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O crescente volume de lixo tec-
nológico, como celulares, com-
putadores e televisores descar-
tados pelos consumidores está
movimentando um novo negó-
cio: fábricas que desconstroem
equipamentos para recolocar
asmatériasprimasnoprocesso
industrial, a chamada manufa-
turareversa.Osegmentocome-
ça a ser visto comopromissor –
vários Estados, como São Pau-
lo, estão criando leis que obri-
gamosfabricantesadaremdes-
tino correto aos eletroeletrôni-
cos ao fim de sua vida útil.
Por ser ainda incipiente, não

existemestatísticasprecisasso-
breoquanto essa indústriamo-
vimenta. Mas ela difere dos su-
cateiros de fundo de quintal,
que desmontam equipamentos
para retirar apenas os metais
preciosos, como ouro e prata,
presentesnasplacasdecompu-
tadores. “As empresas que es-
tãoseestabelecendonessemer-
cadooferecemumserviçoespe-
cializado e em conformidade
com leis ambientais. Não com-
petem com os catadores das
ruas”,dizDiógenesDelBel,pre-
sidente daAssociaçãoBrasilei-
ra dasEmpresas deTratamen-
todeResíduos(Abetre),entida-
de que reúne algumas dessas
companhias.
A desmontagem dos equipa-

mentosvisaaproveitarasmaté-
rias primas. Componentes co-
mometais e plásticos são sepa-
rados e vendidos à indústria,
por preços que variam confor-
me o vai e vêm das commodi-
ties.MasoBrasil aindanão tem
parque tecnológico para recu-
perar baterias de celulares e
placas de computadores, que
são enviados para países como
China,Japão,EstadosUnidose
Alemanha para serem total-
mente reaproveitados.

Aoperadoradetelefoniacelu-
lar Vivo começou a recolher
aparelhos e baterias descarta-
dospelos consumidoreshá três
anos. Conta com 3,4mil pontos
de coleta, mas o volume coleta-
do ainda é pequeno: ao longo
desteano, foramrecolhidos 105
mil itens. Uma empresa nacio-
nal, a GM&C, faz o serviço de
coleta e desmonte dos apare-
lhos, mas a recuperação com-
pleta dos materiais é feita nos
EUA e México. “Ainda não en-
contramos uma empresa que
preste esse serviço de forma
certificada no Brasil”, diz Kari-
na Biderman, diretora de res-
ponsabilidade socioambiental

daVivo.

OPORTUNIDADE
Este ano, o País deve vender 12
milhões de computadores, 47
milhõesdecelularese9milhões
de televisores, segundoestima-
tivasdaindústria.Édifícilcalcu-
lar o tempo de obsolescência
dos equipamentos, mas a imi-
nência de uma lei nacional que
obrigueosfabricantesadardes-
tino à sucata já traz boas pers-
pectivas para as empresas.
AOxil,empresademanufatu-

ra reversa com sede em Paulí-
nia (SP) e filial em Salvador já
sente o aumento da demanda.
“Onúmerodeequipamentosre-

colhidos mais que dobrou do
anopassadoparacá”,dizAkiko
Ribeiro, diretora executiva da
Oxil. São recolhidospormês40
toneladasdeequipamentosele-
trônicos e 4 mil geladeiras. Pa-
radar contadademanda, a em-
presa precisou ampliar em seis
vezesoquadrode funcionários:
passou de 10 empregados, há
umano, para cerca de 60.
Fabricantes de informática,

como a Itautec, também estão
de olho nesse mercado. Segun-
doJoãoCarlosRedondo,geren-
te de sustentabilidade da Itau-
tec,esteanoademandaporreci-
clagem tem sido maior que em
2008.Noanopassado,aempre-

sadestinou469,97 toneladasde
equipamentos para a recicla-
gem, o que corresponde a me-
nos de 10% da renovação de
equipamentos pelos clientes da
Itautec.
A empresa conta com uma

áreadegestãoambientalde715
metros quadrados em Jundiaí,
onde chegam os equipamentos
para a separação do material,
queé enviadoa terceiros. “Nes-
selugar,separamosplástico,ca-
beamento, placas emetais.”
Avendadematerialcobreso-

mente 72% do custo da recicla-
gem. Um dos itens mais caros
para a reciclagem são os tubos
dos monitores, a um custo de

R$ 500por tonelada. “Se fôsse-
mos mandar o material para o
aterro, esse custo seria de R$
90”, disse o executivo. O vidro
dos cinescópios é descontami-
nado e reaproveitado para pro-
dução de cerâmica.
A maior parte do material é

reciclado no Brasil. A exceção
são as placas, que são enviadas
para a Bélgica e para Cingapu-
ra. “O investimento em uma
planta local,comcapacidadede
25 mil toneladas/ano, ficaria
em cerca de US$ 5 milhões”,
afirma Redondo. “O Brasil já
comportaria uma instalação
dessas, mas ainda ninguém se
interessou em investir.” ●

Empresas exportam peças e materiais de computadores e celulares usados para EUA, Europa, China e Japão

Quando trabalhava como pes-
quisadornosLaboratóriosBell,
da antiga AT&T, entre 1967 e
1970, o engenheiro, cientista e
empresário brasileiro José
Ellis Ripper Filho conheceu e
conviveu com três ganhadores
doPrêmioNobeldeFísica.Dois
deles foramlaureadosesteano,
Willard Sterling Boyle e Geor-
geElwoodSmith,criadoresdos
chips charge-coupled devices
(CCDs), que viabilizaramas câ-
merasfotográficasedevídeodi-
gitais.Oterceirofoiobielorrus-
so Zhores Ivanovich Alferov,
queganhouoNobeldeFísicade
2000, por sua contribuição ao
desenvolvimento das heteroes-
truturas de semicondutor, usa-
dasnastransmissõesdealtave-
locidade e emoptoeletrônica.

AcarreiradeJoséRipperFi-
lho comprova, em boa medida,
os resultados positivos daquele
convívio. Engenheiro eletrôni-
co pelo Instituto Tecnológico
daAeronáutica (ITA), hoje em-
presário, PhD pelo Instituto de
Tecnologia de Massachusetts
(MIT),criadordoprimeirocom-
putadorbrasileiro,em1961, jun-
tamente com três outros cole-
gas, formandos do ITA, Ripper
foi ainda responsável pelo de-
senvolvimento da primeira fi-
bra óptica produzida no Brasil
nos anos 1970.

“ComeceiatrabalharnosLa-
boratórios Bell em 1967. Meu
primeiro chefe dedepartamen-
to foi o canadenseWillardSter-
ling Boyle, e depois George
ElwoodSmith,ambosganhado-
res do Prêmio Nobel de Física
de 2009. Meu relacionamento
com Boyle foi relativamente
curto. Já com seu sucessor na
chefia do laboratório, George
Smith, tive excelente interação
detrabalho.Nossograndeobje-
tivo era conseguir um laser de
semicondutor que funcionasse
continuamente à temperatura
ambiente.”

Nessa época, ocorreu um
problema de relacionamento
entre Ripper e seu supervisor.
O brasileiro considerava tecni-
camente inviável umasugestão
propostapelodiretordolabora-
tório.Osupervisorpreferiaper-
seguirumaideiaerradadodire-
tor a ter que enfrentá-lo. Gra-
ças à interferência de George
Smith,noentanto,Ripperapre-
sentouseusargumentosaodire-
tor, que se convenceu e mudou
o rumo do grupo.

COM ALFEROV
O relacionamento iniciado en-
tre Ripper e Zhores Alferov foi
muitomaisproveitosodoponto
devistacientíficoetecnológico,
especialmente a partir de 1969,

épocaemquealiderançacientí-
fica em laser de semicondutor,
no Ocidente, era dividida entre
os Laboratórios Bell e a RCA.

“Nossoproblema–contaRi-
pper – era a corrente limiar (is-
to é, a corrente mínima para
operar o laser), que era alta de-
mais. Com isso, a junção aque-
cia, aumentando ainda mais a
corrente limiar.OsBellLabsea
RCAtinhamdesenvolvido,inde-

pendentemente,umlaserdehe-
teroestruturasimples.Essahe-
teroestrutura criava uma bar-
reira de potencial que confina-
vaoselétrons,aumentandoain-
teração com a luz.”

Comisso,reduziu-sebastan-
te a corrente limiar, mas não o
suficiente. Montando o laser
numdiamante(omelhorcondu-
tor de calor que existe) conse-
guimosorecordedetemperatu-

ra de operação contínua: me-
nos 70˚C, mas muito longe do
objetivo.

“FoinessepontoqueAlferov
visitou os Bell Labs e conduziu
um seminário, em quemostrou
umanovaestruturadelaser(he-
teroestrutura dupla), que cria-
va tambémumabarreiradepo-
tencial do outro lado. A corren-
te limiar era 10 vezesmenor, is-
to é, um fator de 10 abaixo das
nossas. Alferov não tinha uma
explicação para isso. Demons-
tramos, depois, que essa estru-
tura criava um guia de onda,
confinando a luz na mesma re-
gião emque eramaprisionados
os portadores, otimizando as-
sim a interação. Claramente
era essa a solução. Usando a
ideiadocientistasoviético,pou-
cos meses depois nosso grupo
conseguiaoperarum lasercon-
tinuamente à temperatura am-
biente.Estaestruturaduplaain-
da é a base dos lasers de hoje.”

GraçasàvisitadeAlferov,os
Bell Labs não só ganharam a
corrida, mas deixaram a RCA
emmá situação, a ponto de ter
quevenderonegócioapreçode
banana, anos mais tarde. “Por
ironia, Alferov queria visitar a
RCA. Mas, sua visita, naqueles
tempos de guerra fria, foi veta-
da pelo setor de segurança da
empresa, por receio de que o

russo roubasse seus segredos.”

FIBRA ÓPTICA
Namesmaépoca(1970),aindús-
tria americana Corning Glass
demonstrou o funcionamento
da primeira fibra óptica com
perda relativamente baixa.
“Com isso - relembra Ripper -,
ficou óbvio para nós que as co-
municações ópticas eram o ca-
minho do futuro, embora ainda
tivéssemosqueesperarumadé-
cada para começar sua aplica-
ção ampla.”

Ripper retornou ao Brasil
nessa época e deu início ao pro-
grama nacional de comunica-
ções ópticas, que conferiu ao
País nessa área competência
equivalente à dos países mais
desenvolvidos. A amizade com
AlferovpermitiuqueRippervi-
sitasse, a partir de 1972, diver-
sas vezes o Instituto Ioffe, em
Leningrado (hoje São Peters-
burgo). Nos anos 1970, Alferov,
jácomovice-presidentedaAca-
demiadeCiênciasdaUniãoSo-
viética, passoumais de ummês
na Unicamp. Mas, os russos
nãopermitiramque sua esposa
oacompanhasse.Anosmaistar-
de, já na época do Gorbachov,
ele voltou a Brasil.

(Íntegrada entrevista deRi-
pper no site: www.ethevaldo.
com.br) ●

PELOAVESSO-Nafábricada ItautecemJundiaí, equipamentossãodesmontadosecomponentescomometais eplásticossãoseparados

●●●Ainda não existe uma lei nacio-
nal que obrigue as indústrias a
recolherem a sucata tecnológica
após o fim da vida útil dos eletroe-
letrônicos, como ocorre na Euro-
pa. A Política Nacional dos Resí-
duos Sólidos, que deve trazer
essa responsabilidade aos fabri-
cantes, tramita há 18 anos no
CongressoNacional. Mas em pa-
ralelo, vários Estados estão tecen-
do suas próprias leis – é o caso
de São Paulo, Paraná eMinas
Gerais. Em julho, a Assembleia
Legislativa de São Paulo aprovou
a Lei 13.576/09, que obriga as
empresas de componentes de
computadores, televisores e de
baterias a dar destino correto à
sucata de tecnologia. “Após a
definição de ummarco legal na-
cional, omercado demanufatura
reversa, que hoje opera em pe-
quenos volumes, irá crescer ace-
leradamente”, diz Diógenes Del
Bel, presidente da Abetre, entida-
de que reúne empresas de trata-
mento de resíduos. ● A.V.

PESQUISA–Ripper trabalhounosLaboratóriosBell, daantigaAT&T
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