclagem”, disse 
a porta-voz da Nokia, Susan Smith.  
 
Com a probabilidade de que haja mais ouro no lixo, existe uma oportunidade de crescimento 
para as empresas e os investidores, mesmo com a contração da Alemanha, a maior economia 
da Europa, neste ano.  
 
“Existe uma abundância de matérias-primas e a capacidade de processamento está no limite”, 
disse Michael Landau, membro do conselho administrativo responsável pelas operações de 
reciclagem da Norddeutsche Affinerie. “A quantidade de matéria-prima aumentou nos últimos 
anos e nós estamos tentando recolher mais e aumentar a capacidade.” 
 
A Umicore também disse que vê um “aumento constante” na quantidade de sucata eletrônica 
para a recuperação de metais preciosos.  
 
Entre as outras empresas que refinam ouro e metais preciosos a partir do lixo eletrônico estão 
a Xstrata e a sueca Boliden. O processo usado por essas refinadoras é “bom” para a 
recuperação de metais, sem prejudicar o ambiente, como acontece em alguns países em 
desenvolvimento, disse Brigden, do Greenpeace. 
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