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do ouro Au na forma de pó marrom/preto, Au(OH)3. (pg. 125).  
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NanoLab da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Magnificação de 70X. (pg. 

150). 

 



XIX 
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região de deposição de uma placa de celular apresentando Au visível (a), por MEV. (pg. 

168).  

Figura 5.22– Mapeamento dos elementos presentes em uma região de deposição, sem 
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177).  

Figura 5.26 – Total de 10,37g de Au com impurezas. (pg. 188).    
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da Califórnia, USA. (pg. 227).  

Figura 7.23 – Campanha Publicitária da linha de cosméticos Clean Skin com adição de 

Au, no Salão de Beleza SPECIALE em Belo Horizonte, Minas Gerias, Brasil. (pg. 228).  

 

Esquema 1 - Quadro dos atores envolvidos nas Políticas Públicas de Resíduos Sólidos 
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de celular. 
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ONUBr – Nações Unidas no Brasil  

PEV - Pontos de Entrega Voluntária  

Pb – Chumbo 

PCI – Placas de Circuito Impresso  

Pd – Paládio  

PIB – Produto Interno Bruto  

PPA 2012-2015 – Plano Pluri Anual  

Plansab – Plano Nacional de Saneamento Básico  

PNMA – Política Nacional de Meio Ambiente  

PNMC – Planos Nacionais de Mudanças do Clima  

PNRH – Plano Nacional de Mudanças de Recursos Hídricos 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos, mediante a Lei número 12.305/10 (2010) 

regulamentada pelo Decreto Regulamentador número 7.404/10 que estabelece o marco 

regulatório para a área de resíduos sólidos.  

PPCS – Plano Nacional de Produção de Consumo Sustentável  

PR – Estado do Paraná, Brasil  

Pt – Platina 

RCD – Resíduos da coleta seletiva, da Logística Reversa (LR), da Construção de 

Demolição  

REE – Diagnóstico da Geração de Resíduos Eletroeletrônicos  

RG – Estado do Rio Grande do Sul, Brasil  

RIMA – Relatórios de Impacto Ambiental  

RJ – Estado do Rio de Janeiro, Brasil  
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RO – Estado de Rondônia, Brasil 

RSI – Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais  

S10 – Amostra das soldas de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu de conectores, slots conectores e slots 

PCI . Significado da sigla S = solda.  

SC – Santa Catarina  

Se – Selênio  

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais 

Sinir – Sistema Nacional de informação sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos  

Sinima – Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente  

Sinisa – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico  

Sisnama – Sistema Nacional do Meio Ambiente  

SMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente  

Sn – Estanho  

SNIS – Sistema Nacional de Informações em Saneamento  

SNVS – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária  

S1T1 – Placa de celular 1 com deposição visível de Au em círculos. Significados das 

siglas – S = sample e T = template.  

S1T2 – Placa de celular 2 com deposição de visível de Au em geometria circular e 

retangular. Significados das siglas – S = sample e T = template.  

S1T3 – Placa de celular 3 com deposição visível de Au em geometria disforme. 

Significados das siglas – S = sample e T = template.  
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S2T1M – Amostra sólida de placas coloridas: conectores e slots conectores. Significados 

das siglas – S = sample, T = template e M = encaixe macho.   

S2T2M – Amostra sólida de placas verdes: conectores e slots conectores. Significados 

das siglas – S = sample, T = template e M = encaixe macho.   

S2T3M – Amostra sólida de placas amarela-marrom marrons-amareladas: conectores e 

slots conectores. Significados das siglas – S = sample, T = template e M = encaixe macho.   

S2T1MF – Amostra sólida de placas coloridas: conectores, slots conectores e slots PCI. 

Significados das siglas – S = sample, T = template, M = encaixe macho e F = encaixe 

fêmea.   

S2T2MF – Amostra sólida de placas verdes: conectores, slots conectores e slots PCI. 

Significados das siglas – S = sample, T = template, M = encaixe macho e F = encaixe 

fêmea.   

S2T3MF – Amostra sólida de placas marrons-amareladas: conectores, slots conectores e 

slots PCI. Significados das siglas – S = sample, T = template, M = encaixe macho e F = 

encaixe fêmea.   

SPBM – Amostra de placas PCI: slots conectores. Significados das siglas – SP = sample, 

B = borda.    

SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

SUCESO – Sociedade de Informática e Telecomunicação 

TO – Estado do Tocantins, Brasil  

W – Tungstênio  

WEEE – Projeto Europeu de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrônicos 

UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais  

UFG – Universidade Federal de Goiás  

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 
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USP- SP – Universidade de São Paulo  

Zn – Zinco 
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Resumo 

O lixo eletrônico (e-waste) é atualmente o resíduo sólido que mais cresce em todo mundo 

devidos as suas características únicas como obsolescência programada, alta tecnologia e 

exponencial consumo no mercado mundial, sendo um resíduo que contém mais de 100 

substancias extremamente tóxicas a saúde humana e ao meio ambiente. Em contrapartida, 

contem metais preciosos, economicamente valiosos como o ouro (Au). Estes fatores, 

dentre outros, motivaram governos mundiais a tomarem medidas de Políticas Públicas 

em inúmeros países no mundo, sendo que em muitos deles há a proibição de sua 

exportação. No Brasil a partir de 2014, entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) mediante a Lei número 12.303/10 regulamentada pelo decreto 7.404/10 

na qual o e-waste se adéqua parcialmente ao seu artigo 13 referente aos resíduos sólidos 

industriais onde todas as empresas produtoras de aparelhos eletroeletrônicos devem ser 

responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos; entretanto havendo ainda a necessidade 

de ser incluída uma regulamentação especifica quanto a sua especificação, produção, seu 

descarte e etc. A recuperação do Au a partir do e-waste também podendo ser chamada de 

Logística Reversa (LR) se faz uma medida de suma importância ambiental e comercial, 

atribuindo apenas benefícios a todos os atores envolvidos. Porém sabe-se que a maior 

parte deste resíduo ainda é exportado no Brasil. Esta pesquisa visou a comprovação da 

economicidade quanto a recuperação do Au a partir de componentes contendo Au visível 

de placas-mãe de computadores, Placas de Circuito Impresso (PCI) e de placas de celular, 

através da aplicação de processos termo-mecânicos e manuais e hidrometalúrgicos por 

extração com o solvente orgânico metil isobutil cetona (MIBK), incentivando futuros 

empresários a aderirem à excelente ideia da mineração urbana. Nos pinos encontrados em 

conectores e slots conectores (placas PCI e placas-mãe) estão presentes diversos metais 

de importância econômica, além do Au, incluindo o Sn. Soldas com ligas constituídas de 

Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu devem ser previamente segregadas antes da separação dos pinos de 

seus encapsulamentos poliméricos, evitando a contaminação do Au na etapa subsequente 

de reações hidrometalúrgicas, bem como, as deposições de Sn e Fe das placas de celular. 

As classificações das matérias-primas por MEV e EDX se apresentaram bastante 

complexas devido às mais variadas geometrias de deposição de Au. De acordo com os 

resultados do EDX, após as lixiviações ácidas e filtrações, os seguintes resultados foram 

considerados: para as bordas das placas PCI (flocos de Au) com 960 000ppm ou 96,0%, 

para os pinos (amostras LARPB e LARPM) – 10ppm ou 0,001% e para as placas de 
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celular (amostra LARPC) - 180ppm ou 0,018% de Au. O rendimento da recuperação do 

Au de bordas conectoras de 514% que foi considerado satisfatório. O rendimento da 

recuperação do Au a partir dos pinos (5,72%) foi considerado insatisfatório, mesmo que, 

ainda, houve algum rendimento. O rendimento da recuperação do Au a partir de placas 

de celular também foi considerado, de um certo modo, insatisfatório (5,72%) devidos às 

contaminações que ocorreram e que não foram possíveis de serem separadas, requerendo 

novos estudos quanto à proporção ideal do solvente orgânico MIKB para a separação do 

Sn e do Fe do Au. A recuperação do Au a partir das bordas conectoras das placas PCI se 

mostrou economicamente lucrativa.  

Palavras-chave: lixo/resíduo eletrônico, e-waste, Políticas Públicas de Resíduos Sólidos, 

Logística Reversa (LR), mineração urbana, economicidade da recuperação de Au, MIBK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI 
 

Abstract 

Electronic waste (e-waste) is today the fastest growing solid waste in the world, due to its 

unique characteristics like planned obsolescence, high technology and a fast growing 

consumer market. E-waste can contain over 100 highly toxic and potentially hazardous 

substances to human health and to the environment. However, it can contain precious 

metals, which are economically valuable, such as gold (Au). These factors, amongst 

others, motivated the world governments to take political action in a vast number of 

countries around the world. In many of these countries, the export of e-waste is not 

permitted. In Brazil, from 2014, the “Política National de Resíduos Sólidos” (PNRS) or 

Solid Waste National Policy, took effect with the creation of law number 12.303/10 

regulated by decree 7.404/10 in which electronic waste partially fits Article 13, referring 

to industrial solid waste where all companies producing electronics in general are 

responsible for their products’ life cycle. However, it is still necessary to include a 

specific regulation about its specification, production, disposal etc. The recovery of Au 

from e-waste, also called Reverse Logistics (RL), is an environmental and commercial 

measure of great importance, which can only bring benefits to all involved. It is known, 

however, that almost all the e-waste that is gold-rich and also presents other metals with 

high economic values such as tin, iron, basic metals and rare metals contained in 

motherboards, Printed Circuit Boards (PCBs) and cell phone plates are currently been 

exported from Brazil. The aim of this research is to verify the potential economic benefits 

linked to the recovery of (Au) from motherboards, PCI boards and cell phone circuit 

boards, to which thermo-mechanical and manual, and hydrometallurgical processes were 

applied through extraction of Au by MIBK organic solvent encouraging future 

entrepreneurs to join this excellent idea called urban mining. Many types of important 

metals beside Au are found in the pins of connectors and slots connectors of motherboards 

and PCI boards including Sn. Solders of Pb/Sn and/or Sn/Ag/Cu must be previously 

segregated of its polymeric capsules to avoid Au’s contaminations during the next 

hydrometallurgical step, as well, the Sn and Fe depositions on cellphone plates. The raw 

material’s classifications through MEV and EDX showed very complex due to the high 

variety of Au’s geometry of depositions. According to the EDX, after acid leaching the 

following results were obtained: Au flakes with 96,0% of purity (or 960000ppm), pin’s 

lixiviums (LARPM and LARPM samples) with 10ppm or 0,0001% of Au and cell phone 

plates’ lixivium (LARPC sample) with 180ppm or 0,018% of Au. The Au recovery’s 
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yield of connector tabs from PCI plates of 514% was considered apposite while the Au 

recovery of pins and cellphone plates of  5,75% were considered not apposite even though 

some recovery occurred. However, Sn and Fe’s contaminations also occurred which 

requires more studies in regard of the right proportion on the application of the organic 

solvent MIBK to separate them from the Au. The Au recovery from connector tabs of 

PCI plates showed of being profitable.    

Keywords: e-waste, policies on solid waste, Reverse Logistics (RL), urban mining, 

economic viability of Au recovery, MIBK 
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Capítulo 1: e-waste – definição e a sua situação atual no mundo e no Brasil 

1.1. Introdução 

O homem sempre utilizou os recursos naturais abundantes do planeta, que são limitados, 

gerando rejeitos e/ou resíduos com pouca ou mesmo nenhuma preocupação de reciclar ao 

longo da sua existência. A partir do século XVIII, com o advento da Era Industrial, 

objetivando o crescimento econômico em curto prazo, mediante a utilização de novos 

processos produtivos e a exploração extensiva de matérias-primas e de energia, gerou 

impressionante riqueza econômica, mas também grandes problemas ambientais e sociais, 

dentre eles o descarte do lixo sólido urbano. Sabe-se que atualmente é difícil no mundo 

moderno não usufruir de confortos materiais já alcançados, que estão diretamente ligados 

à energia e às matérias-primas necessárias para a vida humana. Entretanto, a preocupação 

com a preservação do meio ambiente é mundialmente crescente (Casagrande et al., 2009).   

O lixo eletrônico (e-waste) é um dos resíduos sólidos que mais cresce atualmente no 

mundo, devido à sua alta taxa de obsolescência programada, alta tecnologia e crescente 

penetração no mercado dos países em desenvolvimento (Cui & Zhang, 2008; Cui & 

Forsseberg, 2003). O e-waste compõe-se de resíduos gerados pelo uso de dispositivos 

eletrônicos como computadores, celulares, impressoras e outros, que após o fim do seu 

ciclo de vida devem ser destinados à recuperação ou à reciclagem (Cui & Zhang, 2008; 

Cui & Forsseberg, 2003). Questões ambientais e comerciais associadas aos altos níveis 

de resíduos locais e internacionais fizeram com que muitos países apresentassem 

intervenções constitucionais quanto à reciclagem e a não exportação do seu e-waste 

(Azevedo et al., 2012). O e-waste contém mais de 100 substâncias diferentes, das quais 

inúmeras são tóxicas e cancerígenas, como os metais pesados, halogênicos perigosos para 

o meio ambiente e para a saúde humana, caso não sejam tratados e reciclados com 

segurança ou de maneira ambientalmente correta. A sua composição é muito diversificada 

e difere em produtos de diferentes categorias. Amplamente, consiste em metais ferrosos 

e não-ferrosos, polímeros, vidros, cerâmicos e etc., sendo o ferro (Fe) e o aço 50% do 

resíduo, seguido por 21% de polímeros, 13% de metais não-ferrosos, dentre outros 

constituintes. Metais não-ferrosos consistem em metais nobres como o cobre (Cu) e o 

alumínio (Al) e metais preciosos como a prata (Ag), platina (Pt), paládio (Pd), ouro (Au) 

e outros, que são elementos muito importantes economicamente (Cui & Zhang, 2008, Cui 

et al., 2008). A presença de elementos como o chumbo (Pb), o mercúrio (Hg), o arsênio 

(As), o cádmio (Cd), o selênio (Se), o cromo (Cr) e retardantes de chamas, além da 
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quantidade limite, classifica o e-waste como resíduo perigoso. Portanto, se de um ponto 

de vista é necessário descontaminar, de outro, é necessário recuperar os elementos 

preciosos envolvidos neste sistema. As misturas dos elementos que compõem o e-waste 

são bastante complexas. A cada ano mais e mais elementos e materiais são utilizados, 

necessitando de pesquisas também complexas neste assunto (Cui & Zhang, 2008; Cui & 

Forssberg, 2003).  

De acordo com o Diagnóstico da Geração de Resíduos Eletroeletrônicos do Estado de 

Minas Gerias, segundo o Terceiro Seminário Internacional sobre Resíduos 

Eletroeletrônicos, realizado no dia 22 de fevereiro de 2011, em Belo Horizonte, a compra 

de aparelhos eletrônicos é exponencial no planeta, em um mercado crescente de consumo 

de alta tecnologia e utilização da internet gerando atualmente grande quantidade de e-

waste no mundo todo. A cada segundo um computador é vendido nos países em 

desenvolvimento. O crescimento do e-waste tem impactos ambientais e econômicos 

significativos mundialmente. Cinco por cento de todo o lixo gerado no mundo hoje é 

sucata eletrônica. O Brasil gerou cerca de 98 mil toneladas de e-waste em 2012, somente 

perdendo para a China. A reciclagem de todo e-waste renderia cerca de R$1 bilhão de 

reais para o Brasil por ano, mas apenas 15% dos computadores são reciclados. Somente 

o Estado de Minas Gerais gerou em torno de 60.000 toneladas de e-waste no ano de 2009, 

com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – uma 

estimativa subestimada, desde que se contou 1 computador por residência. De acordo com 

a Microsoft, hoje há mais de 40 milhões de computadores instalados no Brasil e a cada 

ano chegam mais 10 milhões, sendo 2 milhões descartados anualmente. De acordo com 

dados da Nações Unidas no Brasil (ONUBr), em 2012, 320 toneladas de Au foram 

empregadas por ano na produção de celulares e equipamentos de informática no mundo. 

A conjugação da pressão para o aumento da rigidez da legislação, somada ao aumento da 

eco-eficiência na direção de uma produção com menor consumo de energia, menor 

desgaste ambiental e descarte nos afluentes, tende a ser do interesse tanto dos países em 

desenvolvimento quanto dos países desenvolvidos. Os custos sociais, ambientais e 

mesmo os econômicos, embora não apareçam numa primeira etapa, tendem a tornar o 

processo de produção de produtos cada vez mais competitivo, num mercado 

extremamente exigente (Azevedo et al., 2012).  

O tratamento do e-waste pode ser identificado em dois níveis de operações, 

ambientalmente corretas. De acordo com trabalhos realizados nesta área, o primeiro nível 
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inclui a descontaminação, desmanche e separação; o segundo nível está relacionado à 

recuperação de metais e à deposição de elementos perigosos (Terceiro Seminário 

Internacional sobre Rejeitos Eletroeletrônicos, 2011).    

1.2. Definição de lixo eletrônico (e-waste) 

O lixo eletrônico (e-waste) são as matérias-primas advindas de resíduos gerados da 

utilização de aparelhos eletrônicos que não apresentam mais utilidade e são destinados 

para a recuperação, reciclagem ou disposição. Estes resíduos englobam uma vasta gama 

de dispositivos eletroeletrônicos como Placas de Circuito Impresso – PCI (Figura 11a), 

placas-mãe de computadores (Figura 11b), celulares, (Figura11c), lap tops, tablets, 

refrigeradores, dentre outros (Cui & Zhang, 2008; Cui & Forssberg, 2003).  
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                                                                                                                          (a) 

       
                                                                                                                          (b) 

  
                                                                                                                         (c) 

Figura 1.1 – Placas de Circuito Impresso – PCI (a), placas-mãe de computadores (b), 

celulares inteiros e placas de celular (c) escolhidas aleatoriamente como são adquiridas 

no mercado da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O e-waste é composto por mais de 100 tipos de substâncias diferentes, as quais na grande 

maioria são tóxicas; elas possuem potencial perigoso para o meio ambiente e para a saúde 

humana, caso não sejam tratadas de maneira corretamente ecológica (Ministério do 

Ambiente e Florestal, Conselho Central de Controle da Poluição, Delhi 2008; Goosey & 



5 
 

Kellner, 2006; Cui & Zhang, 2008; Cui & Forssberg, 2003). De acordo com o Terceiro 

Seminário Internacional sobre Resíduos Eletroeletrônicos em 2011, o e-waste é muito 

diferente dos demais resíduos porque apresenta uma cadeia complexa: fabricantes – 

importadores – distribuidores – rede varejista – consumidores.    

O Ministério do Ambiente e Florestal - Conselho Central de Controle da Poluição, Delhi 

2008, observa que alguns países possuem em sua legislação uma regulamentação para 

determinar a definição de e-waste: Canadá, Estados Unidos, países da União Europeia 

como a Áustria, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, 

Polônia, Portugal, Inglaterra, dentre outros.  No Terceiro Seminário Internacional sobre 

Resíduos Eletroeletrônicos em 2011, representantes do governo brasileiro observaram 

que no Brasil ainda há a necessidade de uma regulamentação legal quanto à sua definição.  

Do ponto de vista da composição de materiais, o e-waste pode ser definido como a mistura 

de vários metais, particularmente Cu, Al e Fe, misturados ainda a vários outros tipos de 

polímeros e materiais cerâmicos, ou cobertos por outros materiais. Metais preciosos têm 

larga aplicação na manufatura de aparelhos eletrônicos, servindo como contacto por sua 

alta estabilidade química e boa condutividade (Cui & Zhang, 2008; Cui & Forssberg, 

2003).  

Nota-se claramente que o e-waste varia consideravelmente segundo o ano de sua 

produção, origem e seu tipo de manufatura. Não há nenhuma composição média, mesmo 

que os valores dados sejam típicos; estes somente representam a sucata de uma certa 

geração e manufatura. Nota-se e também que o conteúdo de material precioso e de metais 

não-ferrosos decresce em sua concentração na sucata ao longo do tempo. Isto tem relação 

com a queda do consumo de energia dos circuitos modernos e do aumento da frequência 

(condução de superfície), portanto, enquanto a grossura da camada de contato das placas 

de Au era de1-2,5um, atualmente nos aparelhos modernos, encontra-se entre 300 e 

600nm, ou seja, de 2 a 8 vezes menores do que as de 2008. A Tabela I.1, abaixo, mostra 

exemplos das principais composições metálicas de diferentes tipos e-waste, segundo a 

literatura (Cui & Zhang, 2008). 
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Tabela I.1 - Porcentagem (% em peso) da composição de metais para diferentes 

sucatas eletrônicas.  

Lixo/Resíduo Eletrônico               Peso (%)                Peso (ppm) 

 Cu    Ni     Al         Au         Ag         Pd 

Placa-mãe de computador         7       0.85     14 16        189          X 

Sucata de placas de computador 20        1         5 259     1000      110 

Sucata de placas de celulares 13        0.1      1 350      1380      210 

Sucata de Placas de Circuito Impresso (PCI)   14.3    1.1     2.85 566      639        124 

 

  Fonte: Adaptado de Cui & Zhang, 2008.  

 

Para telefones móveis, calculadoras e placas PCI, os metais preciosos condizem com 70% 

do seu valor. Para TVs e DVDs, os metais preciosos contribuem com 40% de seu valor 

final. Isso indica que o principal motivador da reciclagem de materiais eletrônicos, nas 

indústrias, advém da recuperação de metais preciosos. Atrás dos metais preciosos seguem 

o Cu e o Zn, enquanto o Al, Pb e o Fe possuem menor valor, de acordo com a Tabela I.2 

(Cui & Zhang, 2008).   
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Tabela I.2 - Distribuição do valor calculado (%) para diferentes amostras de 

sucatas eletrônicas. 

Lixo/Rejeito Eletrônico Valores (%)  

     Fe        Cu         Ni                 Ag             Au      

Preços ($/tonelada)     300      7736    31150     430000       24490000 

Sucata de placas de computador      0         16          3                4                 62 

Sucate de placas de celulares      0          8           0             5                 67 

Sucata de Placas de Circuito Impresso 

(PCI) 

     0          6           2                   2                 81 

Fonte: Adaptado de Cui & Zhang, 2008. 

 

A Tabela I.2, acima, foi calculada utilizando a seguinte (Equação 1.1): 

Equação (1.1) 

              100W Ti Pri 

 Vi =  _____________ 

         Wti Pri 

Onde,  

Wti é a porcentagem de peso do metal i na amostra da sucata eletrônica,  

Pri é o preço real do metal i.  

O preço do metal foi proveniente do Banco Oficial de Dados da London Metal Exchange 

(LME) - (disponível em <https://www.lme.com/en-gb/metals/precious-metals/>) em 25 

de outubro de 2007, a ser vendido a baixo preço (liquidação), em dinheiro, de acordo com 

os autores Cui & Zhang (2008).   

A Tabela I.2 expõe a quantidade encontrada de minerais preciosos em componentes dos 

dispositivos do resíduo sólido eletrônico: Fe, Cu, Ni, Ag e Au, segundo a Universidade 

da Noruega, em 2008, de acordo com os autores Cui & Zhang (2008). Em vermelho, 

relaciona-se com o resíduo sólido eletrônico, e-waste, onde há a maior quantidade 

aplicada de Au em gramas por tonelada. Observa-se ainda, de acordo com Cui & Zang 

(2008), que as placas-mãe, placas PCI e placas de telefones celulares são os tipos de            

https://www.lme.com/en-gb/metals/precious-metals/
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e-waste com maior quantidade de Au em gramas por tonelada de sucata, uma das 

justificativas quanto à escolha destes dispositivos para estudo neste trabalho.        

As Placas de Circuito Impresso (PCI) são descritas na literatura como o coração de todos 

os resíduos eletrônicos, representando 3% em peso de todo o e-waste, sendo consideradas 

como “minas de riqueza”. Desta maneira, menos energia seria necessária para a extração 

e o refinamento de metais preciosos quando comparado às insustentáveis minas de 

minérios virgens (Hadi et al., 2015). Muitos cenários de tratamento de reciclagem das 

placas PCIs podem ser configurados através do intercruzamento de diferentes opções de 

pré-processos que produzirão resultados distintos (Wang et al., 2012; Hadi et al., 2015). 

As placas PCI não devem ser incineradas ou descartadas em lixões (Hadi et al., 2015). A 

principal característica destas placas é que estas possuem bordas conectoras contêm Au 

depositado com outros metais em material compósito com matriz polimérica, reforçada 

com fibra de vidro (Hadi et al., 2015; Zhang et al., 1997). As bordas conectoras possuem 

cerca de 15% de retardantes de chamas (Hadi et al., 2015), o qual o principal é o 

tetrabromobhisphenol-A (TBBPA) (Ministério do Ambiente e Florestal, Conselho 

Central de Controle da Poluição, Delhi 2008). 

As placas-mãe de computadores apresentam complexa composição de materiais que 

podem impactar significantemente nas necessidades requeridas pela reciclagem em 

processos ambientalmente adequados, incluindo o controle da emissão de gases (Cui & 

Zhang, 2008; Legarth & Baldo, 1995; Hagelüken & Umicore Metals Refining AG & Co, 

2006). A constituição das soldas presentes em placas-mãe possui cerca de 4-6% de Pb/Sn, 

sendo o Pb representando cerca de 2-3% do peso da placa original (Ministério do 

Ambiente e Florestal, Conselho Central de Controle da Poluição, Delhi 2008). O Sn é o 

segundo metal de maior valor econômico encontrado nas placas-mãe depois do Au (Cui 

& Zhang, 2008). Há uma crescente tendência na redução de substâncias tóxicas como 

metais pesados como o Pb e compostos de Pb, bisfenóis, fenóis e compostos fenólicos, 

retardantes de chamas, dentre outros aplicados no e-waste no mundo todo (Hagelüken & 

Umicore Metals Refining AG & Co, 2006; Legarth & Baldo, 1995). A segregação 

apropriada dos componentes ricos em Au da outra parte da placa-mãe é necessária para 

evitar a perda de Au e contaminações advindas de outros metais (Hagelüken & Umicore 

Metals Refining AG & Co, 2006; Ministério do Ambiente e Florestal, Conselho Central 

de Controle da Poluição, Delhi 2008). Outra razão para a aplicação de técnicas mecânicas 

para a separação dos seus componentes é devido a uma possível reciclagem completa de 
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cada um destes encontrados nestas placas. Desta maneira, a reciclagem ou recuperação 

de cada tipo de material presente como polímeros, metais, dentre outros, contidos nas 

placas-mãe se tornaria mais fácil (Cui, Jirang, Zhang Lifeng, 2008; Legarth & Baldo, 

1995; Hagelüken & Umicore Metals Refining AG & Co, 2006).  

Milhares de celulares são consumidos no mundo todo anualmente (Oliveira C. R. et al., 

2012; Hagelüken & Umicore Metals Refining AG & Co, 2006). Em 2010, houve o 

aumento de 16,7% em aquisições de celulares. Desta maneira, o Brasil está na quinta 

posição no mundo no consumo de telefones celular, atrás da China, Índia, USA e Rússia. 

Em outubro de 2010, o Brasil superou a marca de 1 telefone celular por habitante 

(Oliveira C. R. et al., 2012). Atualmente, cerca de 96,6% dos habitantes do planeta 

utilizam telefones móveis (Vats & Singh, 2015). Grandes variedades de materiais são 

aplicados nestes tipos de dispositivos eletrônicos, e, está aí, a complexidade de recicla-

los completamente. A placa de celular de um telefone típico pesa cerca de 15-43% do seu 

peso total e contém 28% de metais e 70% de não-metais. Em uma tonelada de telefones 

celular foi encontrado 340,0g de Au, 3,5kg de Ag, 140g de Pd e 130,0kg de Cu (Vats & 

Singh, 2015). Aparelhos celulares apresentam grandes variedades complexas de materias 

que devem ser removidos prioritariamente através de pré-processos mecânicos (Zhang et 

al., 1997). 

Muitas de nossas tecnologias modernas exigem materiais com combinações incomuns de 

propriedades que não podem ser atingidas por ligas metálicas, cerâmica e materiais 

poliméricos convencionais. As combinações e as faixas das propriedades dos materiais 

foram, e ainda estão sendo, ampliadas através do desenvolvimento de materiais 

compósitos. De uma maneira geral, pode-se considerar um compósito como sendo 

qualquer material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades de 

ambas as fases que o constituem, de tal modo que é obtida uma melhor combinação de 

propriedades. Também são feitos intercâmbios de propriedades para muitos materiais 

compósitos (Callister, 2002). 

Quase universalmente em aplicações de alta tecnologia como em dispositivos eletrônicos, 

a maioria dos materiais utilizados são materiais compósitos onde as propriedades de suas 

superfícies são intencionalmente diferenciadas umas das outras na grossura de suas 

camadas, como exemplo, a variação desde algumas poucas camadas à milhões de 

camadas atômicas. A microestrutura e, consequentemente as propriedades das coberturas 

podem variar amplamente e à vontade, permitindo a criação de novos designs e novos 
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sistemas com propriedades únicas; o sistema do material é definido de acordo com 

combinação do substrato e da sua cobertura (Bunshah et al., 1982). 

Em geral, coberturas são necessárias devido a uma grande variedade de razões, incluindo 

econômicas, conservação de materiais, propriedades únicas, dentre outras. Ou seja, 

devido à necessidade do material possuir uma combinação de várias propriedades que 

algumas vezes são conflituosas; estas podem ser obtidas através da separação das 

propriedades da superfície das propriedades do substrato (Bunshah, et al.,1982).  

As principais áreas que requerem aplicações de produtos com tecnologias de deposição, 

são listadas a seguir: coberturas resistentes à corrosão em altas temperatura e mesmo à 

temperatura ambiente, pós ultrafinos, materiais supercondutores, conservação de 

materiais, dispositivos microeletrônicos e sub micros. Observa-se que em dispositivos 

microeletrônicos e sub micros, a principal relevância de propriedades de deposição é a 

espessura desta, ou seja, o quanto que tal espessura pode ser reduzida sem perder suas 

propriedades (Bunshah et al., 1982). 

Historicamente, a tecnologia de revestimentos tem-se desenvolvido nas indústrias ao 

longo de ao menos 60 anos, especialmente em revestimentos microeletrônicos. A escolha 

do tipo de processo de deposição é feita de acordo com a matéria-prima: substrato e 

material a ser depositado e sua compatibilidade, entretanto, na verdade, o custo do 

processamento é o que irá determinar de fato qual processo a ser aplicado em materiais 

microeletrônicos (Bunshah et al., 1982).  

A deposição do Au e sua aplicação em equipamentos eletrônicos se dá, principalmente, 

devido a não corrosão dos metais neles contido (Cui & Zhang, 2008; Cui & Forssberg, 

2003); outra razão é de estabelecer contacto elétrico com o mundo exterior através de 

algum metal interconectado (Bunshah et al., 1982).  

A deposição de Au nos pinos de conectores e slots conectores de placas-mãe de 

computadores e de Placas de Circuito Impresso (PCI) é feita mais comumente através de 

processos por imersão que se dividem em dois tipos a seguir: (1) a técnica Electroless, 

onde não se utiliza eletricidade (energia), formando soft gold ou “ouro mole” e (2) a 

técnica Electroplating, onde o uso de eletricidade (energia) é necessário, formando hard 

gold ou “ouro duro” (Figura 1.2).  
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Figura 1.2 – Mecanismos de deposição de Au.  
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=hard+and+soft+gold&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ4ZDz5ILOAhUGlJAKHQQFB_UQ_AUICCgB&b

iw=1280&bih=641#tbm=isch&q=Electroless+and+Electroplating+techniques+ 
 

Em aplicações práticas, se a espessura do filme fino depositado excede ao caminho livre 

médio dos elétrons, chamada de aproximação dos filmes grossos, é então considerada 

apropriada (Bunshah et al., 1982). Devido à evolução dos sistemas de deposição de metais 

ao longo dos anos, quanto mais atual é a tecnologia de deposição, menos Au é depositado. 

Este fato está diretamente relacionado com a diminuição da camada de Au no e-waste ao 

longo do tempo (Singh et al., 2007). 

Quanto mais fina é a camada de deposição de Au depositada em contactos eletrônicos, 

mais barato fica o produto final, aumentando expressivamente a sua taxa de obsolescência 

programada, desde que a principal função da deposição de Au no e-waste é a cobertura 

do Cu, evitando assim, a sua corrosão, de acordo com Singh et al. (2007). 

A escolha da espessura da camada de deposição depende, a um certo nível, da 

durabilidade almejada e da proteção ambiental requerida pela aplicação. Devido ao alto 

custo do Au, é prudente manter a camada de hard gold fina, ao mínimo apropriado que a 

aplicação requer. Aumentando a espessura da camada de hard gold, aumenta a 

durabilidade do contacto, também aumentando a durabilidade do dispositivo eletrônico, 

tendendo à diminuição de porosidades que reduzem a vulnerabilidade do contacto à 

corrosão (Tyco Electronics Corporation, 2004). 
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O Au puro é amarelo, entretanto, Au colorido pode ser feito em várias cores. Existem 

inúmeras possibilidades de ligas e misturas. A coloração da liga de Au, depende da adição 

de certos metais e das suas proporções (%), como pode ser observado na Figura 1.3 

(<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-english.svg>).  

 

 

 

 

Figura 1.3 – Gráfico da coloração da liga de Au/Ag/Cu.  
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-english.svg 

 

 

Como exemplo, quanto mais Cu é adicionado ao Au, mais avermelhado ficará a liga; 

quanto mais Ag é adicionada, mais branca esta se tornará. A mistura de 50/50 de Ag e Cu 

atribui coloração amarela à liga de Au, a qual é a mais comumente utilizada no mercado 

de joias. As categorias mais comuns de Au considerados como puro, de 24K, são: 22K 

com 92% de Au, 18K com 75% de Au, 14K com 58% de Au e 9K com 38% de Au 

(disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-english.svg>).   

O sistema Au/Ag/Cu produz ouro branco, amarelo, verde e vermelho que são ligas 

tipicamente maleáveis. Compostos intermetálicos produzem ouro azul, roxo, dentre 

outras cores, sendo tipicamente quebradiço. As características mecânicas da liga 
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-english.svg
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dependem de sua estrutura. Como exemplo, uma pequena quantidade de Zn (0,2%) atribui 

dureza à liga (disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-

english.svg>).   

Zhang et al. (1997) observou que atualmente as principais opções para o tratamento do e-

waste estão envolvidas com (1) reutilização, (2) reciclagem, bem como, (3) incineração 

e a (4) disposição em lixões, nesta ordem de importância. Atualmente no mundo, 

genericamente, a hierarquia de tratamento do e-waste baseia-se em primeiramente a 

reutilização de todo o equipamento, posteriormente a recuperação dos materiais através 

de técnicas de reciclagem e, como fonte última, a disposição por incineração ou em lixões. 

Entretanto, reciclar significa o reprocessamento na produção de materiais eletrônicos para 

os propósitos originais ou para outros propósitos que envolvam a desmontagem e/ou 

destruição do equipamento, com o objetivo de recuperar o material (Zhang et al., 1997). 

A reciclagem do e-waste pode ser dividida em três passos (Cui & Zhang, 2008):  

1) Desmonte: desmontagem seletiva, que destaca os componentes perigosos ou 

valiosos para um tratamento especial, o qual é uma etapa indispensável à 

reciclagem do e-waste; 

2) Atualização: usando processamento mecânico e/ou metalúrgico, para otimizar o 

conteúdo dos materiais desejados e para a preparação dos materiais para processos 

de refinamento; 

3) Refinamento: neste último passo, os materiais recobertos são purificados ou 

retratados através da aplicação de processos químicos/metalúrgicos para 

retornarem à sua utilização original. 

 

O Instituto de Tecnologia Suíço (EMPA), durante o Congresso de Resíduo Eletrônico, 

em Belo Horizonte, observou que não é possível realizar a reciclagem do e-waste 

totalmente mecanicamente. A primeira etapa de recuperação envolve a sua classificação, 

o desmonte, a manipulação, a separação e a segregação deste, de acordo com pesquisas 

prévias do governo sueco. O trabalho de separação é majoritariamente manufaturado. O 

ideal é que a reciclagem do e-waste seja manual e mecânica combinadamente. Goosey & 

Kellner (2006) observaram ainda que não será somente em um tratamento que se 

resolverá todo o sistema de reciclagem do e-waste devido à sua variedade e diversidade 

(Terceiro Seminário Internacional sobre Rejeitos Eletroeletrônicos, 2011).    

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-english.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ag-Au-Cu-colours-english.svg
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Observa-se que processos mecânicos de desmontagem do e-waste são principalmente 

utilizados para o pré-tratamento do resíduo, para a separação do conteúdo dos materiais 

valiosos (Cui & Zhang, 2008). A reciclagem eletrônica tem sido extensivamente 

investigada por diferentes pesquisadores, entretanto, ainda não é capaz de recuperar 

efetivamente os metais preciosos (Cui & Forssberg, 2003). 

O e-waste contém diversos itens que podem ser segregados em um número relativamente 

pequeno de componentes comuns para tratamentos futuros (Hagelüken, Cristian, 

Umicore Metals Refining AG & Co, 2006). Esta separação de partes muito pequenas irá 

prevenir a perda de materiais, em especial de Au, atribuindo uma reciclagem não tóxica 

(Zhang at al., 1997). Ainda, é mencionado na literatura relevante que as partes poliméricas 

presente no e-waste devem ser separadas (Goosey & Kellner, 2005; Hagelüken & 

Umicore Metals Refining AG & Co, 2006; Ministério do Ambiente e Florestal, Conselho 

Central de Controle da Poluição, Delhi 2008). 

Portanto, o primeiro ciclo de recuperação de e-waste faz-se através do desmonte e 

reutilização de peças para a produção e revitalização de novas máquinas. O segundo ciclo, 

que envolve a sobra do primeiro ciclo, deve ir para galpões de recuperação de metais 

preciosos e raros (Terceiro Seminário Internacional sobre Rejeitos Eletroeletrônicos, 

2011). A Figura 1.4 apresenta o Fluxograma simplificado do processo de reciclagem de 

celulares (Azevedo, 2012) e a Figura 1.5 mostra placas de celular depois do desmonte de 

aparelhos. 
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Figura 1.4 – Fluxograma simplificado do processo de reciclagem.  
Fonte: Azevedo, 2012.  

 

 

  
Figura 1.5 – Placas de celular depois do desmonte de aparelhos.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Goosey & Kellner (2006) observam que pesquisas e dados relacionados à reciclagem do 

e-waste devem ser mais realistas e destinadas apropriadamente com ênfase na 

recuperação de placas-mãe, as quais representam 70% da sucata da totalidade da massa 

de placas de computadores do e-waste. Restrições sobre a reciclagem mecânica do               

e-waste não devem diminuir a viabilidade de tais operações, mesmo quando aplicadas a 

Desmontagem Manual (Separação e Pesagem das 

Unidades) 

Placas de Circuito Impresso (PCI)        Carcaças Poliméricas                  Outros 

   Ensaios Mecânicos      Recuperação de Metais 
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sucatas desprovidas de alta quantidade de metais preciosos, já que é evidente a eficácia 

da relação custo-benefício. Além disso, abordagens de processos hidrometalúrgicos 

devem oferecer metodologias viáveis para maximizar a recuperação de metais com valor 

intrínseco. Goosay & Kellner (2006) pontuam ainda que o desenvolvimento de 

metodologias mecânicas e hidrometalúrgicas serão necessárias para que não haja a 

incineração tóxica. Particularmente na recuperacão de metais preciosos, o estudo futuro 

e a geração de plantas piloto para a sua comercialização se farão indispensáveis.   

No último passo, o refinamento, metais recobertos são derretidos ou dissolvidos através 

da aplicação de técnicas metalúrgicas, incluindo processos pirometalúrgicos e 

hidrometalúrgicos, para remover as impurezas; uma série de reações químicas estão 

envolvidas nesta etapa. Pontuando, o processo pirometalúrgico é tradicionalmente o mais 

utilizado, porém requer alto investimento na recuperação de metais preciosos do e-waste. 

A incineração de material eletrônico é perigosa, nomeadamente a do Cu. A incineração 

do Cu a baixas temperaturas emite cerca de 36 toneladas de Hg e 16 toneladas de Cd por 

ano na comunidade americana, além de liberar dioxina, advinda dos materiais poliméricos 

termoplásticos e termofixos (Cui & Zhang, 2008). 

Na última década, em 2000, as atenções migraram para a técnica hidrometalúrgica como 

a lixiviação com cianeto, lixiviação com hiodeto, lixiviação com thiourea e lixiviação 

com thiosulfato. A utilização da extração com solventes para a recuperação de metais não 

é uma nova tecnologia, sendo amplamente reconhecida por promover redução 

significativa nos custos operacionais, em comparação com os métodos tradicionais de 

recuperação e refino de metais (Cui & Forssberg, 2003).   

1.3. A situação do e-waste no mundo e no Brasil 

Atualmente, cerca de 5% de todo o lixo gerado no mundo é eletrônico (disponível em 

<http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>). Azevedo et al. (2012) 

observa que a grande preocupação dos governos mundiais e ambientalistas está ligada 

principalmente aos resíduos sólidos industriais de origem eletrônica, devido à dificuldade 

na separação de seus componentes, como por exemplo os materiais poliméricos e a 

recuperação de metais com valor representativo, sendo uma parcela destes resíduos 

composta por telefones celular e placas PCI. Portanto, devido à enorme pressão de 

desenvolvimento tecnológico quanto à certeira produção exponencial de placas PCI, 

http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
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placas-mães de computadores e de placas de celular, a necessidade da implementação de 

metodologias de reciclagem faz-se claramente necessárias (Goosay & Kellner, 2006).  

Na Índia, como outro exemplo de país em desenvolvimento, entretanto altamente 

populoso, grande consumidor de aparelhos eletrônicos, ainda não há a instituição de 

Políticas Públicas de Resíduos Sólidos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

& Central de Controle da Poluição, Nova Deli, 2008, sendo este mercado ainda informal 

(Figura 1.6a e b). 

 

  
                                                                (a)                                                             (b) 

Figura 1.6 – Pilha de e-waste misturado com resíduo sólido urbano comum na Índia (a) 

e seu desmonte (b) em mercado informal – perigosíssimo para o meio ambiente e para a 

saúde humana.  
Fonte: Goosey & Kellner, 2006. 

 

Hoje já se encontram web sites norte-americanos oferecendo sucata eletrônica 

proveniente do e-waste americano para troca, compra e venda. Também são fornecidos 

os índices dos preços deste ítens, nos permitindo acompanhar suas variações diárias em 

tal mercado. O índice é composto por uma média ponderada de 8 graus de referência do 

preço do dia da sucata eletrônica e inclui gráficos de 5 pontos de vista, segundo as 

tendências do mercado. Para melhor elucidar, numa consulta mais abrangente, também 

nos mostram os diferentes preços dos últimos 7, 30 e 90 dias, um ano e dois anos. 

(disponível em <http://www.weeescrap.org/cgi-

bin/composite_prices.cgi?id=100014&num=2> e <http://www.weeescrap.org/cgi-

bin/composite_prices.cgi?id=100014&num=2http://www.grn.com/>).  

Ainda, nos Estados Unidos (USA), cada Estado possui a sua própria Legislação. Inúmeros 

Estados, como a Califórnia, em 2003, Maine, em 2004, Maryland, em 2005, Washington, 

http://www.weeescrap.org/cgi-bin/composite_prices.cgi?id=100014&num=2
http://www.weeescrap.org/cgi-bin/composite_prices.cgi?id=100014&num=2
http://www.weeescrap.org/cgi-bin/composite_prices.cgi?id=100014&num=2
http://www.weeescrap.org/cgi-bin/composite_prices.cgi?id=100014&num=2
http://www.grn.com/
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Connecticut, Minesota, Oregon, Texas, em 2006, Carolina do Norte, em 2007, Nova 

Jersey, Oklahoma, Oeste Virgínia, Missouri, Havaí, Illinois, Rhode Island e Michigan, 

em 2008, Indiana, em 2009, Wisconsin, em 2010, Vermont, Carolina do Sul, Nova York 

e Pensilvânia, em 2011, estabeleceram a suas próprias leis relacionadas ao e-waste 

(disponível em <http://www.ecycleclearinghouse.org/content.aspx?pageid=10>). 

Observa-se que na maioria dos Estados Norte Americanos, o e-waste não pode ser 

exportado. Os Estados Unidos criticaram o Brasil, publicamente, como o maior produtor 

de e-waste do mundo e o Green Peace exige a aplicação da Logística Reversa (LR) por 

parte dos fabricantes de eletroeletrônicos, como foi mostrado na mídia brasileira 

(disponível em <http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>).  

Desde 2006, na Europa como um todo, mais especificamente na Inglaterra, a preocupação 

com o aumento do volume do e-waste e seu descarte vem se intensificando. A necessidade 

da sociedade e da indústria em particular, de adotar uma abordagem mais sustentável para 

o descarte dos inúmeros produtos eletrônicos  levou a uma maior atenção aos problemas 

associados com o cliclo de vida desses aparelhos. A aplicação da legislação emergente, 

como por exemplo, o projeto Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrônicos (WEEE)  

já exige o aumento da reciclagem de materiais eletrônicos (Goosey & Kellner, 2006).  

Um dos primeiros trabalhos industrial e comercial do mundo sobre o fim do ciclo de vida 

de dispositivos como placas-mãe e placas PCI oriundos do e-waste foi O Escopo Estudo 

do Fim de Vida das Placas de Circuito Impresso (Scoping Study End-of-Life Printed 

Circuit Boards), orientado pelo Dr. Martin Goosey em 2006, onde estimou que mais de 

50.000 toneladas destas placas foram produzidas todo no ano de 2006 na Inglaterra e, 

somente cerca de 15% foram submetidas a qualquer forma de reciclagem; o restante 

foram descartadas em aterros. Destes 15%, somente uma pequena parte foi recuperada 

por incineração (pirólise ou fundição), devido ao interesse comercial dos metais preciosos 

ali existentes. Mas o processo apresentou-se economicamente desvantajoso, eram 

necessárias então novas alternativas estratégicas de reciclagem do e-waste. Em 2006, a 

Europa exportava e-waste para a China exponencialmente, sendo esta uma atitude 

controversa e inaceitável (Goosay & Kellner, 2006).  

De acordo com a literatura relacionada, alguns poucos países, como a Bélgica e a China 

(Figura 1.7a e b) dominam a tecnologia de recuperar materiais do e-waste (disponível em 

<http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>).  

http://www.ecycleclearinghouse.org/content.aspx?pageid=10
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
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(a)                                                                                 (b) 

Figura 1.7 – Desmonte de e-waste na China (a) e (b), em seu mercado informal.   
Fonte: Goosey & Kellner, 2006. 

 

De acordo com o Instituto de Tecnologia Suíço (EMPA), durante o Seminário 

Internacional sobre Resíduos Eletroeletrônicos em 20011, na União Europeia, 

atualmente, o descarte do e-waste no fim do seu ciclo de vida é uma obrigação 

compartilhada do governo, do produtor e do importador juntamente com a sociedade – o 

consumidor. A partir do conhecimento advindo de experiências prévias na Suíça e 

Europa, pontua-se que cada país deve se ater á sua própria solução segura de reciclagem 

do e-waste, de acordo com sua realidade. Ainda, na Suíça, é proibido exportar e-waste 

por motivos econômicos óbvios, sendo o principal objetivo recicla-lo ao máximo dentro 

do país (mineração urbana), devido ao alto valor de materiais aí existentes, como o Au, 

por exemplo. Já o Brasil exporta o e-waste a preços irrisórios.    

A Alemanha e portanto, a União Europeia foram instrumentos de base comparativa com 

o Brasil. De acordo com Schmidt, em 2005, na Alemanha a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos é regulada em leis e normas específicas da União Europeia em níveis Federal e 

Estadual. Para o planejamento do setor de resíduos sólidos existe uma ampla legislação, 

observando o interesse da sociedade, que muitas vezes se encontra organizada (Schmidt, 

2005). 

Outra observação relevante quanto às medidas adotadas na União Europeia, relacionada 

ao seu lixo urbano, é que o tratamento deste é feito dentro de cada próprio Estado, inibindo 

a sua exportação (Schmidt, 2005). A principal diferença entre os planos de gestão da 

Alemanha e da União Europeia, em comparação com o Brasil, é que na Europa pouco se 

destacam os aspectos sociais e a participação local. Uma razão para este fator deve ser a 

quase ausência de problemas relacionados à gestão de resíduos, em função do padrão 
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econômico mais elevado. Este fator expõe de forma drástica a exclusão social e a miséria 

no Brasil, visualizadas na catação desorganizada nas ruas e nos lixões, não apenas nos 

centros urbanos. Na Alemanha, as questões ambientais entram paulatinamente nas 

questões políticas, tendo mais relevância do que os fatores sociais (Schmidt, 2005). O 

Brasil é um parceiro importante do governo alemão na cooperação para o 

desenvolvimento, o que consiste atualmente em três programas acordados entre a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) e o Ministério Federal de Corporação Econômica e 

Desenvolvimento - BMZ (Bunbdesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung), dentre estes, o Ministério do Meio Ambiente. Dentro deste programa situa-

se o Projeto de Gestão Ambiental Urbana que, entre outras linhas de atuação, visa 

contribuir para a consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

(Disponível em <www.gtz.org.br>; <www.mma.gov.br>; <www.bmz.de>; 

<www.abc.gov.br>). 

A maioria dos estudos observam que no Brasil há uma grande problemática na reciclagem 

do e-waste, pois a cadeia não se completa devido a vários fatores, como a falta de 

regulamentação, de classificações e de especificações (disponível em <http://www.e-

lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>). Schmidt (2005) confirma a existência de 

muitos problemas que dificultam a tarefa de planejamento e gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos como a sua produção contínua, mudanças de composição dos resíduos, 

evolução demográfica da população e mudança de costumes de consumo, dentre outros. 

No Brasil, mais de 90% em massa dos resíduos sólidos são destinados para a disposição 

final em aterros sanitários, aterros controlados e lixões, sendo os 10% restantes 

distribuídos entre unidades de compostagem, unidades de triagem e reciclagem, unidades 

de incineração, vazadouros em áreas largadas e outros destinos (PLANO NACIONAL 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Versão 

Preliminar para Consulta Pública. República Federativa do Brasil. Governo Federal, 

Ministério do Meio Ambiente. Brasília, setembro de 2011).  

A cidade de Manaus é o maior polo industrial de eletroeletrônicos do país, produzindo 

cerca de 50% do total desses aparelhos, assim como mais de 70% dos computadores. A 

quantidade de e-waste aumenta exponencialmente a cada ano no Estado de Minas Gerais. 

O diretor de assuntos coorporativos da Microsoft observou no Seminário Internacional 

sobre Resíduos Eletroeletrônicos em 2011, que neste ano mais de 40 milhões de 

computadores novos foram instalados no Brasil e a cada ano chegam mais 10 milhões, 

http://www.gtz.org.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.bmz.de/
http://www.abc.gov.br/
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
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sendo 2 milhões descartados anualmente (disponível em 

<http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf.> e <www.abinee.org.br>).  

Com base nos dados do IBGE, o Estado de Minas Geais gerou 3,3kg de e-waste por 

habitante no ano de 2009, um total de 60.000 toneladas. Estimativa subestimada, já que 

se contou 1 por residência (disponível em 

<http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf>).   

Ainda no Brasil, um levantamento realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente 

de Minas Gerais (FEAM) apresentou um Diagnóstico da Geração de Resíduos 

Eletroeletrônicos (REE) para os anos de 2009 e 2010, para o Estado de Minas Gerais, 

sendo apresentada uma estimativa de geração atual de 68.633 toneladas/ano (disponível 

em <http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf.> e <www.abinee.org.br>). 

O EMPA acusa a existência de um mercado negro informal de compra de 

eletroeletrônicos no Brasil. Aconselha que incentivos fiscais, como o ICMS Ecológico, o 

imposto sobre produtos industrializados (IPI) reduzido para materiais recicláveis do e-

waste e também medidas sociais e econômicas, como por exemplo, proporcionar oficinas 

profissionalizantes de desmonte, manipulação, separação e segregação do e-waste, bem 

como a sua posterior comercialização. Aconselha também investimentos em novas 

tecnologias e pesquisas, medidas que diminuiriam e/ou cessariam a sua exportação do 

Brasil a preços mínimos e irrelevantes. Estudos comprovam que a maior parte das 

cooperativas que recolhem o e-waste no Brasil não os reciclam, mas apenas os separam 

para depois exportá-lo, não sendo esta, uma prática economicamente interessante 

(disponível em <http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>).  

No Brasil, apenas 2% dos aparelhos móveis são reciclados. Segundo o representante da 

empresa de reciclagem Eletrolixo, cadastrada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de 1 tonelada de celulares, sem baterias, é 

possível extrair 175g de Au, o que geraria R$16.667.50. De acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria de Eletro Eletrônicos (Abinee), 2012, 35% das pessoas guardam 

seus aparelhos eletroeletrônicos quebrados, 29% doam, 19% vendem, 7% jogam fora e 

10% dão outra destinação (disponível em <www.abinee.org.br>).  

Azevedo et al. (2012) e Moraes (2010) pontuam que além dos riscos para a saúde, 

provocando doenças neurológicas e motoras e ao meio ambiente, poluindo o solo, os 

lençóis freáticos e as águas associados à disposição incorreta dos resíduos, deve-se levar 

http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf
http://www.abinee.org.br/
http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf
http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf
http://www.abinee.org.br/
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos%3e)
http://www.abinee.org.br/


22 
 

em conta que cada tonelada de telefones celulares, considerando as diferenças de cada 

aparelho, contem em média 340g de Au e 130kg de Cu que são valores consideráveis.  

As várias empresas produtoras de telefones celulares no Brasil em 2012, salvo eletrônicos 

advindos de pessoa física, declararam individualmente: a Nokia afirma que reciclou em 

2012, 500 mil aparelhos celulares na América Latina, recolheu 40 toneladas de baterias e 

150 mil acessórios, reduziu o emprego de materiais e utiliza materiais reciclados na 

produção das embalagens e manuais, mas não há vestígio da recuperação de metais 

nobres. A Motorola afirma possuir um programa de reciclagem, podendo os componentes 

dos aparelhos serem entregues nas redes autorizadas da montadora para que seus resíduos 

sejam analisados e caracterizados e algumas substâncias como o Au e o Cu serem 

reutilizadas. A operadora Claro observa que possui 140 urnas coletoras espalhadas pelo 

Brasil para receberem os equipamentos ricos em vários tipos de metais e que os recicla. 

A Brasil Telecom (BrT) disse que recolhe baterias e celulares para a reciclagem desde 

2005, com programas de coletas nos estados de Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul 

(MTS), Rio Grande do Sul (RG), Tocantins (TO), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), 

Rondônia (RO) e Distrito Federal (DF). Já de acordo com a ReCellular, mais de 100 

milhões de aparelhos são descartados anualmente no mundo (Azevedo et al., 2012). 

Admite-se que os investimentos Federais anuais em saneamento básico, cujo valor 

desembolsado foi da ordem de R$6,8 bilhões em 2009, se elevem para R$1,5 bilhões, em 

2011; uma média anual de R$14,5 bilhões de 2012 a 2020, reduzindo para uma média de 

R$11 bilhões nos anos seguintes, até 2030 (disponível em 

<http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf> e <www.abinee.org.br>). 

Na Figura 1.8, abaixo, observa-se a primeira medida do Governo de Minas Gerais quanto 

ao e-waste do Estado: Laboratório de Resíduos Eletroeletrônicos do Estado de Minas 

Gerais no Centro Mineiro de Referência em Resíduos Sólidos (CMRR), em Belo 

Horizonte, em visita feita em setembro de 2014. Neste laboratório há o desmonte de 

computadores, recuperando alguns componentes que são empregados em outras 

máquinas, revitalizando-as. O restante do material residual é enviado à uma certa 

empresa, a qual não foi revelada.  

 

http://ewasteguide.info/files/Rocha_2009_pt.pdf
http://www.abinee.org.br/
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Figura 1.8 – Laboratório de Resíduos Eletroeletrônicos do Estado de Minas Gerais no 

CMRR, em Belo Horizonte. Visita feita em setembro de 2014. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

É necessário destacar que os catadores deram uma contribuição importante como agentes 

de proteção ambiental que prestam um serviço público relevante ao Brasil, ao limparem 

as nossas cidades. Desempenham um papel importante na luta pela aprovação da PNRS. 

Porém, apesar dessa contribuição, sua prestação de um serviço público e sua contribuição 

à vida social e econômica da cidade através da reutilização e eliminação de resíduo não 

são plenamente reconhecidas (Loschiavo, M. C., 2014).  

1.4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

A Lei número 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

marcou o início de uma forte articulação institucional envolvendo os três entes Federados 

Brasileiros – União, Estados e municípios, o setor produtivo e a sociedade civil, em 

responsabilidade compartilhada, na busca de soluções para os graves problemas causados 

pela deposição incorreta dos resíduos sólidos, que vêm comprometendo a qualidade de 

vida dos brasileiros e de todo o planeta. A PNRS estabelece princípios, objetivos, 

diretrizes, metas e ações, além de importante instrumento que contemplará os diversos 
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tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de 

implementação, bem como, metas para diferentes cenários, programas e projetos de 

ações, como observa Vieira, I. M. (2011). O Plano mantém estreita relação com os Planos 

Nacionais de Mudanças do Clima (PNMC), de Recursos Hídricos (PNRH), de 

Saneamento Básico (Plansab) e de Produção de Consumo Sustentável (PPCS). Apresenta 

conceitos e propostas que refletem a interface entre os diversos setores da economia, 

compatibilizando o crescimento econômico e a preservação ambiental com 

desenvolvimento sustentável.   

A partir do ano de 2014, de acordo com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PRNS), mediante a Lei número 12.303/10, regulamentada pelo Decreto 7.404/10, o lixo 

sólido urbano não poderia ser descartado em aterros e lixões e os fabricantes deveriam 

ser responsáveis pelo descarte de seus produtos, pelo seu ciclo de vida completo e, 

especialmente pela sua deposição final.    

A título de conhecimento, em seu artigo 13, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), define resíduos industriais como aqueles gerados nos processos produtivos e em 

instalações industriais. De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), número 313/2002, resíduo sólido industrial é todo o resíduo que 

resulte de atividades industriais e que se encontre no estado, sólido, semissólido, líquido 

ou gasoso, cujas particularidades tornem desaconselhado o seu lançamento na rede 

pública de esgoto ou em corpos d’água, ou até que exijam, para isso, soluções técnicas 

economicamente viáveis. Sabe-se que entre os resíduos industriais, inclui-se também 

grande quantidade de material perigoso, que necessita de tratamento especial, devido ao 

seu alto potencial de impacto ambiental e sanitário, sendo o e-waste um exemplo bem 

significativo de lixo industrial (disponível em <www.abinee.org.br>).                                   

No Brasil não há leis específicas ou guias que regulamentem a produção e o descarte de 

eletrônicos. O artigo 13 da Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), referente a resíduos sólidos industriais, se aplica parcialmente ao e-

waste. Há ainda a necessidade de ser incluída uma regulamentação específica relativa e 

associada à especificação e à produção de equipamentos eletrônicos no Brasil, bem como 

sua exportação, seu descarte e a exportação do seu resíduo. Esta medida governamental 

traria principalmente segurança para as indústrias brasileiras de eletroeletrônicos na 

cidade de Manaus, que é o maior polo industrial do país, onde são produzidos mais de 

70% dos produtos eletroeletrônicos. Cerca de 3 mil computadores são fabricados 

http://www.abinee.org.br/
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diariamente. Há atualmente uma grande problemática quanto à aplicação dos processos 

de reciclagem efetivos na recuperação do e-waste comercialmente valioso (disponível em 

<www.mma.gov.br>; <www.bmz.de> e <www.abc.gov.br>).  

A Lei número 12.305, de 02 de agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil esclarece no seu artigo 10: “Cumpre ao Distrito 

Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 

territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos Órgãos Federais 

e Estaduais, do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (Suasa), bem como, da responsabilidade do gerador de resíduos pelo seu 

gerenciamento, consoante o estabelecido nessa lei”. Os sistemas de gestão integrada de 

resíduos sólidos estão atualmente diante de novos desafios, devido à saturação dos aterros 

das grandes cidades e o consequente aumento dos custos da gestão de resíduos (Antunes 

et al., 2011). O ciclo da reciclagem do e-waste: coleta, armazenagem, transporte, 

tratamento, manipulação e destino final, é classificado como Rejeito Industrial na 

Legislação brasileira. Ela estabelece conjuntos de ações compartilhadas em elos da 

cadeia, sob responsabilidade do governo (responsabilidade sócio-ambiental), do 

consumidor/gerador, da sociedade, bem como das indústrias produtoras (Schmidt, 2005). 

A PNRS institui a responsabilidade compartilhada quanto ao ciclo de vida dos produtos, 

que abrange fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os 

municípios titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

(Shmidt, 2005). Observa-se a seguir, o Esquema 1 – Quadro dos atores envolvidos nas 

Políticas Públicas de Resíduos Sólidos (PNRS) e Ambientais - seus Planos, Leis e 

Políticas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/
http://www.bmz.de/
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Esquema 1 - Quadro dos atores envolvidos nas Políticas Públicas de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e ambientais - seus Planos, Leis e Políticas.  
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Constituição Federal 

Políticas Públicas de Resíduos Sólidos (PNRS) 

Lei Número 12.305/10 

Decreto Regulamentador número 7.404/10 

Sistema de gestão integrada 

Gerenciamento de resíduos sólidos 

Responsabilidade compartilhada 

Governo Federal 
Sociedade Civil - 

Consumidores Governo Estadual 
Governo Municipal ONGs Setor Produtivo 

Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) 

Associações e Cooperativas de 

Catadores de Material Reciclável 

(AC) 

Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente 

(CONAMA) 

Versão Preliminar do PNRS – 

discussão na sociedade civil – 

diagnóstico: cenários, metas, 

diretrizes e estratégias 

Prefeituras locais 

Municípios - Responsáveis 

pelo gerenciamento/gestão do 

ciclo integral de resíduos 

sólidos domiciliares a públicos 

– coleta/pontos de entregas 

voluntárias (LEVs), 

tratamento e disposição final 

Até agosto de 2014 - erradicar 

lixões, implantar aterros 

sanitários e elaborar seus 

Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 

Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente (OEMAs)  

Fiscalizam os municípios a 

respeito desse gerenciamento 

dos resíduos sólidos uma vez 

que são os responsáveis pelo 

processo de licenciamento 

ambiental das áreas de 

disposição final dos mesmos  

Fundação Estadual do 

Meio Ambiente de 

MG (FEAM) 

Comitê Interministerial (CL) composto por 12 

Ministérios: Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, Ministério da Cidade (Codevasf), Ministério 

da Integração (Funasa), Ministério da Saúde, Ministério 

do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome e etc.; Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social – a âmbito Federal e coordenada pelo 

MMA 

Indústrias, fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes - são 

responsáveis pelos seus produtos 

(CONAMA) 

Associação Brasileira da 

Indústria Eletro Eletrônica 

(ABINEE) 

MMA - Elaboração de Estudos de Regionalização da 

Gestão de Resíduos, elaboração de Planos Estaduais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, fortalecimento e 

implementação de consórcios públicos, elaboração de 

Planos Intermunicipais ou Microrregionais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, organização e 

desenvolvimento de cooperativas e associações atuantes na 

área de Resíduos Sólidos. 

Secretaria do Meio Ambiente 

– Estadual (SMA) 

Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) 
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Continuação do Esquema 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLANO NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

– Versão Preliminar para Consulta Pública. República Federativa do Brasil. Governo Federal, Ministério 

do Meio Ambiente. Brasília, setembro de 2011. 

 

Existem diversos manuais disponíveis sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, em 

sua maior parte, versando sobre aspectos técnicos e operacionais; alguns incorporando 

aspectos da gestão em seu sentido mais amplo, unindo todos os atores envolvidos. 

Exatamente por possuir características diferenciadas regionais, não foi adotado, em escala 

nacional, um manual ou uma única metodologia para planos de gestão, de acordo com 

Vitor Zular Zveibil da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 

e do Ministério do Meio Ambiente (MMA) (disponível em <www.mma.gov.br/srhu> e 

<srhu@mma.gov.br>). 

Observa-se que gerenciamento integrado de resíduos sólido urbano é, em síntese, o 

envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o 

propósito de realizar a limpeza urbana, levando em consideração as características das 

Constituição Federal 

Políticas Públicas de Resíduos Sólidos (PNRS) 

Lei Número 12.305/10 

Decreto Regulamentador número 7.404/10 

Política Nacional de Recursos 

Hídricos 

Política Nacional de 

Educação Ambiental 

Sistema Nacional de 

Informações sobre o Meio 

Ambiente (Sinima) 

Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento (SNIS) 

Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento Básico (Sinisa) 

Políticas Urbanas, Industrial, Comércio 

Exterior e Políticas que envolvem 

inclusão social 

Sistema Nacional de 

Informação sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos (Sinir) 

 Lei Federal de Saneamento    

Básico 

Plano Nacional de Consumo 

Sustentável (PPCS) 

Plano Nacional de Saneamento 

Básico (Plansab) 

Lei de Consórcios Públicos Plano Nacional de Mudanças 

do Clima (PNMC) 

  

http://www.mma.gov.br/srhu
mailto:srhu@mma.gov.br
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fontes de produção, o volume, os tipos de resíduos, as características sociais, culturais e 

econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas 

locais (Shmidt, 2005). O MMA define da seguinte forma: Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos – documento que apresenta o levantamento da situação 

atual do sistema de limpeza urbana com pré-seleção das alternativas mais viáveis, com o 

estabelecimento de ações integradas e diretrizes sob os aspectos ambientais, econômicos, 

financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases da gestão dos 

resíduos sólidos, desde a sua geração até ao descarte final. O MMA é o órgão responsável 

na esfera Federal, pelo Programa 2067 – Resíduos Sólidos, inserido no Plano Pluri Anual 

(PPA 2012-2015), cujos objetivos gerais são promover a implementação da PNRS e 

aplicar/ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma 

ambiental adequada (Schmidt, 2005). 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os municípios são os responsáveis pelo 

gerenciamento/gestão do ciclo integral de resíduos sólidos domiciliares públicos: coleta, 

tratamento e disposição final. No caso da ausência de uma fiscalização municipal, cabe 

aos órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) fiscalizarem os municípios a respeito 

desse gerenciamento dos resíduos sólidos, uma vez que são os responsáveis pelo processo 

de licenciamento ambiental das áreas de disposição final dos mesmos (Schmidt, 2005). 

De acordo com a nova PNRS, União, Estados, municípios e Distrito Federal devem 

organizar e manter conjuntamente o Sistema Nacional de informação sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (Sinir), que estará articulado com o Sistema Nacional de Informações 

sobre o Meio Ambiente (Sinima) e o Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

Básico (Sinisa) (disponível em <www.mma.gov.br/srhu> e <srhu@mma.gov.br>).  

Em 1998 foi publicada a Resolução CONAMA, número 06, que obrigava as empresas a 

apresentarem informações sobre os resíduos gerados e delegava responsabilidades aos 

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente para a consolidação das informações recebidas das 

indústrias. Com base nessas informações, seria produzido o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos. Em 1999, o MMA, em parceria com o IBAMA, lançou o edital de 

demanda espontânea para os Estados interessados em apresentar projetos visando a 

elaboração de inventários estaduais de resíduos industriais. Em 2002, com a publicação 

da Resolução CONAMA, número 313/02, que dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais (RSI), a Resolução número 06/1988 foi revogada. As 

obrigações impostas pela Resolução CONAMA, número 313/02 serviriam como subsídio 

http://www.mma.gov.br/srhu
mailto:srhu@mma.gov.br
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para a elaboração de diretrizes nacionais, programas estaduais e o Plano Nacional para 

Gerenciamento de RSI, uma vez que o inventário é um instrumento fundamental de 

política visando o controle de gestão de resíduos industriais no país. De acordo com o 

artigo quarto da Resolução CONAMA, número 313/02, alguns determinados setores 

industriais deveriam apresentar ao Órgão Estadual do Meio Ambiente, no máximo um 

ano depois após a publicação dessa resolução, informações sobre a geração, 

características, armazenamento, transporte e destinação de seus resíduos sólidos: 

indústrias de fabricação de produtos químicos, indústrias de equipamentos de informática 

e fabricação de máquinas, além de outros. Segundo o artigo oitavo da resolução do 

CONAMA, número 313/02, as indústrias, após dois meses a publicação de tal Resolução, 

estavam obrigadas a registrar mensalmente, a manter na unidade industrial os dados de 

geração, características, armazenamento, tratamento, transporte e destinação dos resíduos 

gerados, para efeito de obtenção dos dados para o Inventário Nacional de Resíduos 

Industriais. Vide Lista das Leis e seus Decretos relacionados à Política de Resíduos 

Sólidos abaixo e na Tabela I.3 - Leis, Regulamentações e etc. da PRNS, onde tais leis 

foram detalhadas. 

Lista das Leis e seus Decretos relacionados à Política de Resíduos Sólidos (PNRS) 

1 - Lei Nacional de Resíduos Sólidos número 12.305/10 (2010) 

     Decreto Regulamentador número 7.404/10 (2010) 

2 - Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico número 11.445/07 (2007) 

     Decreto Regulamentador número 7.217/10 (2010) 

3 - Lei de Consórcios Públicos número 11.107/05 (2005) 

     Decreto Regulamentador número 6.017/07 (2007) 

4 - Política Nacional do Meio Ambiente – Lei número 6.938/81 (1981) 

5 - Política Nacional de Educação Ambiental – Lei número 9.795/99 (1999) 

6 - Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei número 9.433/97 (1997) 
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Tabela I.3 - Leis, Regulamentações e etc. da PNRS. 

País Lei Federal Nomenclatura Data Diretrizes Decreto 

Regularizador 

 

Responsável  

 

Brasil Lei número 

12.305/10 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos  

(PNRS) 

02/08/

2010 

Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), 

após vinte e um ano de 

discussão no Congresso 

Nacional marcando o início de 

uma forte articulação 

institucional. 

Número 7.404 de 

23/12/210 

União, Distrito 

Federal, Estados, 

municípios, 

empresas e 

sociedade 

Brasil Lei número 

6.938/81 

Política Nacional 

de Meio Ambiente       

(PNMA) 

1981 Instituída pela Política Nacional 

de Meio Ambiente (PNMA) e 

regulamentada pelo CONAMA, 

destaca a incorporação de 

instrumentos de planejamento 

como EIA que geram Relatórios 

de Impacto Ambiental (RIMA). 

Esta lei também inovou o plano 

institucional ao criar o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente 

(Sisnama): uma estrutura 

articulada de órgãos 

governamentais nas três esferas: 

nacional, Estadual e municipal. 

CONAMA Empresas 

Brasil Lei 

Complementar 

do artigo 23º 

_ 2010 Define as competências 

ambientais comuns da União, 

do Distrito Federal, dos 

Estados e municípios.  

_ União, Distrito 

Federal, Estados 

e municípios 

Brasil Lei número 

11.445/07 

Diretrizes 

Nacionais de 

Saneamento 

Básico 

2007 Locais de Entrega Voluntaria 

(LEV): containers, sacos de 

ráfia ou outros dispositivos 

instalados em espaços públicos 

ou locais aprovados para 

recebimento de recicláveis; 

Pontos de Entrega Voluntária 

(PEV): para a acumulação 

temporária de resíduos da coleta 

seletiva, da Logística Reversa 

(LR), da Construção de 

Demolição (RCD), e Resíduos 

Volumosos (NBR 15.112); 

Galpão de triagem de 

recicláveis secos; 

Pátio para compostagem de 

orgânicos, 

Áreas de Triagem e Transbordo 

(ATTs) de resíduos da 

construção e demolição 

volumosos e da Logística 

Reversa (LR) - (NBR 15.112); 

Aterros Sanitários (NBR 

13.896); 

Aterro Sanitário de Pequeno 

Porte (ASPP) (NBR 

15.849/2010); 

Aterros de RDC - classe A 

(NBR 15.113). 

 

 

Decreto 

Regulamentador 

número 7.217/10 

União, Distrito 

Federal, Estados, 

municípios, 

empresas e 

sociedade 



31 
 

País Lei Federal Nomenclatura Data Diretrizes Decreto 

Regularizador 

 

Responsável(eis) 

 

Brasil Lei número 

11.107/05 

Consórcios 

Públicos 

2005 _ Decreto 

Regulamentador 

número 6.017/07  

União, Distrito 

Federal, Estados 

e municípios 

Brasil Lei número 

9.795/99 

Política Nacional 

de Educação 

Ambiental 

27/04/ 

1999 

Esta considera educação 

ambiental como os processos 

por meios dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e 

competências  

_ União, Distrito 

Federal, Estados, 

municípios, 

empresas e 

sociedade 

Brasil Lei número 

9.433/97 

 

Política Nacional 

de Recursos 

Hídricos 

1997                            _ _ União, Distrito 

Federal, Estados, 

municípios e 

empresas 

Brasil Lei número 

11.44.5 

Política Federal de 

Saneamento 

Básico 

5/1/20

07 

Institui as diretrizes da 

prestação de serviços públicos 

de saneamento básico e a 

Política Federal de Saneamento 

Básico. Determina em seu 

Capítulo VI, artigo 29, que 

haverá para limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de 

prestação de serviço ou de suas 

atividades  

 

_ União, Distrito 

Federal, Estados 

e municípios 

Fonte: PLANO NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

– Versão Preliminar para Consulta Pública. República Federativa do Brasil. Governo Federal, Ministério 

do Meio Ambiente. Brasília, setembro de 2011. 

 

1.5. A Logística Reversa (LR) 

A Logística Reversa (LR) é um termo bastante genérico; também chamada de fluxo 

reverso, logística inversa, dentre outros. Significa, em seu sentido mais amplo, todas as 

operações relacionadas à reutilização de produtos e materiais, englobando todas as 

atividades logísticas de coletar, desmontar e processar produtos e/ou materiais e peças 

usadas, a fim de assegurar uma recuperação sustentável (Leite, 2002). A LR foi 

historicamente associada a atividades de reciclagem de produtos e a aspectos ambientais 

(Azevedo, 2012). Atualmente, a LR passou a ter grande importância nas empresas, devido 

à pressão exercida pelos diversos atores relacionados a questão da reciclagem, como os 

órgãos governamentais, organizações não governamentais ambientalistas e empresas 

concorrentes. Observa-se ainda, que a LR não é um processo complementar da logística 

tradicional; no processo LR, os produtos passam por uma etapa de reciclagem e voltam à 
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cadeia. A distribuição de produtos deve buscar o controle das cadeias de retorno da pós-

venda e pós-consumo, atendendo no mínimo às legislações aplicáveis (Azevedo, 2012).   

Fazem jus à proposta de Engenharia Reversa (ER), fatores ambientais, a motivação da 

sensibilidade ecológica do governo, da sociedade, das empresas, dos fatores sociais e 

legais que visam a promoção, a educação e o incentivo da melhoria do retorno dos 

produtos ao ciclo produtivo, entre outros, que influem na organização das cadeias reversas 

de pós-consumo ou utilização (Carter & Ellram, 1998; Moraes, 2010).   

Apresentada como um dos instrumentos da PNRS, a LR é definida no Artigo Terceiro, 

inciso XII, da PNRS como “o instrumento econômico-social caracterizado pelo conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada.” Assim, a PNRS 

também estabelece a responsabilidade pelos resíduos entre geradores, poder público, 

fabricantes e importadores. Para a implementação da LR é necessário o acordo setorial, 

que representa ato de natureza contratual, firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Nesse sentido, sem este 

acordo prévio e o conhecimento da realidade local, regional ou nacional, o planejamento 

de metas e ações poderá ser inadequado e, assim, os benefícios da gestão de resíduos 

sólidos não serem eficientes; os prejuízos ambientais e sócio-econômicos continuarão a 

representar um ônus para a sociedade e ao meio ambiente (PLANO NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Versão 

Preliminar para Consulta Pública. República Federativa do Brasil. Governo Federal, 

Ministério do Meio Ambiente. Brasília, setembro de 2011). 

Antunes et al. (2011) assim define a LR: “Consiste na organização e gestão do fluxo de 

produtos ou componentes usados em sentido contrário aos dos produtos novos, i.e., dos 

consumidores às empresas produtoras.” Dentre os motivos pelos quais os materiais 

retornam ao ciclo produtivo, pode-se destacar: fim da vida útil do produto, problemas 

relacionados à qualidade, lançamento de novos produtos que tornam os produtos antigos 

obsoletos e etc. A LR permite o reingresso dos materiais no ciclo produtivo por meio da 

reciclagem, do reuso, da re-manufatura ou outra destinação sob responsabilidade do 

fabricante. 
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Azevedo & Teixeira (2008) apresentam em seu trabalho uma síntese de diagnóstico de 

alguns dos resíduos definidos como objetos obrigatórios da LR, nos termos da PNRS.  

Esses resíduos são: pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e luz mista, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens e produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes.  

Observa-se que o ciclo de vida de um produto corresponde ao processo desde o 

planejamento até ao desenvolvimento do produto, incluindo a obtenção da matéria prima 

até o seu descarte. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e titulares dos serviços de limpeza urbana têm cada qual, sua 

responsabilidade no ciclo de vida do produto. Neste processo é importante reduzir as 

matérias-primas na fonte, recuperar e reutilizar os resíduos sempre que possível, utilizar 

matérias-primas renováveis e optar por produtos com maior durabilidade e que 

reconhecidamente sejam originados em parte ou em todo da reciclagem (Leite, 2002) 

(disponível em <www.mma.gov.br/srhu> e <srhu@mma.gov.br>).  

De acordo com Azevedo et al. (2012), devido ao avanço da tecnologia e ao intenso 

desenvolvimento de novos produtos, atualmente, há a geração de produtos com ciclo de 

vida reduzido, aumentando assim também o seu descarte, bem como, a disposição dos 

materiais neles contidos. Isto se deve aos variados defeitos apresentados durante a sua 

vida útil, à substituição de produtos obsoletos, à facilidade de aquisição de novos 

equipamentos e etc. 

As estratégias de empresas mundiais para obterem melhorias quanto ao desempenho 

ambiental insere-se na sua função social: clientes, Organizações Não Governamentais - 

ONG(s) e a sociedade em geral. Observa-se que cumprir os padrões mínimos exigidos 

pela legislação ambiental não é considerado suficiente para manter vantagens 

competitivas, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado externo. A maioria das 

pesquisas atuais mostram a importância da reciclagem na proteção ambiental e no 

desenvolvimento tecnológico, contemplando a utilização de resíduos, potenciais 

poluidores do meio ambiente, visto que estes podem ser matérias-primas importantes para 

transformação em bens úteis para a sociedade, contribuindo para a proteção ambiental e 

ainda com alto valor agregado (Casagrande et al., 2008). O modelo chamado de 

“Capitalismo Natural” calcula os custos industriais do valor real dos produtos obtidos por 

meio de matérias-primas não renováveis, além do ônus (marketing positivo) do 

tratamento e beneficiamento dos rejeitos e seus produtores.  É inevitável a valorização do 

http://www.mma.gov.br/srhu
mailto:srhu@mma.gov.br%3e)
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capital natural gerado pelo desenvolvimento da tecnologia verde; como exemplo, o Green 

Integrated Technology do Instituto Americano Batelle. Observa-se ainda a tecnologia 

verde como uma das maiores tendências tecnológicas das próximas décadas (Casagrande 

et al., 2008). Agora é a era da ação interdisciplinar, de acordo com Más (1996). 

A aplicação do eco design pelas indústrias produtoras dos dispositivos eletroeletrônicos, 

já prevendo reciclagem futura, envolve a geração de produtos mais fáceis de serem 

desmontados e reciclados, considerando desde sua concepção à avaliação do seu ciclo de 

vida o que implica na escolha dos materiais (matérias-primas) utilizados avaliando as 

consequências do impacto causado na saúde humana e na qualidade ambiental (Seminário 

Internacional sobre Resíduos Eletroeletrônicos, 2011). Azevedo et al. (2012) observam 

que os processos de reciclagem nem sempre destinam seus produtos recuperados à 

reinserção dentro do mesmo ciclo produtivo e apresenta o Fluxograma do Processo 

Logístico Reverso na Figura 1.9. 
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LOGÍSTICA REVERSA (LR) 
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Figura 1.9 – Fluxograma do Processo Logístico Reverso.  
Fonte: Azevedo, 2012. 

 

A Equação 1.2 da LR é descrita abaixo (Azevedo, 2012): 

Equação (1.2) 
 

W > K+Z 

 

 

   Energia      Insumos  

                      Produção  

               Venda 

  Inservíveis 

             Distribuição 

  

         Insumos 

       Reciclagem 

             Consumo 

           Coleta 

          Pós-consumo 
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Onde, 

W é a energia total da produção, utilizando somente insumos novos, 

K é a energia total na produção, com utilização e valorização energética, 

Z é a energia gasta no processo de reciclagem  

Este estudo acima observa as razões pelas quais as empresas têm adotado políticas 

ambientais ao longo das últimas décadas. O Anuário de Análise da Gestão Ambiental de 

2007 possui dados recentes publicados sobre a gestão ambiental nas empresas brasileiras 

abarcando os vários setores produtivos. A Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) realizaram pesquisa sobre 

o comportamento ambiental das indústrias brasileiras (Azevedo & Teixeira, 2008).  

Antigos conflitos entre o crescimento econômico e a preservação ambiental vêm sendo 

atenuados e flexibilizados na medida em que as empresas passam a perceber que podem 

gerar mais lucros e se tornarem mais competitivas ao incluírem preocupações ambientais 

em suas estratégias empresariais. A obrigatoriedade de tais empresas por força da 

legislação acaba beneficiando as empresas que cumprirem os procedimentos necessários 

ao licenciamento; estarão incorporando os resultados desses procedimentos e das medidas 

exigidas para o empreendimento operador e suas recomendações, na própria política 

ambiental da empresa (Azevedo & Teixeira, 2008).  

De maneira geral, o objetivo desta pesquisa foi constatar a real economicidade da 

recuperação do Au contido no e-waste, mais precisamente nas suas partes ricas em Au 

visível, que são: os pinos dos conectores e slots conectores de placas-mãe de 

computadores e de Placas de Circuito Impresso (PCI), bordas conectoras de placas PCI e 

placas de aparelhos celulares em seu estado de fim de vida, escolhidos aleatoriamente 

como é feito no mercado atual, além de reproduzir e relatar as etapas termo-mecânicas e 

manuais e as etapas de operações hidrometalúrgicas envolvidas neste processo.     

Para tanto, foi aplicado em escala de bancada, a reprodução de uma rota tecnológica da 

recuperação do Au por extração com solvente, referente à recuperação do Au em 

pequenas quantidades como é encontrado no e-waste, onde o primeiro nível de operações 

(processos termo-mecânicos) e o segundo nível de operações (processos 

hidrometalúrgicos) foram pesquisados, esperando proporcionar segurança ambiental e à 
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saúde humana, economia, eco-eficiência e rentabilidade econômica, diminuindo assim o 

tempo e o gasto de energia atribuída a estes processos. De posse dos resultados, foi feito 

um estudo sobre a economicidade da recuperação do Au advindo do e-waste, para avaliar 

as reais vantagens econômicas a partir da rota tecnológica proposta.  

Neste primeiro capítulo, procurou-se desenvolver um guia sucinto de referência sobre o 

e-waste pontuando a sua definição, a sua situação no mundo e no Brasil, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Logística Reversa (LR) através da literatura 

relacionada. No próximo capítulo, serão abordados os métodos de recuperação do Au 

aplicados (a rota tecnológica proposta) e as técnicas de caracterização utilizadas: 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e de Espectroscopia de Raios-X (EDX).  
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Capítulo 2: Métodos de extração do Au e técnicas de caracterização  

2.1. Introdução 

As principais patentes mundiais relacionadas aos processos hidrometalúrgicos propostos 

nesta pesquisa serão citadas, bem como, a rota tecnológica aplicada para a recuperação 

do Au a partir do e-waste adquirido (Placas de Circuito Impresso – PCI, placas-mãe de 

computadores e placas de celular), além das técnicas de análises que foram utilizadas: 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e de Espectroscopia de Raios-X (EDX).  

2.2. Métodos de recuperação de Au descritos na literatura 

Na Tabela II.1 observam-se as patentes que foram estudadas. Logo abaixo desta Tabela, 

notam-se as suas descrições, e por fim, descrevem-se as patentes que foram adaptadas e 

utilizadas na segunda etapa de operações hidrometalúrgicas nesta pesquisa para a 

recuperação do Au a partir do e-waste contemplado. 

  

Tabela II.1 – Quadro das primeiras patentes estudadas. 

Origem 

 

 Título  

         

Número Ano 

      

  USA Gold Reclamation Process   
3957505 A 1976 

  USA Gold Etchant Composition and Method   
4190489 A 1980 

  USA Method of Reworking Substrates, and Solutions for Use Therein      
4260451 A 1981 

  USA Recovery of Gold and/or Palladium from a Spent Iodide-iodine Etching Solution      
4319923 A 1982 

  USA Compositions and Method for Stripping Gold from Copper Substrates      
4483739 A 1984 

  USA Dissolution of Noble Metals    
4684404 A 1987 

  USA Method for Dissolution of Metal       
4919716 A 1990 

  USA Recovery of Gold from Acidic Solutions    
0408185 A2 1991 

  USA Process for Recovering Gold   
4397690 A 1993 

  USA Method for the Recovery of Gold Value       
5389124 A 1995 

  USA Gold Recovery Method                                                                                                                                                                                                                              4426225 A 1984 

  USA Method of Recovering Gold      
4297134 A 1981 

       
  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Na patente Gold Reclamation Process (1976) indica-se o processo de recuperação do Au 

através de sua dissolução em uma solução composta de iodo em água (iodeto), 

precipitação do Au através da redução da solução, remoção do precipitado de Au e 

regeneração da solução de ataque com um agente oxidante. As matérias-primas são 

materiais onde o Au foi eletro depositado, isto é, partes de inventos eletroeletrônicos.  A 
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solução é feita com 1 parte de I2, para 4 partes de KI e 10 partes de água destilada. Este 

processo não foi aplicado devido ao alto custo nele envolvido.  

A patente americana Gold Etchant Composition and Method (1980) consta de um método 

de ataque químico e da composição da solução de ataque de camadas de Au sobre 

substratos cerâmicos. O contacto é feito a temperatura ambiente e o composto é uma 

solução de brometo de metal alcalino e Br2 em água. O Au é solubilizado. Não se fez a 

recuperação e cristalização do Au. A composição típica da solução foi de 75g de KBr e 

25g de Br2 dissolvidos em 100ml de H2O. O processo referido nesta patente foi somente 

estudado e não utilizado nesta pesquisa devido ao substrato ser de material cerâmico, não 

condizente com materiais propostos para este trabalho.   

A patente Method of Reworking Substrates, and Solutions for Use Therein (1981) 

descreve a invenção de uma solução para dissolver metais nobres, inclusive Sn, e outros 

metais comumente encontrados em substratos de semicondutores. A solução é composta 

de KI, I2 e íons de halogênio selecionados de um grupo consistindo de íons de brometo e 

cloreto. O objetivo deste estudo foi de apenas dissolver o Sn para posterior recuperação 

da cerâmica, sem observações quanto à recuperação do Au. Esta patente foi estudada 

como uma referência de busca da(s) patente(s) ideal à esta pesquisa, entretanto, tal 

processo dissolve outros metais nobres, além do Au; não sendo aplicada neste trabalho.  

A patente Recovery of Gold and/or Palladium from a Spent Iodide-iodine Etching 

Solution (1982) relata um método de recuperação de Au e/ou Pd de um licor aquoso de 

iodeto KI/I2 e da regeneração da solução para reuso. Este método envolve o ajuste do pH 

fortemente ácido para fortemente básico (~12,5) através da adição de KOH, com a 

finalidade de precipitar Au metálico. O Pd é removido da solução alcalina através da 

adição de borohidreto de potássio. Após esta remoção, a solução alcalina é neutralizada 

para mudar o hipoiodeto de potássio e algum KI (iodeto de potássio), na solução, para 

iodo.  Então, esta solução é ajustada para pH 9 e o precipitado é removido. Adicionam-se 

cristais de KI e I2 para regenerar a solução para o reuso. Tal patente não foi aplicada nesta 

pesquisa devido ao foco do principal elemento químico recuperado ser o Pd, sendo que 

nesta pesquisa, o principal elemento a ser recuperado é o Au.  

Na patente Compositions and Method for Stripping Gold from Copper Substrates (1984) 

consta a invenção de uma solução para fazer o “strip” seletivo de Au de um substrato, 

especialmente Cu, onde o Au é rapidamente e efetivamente removido sem atacar o metal 
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do substrato. Adiciona-se uma pequena quantidade de mercaptobenzotiazola, que inibe o 

ataque do metal do substrato. A temperatura de operação fica na faixa de 25ºC a 55ºC.  

Não se faz a recuperação do Au. A composição preferida da solução de ataque é: 12% de 

ácido p-nitrobenzoico, 20%, hidróxido de potássio, 0,4% de cloreto de chumbo e 15% de 

cianeto de potássio dissolvidos em água. Esta solução apresenta pH final na faixa de 

13/13,5 e opera-se a 43/45ºC. O principal objetivo de estudo desta patente foi o 

entendimento do processo de stripping.  

A patente Dissolution of Noble Metals (1987) fornece um método sobre formulação de 

um reagente adequado para a dissolução de Au metálico (extração de Au), com separação 

e tratamento in situ. O reagente usa solvente prótico (água), contendo uma fonte de cátion 

não redutora e uma fonte de bromo em combinação com um agente oxidante. O reagente 

deve apresentar pH preferencialmente na faixa de 6,5 a 8,5. A dissolução do Au ocorre 

na temperatura ambiente e, em vista da velocidade de reação, não há necessidade de 

aquecimento. O Au pode ser removido da solução através de várias técnicas, entre elas, a 

Extração com Solventes, usando-se metil isobutil cetona (MIBK) ou dibutil carbitol 

(DBC). O stripping pode ser feito através de destilação ou redução. Complexos formados 

de Au/Br são bastante adequados para extração com MIBK ou DBC. Em geral, nesta 

pesquisa, trabalhou-se com minérios. O estudo desta patente objetivou uma pesquisa 

sobre a utilização do solvente orgânico metil isobutil cetona (MIBK).  

A patente Method for Dissolution of Metal (1990) observa uma metodologia na qual o 

metal é dissolvido quando em contato com, no mínimo, um hidrocarboneto halogenado 

na presença de um sulfatante catiônico. A dissolução pode ser acelerada pelo aquecimento 

do sistema de reação e pela adição de um solvente orgânico para tornar o surfactante mais 

solúvel. O estudo desta patente também objetivou uma pesquisa sobre solvente(s) 

orgânico(s).  

A patente Recovery of Gold from Acidic Solutions (1991) consta da recuperação de Au 

oriundo de uma solução impura de cloretos ou mistura de cloretos/sulfatos e compreende 

em fases de contactação da solução ácida com uma resina de troca iônica, formada de 

éster polimérico acrílico, a qual adsorve seletivamente o Au, e o stripping é feito pela 

eluição com água. A recuperação do Au pode ser feita através de métodos clássicos de 

precipitação, envolvendo FeSO4 ou SO2 ou, mais recentemente, MIBK que são efetivos 

na extração do Au, tanto de soluções diluídas como concentradas. Porém o stripping das 
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soluções orgânicas deve ser feito em soluções diluídas, ou mais comumente, por redução 

do Au diretamente para a forma metálica. O estudo desta patente possibilitou o 

conhecimento da aplicação do solvente orgânico metil isobutil cetona (MIBK) na 

recuperação e extração do Au. 

A patente Process for Recovering Gold (1993) propõe a recuperação do Au de um 

material contendo Au, W e Mo.  A solução de ataque consta de HI, iodo (I2) em água e 

solubiliza apenas o Au, deixando W e Mo sólidos.  Faz-se a seguir a recuperação do Au. 

A matéria-prima consistia de sucatas (arames) eletroeletrônicas onde o molibdênio (Mo) 

e tungstênio (W) estão sempre presentes. A solução geralmente era formada de 200 a 

400g de I2 por 30,1g de Au contidos na sucata. O banho na solução foi feito a 50/75ºC 

durante cerca de 15min. A solução contendo Au, depois de separada do resíduo sólido, 

foi aquecida para remover o I2 e o Au depositado, sendo o Au separado depois através de 

filtração. O iodo deve estar presente em concentração e quantidade suficiente para 

solubilizar a maior parte do Au e do iodeto de hidrogênio em quantidade suficiente para 

solubilizar o iodo. A escória típica é formada de Mo ou W coberto por Au. O I2 deve estar 

presente em cerca de 1 a 10 partes por 100 partes de água. Como o I2 é insolúvel em H2O, 

o HI deve estar presente em quantidade suficiente para solubilizar o I2 ,i.e., 1 a 10 partes 

por 100 de água. O processo pode ocorrer em batelada, imergindo-se a escória na solução 

contendo I2. Preferivelmente, a reação deve ocorrer a 50/75ºC, durante cerca de 15 

minutos. O tempo e a temperatura não são críticos, a não ser que se queira aumentar a 

cinética. À medida que a reação ocorre a cor característica do I2 desaparece. Caso haja 

Au não solubilizado adiciona-se mais solução. A separação do Au solubilizado pode ser 

feita por decantação do líquido após a fase de contato. A solução que contém Au é 

aquecida para remoção do I2, o qual pode ser coletado para reuso por condensação do 

vapor. Depois o Au é separado do líquido por filtração. Exemplo típico: cerca de 2,9g de 

arame de Mo coberto por 6% de Au foi colocado na solução de I2, que constava de 50cc 

de HI (55%), cerca de 50cc de água destilada e 1g de I2.  Esta solução foi aquecida a 60ºC. 

Depois de alguns minutos, o I2 clareou e o Au foi totalmente removido do arame. 

Removeu-se o arame e a solução resultante foi aquecida para precipitação do Au. Tal 

patente não foi aplicada nesta pesquisa devido à formação de Mo ou W.  

A patente Method for the Recovery of Gold Value (1995) propõe um método no qual se 

recupera Au metálico a partir de sucatas, utilizando-se do princípio de que o Au pode ser 

dissolvido, em temperaturas elevadas, e precipitado em baixas temperaturas, com boa 
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reversibilidade, em um meio líquido constituído de um solvente orgânico (acetonitrila = 

metilcianeto), contendo um composto iônico halogenado e um halogênio na forma 

elementar (iodo).  Este método é executado em três etapas: (1ª) contactação da sucata com 

o meio líquido, composto de um halogênio iônico, iodo elementar (no mínimo 50% 

moles), (2ª) diminuição da temperatura, substancialmente mais baixa, para precipitar o 

Au na forma metálica e (3ª) separação do Au e do líquido. Os outros metais (Ni, Cu, Zn, 

e outros) também são dissolvidos, mas quando se resfria a solução eles não se precipitam, 

somente o Au precipita. A temperatura de dissolução do Au deve ser próxima ou igual à 

temperatura de refluxo do meio líquido. Sob o ponto de vista econômico, a temperatura 

de precipitação do Au deve ser a ambiente ou a menor possível. O exemplo típico constou 

do seguinte: 235mg de sucata na forma de arame foram atacados com uma solução 

preparada dissolvendo-se 0,257g (1m/mol) de iodeto de tetrametilamonio e 0,254 

(1m/mol) de iodo elementar em 10g de acetonitrila (metil cianeto). O tempo na 

temperatura de refluxo foi de 24h, com agitação contínua. A solução obtida, depois de 

separada do arame não atacado, foi resfriada a 20ºC e mantida, por toda a noite, nesta 

temperatura para precipitar o Au, o qual depois de separado foi lavado (álcool) e seco. 

Esta patente não foi utilizada devido à sucata utilizada ter sido arame.  

A patente Gold Recovery Method (1984) relata método de recuperação de Au visível nas 

bordas conectoras de sucatas geradas em produção de circuitos eletrônicos sem dissolver 

o Au, que em geral está sobre um substrato de Cu, o qual é dissolvido através de uma 

solução de ataque formada de ácido nítrico, fosfato de potássio e ácido cítrico em água. 

O Au é recuperado na forma de flocos obtidos depois de filtração. A composição da 

solução deve estar na faixa de HNO3: 50% em peso, K3PO4: 20-100g/l e H3C6H5.H2O: 

10-50g/l, em solução aquosa. Esta operação é feita à temperatura ambiente. Esta patente 

foi adaptada e utilizada nas primeiras etapas de todas as operações hidrometalúrgicas 

(lixiviação ácida, separação sólido/liquido e lixiviação purificante) realizadas nesta 

pesquisa, mesmo que esta se refere apenas à recuperação de Au a partir bordas conectoras 

das Placas de Circuito Impresso (PCI). 

Ichinose (1971), em sua patente Method of Recovering Gold, pontuou que existem vários 

trabalhos sobre extração de Au de soluções clorídricas usando-se como extrator o metil 

isobutil cetona (MIBK). Mas nenhuma das pesquisas trabalhou com baixas concentrações 

de Au (traços) presentes em misturas clorídricas. Portanto, o trabalho deste autor estuda 

a extração de Au de soluções clorídricas usando-se como extrator o MIBK: volumes 
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iguais de solução clorídrica e MIBK, em funil separatório, com agitação de 240rpm por 

minuto. Atingiu-se o equilíbrio em 15 segundos. Não houve controle de temperatura que 

se manteve em torno de 27ºC. O Au era de 5,13x10-3M em traços presentes em sol. 

clorídrica em várias concentrações.  O rendimento de extração foi de 99% para sol. de 

HCl de 3 a 5M, independentemente do Au. Esta patente norteou a segunda etapa de 

operações hidrometalúrgicas (extração com solvente e separação FL/FP) devido à escolha 

do solvente orgânico metil isobutil cetona (MIBK) que foi aplicado neste trabalho.  

Desta maneira, foram utilizadas duas patentes como base para esta pesquisa: (1) Gold 

Recovery Method (1984) e (2) Method of Recovering Gold (1971).  

2.3. Metodologia geral 

Através da metodologia aplicada objetivou-se a obtenção de parâmetros operacionais que 

possibilitem a execução de um estudo de viabilidade econômica de recuperação do Au, a 

partir de três tipos de resíduo eletrônico: placas PCI, placas-mãe de computadores e placas 

de celular, em escala da bancada. Tais placas foram determinadas já que se constituem, 

na grande maioria, onde se encontram os metais de mais alto interesse econômico, 

especialmente o Au. A rota tecnológica seguida pode ser observada na Figura 2.1 abaixo, 

a qual é constituída de duas etapas principais: (1) operações termo-mecânica e manuais e 

(2) operações hidrometalúrgicas. 
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Figura 2.1. Fluxograma da rota tecnológica seguida nesta pesquisa.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 



45 
 

Mais detalhadamente, numa segunda etapa, foi armazenada a solução nítrica contendo 

(Cu), para uma possível recuperação, bem como o endereçamento aos locais apropriados 

dos materiais poliméricos e metálicos residuais encontrados no e-waste, em que ambos 

estão relacionados à economicidade do processo de recuperação do Au, instituindo o lixo 

zero.   

Esperou-se que os custos de recuperação ficassem bem abaixo dos custos de obtenção do 

Au, quando obtido a partir de minérios auríferos. 

Os principais objetivos almejados foram:  

 Separar, desmontar placas PCI, placas-mãe de computadores, além de placas de 

celular, otimizando o processo termo-mecânico e manual; 

 Separar os materiais poliméricos e metálicos contidos nas placas PCI, placas-mãe 

de computadores e nas placas de celular, para posterior reaproveitamento em seus 

mercados relacionados; 

 Aplicar os processos hidrometalúrgicos na recuperação do Au a partir do e-waste;  

 Analisar a economicidade do processo de reciclagem do e-waste proposto. 

 

Todas as vezes que se fizer necessário, este fluxograma (Figura 2.1) ou parte dele será 

novamente indicado.  

 

2.4. Técnicas de caracterização 

2.4.1. Espectrometria de Raios-X (EDX) 

Os raios-X foram descobertos por Willhelm Roentgen em 1895. Quando essa radiação 

incide em matéria, vários fenômenos acontecem e o feixe é atenuado, tanto para a 

absorção quanto para o espalhamento. A primeira aplicação desta radiação foi 

demonstrada pelo próprio Roentgen, que publicou um trabalho em 1898, onde exibia a 

radiografia da mão. Aplicações industriais dos raios-X foram surgindo, não só explorando 

os fenômenos de absorção, como também os dos espalhamentos na produção de materiais 

tão variados quanto ligas metálicas, cerâmicas ou tecidos. O primeiro equipamento de 

raios-X foi apresentado por Moseley em 1912 e os primeiros equipamentos 

comercialmente disponíveis datam do começo da década de 50 (disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf>). 

http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf
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Os raios-X incidentes formam um feixe paralelo do uso de colimadores primário e 

secundário que aumenta a resolução das linhas espectrais. Após passar pelo colimador 

primário, o feixe de raios-X incidentes nos cristais analisadores difrata, segundo a Lei de 

Bragg. Ao ser difratado nos cristais analisadores, o feixe secundário de raios-X oriundos 

da excitação secundária passa por um colimador secundário, sendo enviado a um detector. 

O detector analisa a intensidade relativa a cada comprimento de onda emitido, para 

comparação com aqueles já padronizados, identificando o elemento emissor daquele 

comprimento de onda característico. Amplificadores fornecem volts para os impulsos 

elétricos, permitindo o seu processamento, facilitando a interpretação dos dados obtidos 

no detector (disponível em <http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf>). 

Durante a análise, a amostra é excitada por raios-X primários proveniente de um tubo de 

raios-X, que é uma radiação eletromagnética de elevada energia. Durante o processo de 

excitação ocorre a ionização dos elétrons das camadas próximas do núcleo. O átomo 

excitado é extremamente instável e os elétrons das camadas eletrônicas mais externas 

preenchem os buracos deixados. Neste processo, é emitida uma radiação X secundária de 

energia definida pela diferença energética entre as posições inicial e final do elétron que 

ocupa a vaga deixada (disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf>). 

 O EDX mede as energias do raio-X utilizando-se da excitação de elétrons de um cristal 

semicondutor pelos fótons do raio-X. Atualmente, a procura e demandas por análises no 

campo de contratos públicos ecológicos e de meio ambiente têm crescido 

exponencialmente, devido a rapidez desta técnica (disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf>). 

A Espectrometria de Raios-X (EDX) é uma ferramenta instrumental poderosa para 

determinar a composição de elementos de vários materiais, utilizada em uma ampla gama 

de indústrias. O EDX tem ganhado interesse devido á sua habilidade precisa, rápida e não 

destrutiva de detectar metais preciosos em muitos tipos de materiais como em joias, 

lingotes, fragmentos residuais, dentre outros.  

Uma aplicação adicional do EDX para o monitoramento da analises da espessura, utiliza 

a adoção de detector de alta resolução e energia (Si-PIN) juntamente som um software 

chamado de PCEDX que possibilita a medição de múltiplas camadas de composição 

complexas. Qualquer elemento depositado como o ouro, platina, titânio, níquel, cromo, 

http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf
http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf
http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n7/a05v33n7.pdf
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soldas de Pb/Sn, dentre outros, podem ser detectados. O funcionamento é bem simples. 

O EDX detecta a diferença de energia entre o valor esperado da radiação característica do 

elemento do substrato e o valor medido pelo equipamento, e, obtida esta diferença é 

possível medir a espessura da camada (Huang T. C., 1991). 

Desta maneira, é importante observar que a Espectrometria de Raios-X (EDX) foi 

utilizada nesta pesquisa de duas maneiras distintas: (1) incidindo em uma determinada 

região para detectar os metais presentes na superfície do material e (2) utilizando o 

software PCEDX para determinar a(s) espessura(s) da(s) camada(s) de deposição de Au 

e a de outros metais contidos.  

2.4.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

O Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV é um equipamento que permite 

informações estruturais de amostras diversas. Um feixe fino de elétrons de alta energia 

incide na superfície da amostra onde, ocorrendo uma interação parte do feixe é refletida 

e coletada por um detector que converte este sinal em imagem BSE (ou ERE) – imagem 

de elétrons retro espalhados – ou nesta interação a amostra emite elétron produzindo a 

imagem ES (elétrons secundários) (Custódio, 2005). 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada com dois objetivos distintos, 

quando necessário: (1) para que os elementos contidos nos pinos das placas-mãe e das 

placas PCI, bem como, os elementos contidos nas bordas conectoras das placas PCI e nas 

placas de celular fossem mapeados, (2) além de uma tentativa de medição através de 

imagens da(s) espessura(s) da(s) camada(s) de Au contida(s) nas bordas conectoras das 

placas PCI.  

É importante destacar que para a medição da(s) espessura(s) da(s) camadas de deposição 

metálica(s), o EDX apresentou a possibilidade de medidas diretas com a utilização do 

software PCEDX, o que se mostrou uma técnica vantajosa, enquanto o MEV, 

proporcionou medidas em imagens em somente 3 amostras advindas de um universo de 

oito amostras, sendo esta uma desvantagem. Além do mais, a preparação das amostras 

para serem submetidas ao MEV se tronou bastante complexa.  

Neste capítulo, procurou-se pontuar as patentes estudas, nas quais duas destas, serviram 

como base para as reações hidrometalúrgicas realizadas, além de determinar a rota 

tecnológica seguida nesta pesquisa e os métodos de análises utilizados. O próximo 



48 
 

capítulo irá tratar sobre as aquisições das matérias-primas adquiridas e os primeiros 

procedimentos realizados.  
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Capítulo 3: Aquisições das matérias-primas adquiridas e os primeiros 

procedimentos 

3.1. Introdução 

Neste capítulo, será apresentado o mercado formal e informal do e-waste da cidade de 

Belo Horizonte e grande BH. Ainda serão descritas as aquisições das matérias-primas 

adquiridas (Placas de Circuito Impresso – PCI, placas-mãe e placas de celular), bem como 

os primeiros procedimentos realizados nestas.  

3.2. Descrição 

Inúmeros estabelecimentos formais e informais que trabalham diretamente ou 

indiretamente com e-waste foram visitados durante a primeira etapa desta pesquisa como 

empresas, lojas de informática, ferro velhos, Associações de Catadores como a 

Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis (ASMARE), vide 

Figura 3.1 e a Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos de Venda 

Nova (Coopersoli), vide Figura 3.2, Órgãos Governamentais, dentre outros, com os 

objetivos de entender como atua este mercado, obter possíveis doações e adquirir as 

matérias-primas necessárias para esta pesquisa (placas PCI, placas-mãe, e placas de 

celular).  

 

  
Figura 3.1 – e-waste da ASMARE, 2013.   
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 3.2 – e-waste misturado com lixo urbano sólido comum da Coopersoli, 2013.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Como exemplo de empresas formais visitadas que trabalham diretamente com o e-waste, 

a empresa E-mile (Figura 3.3) foi o principal fornecedor destas matérias-primas. Outras 

empresas formais são: BHRecicla, Lorene, Reciclagem LC, RECITEC – Reciclagem 

Técnica do Brasil LTDA e Eco Market Inovações e Meio Ambiente.  

 

   
Figura 3.3 – Galpão da empresa E-mile localizada na cidade de Betim, Minas Gerais, 

Brasil.   
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Algumas lojas de informática que trabalham indiretamente com o e-waste foram visitadas 

como a MAJ Informática, Flesh Cell, Garra - Soluções em Informática, CMR, Repair 

Systems - Informática e Eletrônica, S’PASSOS Informática, Manutenção de 

NOTEBOOK & NETBOOK, Varejão da Informática, Equipamentos e Serviços de 

Informática Consertel e ATRAIA Informática. Algumas empresas de ferro velho como o 

Ferro Velho Jorge Baiano (Figura 3.4), SK-8 Ferro Velho, Ferro Velho Medeiros, Ferro 

Velho Luiz do Coco (Figura 3.5) e RECICLO Ferro Velho também foram visitadas. 

 

  
Figura 3.4 – e-waste do Ferro Velho Jorge Baiano, 2013.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A Figura (Figura 3.5) ilustra como o e-waste é encontrado no mercado em empresas 

informais.  
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Figura 3.5 – Ferro Velho Luiz do Coco: recebimento, compra e venda de e-waste em 

um mercado informal localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Outras empresas que trabalham esporadicamente com o e-waste são: a empresa Metais 

Souza e a empresa SMF Cabos Elétricos. Neste caso, o material é separado previamente 

(Figura 3.6). 

 

 

 
Figura 3.6 – Caçambas de e-waste da Empresa SMF Cabos Elétricos, Contagem (grande 

BH), Minas Gerais, Brasil.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Referente às Placas de Circuito Impresso (PCI), foi pago R$13,00 por kg. A primeira 

compra (3,17kg) foi feita no Ferro Velho Luiz do Coco. A segunda (34,4kg) e a terceira 

(7,5kg) compra foram realizadas na empresa E-mile. A quarta e última compra (22kg) foi 

feita na Empresa BHRecicla. Juntamente com algumas doações advindas da Empresa 

Inovar Ambiental e da Escola de Design - UEMG (3,8kg) fora obtido um total de 70,8kg 

de placas de circuito impresso, tendo sido gasto um total de R$871,91.  

O preço de venda no mercado das placas-mãe pago foi de R$12,00 por kg. A primeira 

compra (55,4kg) foi feita no Ferro Velho Luiz do Coco. A segunda compra (53,0kg) foi 

feita na Empresa E-mile em Betim, em um total de 108,4kg.  

Dever ser enfatizado que não há a possibilidade de escolha da matéria-prima (e-waste) na 

hora da sua aquisição, portanto, junto com as placas-mãe, também vieram misturados 

outros tipos de e-waste (5,7kg), sem interesse para o objetivo deste trabalho. Dentre estes 

outros tipos de e-waste que não foram contemplados nessa pesquisa, nota-se a vinda de 

300g de soquetes contendo Au visível (Figura 3.7a e b) localizados nos processadores 

centrais ou “central process unity” (CPU).  Geralmente, os soquetes não vêm junto com 

as placas-mãe porque os fornecedores de e-waste os retiram dos processadores centrais 

(CPU) antes de vendê-las.  

 

 

 

 

 



54 
 

(a)          

                            (b) 

Figura 3.7 – Soquete contendo Au visível (a). Alguns soquetes que vieram com o e-

waste adquirido mas que são usualmente retirados das placas-mãe antes de sua venda 

(b). 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Observa-se que algumas placas-mãe foram retiradas do total de 130 placas devido a 

alguns fatores como: (1) placas antigas com soldas muito difíceis de serem retiradas 

(Figura 3.8), gastando muita energia, (2) placas para amostragem em ensaios, e (3) placas 

muito diferentes da maioria (Figura 3.9) e etc.  
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(a) (b) 

Figura 3.8 – Frente (a) e verso (b) de uma placa-mãe antiga. Detalhe da placa marcada 

antes da tentativa de ser dessoldada.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 
Figura 3.9 – Placa-mãe muito diferente da maioria das outras placas, sendo separada e 

retirada do montante total de placas-mãe adquiridas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Portanto, um total de 102,7kg de placas-mãe foram utilizados nesta pesquisa, tendo sido 

gasto um valor total de R$1.300,80.  

O preço pago pelo celular inteiro foi de R$10,00 por kg e somente a placa de celular foi 

de R$20,00 por kg. A primeira aquisição foi de placas de celular (1,96kg) na loja Flash 

Cell em Belo Horizonte (Figura 3.10). A segunda compra foi de celulares inteiros 

(9,86Kg) realizada no Ferro Velho Luiz do Coco (Figura 3.11). A terceira compra foi de 

25,0kg de celulares inteiros na Empresa E-mile e a quarta e última compra foi de placas 

(15,0kg) feita na loja Flash Cell. Observa-se um total parcial de 34,86kg de celulares 

inteiros e de 16,96kg de placas de celular, onde fora gasto um valor total de R$687,80.   

 

 
Figura 3.10 – Primeira compra de placas de celular.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 3.11 – Segunda compra de celulares inteiros.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O gasto total em matérias-primas foi de R$2.860,51.  

De posse de todas as matérias-primas, estas foram analisadas e separadas deste modo:  

A) Placas PCI 

Primeiramente as placas PCI foram analisadas visualmente e depois separadas de acordo 

com as geometrias e colorações das deposições de Au em 8 grupos diferentes de bordas 

conectoras. Posteriormente, estas foram separadas de acordo com as que possuíam 

conectores das que não os apresentavam. 

Observa-se que separação e classificação visual das placas PCI se mostrou imprecisa, 

devido à grande variedade de tipos quanto às suas geometrias, dimensões, cores e etc. 

(Figura 3.12).  
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Figura 3.12 – Exemplos de placas PCI que se diferem uma da outra em tamanho, 

geometria, cor e etc.  Detalhe das bordas conectoras ricas em Au marcadas por setas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Nas placas PCI, a deposição de Au visível provavelmente se apresenta nos pinos dos seus 

conectores, bem como, em suas bordas conectoras. Cada borda conectora é constituída 

por variáveis números de tabs (locais de deposição metálica) com variadas geometrias e 

coloração (Figura 3.13a, b, c, d, e, f, g e h).  

 

 

 

 

 

 

Borda conectora 

Borda conectora 
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 (a) 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  (a) 

 

 

 (b) 

 

 (c) 

 

 

 

 

Frente da borda conectora 1 tab 

Verso da borda conectora 
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(d) 

 

 (e) 

 

 (f) 
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 (g) 

 

 (h) 

Figura 3.13 – Vários tipos de bordas conectoras que se diferenciam na quantidade de tabs 

presentes (marcado com seta), na geometria de deposição de metais e na coloração. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

B) Placas-mãe  

Referente às placas-mãe, primeiramente, foram retiradas as que não interessavam (como 

previamente descrito no início deste capítulo) para posteriormente serem separadas de 

acordo com as cores de seus substratos – verdes, marrons-amareladas e coloridas.   

Desta maneira, foi realizada uma tentativa de classificar por marca os 102,7Kg de placas-

mãe de computadores, entretanto, observa-se que cada componente de uma placa é feito 

por uma certa empresa-fabricante, portanto, várias marcas podem ser encontradas em uma 

só placa-mãe. Como por exemplo, o soquete do processador central (CPU) possui código 

que atribui a real data de fabricação somente deste produto em específico, não 

determinando necessariamente a data e características da placa porque de fato, as placas 

podem ser montadas ainda por uma outra empresa e em uma outra data. Desde que 

existem várias marcas de empresas-fabricantes em uma só placa-mãe, não é seguro 

classificá-la por marca.  
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Nota-se que as placas-mãe são separadas por cores das resinas que cobrem os seus 

substratos pelas empresas BHRecicla e Lorene, que são especializadas em e-waste, para 

a sua exportação. Ainda, a empresa Lorene compra as placas verdes e marrons-

amareladas por um preço superior do que as placas coloridas. Provavelmente isto ocorre 

devido à quantidade de material (principalmente a de metais preciosos como o Au) 

depositados nas placas, o que está diretamente relacionado com a evolução tecnológica 

dos sistemas de deposição de materiais sob superfícies: quanto mais moderno é o 

processo, menos material é depositado (Singh et al., 2007). 

De posse destas informações, as placas-mãe adquiridas foram separadas em três conjuntos 

de cores de resina distintas que as cobre: placas de cor (1) verde, que talvez sejam as mais 

antigas, vindo a seguir as placas de cor (2) marrom-amarela e mais recentemente 

apresentam cores variadas (3) vermelhas, roxas, azuis, pretas, alaranjadas e etc. Este 

tempo significa antes e depois do ano 2.000. Tal critério constituiu-se em uma tentativa 

de classificá-las através dos cálculos da massa total de possível Au depositado.  

Nas placas-mãe de computadores, a deposição de Au visível provavelmente se encontra 

nos pinos (Figura 3.14) presentes em conectores e slots conectores (Figura 3.15), sendo 

o material de interesse desta pesquisa. As placas-mãe também possuem slots PCI 

contendo pinos provavelmente ricos em Au, entretanto não visíveis, ou seja, os pinos são 

totalmente fechados por encapsulamento polimérico (Figura 3.16).  
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Figura 3.14 – Diferentes tamanhos de slot conectores (1) e conectores (2) encontrados 

nas placas-mãe. Detalhe do pino (3) com solda possivelmente de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 
 

 

 

Figura 3.15 – Pinos possivelmente ricos em Au, presentes em conectores e slots 

conectores da placa-mãe. Detalhe dos slots PCI.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

Slots conectores 

Conectores 

Slot conectores (1) 

Conectores (2) 

Pino (3) 

Slots PCI 
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C) Telefones celular e placas de celular  

Os celulares foram desmontados manualmente, após esta etapa, todas as placas de celular 

foram separadas de acordo com as geometrias de prováveis deposições de Au, além das 

que possivelmente apresentavam Au visível das que possivelmente apresentavam C 

visível. 

Assim, na segunda compra de celulares inteiros (9,86kg) foi realizada uma tentativa de 

separação por marcas objetivando a sua classificação. Os resultados obtidos foram: 29 

celulares da marca Motorola, 31 celulares Nokia, 18 celulares Ericson, 3 celulares 

BlackBerry, 11 celulares Samsung, 12 celulares Siemens, 13 celulares LG, 1 celular 

C’King, 2 celulares Alcatel, I celular Cyber-shot, 1 celular Gradiente, 1 celular ZTC, 1 

celular Huawei, 2 IPhones e 6 celulares que não foram possíveis de ver as suas marcas. 

Ainda, houve duas compras somente de placas de celular com componentes e sem 

carcaça, as quais não continham as suas marcas (Figura 3.16).  

 

 
Figura 3.16 – Placas de celular com componentes, sem carcaça e sem as marcas aparente. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Desta maneira, observou-se que as placas de celular não são identificadas com as suas 

marcas, o que impossibilitou a sua identificação e classificação a partir destas. Observou-
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se ainda que nas placas de celular a provável deposição de Au visível está localizada 

direto no próprio substrato, de maneira bastante diversificada, com geometrias complexas 

muito diferentes umas das outras (Figura 3.17), não possibilitando a sua separação em 

conjuntos de frações iguais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Possível deposição de Au visível em placas de celular localizada direto no 

próprio substrato, de maneira bastante diversificada, com geometrias complexas muito 

diferentes umas das outras.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ainda, durante a verificação visual das placas de celular, foi constatada a presença de 

placas sem provável deposição de Au visível (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 – Placas de celular com possível deposição visível de C.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Três celulares foram escolhidos, pesados, e depois de abertos manualmente, as suas placas 

foram também pesadas, bem como logo após a dessoldagem* de seus componentes, como 

mostra a Tabela III.1.  

 

Tabela III.1 – Pesagem das 3 amostras de celulares e suas placas (S1T1, S1T2 e S1T3).  

Amostra Peso do celular inteiro  

(g) 

Peso da placa de 

celular com 

componentes  

(não dessoldada) 

(g) 

Peso da placa de 

celular sem 

componentes 

(dessoldada) 

(g) 

 

 

S1T1 42,5 8,5 6,6 

S1T2 68,9 14,7 5,1 

S1T3 52,4 12,5 5,8 

Média 54,6 11,9 5,8 

     *As definições das siglas se encontram na lista de notações.  
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Após estes procedimentos, foram iniciados os tratamentos termo-mecânicos e manuais 

nestas matérias-primas. O próximo capítulo irá descrever, detalhadamente, toda a parte 

experimental realizada nesta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Observa-se que a palavra dessoldagem não existe na língua Portuguesa. Foi sugerido a utilização da palavra 

desmontagem no lugar de dessoldagem; pensou-se também na palavra separação e desunir. Entretanto, acredita-se que 

o significado da palavra dessoldar é o somatório destas outras duas palavras com o adendo do fato que a solda é derretida 

via calor incidente. Desta maneira, a palavra dessoldagem foi adotada nesta pesquisa com o objetivo de dar nome 

diretamente ao ato de dessoldar. Mais detalhes explicativos sobre o processo de dessoldagem utilizados neste trabalho 

serão descritos ao longo deste documento. 
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Capítulo 4: Parte experimental 

4.1. Introdução   

Neste capítulo será descrito, detalhadamente, toda a parte experimental desenvolvida 

nesta pesquisa referente às preparações das amostras para análises (MEV/EDX).  

Observa-se que a metodologia aplicada foi dividida basicamente em duas etapas distintas: 

(1) operações termo-mecânicas e manuais e (2) operações hidrometalúrgicas. Seguindo o 

processo hidrometalúrgico foram realizadas novas etapas, buscando a purificação do Au. 

Cada uma destas etapas será descrita detalhadamente. No próximo capítulo serão 

discutidos os resultados das análises químicas e micro estruturais.  

4.2. Matérias-primas (e-waste) 

As matérias-primas advindas do lixo eletrônico (e-waste) provavelmente ricas em ouro 

(Au) visível são: Placas de Circuito Impresso (PCI) – 70,80kg, placas-mãe de 

computadores (102,70kg), celulares inteiros (34,86kg) e placas de celular (16,98kg). A 

maioria do material de estudo foi adquirida com recursos advindos da Fundação Gorceix. 

Algumas doações foram realizadas pela empresa Inovar Ambiental e pela Escola de 

Design da Universidade do Estado de Minas Gerias (UEMG), através de uma Campanha 

de Descarte de e-waste sugerida para este trabalho.  

Estes três tipos de matérias-primas (Figura 4.1) foram escolhidas devido à alta 

concentração de Au contido nestas, como previamente descrito no capítulo 1, de acordo 

com a literatura, além do seu possível potencial de obtenção no mercado da cidade de 

Belo Horizonte (BH) e grande BH no Estado de Minas Gerais, Brasil, conforme ilustra o 

capítulo 3.  
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                                                A                                                 B                    C 

Figura 4.1 – Placa-mãe de computador (A), Placa de Circuito Impresso - PCI (B) e placa 

de celular (C). 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Todas as matérias-primas foram pesadas nos locais de aquisição e posteriormente, 

novamente pesadas em balança Ramuza aferida (máximo 150kg e mínimo de 1kg).  

4.3. Classificação das matérias-primas                     

A) Classificação das placas PCI 

Das placas PCI foram separadas manualmente as bordas conectoras (Figura 4.2) e, 

posteriormente, foram agrupadas por geometrias e cor (mais clara ou mais escura) em 

conjuntos de 8 tipos distintos. 
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Figura 4.2 – Bordas conectoras livres com geometrias e cores diversas com possível 

deposição de Au.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Estes oito grupos distintos são ilustrados nas Figuras 4.3 a 4.6.  

 

    
Figura 4.3 – Conjunto 1 e 2.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

1 2 
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Figura 4.4 – Conjunto 3 e 4.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

   
Figura 4.5 – Conjunto 5 e 6.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

   
Figura 4.6 – Conjunto 7 e 8. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

3 4 

5 6 

7 8 
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Após a separação preliminar descrita anteriormente, as amostras (Figura 4.7) dos 

conjuntos de 1 a 8 foram separadas para análise posterior.   

 

 

 
Figura 4.7 – Oito grupos de tipos distintos de bordas conectoras livres, numeradas da 

esquerda para a direita de 1 a 8.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

B) Classificação das placas-mãe 

As placas-mãe adquiridas foram separadas por cores desta forma: (1) verdes (Figura 

4.8a), (2) marrons-amareladas (Figura 4.8b) e (3) coloridas - vermelhas, roxas, azuis, 

pretas, alaranjadas e etc. (Figura 4.8c), objetivando a sua classificação para o 

prosseguimento das análises.  

 

(a) (b) (c) 

Figura 4.8 – Placas-mãe verdes (a), marrons-amareladas (b) e coloridas (c).  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
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C) Classificação das placas de celular 

As placas de celular já dessoldadas (Figura 4.9) foram analisadas visualmente, sendo 

considerados três tipos (Figura 4.10): (1) S1T1 mais comumente encontrada com 

geometria regular, onde a possível maior deposição de Au visível encontra-se nos 

círculos; (2) S1T2 de geometria diferente da S1T1 e disforme e (3) S1T3 com geometria 

irregular, raramente encontrada, onde a possível deposição de Au encontra-se nas formas 

tanto circulares quanto retangulares.  

 

 
Figura 4.9 – Placas de celular dessoldas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.10 – Três placas de celular escolhidas aleatoriamente.  
*Os significados das siglas podem ser vistos na lista de notações.  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

As placas de celular foram pesadas em balança DELMER (máximo de 30kg e mínimo de 

25kg, e = 0,5g), bem como, toda a matéria-prima de baixo peso.  

4.4. Procedimentos metodológicos 

Todo processamento segue a metodologia geral desta pesquisa, detalhada no capítulo 2, 

item 2.3. Para facilitar o entendimento destes procedimentos metodológicos, o 

Fluxograma geral foi dividido de acordo com os processamentos descritos a seguir. 

Assim, a metodologia aplicada foi dividida basicamente em duas etapas distintas: (a) 

primeira etapa de operações termo-mecânicas e manual que envolve amostras sólidas e 

(b) segunda etapa de operações hidrometalúrgicas, envolvendo as amostras líquidas. 

4.4.1. Primeira etapa: tratamento termo-mecânico e manual de preparação das 

matérias-primas  

As amostras processadas foram as Placas de Circuito Impresso (PCI), placas-mãe e placas 

de celular, conforme mostra o Fluxograma da Figura 4.11.  
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Figura 4.11 – Primeira metade do Fluxograma da Figura 2.1 do item 2.3, referente à 

primeira etapa termo-mecânica e manual. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Estas operações foram realizadas no Laboratório Usinagem e Prototipagem (LEMP) da 

Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). 

Na primeira etapa de tratamento termo-mecânico e manual das matérias-primas, 

procedeu-se uma separação minuciosa dos componentes ricos em Au das outras partes. 

Os principais objetivos de cada operação termo-mecânica e manual foram detalhados na 

Tabela IV.1. Nota-se que tais operações buscaram: (1) a recuperação do Au, (2) a 

minimização das possíveis contaminações do Au nas etapas hidrometalúrgicas 

subsequentes e (3) a instituição do lixo/resíduo zero, ou seja, que todas as suas partes 

fossem reaproveitadas e/ou descartadas apropriadamente.   
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Tabela IV.1 – Objetivos de cada operação da primeira etapa de tratamento temo-

mecânico e manual. 

Operações Objetivos 

 

Dessoldagem Separação das partes que não continham Au visível para evitar 

contaminações do mesmo 

Marcação de conectores e slots 

conectores 

Facilitar a visibilidade dos componentes que continham Au visível 

e que foram dessoldados, evitando gastos desnecessários de 

energia 

Corte das bordas conectoras Separação das partes que continham Au visível, evitando 

contaminações das mesmas 

Redução de tamanho (placas de 

celular) 

Para melhor adequação no(s) recipientes de lixiviação disponíveis 

– kitassato(s), beker(s) e erlemeyer(s) 

Corte de pontas de solda Dos pinos, presentes em placas-mãe e placas PCI, objetivando a 

separação de metais como Pb e Sn que são altamente contaminates 

do Au, o que dificulta a recuperação do Au em etapas 

subsequentes, além de uma possível recuperação dos outros 

elementos. 

 

 

 

Esta técnica proporciona a não contaminação ambiental e humana, quando os 

equipamentos de segurança são utilizados corretamente. Nota-se na Tabela IV.2, os 

equipamentos utilizados em cada unidade operacional da primeira etapa termo-mecânica 

e manual, além das suas características.  
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Tabela IV.2 – Equipamentos utilizados na primeira etapa termo-mecânica e manual.  

Unidade 

operacional 

 

    Operação Equipamentos Características 

Marcação de 

conectores e slots 

conectores 

(placas-mãe e placas 

PCI) 

 

Preparação para  

a dessoldagem 

Pincel atômico ou 

corretivo, luvas e 

óculos protetores  

com visor  

Marcação circular dos 

conectores e slots 

conectores (Au visível) 

Dessoldagem (placas-

mãe, placas PCI e 

placas de celular) 

Segregação das partes 

que continham Au 

visível 

Soprador térmico, 

superfície metálica 

lisa, 2 recipientes 

poliméricos, luvas de 

vaqueta, óculos 

protetores com visor, 

alicate universal, 

alicate fechar trava 

curto e espátula 

 

Placas em posição de 45º 

para a operação. 

Aquecimento da região 

marcada (Au) até a fundição 

dos pontos de solda, 

podendo ser retirados por 

raspagem com espátula 

 

Corte de pontas de 

conectores e slots 

conectores (placas-

mãe e placas PCI) 

Corte da pontas de 

solda de  

Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu   

Serra Mármore, 

discos de corte, 

alicates universal 

adaptados  

para este 

procedimento, 

máscara respiratória, 

luvas e óculos 

protetores com visor 

 

Operação perigosa que deve 

ser feita com cuidado e 

bastante atenção devido à 

posição do disco de corte - 

utilização da serra de cabeça 

para baixo. Alicates 

adaptados devido aos 

variados tamanhos de 

conetores e slots conectores 

 

Corte de bordas 

conectoras  

(placas PCI) 

Separação das bordas 

conectoras (Au) 

2 recipientes 

poliméricos, luvas, 

óculos protetores com 

visor e tesoura 

aviação 

 

Não produz pó tóxico 

Redução de tamanho 

das placas de celular 

Preparação das placas 

de celular para a 

segunda etapa de 

processos químicos 

hidrometalúrgicos 

 

 

Luvas, óculos 

protetores com visor 

e 2 alicates universal 

Com um alicate de cada 

lado da placa de celular, 

imprimindo forca para 

quebra-la  

 

 

Os principais objetivos de cada operação (etapa) podem ser observados na Tabela IV.3.   
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Tabela IV.3 – Principais objetivos das operações da segunda etapa de operações 

hidromatalúrgicas.  

Operações Objetivos 

 

Lixiviação ácida Dissolução por tunelamento químico dos metais presentes nos 

substratos das placas de celular. Dissolução dos metais depositados 

nas bordas conectoras das placas PCI. Dissolução dos pinos dos 

conectores e slots conectores das placas-mãe e conectores das 

placas PCI. 

Separação sólido/líquido 

(filtração) 

Separação da parte sólida (flocos de Au com impurezas e Au 

particulado com impurezas) da parte líquida (nitratos dos metais do 

substrato), após a lixiviação ácida 

 

Lixiviação purificante  Purificação do Au particulado (advindo de pinos e de placas de 

celular) com água régia, obtidos na etapa anterior, dissolvendo o 

Au e todos metais contidos como impurezas 

 

Extração com solvente (MIBK) Extração do Au da solução cloroáurica com impurezas com MIBK, 

formando um complexo iônico MIBK/Au impurezas. Por 

apresentar boa seletividade em relação ao Au e principalmente, alta 

estabilidade química do par iônico formado. 

 

Separação Fase Leve (FL)/Fase 

Pesada (FP) 

Separação da fase contendo Au (Fase Leve – FL, em geral) da Fase 

Pesada (FP), contendo solução clorídrica dos metais (impurezas) 

  

Lavagem da Fase Leve (FL) Dissolução de resquícios de metais (mpurezas) remanescentes na 

Fase Leve (FL) com ácido clorídrico diluído 

 

Reextração do Au 

 

Solidificação e precipitação do Au na forma de pó marom/preto 

com hidróxido de sódio – NaOH 

 

Filtração  

 

Separação do Au na forma de hidróxido áurico Au(OH)3 

Fusão do Au 

 

 

Fusão dos flocos de Au com 96% de pureza advindos das bordas 

conectoras das placas PCI 

 

 

 

 

 

A) Das placas PCI 

As placas PCI foram primeiramente divididas em 2 categorias: (1) as que possuíam 

conectores, e (2) as que não possuíam. O mesmo procedimento de marcação dos 

componentes supostamente ricos em Au realizado nas placas-mãe (a ser descrito no 

próximo item) também foi feito nas placas PCI (Figura 4.12), bem como, o procedimento 

de dessoldagem dos seus conectores.  
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Figura 4.12 – Componentes das placas PCI supostamente ricos em Au (conectores) 

marcados nas no verso da placa antes de serem dessoldados.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A principal característica das placas PCI é que estas possuem bordas conectoras 

supostamente ricas em Au que constituem o produto final almejado. Estas bordas 

conectoras foram retiradas com tesoura específica para corte de folhas de metais e alicate 

universal (Figura 4.13).  

 

 
Figura 4.13 – Bordas conectoras das placas PCI possivelmente contendo Au visível.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

B) Das placas-mãe   

As placas-mãe foram contadas e marcadas em seu verso nas partes supostamente ricas 

em Au: conectores e slots conectores que contêm os pinos que são o produto final 
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almejado nesta pesquisa para a recuperação de Au. Após esta etapa, deu-se início à 

dessoldagem com soprador térmico semi-industrial (marca Steinel, HL 2100, 127V a 

cerca de 485oC) fixo, sendo que na saída a temperatura era de mais ou menos 270oC 

(Figura 4.14). Desta maneira, as placas-mãe foram dessoldadas uma a uma, posicionada 

sob superfície metálica com ajuda de uma espátula metálica. O soprador térmico 

inclinado, incidindo calor diretamente sob os pontos de soldas (possivelmente de Pb/Sn 

e/ou Sn/Ag/Cu) até a sua fusão, liberando assim, seus conectores e slots conectores 

(Figura 4.15). 

 

 
Figura 4.14 – Soprador térmico dessoldando conectores e slots conectores de uma placa-

mãe. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

 
Figura 4.15 – Conectores (direita) e slots conectores (esquerda) compostos por pinos 

supostamente contendo Au visível e encapsulamentos poliméricos (termoplásticos e 

termofixos).  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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C) Das placas de celular 

Os celulares inteiros foram abertos e desmontados, obtendo-se as placas com 

componentes. Todas as placas de celular foram dessoldadas utilizando o mesmo 

procedimento termo-mecânico e manual aplicado nas placas-mãe e nas placas PCI 

(Figura 4.16a). Após esta etapa, estas placas de celular foram cortadas com tesoura 

específica para corte de folhas de metais (Figura 4.16b).  

 

(a) 

(b) 

Figura 4.16 – Placa de celular sendo dessoldada (a) e placas de celular cortadas (b).   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

D) Processamento das pontas de solda dos conectores e slots conectores 

Após a dessolda e a liberação dos conectores e slots conectores das placas-mãe e dos 

conectores das placas PCI, estes foram levados à serra Mármore (Makita), utilizada de 

maneira invertida (serra da marca Marcon de referência MR-4, linha Pratika, 41000NH2, 

1450W, 110-127V, número 000786747B; furo do disco de 20mm (7-8”), diâmetro 

máximo do disco de 125mm, 5”) para que as pontas das soldas de supostamente de Pb/Sn 
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e/ou Sn/Ag/Cu dos conectores e slots conectores fossem retiradas, Figura 4.17, que ainda 

ilustra os alicates que foram adaptados exclusivamente para este serviço. 

Os discos utilizados foram da marca TYROLIT, 41F-17-9002, 80m por segundo máximo, 

EN 12413, 13.400 por minuto, Acero Steel Aço STAHL A60Q-BFXA, Cast Fundação 

Guss 42F, 114X1,0X33,23, livre de Fe + S (menor ou igual a 0,1%), Indústria Argentina. 

 

 

   
Figura 4.17 – Serra Makita invertida para os cortes das pontas de soldas supostamente 

de de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu dos conectores e slots conectores das placas-mãe e slots 

conectores das placas PCI. Detalhe marcado com setas das ferramentas que foram 

adaptadas para este propósito.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.4.2. Métodos de preparação de amostras  

I. Para Espectroscopia de Raios-X (EDX) 

A) Preparação de amostras de pinos advindos de conectores, slots conectores e slots 

PCI das placas-mãe e das placas PCI  

Neste tópico serão descritos os métodos de preparação das amostras dos pinos originados 

dos conectores, slots conectores e slots PCI das placas-mãe e das placas PCI. No próximo 

item 4.4.1 B, os métodos de preparação das bordas conectoras oriundas das placas PCI 

também serão descritos. E, finalmente no item 4.4.1 C será descrita a preparação de 

amostras das placas de celular. Nos três casos todas as amostras serão encaminhadas para 

análises por EDX.  
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Como observado previamente no item 4.4.1, foram separadas previamente, 2 placas de 

cada cor: (1) verdes, (2) marrons-amareladas e (3) coloridas e uma placa PCI para o ensaio 

de Espectroscopia de Raios-X (EDX). Todo processamento já descrito objetivou a 

separação dos pinos dos conectores, slots conectores (Figura 4.18) e slots PCI (Figura 

3.15 do item 3.2 B).   

 

 

                

 
Figura 4.18 – Diferentes tipos e tamanhos de conectores (1) e slots conectores (2) 

encontrados em placas-mãe e conectores (2) de placas PCI. Detalhe de um slot conector 

(3) sem solda, possivelmente de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Após estas amostras serem submetidas aos processos da primeira etapa termo-mecânico 

e manual de separação previamente descritos nos itens 4.4.1 A e B, e após moagem 

experimental descrita no Anexo 1, obtendo-se, deste modo, os pinos liberados (Figura 

4.19 que ilustra apenas os pinos das placas-mãe verdes). 

 

 
Figura 4.19 – Pinos liberados provavelmente contendo Au visível advindos de conectores 

e slots conectores das duas placas-mãe verdes.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

Slot conector 

sem solda (3) 

Slots conectores (2) Conectores (1) 
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Após esta liberação, estes foram fundidos com tocha de acetileno-oxigênio e, a seguir, as 

amostras foram indexadas como mostra a Tabela IV.4.  

 

Tabela IV.4 – Identificação das amostras de pinos advindos de conectores, slots 

conectores e slots PCI das placas-mãe e das placas PCI. 

Amostra Descrição 

       S2T1MF Amostra de pinos de 2 placas coloridas: conectores, slots conectores e slots 

PCI  

 

       S2T1M Amostra de pinos de 2 placas coloridas: conectores e slots conectores 

  S2T2MF Amostra de pinos de 2 placas verdes: conectores, slots conectores e slots 

PCI 

 

S2T2M Amostra de pinos de 2 placas verdes: conectores e slots conectores 

   S2T3MF Amostra de pinos de 2 placas marrons-amareladas: conectores, slots 

conectores e slots PCI 

 

 S2T3M Amostra de pinos de 2 placas marrons-amareladas: conectores e slots 

conectores  

 

SPBM Amostra de pinos de 1 placa PCI (conectores) 

 

 
 *Os significados das siglas das amostras podem ser vistos na lista de notações.    

 

Após a fusão, as mesmas sofreram leve polimento com lixa fina como mostrado na Figura 

4.20. 
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(a)

(b)

(c)          

(d) 

Figura 4.20 – Amostras S2T1MF e S2T1M da esquerda para a direita (a), S2T2MF e 

S2T2M (b) da esquerda para direita, S2T3MF e S2T3M (c) da esquerda para direita e 

SPBM fundidas e lixadas.  
*As siglas podem ser observadas na lista de notações.  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Entretanto, para adequar as mesmas amostras para análises via EDX, todas estas foram 

laminadas (Figura 4.21) em Laminador Elétrico da marca LOBAR Super da empresa 

Salesmare em Betim (Figura 4.22).  
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(a)                                                        (b) 

    
(c)                                                        (d) 

      
          (e)                                                          (f) 

(g) 

Figura 4.21 – Amostras S2T1MF(a), S2T1M (b), S2T2MF (c), S2T2M (d), S2T3MF (e), 

S2T3M (f), SPBM (g) da esquerda para direita e SPBM laminadas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.22 – Laminadora Elétrica da Empresa Salesmare em Betim, Minas Gerias, 

Brasil.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O mesmo processamento de fusão utilizando a tocha de acetileno-oxigênio foi aplicado à 

solda indexada como amostra S10 – soldas possivelmente de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu 

advindas de conectores, slots conectores e slots PCI, como evidenciado na Figura 4.23.  
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Figura 4.23 – Soldas provavelmente de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu dos conectores, slots 

conectores e slots PCI sendo fundidas com tocha de acetileno-oxigênio para o ensaio de 

EDX.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

B) Preparação de amostras das bordas conectoras advindas das placas PCI 

Como foi previamente descrito no item 4.3 A (vide Figuras de 4.3 a 4.6), oito grupos de 

tipos diferentes de bordas conectoras foram separadas visualmente, de acordo com suas 

semelhanças geométricas e de cor (mais clara ou mais escura).  

As amostras destes oito tipos de bordas conectoras (vide Figura 4.7 do item 4.3 A), após 

serem cortadas com serra Makita, foram indexadas de 1 a 8 e encaminhadas para os 

ensaios de EDX.  

C) Preparação de amostras das placas de celular 

Três amostras representativas de placas de celular foram escolhidas visualmente seguindo 

os mesmos critérios anteriormente descritos no item 4.3.3, Figura 4.16. A Tabela IV.5 

ilustra a indexação destas amostras que não sofreram nenhum tratamento subsequente. 

 

soldas 
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Tabela IV.5 – Identificação das amostras de placas de celular.  

Amostra Descrição 

S1T1 A mais comumente encontrada com geometria regular, onde a possível 

maior deposição de Au visível encontra-se nos círculos 

 

S1T2 Com geometria diferente da S1T1 e disforme 

S1T3 Com geometria irregular, raramente encontrada, onde a possível deposição 

de Au encontra-se nas formas tanto circulares quanto retangulares 

 

 

*Os significados das siglas das amostras podem ser vistos na lista de notações.  

 

Todas amostras foram analisadas no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN) em um Equipamento EDX 720, Energy Dispersive X-Ray Spectometer - Ray ny 

da marca SHIMAZU (Figura 4.24).  

 

 
Figura 4.24 – Equipamento EDX 720 do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN). 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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II. Para MEV 

A)  Preparação de amostras dos pinos  

Quatro amostras de pinos (Figura 4.25) advindos de conectores e slots conectores de 

placas-mãe e conectores de placas PCI foram separadas aleatoriamente para serem 

analisados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Pinos selecionados aleatoriamente, advindos de placas-mãe e placas PCI.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

As amostras foram cortadas com serra Microton, com disco de diamante resfriado com 

água destilada, em uma máquina de corte de precisão IsoMet, low speed saw da marca 

BEUHLER, com sua menor velocidade de rotação, no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica (MICROLAB) do Departamento de Geologia (DEGEO) da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) (Figura 4.26).  
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Figura 4.26 – Serra de diamante do Laboratório de Microscopia Eletrônica 

(MICROLAB) do Departamento de Geologia (DEGEO) da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A seguir, as amostras foram mergulhadas em álcool isopropílico e limpas com tecido de 

algodão. Foi aplicado vaporização de carbono, com corda de carbono (Figura 4.27) nas 

superfícies de todas as amostras em máquina Q 150R ES Quorum (Figura 4.28), por 5 

minutos.   

 

 
Figura 4.27 – Corda de carbono utilizada para vaporizar as amostras de pinos de placas-

mãe e de placas PCI para a realização do ensaio de MEV. 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.28 – MEV Q 150R ES do NanoLab, Laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura da REDEMAT.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

B) Preparação das amostras de bordas conectoras advindas das placas PCI  

As mesmas amostras do item 4.3 A, Figura 4.7, foram também submetidas ao MEV.  

Os cortes e os procedimentos de limpeza e de deposição carbonos (Figura 4.29) foram 

processados seguindo as mesmas diretrizes do item II A.   

 

 
Figura 4.29 – Amostras de bordas conectoras preparadas para o MEV no NanoLab, 

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura da REDEMAT.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

C) Preparação de amostras das placas de celular 
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Aquelas três amostras de placas de celular (S1T1, S1T2 e S1T3) da Tabela IV.4 do item 

4.4.2 I C, também tiveram suas superfícies cobertas por carbono conforme descrito no 

item II A.  

Numa tentativa de aferir os resultados obtidos, uma placa de celular (1) apresentando 

aparentemente deposição de Au (Figura 4.30 - 1) e outra placa de celular (2) apresentando 

aparentemente deposição de carbono (C) visível (Figura 4.30 - 2), com geometrias de 

deposição semelhantes, foram separadas para que seus elementos químicos constituintes 

fossem analisados.  

 

(1) (2)  
Figura 4.30 – Placa de celular apresentando deposição provavelmente de Au visível (1) 

e placa de celular apresentando superfície aparentemente com deposição de carbono 

visível (2).  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A placa de celular 1 foi recoberta com C (Figura 4.31), conforme já descrito no item II 

A. A paca de celular 2 sofreu vaporização com Au (Figura 4.32) que foi desprezado no 

resultado final. 
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Figura 4.31 – Placa de celular (1) possivelmente recoberta com C em MEV. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

   
Figura 4.32 – Placa de celular (2) possivelmente recoberta de Au em MEV.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

Todas as análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizadas no 

Laboratório, NanoLab da REDEMAT, em um Microscópio Eletrônico da marca 

TESCAN (Figura 4.33). 
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Figura 4.33 – Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do NanoLab, Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura da REDEMAT. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.4.3. Segunda etapa: preparação de amostras pelos processos hidrometalúrgicos 

Após a primeira etapa termo-mecânica e manual de tratamento do e-waste selecionado: 

placas PCI, placas-mãe e placas de celular e de suas partes obtidas possivelmente ricas 

em Au: pinos, bordas conectoras e placas de celular dessoldadas, estas amostras foram 

submetidas às operações hidrometalúrgicas descritas na segunda parte da metodologia 

geral deste projeto que foram apresentadas na Figura 2.1 do item 2.3, e ilustrado aqui na 

Figura 4.34.  
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Figura 4.34 – Segunda metade do Fluxograma da Figura 2.1 do item 2.3, referente aos 

tratamentos hidromelúrgicos.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

As letras entre parênteses significam os pontos de tomada de amostras para análise de 

EDX para acompanhamento do processo: 

(a) solução resultante da separação sólido/líquido (filtração) da lixiviação ácida: análise 

dos elementos presentes e suas porcentagens. 

(b) solução resultante da lixiviação purificante: análise dos elementos presentes e suas 

porcentagens. 

(c) solução Fase Pesada (FP) resultante da extração com solvente: análise dos elementos 

presentes e suas porcentagens. 
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(d) solução Fase Leve (FL) resultante da extração com solvente: análise dos elementos 

presentes e suas porcentagens. 

(e) solução Fase Leve Lavada (FL) resultante de sua lavagem: análise dos elementos 

presentes e suas porcentagens. 

(f) sólido resultante da Filtração da mistura Au(OH3) com solvente orgânico MIBK: 

análise dos elementos presentes e suas porcentagens. 

(g) solução resultante da filtração da mistura Au(OH3) encaminhada à reextração: 

análise dos elementos presentes e suas porcentagens. 

O processo hidrometalúrgico foi realizado na seguinte ordem sequencial, de acordo com 

a Tabela IV.6. 

 

Tabela IV.6 – Sequência de operações hidrometalúrgicas.  

Sequência das operações Operação 

 

1 Lixiviação ácida 

2 Separação sólido/líquido (filtração) 

3 Lixiviação purificante 

4 Extração com solvente 

5 Separação da Fase Leve /Fase Pesada (FL/FP) 

6 Lavagem 

7 Reextração do Au 

8 Filtração 

9 Fusão 

 

 

Estas operações foram realizadas em um laboratório especificamente construído na 

Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).   
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Na segunda etapa de tratamento, as matérias-primas advindas da primeira etapa termo- 

mecânica e manual: pinos ricos em Au advindos de conectores e de slots conectores das 

placas-mãe, pinos dos conectores das placas PCI, bordas conectoras das placas PCI e 

placas de celular sem componentes, foram submetidas às etapas de reações químicas 

hidrometalúrgicas para a recuperação do Au, onde os equipamentos e insumos utilizados 

na segunda etapa de operações hidromatealúrgicas podem ser observados na Tabela IV.7, 

bem como, as principais características de cada unidade operacional.  

 

Tabela IV.7 – Equipamentos e insumos utilizados na segunda etapa de operações 

hidromatalúrgicas e a principais características de cada unidade operacional.  

Unidade 

operacional 

 

Operação Equipamentos e insumos 

utilizados 

Características 

Lixiviação ácida Baseada na patente US 

4426225 A fora 

aplicada nos pinos, 

bordas conectoras e 

placas de celular. 

Solubilização do 

substrato metálico para 

a liberação do Au na 

forma de flocos ou 

partículas c/impurezas 

2 kitazatos de 2L 

hermeticamente fechados em 

montagem com mangueiras 

desembocando em tanque 

contentor, luvas de silicone, 

máscara com respirador, 

óculos de proteção, balança 

(máximo de 500g), HCl 

comercial e HNO3 comercial, 

H3C6O5 e K3PO4, 
2 béqueres graduados de 2L 

e espátula de PVC 

Temperatura e pressão 

normais. Controle visual 

até o término da reação. 

Agitação manual. 

Produtos: NOX, lixívia 

azul escura e flocos ou 

partícula de Au 

c/impurezas.  

Separação 

sólido/líquido 

(filtração) 

Baseada na patente US 

4426225. Separação do 

líquido formado pela 

solução ácida (metais 

em solução) da outra 

parte sólida (flocos ou 

partículas de Au e 

outras impurezas) 

contidas no substrato 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, 4 filtros 

poliméricos adaptados e 

papel de filtro (33cm), 

baldes, água e espátula de 

PVC 

Controle visual até o fim 

do procedimento. 

Produtos: massa cinza 

com Au particulado e 

impurezas e pó cinza com 

água neutralizados e 

descartados em rede de 

esgoto 

Lixiviação 

purificante 

Baseada na patente US 

4426225. Água régia 

concentrada adicionada 

à massa cinza com Au 

particulado e impurezas 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, HCL comercial, 

HNO3 comercial, 4 béqueres 

graduados de 2L, papel de 

filtro (33cm) e 4 filtros 

poliméricos adaptados 

Controle visual até que 

todo agentes lixiviante 

fosse filtrado. 

Temperatura e pressão 

normais. Produtos: Cl2 em 

forma gasosa, 4,0L de 

solução cloroáurica 

(HAuCl4) e massa sólida 

cinza-esverdeada 
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Unidade 

operacional 

 

Operação Equipamentos e insumos 

utilizados 

Características 

Extração com 

solvente (MIBK) 

Baseada na patente US 

4297134 A. Utilização 

do solvente orgânico 

MIBK em mistura com 

4,0L de solução 

cloroáurica (HAuCl4) 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, 4 béqueres 

graduados de 2L, solução 

cloroáurica (HAuCl4), funil 

polimérico adaptado, funil 

separatório de 2L, montagem 

de tripé 

Agitação vigorosa 

(shakeouts) por 100 

vezes. Controle visual até 

que a formação de fases 

(amarela e verde). 

Produtos: Fase Leve (FL) 

-  MIBK + AUOH4 e Fase 

Pesada (FP) - solução 

aquosa original com 

metais 

Separação da 

Fase Leve (FL) 

da Fase Pesada 

(FP) 

Baseada na patente US 

4297134 A. Separação 

da Fase Leve (FL) -  

MIBK + AUOH4 e Fase 

Pesada (FP) - solução 

aquosa original com 

metais 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, 4 béqueres 

graduados de 2L, funil 

separatório de 2L, montagem 

de tripé, filme fino 

polimérico 

Se iniciou após a 

sedimentação destas fases 

monitoradas por 

observação. Liberação do 

metil (CH3
-) gasoso.  

Produtos: 3,8L de Fase 

Leve (FL) -  MIBK + 

AUOH4 e 4,2L d Fase 

Pesada (FP) - solução 

aquosa original com 

metais 

Lavagem da 

Fase Leve (FL) 

Filtração da solução 

cloroáurica (HAuCl4) 

com HCL baseada na 

patente US 4297134 A 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, solução da FL, 4 

filtros poliméricos 

adaptados, papel de filtro 

(33cm), HCl comercial  

Retirada de impurezas, 

seguida da operação de 

remoção do Au 

(stripping) através de da 

adição de HCl na solução 

cloroáurica (HAuCl4) 

ocorrendo formação de 

óxido de ouro 

Reextração do 

Au 

Precipitação do Au com 

solução aquosa de 

hidróxido de sódio 

(NaOH) baseada na 

patente US 4297134 A 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, soda cáustica, 

água, 4 béqueres graduados 

de 2L e espátula de PVC 

Agitação vigorosa até a 

dissolução total da soda 

cáustica. 

Acompanhamento visual 

até a precipitação total do 

material por 24h. 

Produtos: hidróxido de 

Au – Au(OH)3 e lixívia  

Filtração Medidas do pH das 

soluções. Precipitação 

do Au baseada na 

patente US 4297134 A 

Luvas de silicone, máscara 

com respirador, óculos de 

proteção, 4 filtros 

poliméricos adaptados, papel 

de filtro (33cm), 1 funil 

cerâmico Buckner, fitas de 

medição   

Produtos: 7,69g de Au na 

forma de pó marrom/preto 

ou hidróxido áurico, ou 

hidróxido de Au - 

Au(OH)3 e lixívia, 

neutralizada com água e 

descartada em rede de 

esgoto 

Fusão  Fusão de 9,0g de flocos 

de Au com 96,0% de 

pureza, advindos de 

bordas conectoras de 

Placas de Circuito 

Impresso (PCI) 

Papel de filtro (33cm), 

cadinho cerâmico não 

vitrificado, tocha de 

acetileno-oxigênio (O2) e 

bórax 

Fundido pelo ourives 

Mário Alves na cidade de 

Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Chama baixa 

incidindo diretamente 

sobre o material. Produto: 

2,55g de Au fundido com 

96,0% de pureza 
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As propriedades dos insumos utilizados na segunda etapa de tratamentos químicos 

hidrometalúrgicos podem ser observadas na Tabela IV.8. 

 

Tabela IV.8 – Propriedades dos insumos utilizados na segunda etapa de tratamentos 

hidrometalúrgicos. 

Propriedades 

 

                     Insumos   

 1 2 3 4 5 6 

Nome 

comercial 

Ácido 

nítrico 

Ácido 

clorídrico 

Ácido cítrico 

anidro 

Fosfato 

monopotássico 

MIBK 

 

Soda 

cáustica 

Nome 

científico 

Ácido 

nítrico 

Ácido 

clorídrico 

ácido 2-

hidroxi-1,2,3-

propanotricar

boxílico 

Monofosfato 

de potássio 

Metil-isobutil- 

cetona (MIBK) 

Hidróxido 

de sódio 

Composição 

química 

HNO3 HCl   H3C6O5  K3PO4 45% de peróxido 

de  

Metil isobutil 

cetona, 36% de 

Diisobutiftalato, 

14% de metil 

isobutil cetona, 

5% de benzoato 

de metila 

NaOH 

Concentração 

(%) 

65,30 31,52 99,5 98,0 100,0 40,0 

Estado físico 

 

líquido líquido sólido sólido líquido sólido 

Toxicologia tóxico tóxico não tóxico tóxico tóxico tóxico 

Densidade 

 

1,400 1,160 1,542 2,338 0,798 2,130 

Fusão 

 

-42ºC -111ºC 153ºC 256ºC Não 

especificado 

322ºC  

Ebulição 86ºC 

 

-85ºC decompõe 400ºC Não 

especificado 

1.388ºC 

Solubilização 

(em água) 

 

 

 

infinita 

 

56,1/100 76/100 14,8/100 2% 119/100 

Fontes: 

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20N%CDTR

ICO 

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20CLOR%C

DDRICO 

http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/%C3%A1cido-citrico-titula%C3%A7%C3%A3o/0 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato_monopot%C3%A1ssico 

 

http://201.57.253.136/qualidade/FISPQs/FISPQs/M/metil%20isobutil%20cetona.pdf 

 

https://www.oswaldocruz.br/download/fichas/Hidr%C3%B3xido%20de%20s%C3%B3dio2003.pdf 

 

 

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20N%CDTRICO
http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20N%CDTRICO
http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20CLOR%CDDRICO
http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20CLOR%CDDRICO
http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/%C3%A1cido-citrico-titula%C3%A7%C3%A3o/0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato_monopot%C3%A1ssico
http://201.57.253.136/qualidade/FISPQs/FISPQs/M/metil%20isobutil%20cetona.pdf
https://www.oswaldocruz.br/download/fichas/Hidr%C3%B3xido%20de%20s%C3%B3dio2003.pdf
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A) Tratamento hidrometalúrgico aplicado nas bordas conectoras das placas PCI 

Nas placas PCI, as operações de 1, 2 e 9 foram aplicadas em suas bordas conectoras para 

a obtenção de flocos de Au com impurezas.  

1) Lixiviação ácida 

 

Nesta operação procurou-se solubilizar o substrato depositado nas bordas conectoras para 

liberar o Au na forma de flocos com impurezas. Esta operação foi realizada baseada na 

patente US 4426225 A (1984). A relação dos componentes utilizados nesta reação, 

formando uma solução, foi de H2O : HNO3 comercial : HCl comercial na relação de 1/1, 

provavelmente gerando a Equação (4.1) a seguir: 

Equação (4.1) 

Au + impurezas(s) + (HNO3 + HCL + H2O(solução)                  Au(flocos) + solução de impurezas 

+ NOx(g)  

 

O óxido nítrico desproporcionado (NOX) gerado é um gás instável, que quando em 

contato com oxigênio (O), forma óxido nitroso (NO2), que é um gás tóxico de cor marrom. 

Mediante a esta característica, um tambor polimérico foi desenvolvido e adaptado 

especialmente para conter estes gases, se transformando em tanque contentor com 

mangueira, torneira de segurança e água, hermeticamente fechado (Figura 4.35).  
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Figura 4.35 – Tanque contentor de gás tóxico óxido nitroso (NO2) formado durante as 

reações hidrometalúrgicas de recuperação de Au.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Este tanque contentor foi adaptado para a entrada de NO2 através de uma mangueira 

conectada a 2 kitazatos, em uma montagem, onde ocorreram a maior parte das reações 

hirdometalúrgicas (Figura 4.36).  

 

 
Figura 4.36 – Montagem de 2 kitazatos conectados com mangueiras no tanque contentor 

onde ocorreram a maior parte das reações hidrometalúrgicas realizadas nesta pesquisa.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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O NO2 reage com H2O formando HNO3 diluído de cor levemente azulada. O HNO3 

diluído que é subproduto de todas as lixiviações ácidas (bordas das placas PCI, pinos das 

placas-mãe e das placas PCI e placas de celular) foi armazenado para uma possível 

utilização posterior, em outros processos de reciclagem do e-waste, evitando a poluição 

e a contaminação tóxica.   

Desta maneira, em uma montagem com 2 kitazatos graduados de 2L cada, integrados com 

mangueiras, desembocando em um tanque contentor, foram colocados separadamente, os 

8 grupos de frações de bordas conectoras (descritos no item 4.3 A nas Figuras 4.3 a 4.6), 

aqui ilustrado na Figura 4.37. 

 

 
Figura 4.37 – Montagem com 2 grupos de bordas conectoras advindas das placas PCI 

antes do início da primeira etapa de lixiviação ácida.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Neste estágio, foram pesados em balança da marca DIAMOND (modelo 500, d+ 0,1g, 

máximo de 500,0g) os seguintes compostos químicos: ácido cítrico anidro em pó (H3 

C6O5), utilizado como dispersante e monofosfato de potássio em pó (K3PO4), utilizado 

para atuar como floculante.  

A composição da solução deve estar na faixa de 20-100g de H3C6O5 por litro de H2O, 10-

50g de K3PO4 por litro de H2O e 50% de HNO3 e de HCl em peso, em solução aquosa, de 
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acordo com a patente US 4426226 A (1984). Desta maneira, utilizou-se 40,0g de H3C6O5 

e 80,0g de K3PO4 em cada reação.  

Foram utilizados, para todos os 8 grupos de bordas conectoras um total de cerca de 3,8L 

de HNO3, 3,8L de HCl, 640,0g K3PO4 e 320,0g de H3C6O5. O consumo de água será 

observado ao término de todas as reações.  

Desta maneira, duas soluções aquosas de mesma composição de HNO3, HCl, K3PO4 e 

H3C6O5 foram misturadas em 2 béqueres graduados de 2L (Figura 4.38a). Estas soluções 

foram colocadas diretamente sobre as bordas conectoras na montagem de 2 kitazatos até 

cobri-las totalmente (Figura 4.38b). Os kitazatos foram fechados com tampa polimérica 

adaptada e agitados manualmente até o término da reação, ou seja, até que as bolhas 

formadas cessassem, como mostram as Figuras (4.38c e d). As reações foram realizadas 

à temperatura e pressão ambiente (aprox. 28º C, umidade de aprox. de 42% e pressão atm 

de 1016hPa) para todos os 8 tipos de frações de bordas conectoras, separadamente. Cada 

operação durou em torno de 1h e 45min em um total de 7h.  
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(a) 

(b) 

(c) (d) 

Figura 4.38 – Etapas de lixiviação ácida de 2 grupos de bordas conectoras advindas das 

placas PCI.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

2) Separação sólido/líquido (filtração) 

Continuando com o tratamento hidrometalúrgico, nesta etapa, foi executada a separação 

do líquido formado pela solução ácida com os metais em solução, da outra parte sólida 

que eram os flocos de Au e outras impurezas os quais estavam contidos no substrato, 

conforme a patente US 4426225 A (1984). Esta é uma operação simples, sem necessidade 

de controle mais apurado, onde apenas o controle visual é importante.  
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Desta maneira, após a lixiviação ácida, o conteúdo líquido azul escuro com flocos de Au 

foi transferido para ser filtrado em 4 filtros poliméricos adaptados para esta pesquisa 

(Figura 4.39a, b e c) com papel de filtro qualitativo universal, da marca Unifil com 

diâmetro de 33,0cm, gramatura de 80g/m2, com velocidade de filtração: norma DIN 

53137 (5) 20-25.  

 

(a) 

(b) (c) 

Figura 4.39 – Marcação de furos na vasilha polimérica (a) feitos com furadeira (b). Filtro 

polimérico adaptado e utilizado para a maior parte das filtrações que ocorreram nesta 

pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Todo o processo durou cerca de 24h e parte dele foi ilustrado na Figura 4.40a, b e c. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 4.40 – Filtrados dos materiais advindos da lixiviação ácida das bordas conectoras 

(a), sobrando o conteúdo sólido de Au com impurezas (b). As bordas conectoras sem Au 

foram adereçadas à ASMARE para a sua reciclagem (c).   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Após a filtração, a solução nítrica diluída azul escura (lixívia), contendo metais advindos 

do substrato das bordas conectoras, que é um subproduto da lixiviação ácida, foi 

armazenada para uma possível futura recuperação do Cu contido, além de estudos quanto 

ao reaproveitamento dos outros metais (Figura 4.41).  
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Figura 4.41 – Parte da solução nítrica diluída azul escura (lixívia) que é o subproduto da 

lixiviação ácida foi armazenada para um possível estudo futuro da sua reciclagem.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Desta maneira, 10ml da lixívia e cerca de 1,0g dos flocos de Au com impurezas foram 

encaminhados para análises por EDX.  

9) Fusão 

Na continuação do processo, cerca de 9,0g de flocos de Au com cerca de 96,0% de pureza 

(uma medida aproximada de pureza desta um 1g após submissão ao EDX) (Figura 4.42), 

foi fundido pelo ourives Mário Alves. Após a retirada de amostra para posterior análise e 

arquivo; o restante do material obtido foi fundido.  
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Figura 4.42 – Cerca de 9,0g Au com 96,0% de pureza advindos das placas PCI.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Para o processo de fusão, os flocos de Au foram embrulhados em papel de filtro e 

colocados em cadinho cerâmico não vitrificado (Figura 4.43), conforme metodologia da 

empresa Mario Alves. A fundição foi iniciada com tocha de acetileno-oxigênio com 

chama baixa incidindo diretamente sobre o material.   
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Figura 4.43 – Início da fundição.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A fundição foi realizada com o ourives movimentando o cadinho de forma circular 

juntamente com a tocha de acetileno incidindo com chama baixa e sempre sendo 

adicionado bórax (tetraborato de sódio – Na2B4O2.7H2O), utilizado como fundente. Isto 

ocorreu até a total fundição, formando uma esfera metálica que é o produto final obtido a 

partir das bordas conectoras das placas PCI (Figura 4.44).  
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Figura 4.44 – Etapas finais do processo de fundição do material. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

Após ser fundida, a esfera metálica foi laminada na Empresa Salesmare com laminador 

elétrico (Figura 4.22 do item 4.4.2 A).   

B) Tratamento hidrometalúrgico aplicado nos pinos das placas-mãe e das placas 

PCI 

No item anterior foram descritos os processos de lixiviação (operação 1), filtração 

(operação 2) e fusão (operação 3) aplicados às bordas conectoras das placas PCI. Neste 
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item, novamente, as operações 1 e 2 da Tabela IV.6 foram aplicadas nos pinos advindos 

das placas-mãe e das placas PCI.  

1) Lixiviação ácida 

Os pinos (Figura 4.45) foram submetidos à lixiviação ácida baseada na patente US 

4426225 A (1984) para a recuperação do Au. Observa-se que as soldas de Pb/Sn e/ou 

Sn/Ag/Cu dos mesmos haviam sido retiradas anteriormente.  

 

 
Figura 4.45 – Pinos livres contendo ouro (Au) visível advindos das placas-mãe e das 

placas PCI.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

*Anexo 1 

 

Utilizou-se a mesma montagem previamente descrita no item 4.4.3. A. 1. A relação entre 

H2O, HCL e HNO3 utilizados foi a mesma descrita neste item, possivelmente também 

gerando a Equação (4.1).  

Cada reação durou em torno de cerca de 1h e se repetiram em um total de 10 vezes e 

foram realizadas à temperatura e pressão ambientes.  

2) Separação sólido/líquido (filtração) 

Após a lixiviação ácida dos pinos, um pó marrom escuro foi formado, contendo Au 

particulado e impurezas. Este pó marrom foi filtrado em filtro polimérico adaptado para 

esta pesquisa com papel de filtro (já previamente descritos e especificados no item 4.4.2 

A.2). Esta operação foi baseada também na patente US 4426225 A (1984).  
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Após 24h de filtração, o pó marrom foi lavado com água e novamente filtrado (Figura 

4.46a). Esperou-se que as partículas de Au se decantassem e o pó marrom com água 

superficial ficasse em suspensão, sendo separados (retirados) ao máximo possível até que 

este se tornasse bem claro, fino e pouco denso. Esta operação foi repetida várias vezes até 

que a solução ficasse quase translúcida com o Au particulado sólido aparente (Figura 

4.46b). Todas as filtrações duraram cerca de 6 dias e foram realizadas à temperatura e 

pressão ambiente (aprox. 30º C, umidade aprox. de 40% e pressão atm de 1016hPa). 

 

(a) (b) 

Figura 4.46 – Lavagem do pó marrom (a) até que a solução ficasse quase translúcida com 

o Au sólido aparente (b).  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Após estas inúmeras filtrações com H2O, a solução translúcida contendo Au particulado 

foi atacada com 500ml de HCl puro para dissolver as impurezas remanescentes em forma 

de pó marrom escuro, antes de ser submetida a próxima etapa de lixiviação purificante. 

O filtrado foi armazenado para uma possível reutilização.  

Foram utilizados em todo este processo, um total de cerca de 4,0L de HNO3 e 4,5L de 

HCl. O consumo de água será observado no final de todas as operações.  

A solução contendo o pó marrom que foi retirada, foi neutralizada com H2O até que o pH 

estivesse entre 6 e 8 para posteriormente, ser descartado em rede de esgoto. O pH foi 

medido com fita de medição da marca MACHHEREY-NAGEL, Referência: 921 10, Ph-
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Fix 0-14. Em operações de maior escala, se faz necessário um estudo de descarte de 

efluentes sólidos.   

Após as primeiras filtrações, a solução ácida diluída de cor azul escura, contendo metais 

advindos do substrato das bordas conectoras, que é um subproduto da lixiviação ácida, 

foi armazenada e 10ml foram encaminhados para o ensaio de EDX. Para uma possível 

futura recuperação do Cu e outros metais, estudos mais detalhados se fazem necessários, 

caso haja o interesse na recuperação destes importantes metais.  

C) Tratamento hidrometalúrgico aplicado nas placas de celular  

1) Lixiviação ácida 

Nesta operação procurou-se solubilizar o substrato depositado nas placas de celular para 

liberar o Au na forma de partículas. Repetiram-se todos os passos descritos anteriormente.  

Desta maneira, em quatro béqueres graduados de 2L, foram colocadas duas porções de 

placas de celular. Para cada béquer, a solução H2O : HNO3 : HCl,  1 : 1 : 1, contendo a 

mesma quantidade de dispersante, H3C6O5 e de floculante, K3PO4 na mesma quantidade 

previamente descrita (Figura 4.47).   

 

 

(a) 

Figura 4.47 – Placas de celular cortadas, já colocadas nos béqueres prontas pare serem 

submetidas à lixiviação ácida.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O total desta lixiviação durou cerca de 52h. 
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2) Separação sólido/líquido (filtração) 

Este processo de filtração (Figura 4.48) teve a duração de 14 dias devido á formação de 

maior quantidade de filtrante de cor cinza originária do substrato polimérico, o que 

dificultou bastante esta operação.  

 

 
Figura 4.48 – Filtrações das placas de celular após lixiviação ácida.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Todo processo de filtração (Figura 4.49), seguiu a metodologia já descrita.  
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(a) (b)    

(c) 

Figura 4.49 – Massa cinza sólida contendo Au particulado e outros metais (a). Retirada 

do pó cinza com água até que a massa cinza ficasse bem diluída (b), e, posteriormente, 

translúcida com as partículas de Au aparente.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Como na filtração anterior, 10ml do filtrado final foram encaminhados para o ensaio de 

EDX.  

As operações de 3 a 8 descritas na Tabela IV.6 foram aplicadas conjuntamente nos pinos 

e nas placas de celular, ou seja, após a etapa 2, o produto Au particulado com impurezas, 

advindo destes materiais foram misturados e tratados conjuntamente. Isto se deu para que 

fosse possível proceder a um único estudo de extração por solvente, onde o extrator 

orgânico metil isobutil cetona - C6H12O - (MIBK) foi utilizado.  
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4.4.4. Lixiviação purificante do Au particulado 

Partículas de Au originárias dos pinos das placas-mãe, placas PCI e das placas de celular 

que foram tratadas conforme já descritos, foram novamente submetidos a tratamento 

adicional com o objetivo de minimizar as possíveis impurezas. 

Para tanto, foi utilizada uma solução de oxicloreto de nitrogênio ou água régia (NOCl).  

A água régia é uma mistura HNO3 e HCL concentrados, geralmente na proporção de uma 

para três partes. É uma das poucas substâncias que podem dissolver o Au e outros metais 

nobres.   

Utilizou-se então a proporção de 1 : 3 de HNO3 líquido comercial e HCl líquido 

comercial, possivelmente, formando a seguinte Equação 4.2: 

Equação (4.2) 

HNO3+ 3HCl                NOCl +2Cl+ 2 H2O 

 

Cada ácido executa uma tarefa diferente. O HNO3 é um potente oxidante, que pode 

dissolver uma quantidade minúscula (praticamente indetectável) de Au formando íons de 

Au. O HCL, por sua vez, proporciona íons cloreto, que reagem com os íons de Au, 

retirando o Au da dissolução, conforme a Equação 4.3: 

Equação (4.3) 

2Au + 2NOCl + 3Cl2 + 2 HNO3               2HAuCl4 + 4NO2 

 

Isto permite que o Au adicional continue se oxidando. A alta concentração de cloretos 

aumenta a solubilidade dos metais formando compostos de coordenação cloro-metálicos, 

a exemplo do ácido cloroáurico (HAuCl4). 

Observa-se que esta solução cloroáurica (HAuCl3) é instável e se liga a um hidrogênio 

(H) da H2O rapidamente formando HAuCl4. 

Deste modo, a solução de água foi adicionada ao material sólido ou à massa cinza 

(contendo Au particulado e impurezas) já situados nos filtros poliméricos adaptados para 

esta pesquisa. A solução de água régia foi filtrada com papel de filtro. Esperou-se que a 

parte sólida contendo Au particulado fosse completamente solubilizada, sendo o produto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Redu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_de_coordena%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cloro%C3%A1urico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro


118 
 

desta reação uma solução cloroáurica líquida de HAuCl4 com pH na faixa entre 4,0 a 5,0 

(Figura 4.50). 

  

 
Figura 4.50 – 4,0L de solução cloroáurica (HAuCl4) esverdeada. A cor esverdeada 

provavelmente é devido às outras espécies de metais contidas na solução.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Assim, 10ml de HAuCl4 foi separada para análises de EDX e para testemunho. Todas as 

reações foram executadas em condições de temperatura e pressão ambientes. Demais 

parâmetros de controle deste processo, como o pH e as condições ambientais laboratório 

foram anteriormente descritas.  

A parte sólida restante, em forma de uma massa cinza-esverdeada, também foi 

armazenada para arquivo e para possíveis estudos posteriores (Figura 4.51), além de ter 

sido analisada por EDX. 
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Figura 4.51 – Massa sólida cinza-esverdeada advinda das 3 primeiras etapas 

hidrometalúrgicas dos pinos de placas-mãe e placas PCI e das placas de celular.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.4.5. Extração com solvente (MIBK)  

Nesta etapa, todo o processamento, para a extração do Au foi relacionada ao material no 

estado líquido.  

Após a lixiviação purificante com água régia (1HNO3 + 3HCl), foram obtidas soluções 

cloroáuricas (HAuCl4) advindas das 3 etapas hidrometalúrgicas anteriores (lixiviação 

ácida, separação sólido/liquido e lixiviação purificante) das placas de celular e dos pinos 

das placas-mãe e das placas PCI.  

Cerca de 100ml de solução de HAuCl4 foi separada para ser submetida ao ensaio de EDX 

(amostra L4) e para arquivo. Depois da obtenção do resultado, cerca de 4,0L a solução de 

HAuCl4 foi dividida em 8 frações de cerca de 500ml cada e colocadas em béqueres 

graduados de 2L. A solução de HAuCl4 foi filtrada em montagem polimérica 

(especificada no item 4.4.3 A 1 2) para que qualquer espécie de material sólido fosse 

removido antes de ser submetida à próxima operação de extração com solventes adaptada 

a partir de outra patente, US 4297134 A (1981), que utiliza o MIBK - 

((CH3)2CHCH2C(O)CH3). 

Assim, a operação de extração com o solvente constituiu-se das seguintes etapas básicas: 

(a) mistura na proporção 1 : 1 do MIBK com solução cloroáurica (HAuCl4), a qual contém  
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maior parte do metal de interesse (Au), transferência desta mistura para funil separatório 

de 2L, com subsequente agitação vigorosa por 100 vezes (shakeouts). Após isto, por cerca 

de 7 a 10min, houve a formação de duas fases distintas chamadas de (1) Fase Leve 

(solvente orgânico + AUOH4) e (2) Fase Pesada (solução aquosa original com metais) 

(Figura 4.52), onde a seguinte Equação (4.4) provavelmente ocorreu:  

Equação (4.4) 

MIBK + HAuCl4                AuOH4 + solução clorada de metais + impurezas   

 

 
Figura 4.52 – Funil separatório de 2L contendo duas fases distintas: (1) Fase Leve 

amarela clara e (2) Fase Pesada verde clara, indicadas pelas setas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

(b) Separação Faze Leve/Fase Pesada (FL/FP): nesta etapa, a Fase Pesada (FP) foi 

separada da Fase Leve (FL) ou o hidróxido áurico (AuOH4), sendo cada uma desta fase 

colocadas em béqueres de 2L (Figura 4.53a e b).  
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(a) 

(b) 

Figura 4.53 – Fase Pesada (FP) verde clara (a) e Fase Leve (FL) amarela clara (b) já 

totalmente separadas.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Esta é uma reação iônica, onde o MIBIK e o Au se ligam, formando um par iônico.  

A Fase Leve (FL) é constituída por um par iônico formado pelo solvente orgânico MIBIK 

com Au e impurezas, formando uma solução cloroáurica (HAuCl4). A Fase Pesada (FP) 

é uma solução clorada de metais mais impurezas.  

Foram separados 10ml de solução tanto da Fase Pesada (amostra L5), quanto da amostra 

Fase Leve (amostra L7) para serem analisadas por EDX, vide Figura 4.54.  



122 
 

 
Figura 4.54 – Amostra L5 e L7 para análises de EDX e para arquivo.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Após serem obtidos os resultados dos ensaios de EDX, a FL foi enviada para a operação 

de lavagem.  

4.4.6. Lavagem 

Nesta etapa, a Fase Leve (FL) foi enviada para a operação de lavagem, onde objetivou-se 

novamente a remoção de impurezas ainda existentes, que é realizada através da adição de 

HCl diluído em H2O na proporção de 1: 3, seguida de filtração para a remoção do Au 

(stripping), provavelmente ocorrendo a formação de óxido de ouro, conforme descrito na 

patente US 4297134 A (1981). 

4.4.7. Reextração de Au 

Nesta fase de reextração, utilizou-se soda cáustica (hidróxido de sódio - NaOH) diluído 

em H2O a 40%, objetivando a precipitação do Au do filtrado anterior. Assim, esta solução 

aquosa de NaOH foi adicionada em 1L de óxido de ouro advindo da lavagem, em béquer 

de 2L, pouco a pouco, com agitação vigorosa por cerca de 5min (Figura 4.55), 

provavelmente formando a Equação (4.4).  
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Equação (4.4) 

     3 2.
/ . / . .

sol
MIBK Au imp NaOH Au OH imp MIBIK sol H       

Sendo, / .MIBK Au imp = HAuCl4. 

 

  

  
Figura 4.55 – Etapas da reextração onde a solução de NaOH foi adicionada em 1L de 

óxido de ouro, pouco a pouco, com agitação vigorosa por cerca de 5 minutos até que o 

Au contido na FL precipitasse na forma de um pó marrom/preto. 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Esta operação exotérmica foi realizada 4 vezes até que todo o material precipitasse, 

conforme a patente US 4297134 A (1981). O mesmo foi feito para a Fase Pesada (FP), 

em condições de temperatura e pressão ambientes.  

O Au contido na FL precipitou na forma de pó marrom/preto, hidróxido de Au - Au(OH)3 

(Figura 4.56). Não foi observada a precipitação de Au na FP, o que indicou a ausência de 

Au.  

 

 

 
Figura 4.56 – Pó marrom/preto ou hidróxido de Au – Au(OH)3 precipitado.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.4.8. Filtração 

Após 24h da operação de reextração, foram medidos o pH das soluções (Figura 4.57) e 

estas, foram filtradas tanto em 4 filtros poliméricos (previamente descritos) quanto em 

funil cerâmico Buckner 240 CHIAROTTI (Figura 4.58a e b). Esta etapa final de filtração 

durou cerca de 10 dias e obteve-se o Au na forma pó marrom/preto (Figura 4.59), 

Au(OH)3. 

O pH > 7 foi medido com fita de medição da marca MACHHEREY-NAGEL, de 

referência: 921 10, Ph-Fix 0-14. 
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Figura 4.57 – Medição do pH das soluções.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

(a) (b) 

Figura 4.58 – Funil cerâmico Buckner (a) e funil polimérico (b) utilizados na filtração 

do ouro Au na forma de pó marrom/preto, Au(OH)3. 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.59 – Au na forma pó marrom/preto advindo de pinos e placas de celular. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Uma alíquota de Au(OH)3 foi separado para ser analisado por EDX e como arquivo, 

amostra L7, bem como 10ml da lixívia da Reextração (contendo NaOH e MIBK), amostra 

LRE.  

Após esta operação e os resultados do ensaio de EDX, a lixívia foi neutralizada com água 

tendo sido medido o seu pH, e descartada em rede de esgoto. Novamente, o estudo 

detalhado do descarte de efluentes líquidos se faz necessária para tratamento de grande 

quantidade de material.  

A H2O utilizada em todos estes processos (100ml) foi separada previamente analisada por 

EDX. 



127 
 

Capitulo 5: Resultados e discussão 

5.1. Introdução 

Neste capítulo serão discutidos os resultados das análises dos resultados de MEV e 

EDX dos produtos advindos dos processos aplicados nas matérias-primas após os 

tratamentos descritos no capítulo anterior.  

5.2. Resultados da classificação das matérias-primas, por MEV e EDX 

A) Placas PCI 

 Numa tentativa de classificação, as placas PCI foram agrupadas a partir da separação 

visual de suas bordas conectoras, de acordo com a geometria e cores (mais clara ou mais 

escura) de deposição de Au visível, em conjuntos de 8 tipos distintos (vide Figuras 4.3 a 

4.6 do item 4.3 A).   

Desta maneira, em um total de 70,8kg de placas PCI e de 1,75kg de bordas conectoras 

(Figura 5.1), os 8 conjuntos de tipos de bordas conectoras, após segregadas das placas, 

foram separadas visualmente e pesados (Tabela V.1), sendo escolhidas aleatoriamente 

uma amostra de cada tipo (Figura 4.7 do item 4.3 A) para serem submetidas a ensaios 

de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) objetivando: (1) a certificação da 

presença de Au visível e sua localização nas amostras (Figuras 5.2 a 5.9), (2) a obtenção 

das espessuras das camadas de deposição de Au visível (Figuras 5.10 a 5.12) e (3) o 

cálculo da massa de deposição do Au (Tabelas V.2 e V.3), com indexação de 1 a 8. Os 

tabs de todas as amostras foram contados e medidos com lupa. Os resultados obtidos 

podem ser observados a seguir.    
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Figura 5.1 – 1,75kg de bordas conectoras advindas de 70,8kg de placas PCI.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Tabela V.1 – Peso e observação visual dos oito tipos de conjuntos de bordas conectoras 

advindas das placas PCI.  

Conjunto de amostras 

de bordas conectoras 

Peso  

(g) 

Características da deposição de Au nos tabs das bordas conectoras 

1 79,0 Finas, douradas e prateadas  

2 81,0 Largas, douradas escuras em diversas larguras 

3 41,0 Pouco espaçamento entre os tabs de geometria complexa, douradas escuras  

4 320,0 Pouco espaçamento entre os tabs, douradas claras 

5 176,5 Muito finas e douradas  

6 338,0 Largas e douradas escuras 

7 214,5 Finas com espaçamento entre os tabs, douradas 

8 

 

435,0 Desenhos geométricos complexos 

   

De acordo com a Figura 1.3 do capítulo 1, quanto mais branca (prateada) se encontrar a 

mistura de Au, mais Ag está presente e, quanto mais avermelhado (dourada escura), 

mais Cu está presente.  
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Figura 5.2 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 1. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.3 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 2. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.4 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 3. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.5 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 4. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.6 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 5. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.7 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 6. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.8 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 7. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.9 – Varredura do topo da amostra (borda conectora) 8. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

Observou-se a partir dos resultados do MEV das 8 amostras (Figuras 5.2 a 5.9), a 

presença de Au nas superfícies de deposição de todas as bordas conectoras, entretanto, 

com menor intensidade detectada na amostra 8, provavelmente, devido às interferências 

dos outros elementos presentes, particularmente o Cu, durante a análise. Observa-se 

também os espectros referentes às porcentagens em peso dos elementos mapeados.  
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Mesmo sendo possível constatar a presença de Au em todos os oito tipos de amostras de 

bordas conectoras e os locais de deposição através da Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), as porcentagens dos elementos constatados são apenas qualitativas 

por serem medidas superficiais da varredura das camadas. Desta maneira, as amostras 

foram levadas novamente ao MEV para que as espessuras das camadas de deposição de 

Au fossem medidas (Figura 5.10, 5.11 e 5.12).  

 

 

 
Figura 5.10 – Medida da espessura da camada de deposição de Au da amostra 3 com 

magnificação de 1,44 vezes (MEV).   
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.11 – Medida da espessura da camada de deposição de Au da amostra 4 com 

magnificação de 700 vezes (MEV).   
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.12 – Medida da espessura da camada de deposição de Au da amostra 5 com 

magnificação de 15,0 vezes (MEV).   
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

A espessura da camada de deposição de Au foi possível de ser visualizada através da 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em apenas três amostras, mesmo após 

todas terem sido cortadas com serra de diamante e todas as suas secções serem 

pesquisadas. Os resultados das massas de deposição destas 3 amostras se apresentam 

nas Tabelas V.2 e V.3, levando em consideração a densidade total do Au (Auρ = 

19g/cm3).  

As equações utilizadas para os cálculos das espessuras das camadas de Au nas amostras 

3, 4 e 5 foram: 

A) De posse das médias das espessuras das camadas de Au das 3 amostras através do 

MEV (Tabela V.2), bem como, da medida da largura e do comprimento das camadas de 

Au em 1 tab de cada uma das amostras de bordas conectoras através de medições com 
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lupa (Tabela V.2), foi possível obter o volume de deposição de Au de 1 tab de 1 borda 

conectora das amostras, aplicando a Equação 5.1 descrita abaixo.  

Equação (5.1) 

. .V e L C  

  

Onde, 

V é o volume da deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora (em cm3x10-4), 

e é a média das medidas das espessuras de 1 tab de 1 borda conectora obtidas nas 

imagens  

do MEV (Figuras 5.10, 5.11 e 5.12) (em µm ou cmx10-4), 

L é a largura da deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora (em cm), obtida com    

lupa, 

C é o comprimento da deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora (em cm), obtido     

com lupa. 

B) De posse do volume da deposição de Au das 3 amostras, foi calculado a massa total 

de deposição de Au em 1 tab de cada uma das três bordas conectoras (Tabela V.2), 

aplicando a Equação 5.2. Assim tem-se,  

Equação (5.2) 

1tabMT VxdAu  

 

Onde, 

1tabMT  é a massa total de deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora (em gx10-4), 

V é o volume da deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora (em cm3x10-4) e 

dAu é a densidade do Au, considerando o uso da densidade total do Au (Auρ = 

19g/cm3). 
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Tabela V.2 – Resultados do MEV, da medida ocular e da massa total de deposição de 

Au em 1 tab. 

*(Auρ = 19g/cm3) 

 

A Tabela V.2 evidencia resultados similares para as amostras 3 e 4. Já para a amostra 5, 

o resultado é muito anômalo. Provavelmente, isto deve ter ocorrido devido aos variados 

métodos de deposição de Au aplicados nas bordas conectoras ao longo dos anos, 

referentes aos avanços tecnológicos nestes procedimentos como relata a Tyco 

Electronics Corporation, 2004. A mesma companhia relata ainda a diminuição gradual 

de metais preciosos ao longo dos anos na sucata. Além disto, a amostra apresenta 

aspecto diferenciado das outras amostras, como pode ser visto na Figura 5.9, de acordo 

com o MEV, desta maneira, a sua escolha foi proposital objetivando ilustrar a 

heterogeneidade das bordas conectoras das placas PCI.  

C) De posse do valor da massa total de deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora  

(em gx10-4) das 3 amostras (Tabela V.2) e do número total de tabs em cada uma das 3 

bordas conectoras (frente e verso) (Tabela V.3), calculou-se a massa total de deposição 

de Au em cada uma das bordas conectoras (amostras 3, 4 e 5) (Tabela V.3), utilizando a 

Equação 5.3, descrita abaixo.  

Equação (5.3) 

1 ( ) 1bordaconectora tabs frenteeverso tabMT NT xMT  

Borda  

contetora 

 

 

Média da espessura 

da camada de Au 

de 1 tab 

MEV 

(µm ou cmx10-4) 

Largura 

de 

1 tab 

(cm) 

Comprimento 

de 

1 tab 

(cm) 

Volume de 

deposição 

de Au  

em 

1 tab 

MEV 

(cm3x10-4) 

Massa total de 

deposição 

de Au  

em 

1 tab 

MEV 

(gx10-4) 

 

Amostra 3 12,756 0,15 0,35 0,670 12,73 

Amostra 4 11,407 0,10 0,50 0,570 10,83 

Amostra 5 0,442 

 

0,10 

 

0,50 

 

0,022 

 

0,42 

Média 

 

Desvio   

padrão (σ) 

 

8,20 

 

 

6,75 

1,2x10-1 

 

 

2,9x10-1 

4,5x10-1 

 

 

8,7x10-1 

0,42x10-1 

 

 

3,5x10-1 

8,0 

 

 

6,6 
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Onde, 

1bordaconectoraMT  é massa total de deposição de Au 1 borda conectoras (frente e                                 

verso), em gx10-4, 

( )tabs frenteeversoNT  é o número total de tabs (deposição de Au) na frente e no 

verso de 1 borda conectora, 

1tabMT é a massa total de deposição de Au em 1 tab de 1 borda conectora  

(em gx10-4). 

 

Tabela V.3 – Massa total de Au em 1 borda conectora (MEV).  

Borda 

conectora 

 

 

Número total de  

tabs em  

1 borda conectora 

(frente e verso) 

 

Massa de desposição 

de Au em  

1 tab 

MEV 

(gx10-4) 

Massa total de  

deposição de Au  

em   

1 borda conectora 

MEV 

(gx10-4) 

 

Amostra 3 120 12,73 1.527,6 

Amostra 4 150 10,83 1.624,5 

Amostra 5 92 

 

0,42 

 
38,64 

Média 

 

1,1x102 8,0 1,064x103 

Desvio 

padrão (σ) 

 

2,9x10 

 

 

 

6,6 8,888x102 

       *(Auρ = 19g/cm3) 

 

Uma fonte de erros e incertezas que pode influenciar os resultados acima descritos pode 

estar relacionada às deformações na deposição de Au como porosidade, deformações, 

descontinuidades e defeitos como pode ser observado nas Figuras 5.2 a 5.9 acima. Isto 

causará erros no uso da densidade total do Au (Auρ = 19g/cm3) para o cálculo da massa 

total de Au presente nas bordas conectoras. 

De posse dos resultados do MEV e da obtenção da massa total de deposição de Au (em 

gx10-4) de cada uma das 3 amostras, e a média (Tabela V.3), as mesmas 3 amostras, em 



143 
 

um total de 8 amostras foram levadas ao ensaio de Espectroscopia de Raios- X (EDX)  

com o mesmo objetivo: a obtenção das espessuras das camadas de deposição de Au de 

todas as 8 amostras, como mostra a Tabela V.4, desde que através da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) foi possível de se obter apenas 3 resultados de amostras 

em um universo de um total de 8 amostras de grupos distintos.   

 

Tabela V.4 – Resultados do EDX da medida da espessura da camada de deposição de 

Au e da espessura da camada total de deposição em 1 tab de cada uma das oito 

amostras. 

Unidade de medida Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

 

 

 

µg/cm2 de Au 

 

5,24 

 

308,20 

 

480,04 

 

100,78 

 

7,75 

 

1010,38 

 

24,18 

 

187,30 

Espessura da 

camada de Au (nm) 

0,065 159,69 250,10 52,78 3,97 518,33 12,53 97,05 

Espessura total 

(nm) 

7795,80 4739,44 5552,89 9460,58 5936,10 3307,13 7933,52 6849,02 

 

Espessura total 

(µm ou cmx10-4) 

 

 

7,80 4,74 5,55 9,46 5,94 3,307 7,94 6,85 

 

 

A Tabela V.4 apresenta a medida direta da espessura da camada de Au de todas as 

amostras, bem como, a espessura total de todos os elementos depositados (EDX). Para 

tanto, foi utilizado o softwear PCEDX que possibilitou a medição de múltiplas camadas 

de composição complexas diretamente. Nota-se que o funcionamento do softwear 

PCEDX constou: o EDX detecta a diferença de energia entre o valor esperado da 

radiação característica do elemento do substrato (neste caso, principalmente o Au) e o 

valor medido pelo equipamento, e, obtida esta diferença foi possível medir a espessura 

da camada.  

Desta maneira, mediante a obtenção destes dados através do EDX (Tabela V.4), bem 

como, da largura (em cm) e do comprimento (em cm) de 1 tab de cada amostra (Tabela 

V.4), as Equações 5.1 e 5.2, mencionadas acima, foram aplicadas nas 8 amostras para a 
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obtenção dos cálculos da massa total de deposição de Au em 1 tab de cada uma das 8 

bordas conectoras (em gx10-4) (Tabela V.5). 

 

Tabela V.5 – Resultados do EDX, da medida ocular e da massa total de deposição de 

Au em 1 tab de cada uma das oito amostras. 

Borda 

conectora 

 

 

Espessura da 

camada de Au 

de 1 tab 

EDX 

(nm) 

Espessura da 

camada de Au 

de 1 tab 

EDX 

(µm ou cmx10-4) 

Largura 

de 1 Tab 

(cm) 

Comprimento de 

1 Tab 

(cm) 

Volume de 

deposição de Au 

em 1 tab 

EDX 

(cm3x10-4) 

Massa total de 

deposição de Au 

em 1 tab 

EDX 

(gx10-4) 

 

Amostra 1 0,065 0,065x103 0,10 0,50 0,00325x103 0,06x103 

Amostra 2 159,69 159,69x103 0,40 0,80 51,101x103 970,92x103 

Amostra 3 

 

250,10 250,10x103 0,15 0,35 13,130x103 249,47x103 

Amostra 4 52,78 52,78x103 0,10 0,50 2,639x103 50,14x103 

Amostra 5 3,97 3,97x103 0,10 0,50 0,198x103 3,76x103 

Amostra 6 518,33 518,33x103 0,20 0,70 72,566x103 1.378,75x103 

Amostra 7 12,53 12,53x103 0,20 0,60 1,504x103 238.07x103 

 

Amostra 8 

 

97,05 

 

 

97,05x103 

 

0,10 

 

0,40 

 

3,882x103 

 

1.843,95x103 

Média 

 

1,4x102 1,4x105 1,7x10-1 5,4x10-1 1,45x105 4,74x106 

Desvio 

padão (σ) 

 

 

 

1,8x102 1,8x105 1,0x10-1 1,5x10-1 1,6x105 4,1x106 

*(Auρ = 19g/cm3) 

 

Na Tabela V.6, nota-se a massa total de deposição de Au de 1 borda conectora (frente e 

verso) de todas as oito amostras a partir dos resultados obtidos pela técnica de EDX, 

calculados utilizando a Equação 5.3 citada acima. As informações necessárias para estes 

cálculos também se encontram na Tabela V.6.  
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Tabela V.6 – Massa total de deposição de Au contido em 1 borda conectora através do 

EDX.   

Borda  

conectora 

 

 

Peso total das 

bordas conectoras 

com Au 

(g) 

Número total de 

tabs 

de 1 borda 

conectora 

(frente e verso) 

 

Massa total de 

deposição de Au em 

1 tab 

EDX 

(gx10-4) 

Massa total de 

deposição de Au em 

1 borda conectora 

EDX 

(gx10-4) 

Amostra 1 79,0 110 0,06x103 6,6x103 

Amostra 2 81,0 20 970,92x103 1.941,840x103 

Amostra 3 41,0 120 249,47x103 29.936,4x103 

Amostra 4 

 

320,0 150 50,14 x103 7,521x103 

Amostra 5 

 

176,5 92 3,76x103 345,92x103 

Amostra 6 

 

338,0 44 1.378,75x103 60.665x103 

Amostra 7 

 

214,5 90 238.07x103 21.426,3x103 

Amostra 8 

  

435,0 140 1.843,95x103 258.153x109 

Média  2,1x102 9,6x10 5,9x105 2,6x103 

Desvio 

padrão (σ) 

1,3x102 4,5x10 7,2x105 2,8x109 

  *(Auρ = 19g/cm3) 

 

Pontua-se que a mesma fonte de erros e incertezas (porosidades, deformações, 

descontinuidades e defeitos) observadas nos ensaios de MEV (Figuras 5.2 a 5.9) na 

determinação da quantidade de Au depositado nas amostras de bordas conectoras 

também se aplicam ao ensaio de EDX. Porosidades, deformações, descontinuidades e 

defeitos são fonte de erros inerentes ao material que já fora previamente descartado. Isto 

causará erros no uso da densidade total do Au (Auρ = 19g/cm3) para o cálculo da massa 

total das bordas conectoras. Além disso, o número de tabs presentes nas bordas 
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conectoras é muito variável, o que retrata a realidade, e ilustra estas medidas anômalas, 

principalmente da amostra 5.  

 

A Tabela V.7 contém os resultados obtidos da massa total de Au depositado em três 

amostras (3, 4 e 5) através do MEV e EDX. Novamente observa-se que este cálculo foi 

possível de ser obtido apenas em 3 amostras através do MEV, sendo então, comparados.  

 

Tabela V.7 – Comparação dos resultados obtidos através do MEV e EDX.   

Bordas conectoras 

 

 

Massa total de deposição de 

Au (MEV) 

 (gx10-4 ) 

Massa total de deposição de 

Au (EDX) 

(gx10-4 ) 

Amostra 3 1.527,6 29.936,4x103 

Amostra 4 1.624,5 7,521x103 

Amostra 5 38.64 345,92x103 

Média  13,93 117,82x103 

*(Auρ = 19g/cm3)   

 

A partir de todos os resultados obtidos, nota-se que as variações das geometrias de 

deposição de Au nas bordas conectoras de placas PCI ocasionam uma determinação não 

muito precisa da massa total de Au depositado tanto através do MEV quanto do EDX.  

Além do mais, a presença de porosidade, deformações, defeitos e descontinuidades nas 

amostras que já foram utilizadas e descartadas, também afetam os resultados dos 

ensaios realizados tanto através do MEV quanto do EDX. 

Estas observações provavelmente sinalizam que tais técnicas talvez sejam relevantes 

para o controle de qualidade na produção de bordas conectoras novas, as quais 

provavelmente não apresentam porosidade, defeitos, deformações e descontinuidades. 

Além do mais, devem-se ressaltar as diferenças e similaridades inerentes às técnicas de 

análises por MEV e EDX tais como: o MEV possibilita a realização in sito de micro-

análise ou mapeamento químico da superfície da amostra em área de 3 a 20nm. No 

EDX, a análise é de maior profundidade, < 5µm.  
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1) Tanto através do EDX, quando utilizado o softwear PCEDX, quanto através do 

MEV, é possível de ser obtido a medida direta da espessura das camadas metálicas 

(incluindo o Au), entretanto, o MEV observa medidas em imagens. Este fato torna o 

resultado impreciso. 

2) A preparação das amostras de bordas conectoras para o EDX foi feita com corte em 

serra Makita, sendo que o MEV não consegue fazer a leitura dos dados utilizando este 

tipo de preparação. Desta maneira, as amostras tiveram que ser cortadas com serra 

diamante e mesmo assim, foi possível de se obter resultados apenas de 3 amostras, em 

um universo de 8.  

3) A técnica de EDX, quando utilizado o software PCEDX, é mais rápida do que a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para a obtenção da espessura da camada 

metálica. Além do mais, o EDX obtém a espessura da camada de deposição de todos os 

metais em uma única análise, bem como, de cada metal separadamente. Já o MEV, 

observa cada elemento separadamente, tendo que ser analisado um a um.   

Neste contexto, o grupo IBM Systems que fabricam bordas conectoras, utilizaram a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e pontuaram que os resultados a deposição 

de Au em bordas conectoras é muito espessa para apresentarem porosidade, não 

apresentando evidências de marcas profundas (Singh et al., 2007). Entretanto, como foi 

observado anteriormente, porosidades foram detectadas em todas as oito amostras 

analisadas. Isto provavelmente deve ter ocorrido porque as amostras pesquisadas pelo 

fabricante eram novas e as amostras analisadas nesta pesquisa foram provenientes de 

resíduo eletrônico (e-waste).  

Ainda, Hemsley (1988) concluiu que a técnica EDX é melhor para a determinação da 

espessura da camada de Au em bordas conectoras advindas de placas PCI (Tyco 

Electronics Corporation, 2004). Desta maneira, desde que os resultados encontrados nas 

duas técnicas propostas nesta pesquisa (MEV e EDX) se mostraram duvidosos para o 

objetivo de determinar a média da quantidade de Au depositado em bordas conectoras 

de placas PCI, devido às variações das geometrias de deposição de Au, à verificação de 

porosidade, deformações, defeitos e descontinuidades inerentes ao material estudado, 

optou-se pelo resultado final do EDX, ou seja, 117,82gx10-1, baseando-se na literatura 

relacionada.  
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Hemsley (1988) também observou que na experiência de produção automatizada da 

primeira geração de bordas conectoras, a distribuição da camada de Au se mostrou 

assimétrica e a distribuição desigual foi detectada em todas as bordas conectoras. Esta 

distribuição irregular de Au resultou em mais de 40% de excesso de material depositado 

objetivando as espessuras especificadas (Tyco Electronics Corporation, 2004). Observa-

se, de acordo com os resultados do MEV na Figura 5.10 a amostra 3, na Figura 5.11 a 

amostra 4 e na Figura 5.12 a amostra 5, que estas apresentaram diferenças de cerca de 

61%, 60% e 71%, respectivamente, quanto a média da maior e da menor quantidade de 

Au depositado.   

Contactos eletrônicos com a espessura de recobrimento de Au entre 0,03 a 2,25µm 

exibem baixa estabilidade na resistência do contato. Espessuras finas de recobrimento 

de Au têm durabilidade mais baixa o que significa que o contato pode suportar menos 

vibrações mecânicas, ciclos de inserções, desgaste, dentre outros, antes que ocorra o 

desgaste da base metálica. Uma vez que a mobilidade da interface do contato ocorre, 

resultando no desgaste da cobertura de Au, a degradação da base do material se inicia 

(Tyco Electronics Corporation, 2004). 

Atualmente, ¾ de micrômetros de Au com Ni sobre a placa trabalham bem (Singh et al., 

2007). Entretanto, não há uma média típica de Au presente na composição do 

fragmento, mesmo que valores são dados como típicos, na verdade, somente 

representam uma certa idade de produção (Hagelüken, Cristian, Umicore Metals 

Refining AG & Co, 2006, Singh et al., 2007). É fato conhecido de que a grossura da 

camada de deposição do Au tem decrescido todo ano, desde que as tecnologias de 

deposição avançam (Singh et al., 2007). Tendo como referência estas informações, 

nota-se que, possivelmente a amostra 5 seja a mais antiga das 3 amostras analisadas 

tanto por EDX quanto por MEV, por apresentar maior deposição de Au nos resultados.  

A média da porcentagem (% em peso) de Au contido nos pinos fundidos e laminados de 

conectores de 1 placa PCI, advinda do ensaio de EDX, pode ser observada na Tabela 

V.8, além da porcentagem (% em peso) de todos elementos presentes.  
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Tabela V.8 – Porcentagem (% em peso) dos elementos dosados em pinos fundidos e 

laminados de 1 placa PCI, analisados por EDX.  

Elementos dosados 

 

Amostra SPBM 

(%) 

Au 0,13 

Cu 82,40 

Zn 9,80 

Sn 3,90 

Pb 0,40 

Ni 1,43 

S 0,22 

I 1,00 

Ag 0,20 

Fe 0,09 

  

 

                             *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                             *SPBM = amostra de pinos fundida e laminada de 2 conectores de 2 placas    

                               PCI.  

 

A partir do resultado do EDX, nota-se 13% de Au encontrado nos pinos de conectores 

de 1 placa PCI.  

B) Placas-mãe  

Observa-se nas Figuras 5.13 e 5.14, a imagem de pinos com aumento de 350 vezes e de 

70 vezes, respectivamente, no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), 

enfatizando a camada de solda de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu na parte superior.  
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Figura 5.13 – Substrato e solda (seta) componentes de um pino por MEV do Centro de 

Microscopia Eletrônica, NanoLab da REDEMAT. Magnificação de 350X.   

 

 

 
Figura 5.14 – Pinos em imagem realizada por MEV do Centro de Microscopia 

Eletrônica, NanoLab da REDEMAT. Magnificação de 70X. 

 

Ainda, através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), foram mapeadas as 

regiões onde cada elemento contido em 1 pino (escolhido aleatoriamente) se localiza 

(Figura 5.15 e 5.16) e suas porcentagens em ordem decrescente (Tabela V.9).  
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Figura 5.15 – Mapeamento das regiões onde se localizam os elementos químicos 

componentes de 1 pino através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do 

Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da REDEMAT. 
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Figura 5.16 – Elementos químicos presentes no pino, cada um com cor individual, 

mostrando a região específica de onde se encontram através da Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da REDEMAT. 
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Tabela V.9 – Resultado do MEV dos elementos contidos (%) em 1 pino em ordem 

decrescente e as principais funções dos elementos químicos mais relevantes nesta 

pesquisa. 

Elemento presente  

em 1 pino   

Porcentagem (%) Função  

O 48,7 – 

Al 19,6 – 

Sn 12,8 Liga de fixação de conectores e slots conectores 

C 9,8 – 

Pb 3,9 Liga de fixação de conectores e slots conectores 

Ni 2,3 Composição do pino  

Cu 1,1 Composição do pino e composição recente da liga de fixação 

de conectores e slots conectores na placa  

 

Ag 0,6 Liga recente de fixação de conectores e slots conectores na 

placa 

 

Au 0,4 Evita a corrosão do substrato que geralmente é de Cu 

Fe 0,2 Composição do pino 

Zn 0,2 Composição do pino e composição recente da liga de fixação 

de conectores e slots conectores na placa  

 

Mg 0,2 – 

Si 

 

0,2 – 

Total 

 

 

100,0 – 

 

 

Todos os elementos que compõem 1 pino e suas porcentagens, em um total de 100,0 %, 

podem ser observados na Tabela V.9. Observa-se que a solda é composta por ligas de 

Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu; estes elementos se encontram em azul na Tabela. O Sn foi 

encontrado em grande porcentagem (12,8%) como constituinte da solda, sendo este, o 

segundo elemento de maior valor comercial após o Au. Já o Pb, considerado elemento 

tóxico, quando em combustão, se apresentou com 3,9%.  

Entretanto, devido à toxicidade do Pb e, consequentemente à proibição de sua aplicação 

em placas-mãe no mercado mundial (Figura 5.17), este tipo de solda de Pb/Sn vem 

sendo substituída pela solda de Sn/Ag/Cu. Provavelmente, este é o motivo da 
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constatação da presença de 0,6% de Ag no pino. Além do mais, o Zn (0,2%) e o Cu 

(1,1%) são um dos elementos constituintes da liga de Sn/Ag/Cu. Somente as soldas 

foram analisadas por EDX e os resultados obtidos serão mostrados no final deste item. 

Notou-se a presença de 0,4% de Au localizada ao longo de todo o pino. 

 

 
Figura 5.17 – Placa-mãe livre de Pb.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A partir da separação das placas-mãe por cores, foram escolhidas aleatoriamente duas 

placas de cada um dos três tipos (verdes, marrons-amareladas e coloridas) com o 

objetivo de classificá-las através de medidas das porcentagens de Au depositados 

utilizando a técnica de Espectroscopia de Raios-X (EDX) (Tabela V.10). Cada tipo de 

amostra de pinos fundidos recebeu codificações abaixo, de acordo com o seu tipo (cor), 

conectores, slots conectores e slots PCI dessoldados, conforme já determinado no 

capítulo anterior, sendo novamente descritas para facilitar o entendimento: 

S2T1MF – amostra de pinos (21,6g) de 2 placas-mãe coloridas: conectores, slots 

conectores e slots PCI, dessoldados em 10 minutos.  

S2T1M – amostra de pinos (3,8g) de 2 placas-mãe coloridas: conectores e slots 

conectores, dessoldados em 5 minutos.  
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S2T2MF – amostra de pinos (32g,0) de 2 placas-mãe verdes: conectores, slots 

conectores e slots PCI, dessoldados em 16 minutos.   

S2T2M – amostra de pinos (3,2g) de 2 placas-mãe verdes: conectores e slots conectores, 

dessoldados em 6 minutos.  

S2T3MF – amostra de pinos (31,9g) de 2 placas-mãe marrons-amareladas: conectores, 

slots conectores e slots PCI, dessoldados em 16 minutos.   

S2T3M – amostra de pinos (3,8g) de 2 placas-mãe marrons-amareladas: conectores e 

slots conectores, dessoldados em 8 minutos.  

Dos slots conectores, conectores e slots PCI dessoldados retirou-se, via rota do 

Fluxograma mostrado na Figura 2.1 do item 2.3, as pontas de solda. Após este 

procedimento, retirou-se manualmente os pinos os quais foram fundidos e laminados.  
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Tabela V.10 – Porcentagens de Au (e dos outros elementos) presente nos pinos de 

diferentes tipos (cores) de placas-mãe com e sem slots PCI (EDX).   

Elementos 

dosados (%) 

S2T1MF 

(coloridas) 

S2T1M 

(coloridas) 

S2T2MF 

(verdes) 

S2T2M 

(verdes) 

S2T3MF 

(marrons-amareladas) 

S2T3M 

(marrons-amareladas) 

 

Au 0,32       0,31      0,10 0,22 0,10 0,40 

Cu 67,73 79,36 66,20  72,77 65,73 81,00 

Sn 11,50       1,05 21,90 1,27 14,00 0,98 

Fe        0,23 0,88 0,25 0,36 0,27 0,19 

Ag 0,04  0,057 0,55   0,023 0,04  0,038 

Pb 3,18       0,48 0,19 0,61 5,10 0,57 

Zn 11,70  15,10 6,23   22,40 9,37 14,50 

Ni 1,80 1,70 1,75 1,33 1,34 1,44 

S 0,61 0,28 0,24 0,52 0,61 0,31 

I 

 

3,74 0,27 2,73 0,27 1,99 0,34 

*Os significados das siglas das amostras se encontram na lista de notações.  

 

Observa-se na Tabela V.10, de acordo com os resultados do EDX, que as placas 

coloridas (0,32%) possuem maior porcentagem de Au do que as placas verdes (0,10%) e 

marrons-amareladas (0,10%).  

Nota-se ainda na Tabela V.10 diferenças acentuadas quanto à porcentagem de deposição 

de Au nos casos das amostras S2T2MF e S2T2M e, mais ainda acentuadas, nos casos 

das amostras S2T3MF e S2T3M. Porém, como na realidade da pratica comercial de 

aquisição destas placas não existe a menor possibilidade de seleção, a média aritmética 

para uso dos valores obtidos foi aplicada, como parâmetro base para os cálculos da 

economicidade de recuperação somente do Au visível contido nos pinos das placas-mãe.  

Como estas placas podem ser revendidas sem os conectores e slots conectores e também 

sem os slots PCI pelo mesmo preço, sendo o consumo de energia na dessoldagem 

diferentes para os dois casos, foram tomadas as médias aritméticas ponderadas para os 

dois casos: com os slots PCI (MF) e sem os slots PCI (M). Assim tem-se:   
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1. Média aritmética ponderada das amostras S2T1MF, S2T2MF e S2T3MF, Equação 

5.4): 

Equação (5.4) 

 
     

% % %

2 1 2 2 2 32 1 2 2 2 3

2 1 2 2 2 3

%
S T MF S T MF S T MFS T MF S T MF S T MF

MF
S T MF S T MF S T MF

Au xM Au xM Au xM
Au

M M M

 
 

 

 

Onde, 

 
%

MF
Au é a porcentagem (%) média total de Au presente nos pinos de conectores, slots 

conectores e slots PCI das placas-mãe verdes, marrons-amareladas e coloridas, 

%

2 1S T MF
Au 
  é a porcentagem (%) média de Au presente nos pinos de conectores, slots 

conectores e slots PCI das placas-mãe coloridas, 

2 1S T MF
M

é a massa dos pinos dos conectores, slots conectores e slots PCI das 

placas-mãe coloridas (em gramas), 

%

2 2S T MF
Au 
  é a porcentagem (%) média de Au presente nos pinos de conectores, slots 

conetores e slots PCI das placas-mãe verdes, 

2 2S T MF
M

é a massa dos  pinos dos conectores, slots conectores e slots PCI das 

placas-mãe verdes (em gramas), 

%

2 3S T MF
Au 
  é a porcentagem (%) média de Au presente nos pinos de conectores slots 

conectores e slots PCI das placas-mãe marrons-amareladas, 

2 3S T MF
M

é a massa dos pinos de conectores slots conectores e slots PCI das 

placas-mãe verdes (em gramas).  
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Desenvolvimento: 

 
0,31% 21,6 0,10% 32,0 0,10% 31,9

%
21,6 32,0 31,9MF

x g x g g
Au

g g g

  
 

 
 

 
6,912% 3,2% 3,19%

%
85,5MF

Au
 

   

 
13,302%

% 0,156%
85,5M

Au    

 

2. Média aritmética ponderada das amostras S2T1M, S2T2M e S2T3M (Equação 5.5): 

Equação (5.5) 

 
     

% % %

2 1 2 2 2 32 1 2 2 2 3

2 1 2 2 2 3

%
S T M S T M S T MS T M S T M S T M

M
S T M S T M S T M

Au xM Au xM Au xM
Au

M M M

 
 

 

 

Onde, 

 
%

M
Au é a porcentagem (%) média total de Au presente nos pinos de conectores e slots 

conectores das placas-mãe verdes, marrons-amareladas e coloridas, 

%

2 1S T M
Au 
   é a porcentagem (%) média de Au presente nos pinos de conectores e slots 

conectores das placas-mãe coloridas, 

2 1S T M
M é a massa dos pinos dos conectores e slots conectores das placas-mãe 

coloridas (em gramas), 

%

2 2S T M
Au 
  é a porcentagem (%) média de Au presente nos pinos de conectores e 

slots conectores das placas-mãe verdes, 
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2 2S T M
M

é a massa dos pinos dos conectores e slots conectores das placas-mãe verdes 

(em gramas), 

%

2 3S T M
Au 
  é a porcentagem (%) média de Au presente nos pinos de conectores e 

slots conectores das placas-mãe marrons-amareladas, 

2 3S T M
M

é a massa dos pinos dos conectores e slots conectores das placas-mãe verdes 

(em gramas).  

 

Desenvolvimento: 

 
0,31% 3,8 0,22% 3,2 0,40% 3,8

%
3,8 3,3 3,8M

x g x g g
Au

g g g

  
 

 
 

 
1,178% 0,704% 1,520%

%
10,8M

Au
 

   

 
3,402%

% 0,315%
10,8M

Au    

 

Assim, tem-se para fins de cálculo do teor de Au presente nos pinos de todos os tipos de 

placas-mãe, a média da porcentagem de Au (Equação 5.6):  

Equação (5.6) 

 
   

%
%

%
2

MFM
PM

Au Au
Au
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Onde, 

 %Au
PM é a porcentagem (%) da média total de Au presente nos pinos de conectores, 

slots conectores e slots PCI de todos os tipos de placas-mãe, 

 
%

M
Au  é a porcentagem (%) média total de Au presente nos pinos de conectores e 

slots conectores das placas-mãe verdes, marrons-amareladas e coloridas, 

 
%

MF
Au é a porcentagem (%) média total de Au presente nos pinos de conectores, slots 

conectores e slots PCI das placas-mãe verdes, marrons-amareladas e coloridas. 

 

Desenvolvimento: 

 
0,315% 0,156%

% 0,2355%
2

PMAu


  

 

As Equações (5.7) e (5.8) referem-se ao desvio padrão (σ): 

Equação (5.7)  

   
%

0,32 0,31 0,10 0,22 0,10 0,40 0,24%Au         

Equação (5.8)  

 
2

1

x x

h


 



 

 

Desenvolvimento: 

2 2 2 2 2 2(0,32 0,24) (0,31 0,24) (0,10 0,24) (0,22 0,24) (0,40 0,24) (0,10 0,24)

6 1




          
 


 

4 40,007765 0,0153 153 10 153 10x x  
 

      

12,5 102 0,125x      
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 % 0,240 0,125Au    

 0,11 % 0,37Au   

Ou seja, calculando somente os pinos dos conectores e slots conectores ou calculando 

os pinos dos conectores, slots conectores e slots PCI, o resultado sempre estará dentro 

da média  0,11 % 0,37Au  .  

Como observado anteriormente, somente as soldas dos pinos foram analisadas após 

terem sido separadas destes. Os elementos contidos nas soldas e suas porcentagens (% 

em peso) podem ser visualizados na Tabela V.11, de acordo com o resultado do EDX.  

 

Tabela V.11 – Porcentagem (%) decrescente dos elementos contidos nas pontas de 

solda, analisados por EDX.  

Elementos dosados das pontas 

de solda 

Porcentagem (%) 

Cu 55,90 

Sn 14,51 

Ag 11,02 

Zn 8,04 

Pb 6,73 

Si 1,63 

Ni 0,25 

K 0,21 

Au 

 

0,026 

 

 

De acordo com os resultados do EDX, a solda é composta principalmente por 55,90% 

de Cu, 14,51% de Sn e 11,02% de Ag. Além disso, 6,73% de Pb foi detectado.         
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C) Placas de celular 

Nota-se na Figura 5.18, o mapeamento de 10 pontos (11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 

21) no substrato de 1 placa de celular, a fim de observar a sua composição química 

através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Nota-se que os espectros 

relacionados se encontram no Anexo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Regiões mapeadas de 1 placa de celular mapeada por MEV.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

Observou-se que em todas as 10 regiões (pontos de 11 a 21), há a presença dos mesmos 

elementos químicos, entretanto em proporções (%) ligeiramente diferentes: oxigênio 

(O), níquel (Ni), carbono (C), ouro (Au) e fósforo (P). As médias de deposição em 

porcentagem (%) destes elementos químicos são: 48,9% de O, 26,24% de Ni, 14,9% de 

C, 8,42% de Au e 2,28% de P.   
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Ainda, nas três regiões de fora do círculo da deposição de Au da placa de celular 

(pontos 22, 23 e 27) que foram mapeadas, apresentaram em suas médias de deposição a 

presença dos mesmos elementos químicos, entretanto em proporções (%) um pouco 

diferentes: oxigênio (O), níquel (Ni), carbono (C), ouro (Au) e fósforo. As em 

porcentagem (%) destes elementos químicos são: 48,1% de O, 27,13% de Ni, 13,8% de 

C, 8,6% de Au e 2,26% de P.  

Outras quatro regiões (pontos 17, 24, 25 e 26) da parte intermediária do círculo, foram 

mapeadas. Observa-se que em todas estas regiões escolhidas há a presença dos 

seguintes elementos químicos: oxigênio (O), carbono (C) e bromo (Br), entretanto, 

especificamente nas regiões 24 e 25 há a presença adicional do cobre (Cu). 

Provavelmente o Cu é o elemento que recobre a placa antes da deposição dos outros 

elementos químicos. As proporções (%) dos elementos químicos encontrados são 

também ligeiramente diferentes, portanto as médias de deposição em porcentagem (%) 

destes elementos químicos são: 68,6% de O, 26,3% de carbono C, 5,3% de Br e por fim, 

em duas regiões como previamente observado, nota-se a presença de uma média de 

0,45% de Cu.  

A partir destes dados, é possível observar que a deposição de materiais no substrato, é 

advinda de uma tecnologia fina que requer alta precisão. Regiões muito próximas, 

menores do que 1mm de distância entre elas, possuem diferentes valores, mesmo que 

pequenos, de porcentagens (%) de deposição. 

A partir destas informações, três placas de celular foram escolhidas visualmente, com as 

siglas S1T1, S1T2 e S1T3 (vide Figura 4.10 do item 4.3 A C) para a obtenção das 

porcentagens dos elementos presentes e das espessuras das camadas de Au depositado 

através do EDX, e posterior classificação.  

Os resultados das porcentagens (% em peso) dos elementos presentes (EDX) são 

mostrados na Tabela V.12.  
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Tabela V.12 – Porcentagem dos elementos presentes (EDX) nas três amostras de placas 

de celular (S1T1, S1T2 e S1T3).  

Elementos dosados (%) S1T1 

 

S1T2 

 

S1T3 

 

Média do teor 

(%) 

Au 2,05 1,81 3,01 2,29 

Cu 52,16 36,78 49,20 46,19 

Zn < 0,01 0,014 0,10 – 

Sn < 0,01 < 0,01 0,17 – 

Pb < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ni 37,77 40,80 31,78 36,78 

Ag 0,012 0,02 0,021 0,017 

Br 

 

< 0,01 14,55 7,68 11,16 

 

 

De acordo com os resultados do EDX da porcentagem (%) de Au presente nas amostras 

de placas de celular, tem-se a média aritmética simples e o seu desvio padrão (σ): 

 
%

1,61 2,97Au   e 0,68  % 

Entretanto, este valor é referente apenas à varredura de uma área quadrada na camada 

superficial das placas. Contando com esta informação, as amostras foram levadas 

novamente ao ensaio de EDX, objetivando a obtenção das medidas diretas das 

espessuras das camadas de deposição de Au.  

Na Tabela V.13 observa-se a espessura da camada de deposição de Au e a espessura 

total da camada de deposição (EDX) das três amostras (S1T1, S1T2 e S1T3). 
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Tabela V.13 – Espessura da camada de deposição de Au das amostras de placas de 

celular (EDX).  

Unidade de medida Amostra (S1T1) Amostra (S1T2) Amostra (S1T3) 

µg/cm2 de Au 41,62 38,17 60,75 

Espessura total de Au (nm) 10281,08 10250,01 9514,9 

Espessura total de Au  

(µm ou cmx10-4) 

 

10,280 10,250 9,514 

 

 

Neste caso, em placas de celular, nenhuma equação foi aplicada, devido à 

impossibilidade de serem obtidas medidas da largura ou do comprimento da deposição 

de Au ou de outros metais de qualquer placa de celular com lupa ou microscópio ótico, 

devido às mais variadas geometrias de deposição, não havendo nenhuma certeza no 

grau de repetição destas. Visto este fato, os resultados diretos das espessuras das 

camadas de deposição de Au das 3 amostras de placas de celular escolhidas, advindos 

do EDX, foram utilizados. Para a obtenção da medida direta da espessura total de Au 

depositado (em nm, µm e cmx10-4) em cada uma das 3 amostras, foi também se utilizou 

o softwear PCEDX.  

Desta maneira, de acordo com os resultados do EDX, a placa de celular S1T1 

apresentou 10,280µm de espessura de deposição de Au, a placa S1T2 possui 10,250µm 

e a placa S2T3 apresentou 9,514µm.  

A média da espessura de Au de espessura de Au visível em placas de celular obtida foi 

de 10,015µm ou 10,015cmx10-4.  

Pela regularidade dos resultados da Tabela V.13, infere-se que a deposição de Au nestas 

placas, conduziu a uma maior probabilidade de resultados condicionados às geometrias 

de deposições. Outro fator observado é que na amostra SIT3, a mais raramente 

encontrada, a espessura da camada de Au é maior. Sendo esta, a mais raramente 

encontrada que (Figura 4.10 do item 4.3 A C) infere-se que esta seja a mais antiga, o 

que está de acordo a literatura (Tyco Electronic Co., 2004).  
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Durante a verificação visual das placas de celular, foi constatado 0,15g de placas sem 

deposição de Au visível, sendo estas exceções, desde que foram advindas de 12,55Kg 

de placas de celular dessoldadas.  

Á partir desta observação, uma das placas sem deposição de Au visível (amostra b), 

escolhida aleatoriamente (Figura 5.19a), foi submetida a análises por MEV e EDX para 

a verificação dos elementos depositados, bem como, outra placa escolhida visualmente 

com o mesmo tipo de geometria de deposição, entretanto apresentando deposição de Au 

visível (amostra a) (Figura 5.19b).          

 

 
Figura 5.19 – Placa de celular com deposição de Au visível (amostra a) e placa de 

celular sem deposição de Au visível (amostra b).  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Observa-se os resultados obtidos advindos do mapeamento da amostra com deposição 

de Au visível (a) através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) nas Figuras 

5.20 e 5.21.  

 

 

a b 
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Figura 5.20 – Mapeamento dos elementos presentes em uma região de deposição de Au 

visível em uma placa de celular (a) escolhida visualmente, por MEV. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.21 – Elementos químicos presentes (cada um com cor individual) em uma 

região de deposição de uma placa de celular apresentando Au visível (a), por MEV. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

Através dos resultados do MEV (Figuras 5.20 e 5.21) foi possível certificar a presença 

de deposição de Au na placa de celular a. Tem-se os resultados (MEV) da outra placa, 

sem deposição de Au visível (b) (Figuras 5.22 e 5.23).  
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Figura 5.22– Mapeamento dos elementos presentes em uma região de deposição, sem 

Au visível em uma placa de celular (b) escolhida visualmente, por MEV. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 
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Figura 5.23 – Elementos químicos presentes (cada um com cor individual) em uma 

região de deposição de uma placa de celular não apresentando Au visível (b), por MEV. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

REDEMAT. 

 

Os resultados do MEV mostraram a presença de carbono (C), enxofre (S), bário (Ba) e 

oxigênio (O) na amostra b, não havendo detectado nenhuma presença de deposição de 

Au.  

Através de análises visuais e através de ensaios por MEV, constatou-se a presença de C 

depositado em placas de celular, substituindo o Au. É fato que ainda há no e-waste 

muito mais placas com deposição visível de Au do que placas com deposição de C, ou 

seja, em 12,55kg de placas de celular dessoldadas, foi catalogado 0,15g (ou cerca de 

1,2%) de placas com deposição visível de C. Entretanto, constatou-se que há 

possivelmente, uma tendência de cada vez mais o Au ser substituído por C na 

manufatura de placas de celular.  

Provavelmente, o C depositado se encontra na forma de grafite, entretanto, não foi 

possível averiguar se está presente em sua forma cristalina ou amorfa utilizando a 

técnica de análise DRX devido ao tempo de pesquisa.  
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Nota-se que pesquisas sobre novos materiais para a substituição de elementos metálicos 

nobres, como o Au, para aplicação em aparelhos eletrônicos têm evoluído com o tempo, 

desta maneira, minimizando ou mesmo cessando a aplicação do Au.  

5.3. Resultados das amostras analisadas por EDX após a segunda etapa de 

operações hidromatealúrgicas 

5.3.1. Bordas conectoras das placas PCI 

Devido ás incertezas encontradas na determinação da quantidade de Au depositado em 

bordas conectoras por MEV e EDX, previamente descritas no item 5.2 A, as mesmas 

oito amostras de bordas conectoras (vide Figura 4.7 do capítulo 4.3 A) foram 

submetidas separadamente, uma a uma, aos processos hidrometalúrgicos de lixiviação 

ácida e separação sólido/liquido (filtração), objetivando uma avaliação mais eficaz da 

quantidade de Au depositada. As amostras foram pesadas antes e depois do 

procedimento hidrometalúrgico. Os resultados podem ser vistos na Tabela V.14. 

 

Tabela V.14 – Pesagem das oito amostras de bordas conectoras antes e depois da de 

serem submetidas aos processos de lixiviação ácida e filtração.  

Amostra de 

borda 

conectora 

 

Peso antes da 

lixiviação ácida 

e filtração  

(g) 

Peso depois da 

lixiviação ácida 

e filtração  

(g) 

 

Peso do Au com 

impurezas  

(g) 

 

Au com 

impurezas  

(%) 

1 4,8 2,8 1,4 58,3 

2 5,3 2,8 1,9 52,8 

3 4,2 2,8 0,8 66,7 

4 4,8 2,8 1,2 58,3 

5 3,8 2,8 0,4 74,7 

6 6,5 2,8 3,1 43,1 

7 4,5 2,8 1,1 62,2 

8 4,4 2,8 1,0 63,6 

Total 38,3 22,4 10,9 58,5 

Média 4,8 2,8 1,4 58,3 

 

           *peso do papel de filtro = 0,60g, foi descartado.  
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Os pesos das amostras de Au com impurezas (g) foram mensurados descontando 0,60g 

de cada papel de filtro, os quais foram descartados ao final dos procedimentos. 

De acordo com os resultados da Tabela V.14, todas as oito amostras apresentaram o 

mesmo peso quanto ao substrato (2,8g) de deposição, entretanto, as quantidades de 

deposições de Au com impurezas apresentaram variações, com média de 1,37g.  

Esta etapa foi realizada antes de que toda a matéria-prima de bordas conectoras fossem 

submetidas às etapas hidrometalúrgicas. Desta maneira, para a análise dos resultados 

gerais quanto à eficiência da recuperação do Au através dos processos 

hidrometalúrgicos propostos nesta pesquisa, será considerado a média de 1,37g de Au 

com impurezas contidos em bordas conectoras.     

Assim, todas as amostras de bordas conectoras foram submetidas às reações 

hidrometalúrgicas, onde a reação que provavelmente ocorreu foi: 

 

     6HNO3 + Au/Cu/outros metais = [Cu/outros metais(NO3)3 +3H2O] + 6NOx + Au  

 

O pH desta solução, < 1 foi medido com fita de medição da marca MACHHEREY-

NAGEL, referência: 921 10, Ph-Fix 0-14. 

As porcentagens, em peso, dos elementos contidos na lixívia (amostra L3) advinda 

dos processos de lixiviação ácida e filtração podem ser vistas na Tabela V.15.  
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Tabela V.15 – Porcentagem (% em peso), em ordem decrescente dos óxidos contidos 

na lixívia (amostra L3) e do Au (ppm) advinda da lixiviação ácida e separação 

sólido/liquido (filtração) das bordas conectoras, analisados por EDX. 

Óxidos dosados Amostra lixívia L3  

(%) 

 

P2O5 9,02 

K2O 7,67 

CuO 2,60 

NiO 0,43 

SO3 0,20 

Al2O3 < 0,01 

PbO < 0,01 

SnO2 < 0,01 

ZnO < 0,01 

Au 

 

< 2,0ppm 

              *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

              *L3 = lixívia que foi descartada após lixiviação ácida e filtração das bordas conectoras das  

                placas PCI.   

 

De acordo com os resultados do EDX, houve a dissolução de somente uma pequena 

porcentagem de Au (< 2,0ppm). Caso houvesse ocorrido uma maior dissolução do Au, o 

material teria que passar novamente pelas etapas de lixiviação ácida e separação 

sólido/liquido (filtração) dos pinos. Desta maneira, concluiu-se que estas operações 

realizadas foram eficazes.  

Observou-se no capítulo anterior que que 9,0g de flocos de Au com impurezas foram 

recuperados e as porcentagens dos elementos presentes podem ser observadas na Tabela 

V.16 através da análise de EDX.  
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Tabela V.16 – Porcentagens (% em peso) dos elementos presentes, em ordem 

decrescente, nas 9,0g de flocos de Au catados e secos advindos da lixiviação ácida e 

separação sólido/liquido (filtração) das bordas conectoras, analisados por EDX. 

Elementos dosados Flocos de Au catados  

(%) 

 

Au 96,00 

W 1,72 

Br 0,97 

Fe 0,34 

Ca 0,22 

Cr 0,19 

Ni 0,15 

SiO2 < 0,10 

P < 0,10 

Sn < 0,01 

Pb < 0,01 

Cu < 0,01 

Ba < 0,01 

K < 0,01 

Ag < 0,01 

Pd < 0,01 

 

                      

 

De acordo com os resultados da tabela V.16, observa-se que 9,0g de flocos de Au 

(secos) foram recuperados já praticamente puros, com cerca de 96% de pureza (ou 

960.000ppm). Desta maneira, não houve a necessidade de prosseguir com as próximas 

etapas hidrometalúrgicas. Assim, os 2,55g flocos Au com impurezas foram fundidos 

(vide item 4.5.5 A 9 do capítulo 4), obtendo-se uma esfera que foi laminada (Figura 

5.24). 
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Figura 5.24 – Lâmina de de Au com impurezas que é o principal produto final a 

recuperação do Au a partir das placas PCI.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

5.3.2. Resultados da mistura dos pinos advindos das placas-mãe e das placas PCI 

A lixívia (amostra L2) foi analisada por EDX e os resultados se encontram na Tabela 

V.17.  

Nota-se que após as etapas de lixiviação ácida e filtração, as lixívias advindas das 

placas-mãe e das placas PCI foram misturadas e posteriormente descartadas. Após 

serem analisadas por EDX, as lixívias contento Au das placas-mãe e das placas PCI 

também foram misturadas porque os pinos possuem exatamente a mesma morfologia e 

também para que fosse procedido um só processo de lixiviação purificante, bem como, 

das outras operações subsequentes à esta.    
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Tabela V.17 – Porcentagem (%) em ordem decrescente dos óxidos dosados e do Au 

(ppm) contidos na lixívia (amostra L2) advinda da lixiviação ácida e separação 

sólido/liquido (filtração) dos pinos, analisados por EDX. 

Óxidos dosados Amostra lixívia L2  

(%) 

 

CuO 4,70 

ZnO 1,90 

PbO 0,12 

SO3 0,11 

SnO2 0,07 

NiO 0,07 

K2O < 0,10 

P2O5 < 0,10 

Al2O3 < 0,10 

Au 

 

< 2,0ppm 

                 *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                     *L2 = lixívia que foi descartada após lixiviação ácida e filtração dos pinos das placas-              

                       mãe e das placas PCI.   

 

De acordo com os resultados do EDX, aqui também houve a dissolução de somente uma 

pequena porção de Au (< 2,0ppm ou < 0,0002%). Caso houvesse ocorrido uma maior 

dissolução do Au, a lixívia L2 teria que passar novamente pelas etapas de lixiviação 

ácida e separação sólido/liquido (filtração). Diante deste fato, verificou-se que estas 

operações foram efetivas.  

Observa-se que os pinos que continham ainda algum resquício de material polimérico 

que não foram possíveis de serem separados, quando submetidos à lixiviação ácida, as 

suas frações poliméricas se derreteram e se transformaram em uma espécie de 

“borracha”, encobrindo os pinos, não sendo possível a continuação do processo de 

recuperação do Au (Figura 5.25).  

A partir deste fato, notou-se que a completa segregação das frações poliméricas de 

conectores e slots conectores, dos pinos, antes de serem submetidos às etapas 

hidrometalúrgicas se faz extremamente necessária (Anexo 1).  
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Figura 5.25 – Frações poliméricas dos pinos “derretida” durante a lixiviação ácida. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A lixívia contendo Au dos pinos advindos das placas-mãe e das placas PCI (amostra 

LARPM) foi analisada por EDX, conforme Tabela V.18.   

 

Tabela V.18 – Elementos contidos (ppm) na lixívia com Au (amostra LARPM) advinda 

da lixiviação ácida e separação sólido/liquido (filtração) dos pinos em ordem 

decrescente, analisados por EDX.  

Elementos dosados Amostra lixívia de Au 

LARPM  

(ppm) 

 

Sn 505 

Ag 80 

Cu 65 

Fe 54 

Au 10 

Cl 8,38% 

 

                 *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                     *LARPM = lixívia contendo Au dos pinos das placas-mãe. 

  

De acordo com os resultados do EDX referente à amostra LARPM, encontrou-se 10ppm 

ou 0,001% de Au.  

A lixívia contendo Au dos pinos advindos das placas PCI (amostra LARPB) também foi 

analisada através do EDX, conforme Tabela V.19.   
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Tabela V.19 – Elementos contidos (ppm) na lixívia com Au (amostra LARPB) advinda 

da lixiviação ácida e separação sólido/liquido (filtração) dos pinos em ordem 

decrescente, analisados por EDX.  

Elementos dosados Amostra lixívia de Au 

LARPB 

(ppm) 

 

Fe 283 

Sn 100 

Ag 93 

Cu 25 

Au 190 

Cl 25,32% 

 

                           *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                                 *LARPB = lixívia contendo Au dos pinos das placas PCI.  

 

De acordo com os resultados do EDX referente à amostra LARPB, encontrou-se 

190ppm de Au ou 0,19%.  

Desde que previamente foi encontrada uma média (%) de Au depositado nos pinos das 

placas-mãe em uma faixa muito ampla, entre  0,11 % 0,37Au   e, obtendo-se uma 

média de 13% de Au depositado nos pinos das placas PCI e, ainda, na Tabela V.219  

obteve-se 190ppm de Au (ou 0,019%), optou-se pela consideração do valor 10ppm 

(Tablela V.18) de Au presente nos pinos obtidos a partir do resultado do EDX para a 

análise do resultado final quanto à eficiência da recuperação do Au, baseando-se na 

literatura. Isto se deu devido às incertezas quanto à determinação da quantidade de Au, 

anteriormente descritas.  

5.3.3. Placas de celular 

A lixívia (amostra L1) foi analisada por EDX, de acordo com a Tabela V.20.  
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Tabela V.20 – Porcentagem em ordem decrescente dos óxidos e do Au contido (ppm) 

na lixívia (amostra L1) advinda da lixiviação ácida e separação sólido/liquido (filtração) 

das placas de celular, analisados por EDX. 

Óxidos dosados Amostra lixívia L1  

(%) 

 

CuO 7,50 

K2O 3,20 

P2O5 3,18 

Al2O3 1,04 

NiO 0,31 

PbO 0,23 

SO3 0,21 

SnO2 0,07 

ZnO < 0,01 

Au < 2,0ppm 

 

                 *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                    *L1 = lixívia que foi descartada após lixiviação ácida e filtração das placas de celular. 

 

De acordo com os resultados do EDX, também houve a dissolução de somente uma 

pequena parte de Au (< 2,0ppm ou < 0,0002%). Caso houvesse ocorrido uma maior 

dissolução do Au, o material teria que passar novamente pela etapa de lixiviação ácida e 

separação sólido/liquido (filtração) dos pinos. A partir deste dado, observou-se a 

eficácia destas operações.  

Durante a filtração, houve a formação de uma massa cinza clara sólida (lixívia, amostra 

LARCPC), come previamente observado no capítulo anterior. Isto provavelmente 

ocorreu mediante a adição de monofosfato de potássio em pó (K3PO4) utilizado como 

floculante e ácido cítrico em pó (H3C6O5) utilizado como dispersante, que talvez tenham 

reagido com os outros metais contidos. 

A lixívia contendo Au (amostra LARPC) também foi analisada através do EDX, Tabela 

V.21. 
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Tabela V.21 – Elementos presentes na lixívia contendo Au (amostra LARPC) advinda 

da lixiviação ácida e separação sólido/liquido (filtração) das placas de celular em ordem 

decrescente (ppm), analisados por EDX. 

Elementos dosados Amostra lixívia de Au 

LARPC  

(ppm) 

 

Sn 5.526 

Ag 230 

Cu 217 

Fe 164 

Au 180 

                                    Cl                    16,48% 

 

                 *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                    *LARPC = lixívia contendo Au, após lixiviação ácida e filtração das placas de celular.  

 

De acordo com os resultados do EDX referente à amostra LARPC, encontrou-se 

180ppm ou 0,018% de Au.  

Observa-se que a média de Au visível em placas de celular obtida no anteriormente foi 

de 10,015µm ou 10,015cmx10-4.  

Frente a estes resultados, considerou-se o resultado do EDX de 180ppm (0,018%) de Au 

contido em placas de celular para a análise do resultado final quanto à eficiência da 

recuperação do Au em placas de celular. Esta medida foi tomada para que fosse seguido 

um padrão, além de evitar as incertezas previamente observadas. 

5.3.4. Solução do tanque contentor após lixiviações ácidas 

Durante a reação, o NOx que foi exaurido até o tanque contentor de gases contendo 

água, sendo abatido e formando HNO3 foi analisado por EDX, conforme Tabela V.22.  
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Tabela V.22 – Porcentagem (%) por EDX dos elementos presentes na solução formada 

no tanque contentor de gases, em ordem decrescente.  

Elementos dosados Solução formada no tanque 

contentor  

(ppm) 

 

Sn 560 

Fe 80 

Zn 80 

Cu  78 

Au 

 

 

_ 

                    *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

  

Observa-se a presença de 78ppm de Cu de acordo com o resultado do EDX. Digno de 

nota é a presença de elementos provenientes da solda, particularmente Cu (0,0078%), e 

Sn (0,0560%), e a ausência de Au, novamente conferido a eficiência da lixiviação ácida 

seguida da filtração.   

Constatou-se experimentalmente que o Pb e o Sn são espécies que dificultam a 

recuperação do Au durante os processos hidrometalúrgicos, portanto, concluiu-se que é 

muito importante fazer o corte das pontas de solda antes dos pinos serem retirados dos 

conectores e slots conectores. 

5.3.5. Ácidos e H20 utilizada 

Este ensaio foi realizado para o entendimento de possíveis contaminações advindas 

dos ácidos e da água utilizada.  

Os principais elementos (ppm) contidos no ácido nítrico comercial e no ácido 

clorídrico comercial utilizados foram analisados por EDX, como pode ser observado 

na Tabela V.23, bem como, os principais elementos (ppm) contidos na água utilizada, 

oriunda de caixa d’água.  
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Tabela V.23 – Dosagem dos principais elementos contidos no ácido nítrico comercial e 

ácido clorídrico comercial adquiridos e na água utilizados, analisados por EDX.  

 

Elementos 

dosados  

 

Ácido nítrico  

comercial 

(ppm) 

 

Ácido clorídrico 

comercial 

(ppm) 

Água utilizada 

(ppm) 

Au – – – 

Sn – < 1 – 

Fe  40 70 21 

            Cu 30 50 15 

Cl (%) < 0,01 36,0 < 0,01 

 

 

                *A cidade de BH é servida de água da COPASA.   

              *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

 

De acordo com os resultados da Tabela V.23, constatou-se a presença, ainda que em 

ppm, do Fe e do Cu tanto no ácido clorídrico comercial (solução aquosa de cloreto de 

hidrogênio), quanto no ácido nítrico comercial, que podem ser fontes de 

contaminações do Au. Ou seja, um total de 131ppm ou 0,0131%) de Fe e de 95ppm 

(ou 0,0095%) de Cu.  

O tipo comercial foi escolhido devido ao preço destes ácidos serem mais baratos do 

que ácidos P.A., sendo a sua utilização apropriada para o caso do e-waste. O uso de 

água deionizada, destilada e/ou desmineralizada foi considerado inapropriado para a 

proposta desta pesquisa.  

A utilização da água é atualmente um assunto muito importante em todos os tipos de 

processos. Os cálculos de sua utilização são chamados mundialmente de foot print. 

Foram utilizados 1.000L de água apenas em todas as etapas dos processos realizados, 

incluindo a limpeza das vidrarias.  

5.3.6. Lixiviação purificante dos produtos advindos dos pinos (placas-mãe e placas 

PCI) e das placas de celular 

A filtração da água régia com a mistura das lixívias LARPB, LARPM e LARPC foi 

imediata. A reação que provavelmente ocorreu foi:   

                                       HNO3+3HCl=NOCl+2H2O+Cl2 



183 
 

Após o término desta operação, a amostra L4, foi analisada através do EDX, conforme a 

Tabela V.24.   

 

Tabela V.24 – Elementos presentes na lixívia contendo Au (amostra L4) advinda da 

lixiviação purificante dos produtos advindos dos pinos (placas-mãe e placas PCI) e das 

placas de celular (ppm) em ordem decrescente, analisados por EDX. 

Elementos dosados Amostra lixívia de Au  

L4  

(ppm) 

 

Sn 3.773 

Fe 263 

Ag 210 

Cu 181 

Au 140 

Cl 16,95 

 

                 *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                    *L4 = lixívia contendo Au após operação com água régia dos produtos que foram   

                      misturados, advindos das lixiviações ácidas e filtrações dos pinos (placas-mãe e placas PCI)   

                      e das placas de celular.  

 

De acordo com os resultados do EDX referente à mistura de todas as lixívias contendo 

Au (amostra L4) advinda da lixiviação purificante dos produtos advindos dos pinos 

(placas-mãe e placas PCI) e das placas de celular, encontrou-se 140ppm ou 0,014% de 

Au.  

Entretanto, os resultados da lixívia L4 (140ppm ou 0,014%) deveria ser o somatório das 

lixívias LARPM, LARPB e LARPC (380ppm ou 0,018%), mas os resultados se diferem 

em uma diminuição de 200ppm (ou 0,02%) na amostra. Desta maneira, observou-se que 

houve uma perda de cerca de 37% de Au (ppm) nesta operação. Talvez isto ocorreu 

devido à contaminação do Au por Sn que provavelmente interfere na quantidade de Au 

depositada durante o ensaio, diminuindo esta porcentagem.  

5.3.7. Operações de extração com solvente (MIBK) e separação Fase Leve 

(FL)/Fase Pesada (FP) 

Após a aplicação da extração com o solvente orgânico MIBIK, houve a formação e a 

separação de duas fases distintas: a Fase Leve (L7) e a Fase Pesada (L5), onde uma 



184 
 

amostra de cada foi analisada através do EDX, como previamente descrito no capítulo 

anterior. Os resultados podem ser observados na Tabela V.25. 

 

Tabela V.25 – Elementos contidos na Fase Pesada (amostra L5) e Fase Leve (amostra 

L7) advindas das operações de extração com solvente (MIBK) e de Separação Fase 

Leve (FL)/Fase Pesada (FP) dos pinos (placas-mãe e placas PCI) e das placas de celular 

(ppm), analisados por EDX. 

Elementos dosados Amostra lixívia 

L5  

(ppm) 

 

Amostra lixívia  

L7  

(ppm) 

 

Sn 2.782 780 

Fe < 1 256 

Ag 211 58 

Cu 184 15 

Au < 1 220 

   

                    *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                 *L5 = ou Fase Pesada (FL) após a operação de extração com solvente, solução esverdeada.  

                     *L7 = ou Faze Leve (FL) após a operação de extração com solvente, solução amarela.  

 

De acordo com os resultados do EDX, a Fase Pesada (lixívia L5) apresentou traços 

pouco significativos de Au (<1) como era esperado e a Fase Leve (lixívia 7) contendo 

toda a porção de Au de 220ppm. Caso houvesse ocorrido a presença de uma maior 

parcela de Au na Fase Pesada, esta lixívia teria que passar novamente pelas etapas de 

extração com solvente (MIBK) e separação Fase Leve (FL)/Fase Pesada (FP) para a 

separação do Au. Desta maneira, esta operação, neste contexto, se mostrou eficaz.  

A provável reação de extração, fora do equilíbrio, que ocorreu foi: 

HO-C2H5-O-C6H12-O-C4H7 + HAuCl4 = HO-C2H5-O-C6H12-O-C4H6Au + cloretos  

 

Observa-se que na etapa anterior de lixiviação purificante dos produtos advindos dos 

pinos das placas-mãe (LARPM), dos pinos das placas PCI (LARPB) e das placas de 

celular (LARPC), a obtenção de 140ppm (0,014%) de concentração de Au contido na 

lixívia L4. Após as etapas de extração com solvente (MIBK) e Separação Fase Leve 
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(FL)/Fase Pesada (FP), houve um aumento satisfatório na concentração do Au para 

220ppm ou 0,022%.  

Observou-se que houve também a diminuição da concentração de Sn, de 3.773ppm para 

2.782ppm, a diminuição significante da concentração do Fe, de 263ppm para < 1, o 

aumento muito pequeno da concentração da Ag de 210ppm para 211ppm e do Cu de 

181ppm para 184ppm. Talvez o aumento na concentração da Ag e do Cu tenham 

desobstruído a concentração do Au, elevando-a para 220ppm.   

Entretanto, houve a contaminação da lixívia L7, principalmente pelo Sn e pelo Fe. 

Alguns fatores foram observados referentes a tais estas contaminações:   

(1) O mais provável é que estas contaminações por Fe e Sn foram advindas das placas 

de celular. Talvez isto tenha ocorrido porque placas de celular já dessoldadas, com a 

presença de outros metais além do Au, foram cortadas e colocadas diretamente no ácido 

na etapa de lixiviação ácida. A partir desta análise, pontua-se que provavelmente, 

somente as partes contendo Au visível deveriam terem sido cortadas e submetidas à 

primeira etapa de lixiviação ácida, o que é uma tarefa bastante complexa, devido a 

localizações mais variadas de deposição de Au em placas de celular. 

 

(2) A proporção ideal do solvente orgânico MIBK não foi aplicada para a separação do 

Fe e do Sn que são contaminantes do Au porque não há na literatura relacionada. Desta 

maneira, para este propósito, pesquisas futuras neste âmbito serão necessárias.  

 

(3) Constatou-se a presença dos metais Fe e Cu tanto no ácido clorídrico comercial, 

quanto no ácido nítrico comercial, que são fontes de contaminações do Au. Ou seja, 

um total de 131ppm de Fe e de 95ppm de Cu, como previamente observado. 

5.3.8. Lavagem, reextração do Au e filtração  

Na etapa, cerca de 3,8L de Fase Leve (FL) – lixívia L7 ou solução cloroáurica 

(HAuCl4), foi enviada para a operação de lavagem onde ocorreu a tentativa de retirada 

das impurezas metálicas advindas das operações anteriores, seguida da operação de 

remoção do Au através de da adição de ácido clorídrico diluído (HCl).  
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Na reextração, o Au com impurezas foi precipitado com soda cáustica (hidróxido de 

sódio – NaOH). O Au contido na FL precipitou na forma de um pó marrom/preto, ou 

hidróxido áurico ou hidróxido de Au - Au(OH)3.  

Após a lavagem, a amostra de hidróxido áurico ou hidróxido de Au - Au(OH)3 ou 

amostra FLLavada foi analisada por EDX, de acordo com a Tabela V.26. 

Tabela V.26 – Elementos contidos (ppm) no hidróxido de Au - Au(OH)3 ou amostra 

FLLavada, analisado por EDX. 

Elementos dosados FLLavada 

(ppm) 

 

Au 252 

Fe 463 

Sn 622 

Cu 12 

Ag 

 

_ 

                    *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

                 *FLavada = amostra FL lavada com HCl diluído.  

 

De acordo com o resultado do EDX, o hidróxido de Au - Au(OH)3, mesmo após ter 

passado por todas as etapas de purificação do Au acima descritas, ainda continha 

impurezas.  

Observa-se que a maior porção de tais impurezas, como o Fe e o Sn, deveriam ter sido 

separadas do Au na etapa de Extração com Solvente (MIBK). Como anteriormente 

referido, um estudo quanto à proporção ideal de solvente orgânico MIBK para a 

separação do Fe e outros metais contaminantes do Au deve ser realizado.  

A Fase Pesada (FP) também foi enviada para a etapa de reextração, onde não houve 

nenhuma precipitação do Au com impurezas, de acordo com os resultados do EDX.  

Após a reextração do Au, e a filtração do precipitado, a amostra foi analisada através do 

EDX, Tabela V.27. 
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Tabela V.27 – Porcentagem (%) dos hidróxidos contidos, em ordem decrescente, no 

hidróxido de Au - Au(OH)3 após a precipitação e a filtração, analisados por EDX.  

Elementos dosados 

 

Precipitado de hidróxidos  

(%) 

Sn(OH)2 44,57 

Fe(OH)2 32,70 

Au(OH)2 20,25 

Ag(OH)2 0,82 

Ni(OH)2 0,63 

ZnOH 0,37 

CuOH 0,25 

BrOH 0,23 

Cr(OH)2 

 

0,19 

 

                   *Resultados obtidos no laboratório do CDTN, conforme Anexo 2.  

 

Desta maneira, o produto final dos pinos (das placas-mãe e das placas PCI), juntamente 

com o produto final das placas de celular foi 7,69g de Au com impurezas, na forma de 

pó marrom/preto ou hidróxido áurico, ou hidróxido de Au - Au(OH)3, contendo 252ppm 

(0,025%) de Au.  

Isto significa que 1,94g (25,2%) das 7,69g de hidróxido de Au - Au(OH)3 é somente Au.  

5.3.9. O Au recuperado dos pinos (placas-mãe e placas PCI) e das placas de celular 

Houve a recuperação de um total de 10,37g de Au com impurezas (Figura 5.26).  
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Figura 5.26 – Total de 10,37g de Au com impurezas.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A Tabela V.28 expõe a porcentagem (%) de Au descrita na literatura, bem como, a 

porcentagem de Au encontrada tanto nas classificações das matérias-primas realizadas 

nesta pesquisa como o Au recuperado de fato.  
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Tabela V.28 – Porcentagem (%) de Au descrita na literatura e a encontrada nesta 

pesquisa.  

                                      Porcentagem (%) de Au 

 

 

Tipo de e-waste Literatura 

(Tabela I.1)  

 

                                     Pesquisa 

         (em relação às partes ricas em Au visível) 

 

 

 

_ Em relação à 

matéria-prima total 

Classificação Resultados após 

lixiviação ácida e 

filtração 

 

Resultado final 

Placas PCI 566ppm  

0,0566%  

 

117,82gx10-1 960 000ppm 

96,0% 

Flocos de Au 

960 000ppm 

96,0% 

Placas-mãe  16ppm  

0,0016% 

 

 0,11 % 0,37Au   10ppm  

0,001%  

Hidróxido de Au 

- Au(OH)3 

 

252ppm  

0,025% 

Placas de 

celular 

350ppm 

0,035% 

10,015µm 

ou 

10,015cmx10-4 

 

180ppm 

0,018% 

 

Placas-mãe + 

placas de 

celular 

366ppm 

0,0366% 

 

_ 190ppm 

0,019% 

 

 

 

A partir das informações contidas na Tabela V.28, observa-se que os resultados 

encontrados nesta pesquisa, não foram muito distantes dos dados obtidos na literatura; 

ainda que na literatura, não é especificado as partes do e-waste ricas em Au que foram 

contempladas.    

Neste capítulo, foram observados os resultados obtidos referentes aos produtos das 

matérias-primas pesquisadas segundo a metodologia geral que foi apresentada no 

capítulo 2, item 2.3, Figura 2.1.  

Mais especificamente, os resultados das 2 etapas das operações foram apresentados, 

detalhadamente, onde a recuperação de Au das bordas conectoras das placas PCI se 

mostrou efetiva, entretanto, referente à recuperação do Au dos pinos (das placas-mãe e 
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placas PCI) e placas de celular, se mostraram aquém do esperado devido à uma gama de 

motivos que foram previamente discutidos.  

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados relacionado à economicidade 

destes processos que foram aplicados.  
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Capítulo 6: Mineração aurífera tradicional x mineração urbana (recuperação do Au 

a partir do e-waste) – economicidade e sustentabilidade 

6.1. Introdução 

Neste capítulo, em um primeiro momento, serão discutidas as desvantagens da mineração 

aurífera tradicional em contrapartida com as vantagens do novo conceito de mineração 

sustentável, ou seja, a mineração urbana que é a recuperação de Au e de outros metais 

advindos do e-waste. Em uma segunda etapa, os resultados da economicidade da 

recuperação do Au após a aplicação da rota tecnológica proposta (vide Capítulo 2, item 

2.3, Figura 2.1) serão apresentados e avaliados, sendo este, um dos principais objetivos 

proposto desta Tese. Após estes passos, a Logística Reversa (LR) será citada, além de 

algumas sugestões para a aplicação do produto (Au com impurezas e hidróxido áurico) e 

dos sub produtos advindos do tratamento do e-waste.  

Existem inúmeros trabalhos científicos sobre a recuperação de Au advindo do e-waste, 

mas nenhum deles detalha, de fato, a segregação de suas matérias-primas e materiais, 

expondo a parte econômica do(s) processo(s). Desta maneira, este trabalho tem como 

objetivo principal a avaliação da economicidade da recuperação do Au visível de 

componentes de placas PCI, placas-mãe e placas de celular, em uma tentativa de enfatizar 

a grande variedade e importância de tantos materiais de alto valor agregado contidos 

nestes tipos de e-waste. Objetivou-se também incentivar pesquisas futuras nesta área e 

uma possível conscientização das empresas relacionadas, bem como do governo 

brasileiro, provocando reflexões quanto às ações futuras apropriadas e adequadas 

aplicáveis a este importante assunto em contexto.   

6.2. Mineração aurífera tradicional no Estado de Minas Gerais, Brasil x o novo 

conceito de mineração urbana (recuperação de Au a partir do e-waste)  

A) A mineração aurífera tradicional 

O setor de mineração sempre teve um papel importante na história do Brasil; parte do seu 

desenvolvimento se atribuiu às minas e ao ciclo do Au. O Estado de Minas Gerais (MG), 

devido à mineração, tornou-se o centro econômico da colônia na primeira metade do 

século XVIII, destacando-se hoje por ser o principal produtor de minerais metálicos e 

não-metálicos do país, explorando grandes reservas de minério de ferro, fosfato, calcário, 

rochas ornamentais, Au, Zn, Nb, U e Al (disponível em <http://citra.com.br/a-mineracao-

http://citra.com.br/exportacao-2/
http://citra.com.br/a-mineracao-em-minas-gerais/
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em-minas-gerais/>). A história e as tradições do Estado de Minas Gerais estão fortemente 

ligadas à atividade mineradora e às suas enormes reservas minerais. Afinal, o Estado 

extrai mais de 160 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e responde por 29% 

de toda a produção mineral do país, por 53% da produção de minerais metálicos e por 

cerca de 50% de todo o Au produzido no Brasil (disponível em 

<http://www.codemig.com.br/site/content/parcerias/mineracao_geologia.asp?id=17>) - 

site do Governo de Minas Gerais). As lavras encontradas nas Minas Gerais configuraram 

a maior descoberta de Au registrada no planeta até então (disponível em 

<http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/corrida-ouro-minas-gerais-

433563.shtmlhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_minera%C3%A7%C3%

A3o_no_Brasil>).  

Como observado anteriormente, crescente ao longo de toda sua história e até no próprio 

nome do Estado, a mineração ainda é uma das atividades econômicas mais importantes 

de Minas Gerais onde, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), há hoje mais 

de 300 minas em operação, incluindo 57 das 200 maiores do país (disponível em 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,mineracao-ainda-e-destaque-

na-economia-de-minas-gerais,170090,0.htm>). Atualmente, a mineração e a siderurgia 

concentram cerca de 90% do valor dos investimentos anunciados entre 2009 e 2010 para 

MG. O elevado número de pontos de extração faz de Minas o responsável por 53% dos 

metais metálicos extraídos no país, de acordo com o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) o qual alcançou R$ 144,8 bilhões em 2011, o equivalente a 4,1% do 

Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. Ainda, segundo o DNPM, a mineração "beneficia-

se” do crescente consumo global dos commodities minerais, mesmo após a recessão 

global iniciada em 2009. As exportações de bens minerais primários do Estado de Minas 

Gerais, em 2012, representaram 46,5% do total exportado pelo país, em um total de 

R$38,6 bilhões. De acordo com o Ibram, o resultado mineiro também foi responsável por 

56,6% dos R$ 29,5 bilhões de saldo da balança comercial brasileira em 2012 (disponível 

em <http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/minas-gerais-e-as-mineradoras>). 

A valorização das cotações do Au observada a partir de 2001 atraiu para o Brasil um 

grande interesse no investimento em pesquisa mineral e em novos projetos desse metal 

precioso. Em setembro de 2009, a onça do Au atingia uma cotação nominal recorde de 

USD$1.895. Já em 2001, a menor cotação foi de cerca de USD$256, logo diversas 

http://citra.com.br/a-mineracao-em-minas-gerais/
http://www.codemig.com.br/site/content/parcerias/mineracao_geologia.asp?id=17
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/corrida-ouro-minas-gerais-433563.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/corrida-ouro-minas-gerais-433563.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_minera%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_minera%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,mineracao-ainda-e-destaque-na-economia-de-minas-gerais,170090,0.htm%3e)
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,mineracao-ainda-e-destaque-na-economia-de-minas-gerais,170090,0.htm%3e)
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/minas-gerais-e-as-mineradoras
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empresas adotaram estratégias bem sucedidas de fusão e/ou aquisição de minas 

desativadas ou de títulos minerários, destacando-se a Yamana Gold, Kinross, Jaguar 

Mining e Luna Gold, com vários projetos em fase produtiva atualmente. Conforme o 

gráfico abaixo (Figura 6.1a e b), a indústria de mineração de Au tinha sido bastante 

onerada pelas baixas cotações, com diversas minas com margens negativas entre 1997 e 

2001, levando ao encerramento de sua produção por todo o mundo (disponível em 

<http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/>). 

Em 2001, a produção de Au do Brasil era de 51.867kg, baixando para 41.154kg em 2005; 

em 2012 atingiu os 66.732kg. Neste mesmo período, as exportações anuais de Au foram 

de US$227 milhões para US$2.664 milhões de dólares! Vide Figura 6.1a e b contendo 

gráficos da cotação do Au (1974 a 28/10/13) (disponível em 

<http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/
http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/
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                                                                                                            (a) 

 
                                                                                                                           (b)              

Figura 6.1. (a) e (b) – gráficos da cotação do Au (1974 a 28/10/13). 
Fonte: http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/ 

http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/


195 
 

Uma série de fatores impacta nos custos e nas cotações do Au: reposição de reservas 

geológicas, escassez de projetos, restrições de infraestrutura e energia, pressões de custo 

de produção, aumento dos riscos associados ao setor mineral, custos ambientais e de 

relação com as comunidades, pressão de compra de Au pelos bancos centrais, qualidade 

das reservas e sua respectiva complexidade, aumento dos custos de beneficiamento (Au 

sulfetado), diversificação dos ativos financeiros nos países emergentes, políticas 

monetárias (principalmente a dos USA), situações de crise mundial e local, inflação local 

e mundial, contratos futuros de compra/venda do Au, consumo industrial de jóias e da 

indústria eletrônica e vendas do Fundo Monetário Internacional (FMI). O aumento 

mundial da população, a recomposição de reservas pelos bancos centrais e o consumo de 

Au dos países emergentes são outros fatores a considerar na elevação do consumo do 

metal (disponível em <http://inthemine.com.br/site/index.php/evolucao-da-mineracao-

de-ouro-no-brasil/>). 

Em Julho de 2013, o diretor de Segurança e Desenvolvimento Sustentável da Unidade 

Níquel da Anglo-American, chamado de engenheiro da sustentabilidade, trouxe a 

sapiência de incorporar a cultura do setor quanto à sua especialidade: a sustentabilidade 

da operação, em todos os seus aspectos. Ainda, o diretor observa que o conceito “Zero 

Lesão” referente ao processo de mineração do Au vem do inglês “zero harm” e é bem 

mais amplo do que segurança. Mesmo porque a mineração tem alto grau de risco e nunca 

se atinge um patamar confortável. A prevenção é a única forma efetiva de se trabalhar. 

Para minimizar pontos críticos, quanto ao impacto nas áreas mineradas da Anglo 

American, foram traçados vários estudos com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), principalmente em 

relação à re-vegetação. Em cumprimento com a legislação de compensação ambiental, 

em 2011, a companhia destinou R$35 milhões, relativos ao pagamento de 0,5% da taxa 

de compensação (referente ao faturamento total obtido), para a preservação de unidades 

de conservação no entorno do Barro Alto e da Niquelândia, definidas em conjunto com a 

Secretaria do Meio Ambiente de Goiás. Também foram realizados levantamentos 

sistemáticos para enriquecer o conhecimento sobre esse bioma. Além disso, a presença 

de espécies ameaçadas também vem sendo monitorada. A visão negativa com relação à 

mineração ainda existe e muitas empresas contribuem para isso. A atividade mineral 

realmente causa impactos. Diversos produtos são feitos à base de recursos minerais, como 

http://inthemine.com.br/site/index.php/evolucao-da-mineracao-de-ouro-no-brasil/
http://inthemine.com.br/site/index.php/evolucao-da-mineracao-de-ouro-no-brasil/
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os eletroeletrônicos (disponível em <http://inthemine.com.br/site/index.php/o-

engenheiro-da-sustentabilidade-2/>).   

A maioria das fontes de bateamento do Au estão esgotadas no momento, portanto, 

atualmente a maior parte do Au mundial é extraído a partir do minério por mineradoras. 

Alguns destes processos de extração do Au causam preocupações ambientais; a maioria 

destes envolvem a extração por cianeto. John Stewart Mac Arthur foi o primeiro a aplicar 

o processo de extração do Au por cianeto, em 1887, em Glasgow na Inglaterra. Entretanto, 

existem altos riscos da utilização do cianeto em grande escala (disponível em 

<www.webelements.com>). 

B) A mineração urbana a partir do e-waste 

De acordo com Azevedo et al., 2012 o Portal Eco Desenvolvimento, em 2012, observou 

que os riscos ambientais que ocorrem da geração de resíduos na mineração para a 

obtenção de metais in-natura são altos e que, portanto, a adoção que estimule a 

reciclagem destes metais gerará ganhos ambientais e econômicos. Cui et al., 2003, pontua 

que “a utilização de materiais reciclados, ao invés de materiais virgens resulta em 

significante armazenamento de energia, de acordo com a Agência Americana de Proteção 

Ambiental” (EPA – The US Environmental Protection Agency). 

No Seminário Internacional sobre Rejeitos Eletroeletrônicos, em Belo Horizonte, 2011, 

o Instituto Tecnológico da Suíça (EMPA) mostrou que os constituintes do e-waste, como 

o plástico e o ferro, dominam o peso, enquanto os metais preciosos, como o Cu, a Ag e o 

Au, dominam o valor econômico no mercado. Segundo a ONU, 320 toneladas de Au são 

empregados  na produção de celulares e equipamentos de informática  por ano em todo 

mundo (disponível em <http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>). O 

EMPA diagnosticou que na mineração urbana, através simplesmente da reciclagem do e-

waste, pode ser recuperado milhões em dinheiro. Quanto maior for a porção de e-waste, 

mais barata fica a sua reciclagem. Calderone, observou que a reciclagem do e-waste 

poderia render R$18 bilhões de reais por ano para o Brasil (disponível em <http://www.e-

lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>).  

 

http://inthemine.com.br/site/index.php/o-engenheiro-da-sustentabilidade-2/
http://inthemine.com.br/site/index.php/o-engenheiro-da-sustentabilidade-2/
http://www.webelements.com/
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
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De acordo com dados da literatura, em 5 toneladas de e-waste pode-se recuperar uma 

quantidade de Au equivalente ao tirado de 60ton de minério aurífero (Tabela I.1 do 

capítulo 1.1). Ainda, em 1 tonelada de e-waste, consegue-se uma quantidade recuperada 

de Au equivalente ao tirado de 12tons de minério aurífero. A partir de tais cálculos, 

assume-se que em 1 tonelada de e-waste consegue-se a mesma quantidade de Au em 

12tons de minério aurífero. Do e-waste, numa placa-mãe de um computador pode-se 

encontrar uma média geral de cerca de 250g por 1ton (Cui & Zhang, 2008).  

Mediante a combinação de todos estes dados analisados a partir da literatura, fica claro 

que a recuperação de Au a partir do e-waste é uma prática comercialmente e 

ambientalmente valiosa. Todas as empresas, a partir do ano de 2015, seriam responsáveis 

pelo o seu e-waste no Brasil. Pode-se chamar esta prática de essencial.  

No Brasil existem cooperativas que recolhem o e-waste, como por exemplo, a cooperativa 

especializada na sua reciclagem (especializou-se em 2013) no subúrbio da cidade do Rio 

de Janeiro (RJ), onde as peças são desmontadas uma a uma. Uma placa inteira custa 

R$0,20 centavos o quilo; e quando desmontada, sobe para R$12,00 reais o quilo. 

(disponível em <http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos>). Entretanto, 

de acordo com estudos realizados nesta pesquisa, quase todas as cooperativas brasileiras 

direcionadas ao e-waste apenas desmontam e vendem as peças a preços irrisórios, para 

sua futura exportação.   

A mineração urbana é um novo conceito de obtenção de minerais preciosos a partir da 

reciclagem do e-waste, podendo ser atribuída à recuperação do Au a partir do tratamento 

adequado e economicamente viável deste.  

6.3. Recursos aplicados na primeira etapa de tratamento temo-mecânico e manual  

Na Tabela VI.1 observa-se as quantidades adquiridas, as quantidades utilizadas, os preços 

e o valor total investido nas aquisições dos equipamentos usados na primeira etapa de 

tratamento temo-mecânico e manual.  

 

 

 

 

http://www.e-lixo-rj.com.br/index.php/na-midia/videos
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Tabela VI.1 – Quantidades adquiridas e preços dos equipamentos utilizados na primeira 

etapa termo-mecânica e manual.  

Equipamentos Unidade(s) 

adquirida(s) 

Preço por 

unidade (R$) 

 

Unidade(s)  

utilizada(s) 

Valor total 

investido (R$) 

 

 

Soprador térmico, 2100W, 

temperatura cerca de 600C no 

leitor digital, tensão 127v, marca 

Comala, modelo HL2100 

 

1 238,28 1 238,28 

Serra circular mármore, marca 

Makita, potência 145W, tensão 

127v 

 

1 249,30 1 249,30 

Disco de cortes para metais, fine 

4,5, marca Bosh 

 

4 2,85 2 5,70 

Máscara respiratória 4 23,00 2 46,00 

Filtro para respirador 8 8,25 2 16,50 

Óculos de segurança com visor e 

proteção lateral transparente 

 

2 21,00 2 42,00 

Torno morça tamanho 4  1 89,39 1 89,39 

Kit S.O.S 1 10,00 _ 10,00 

Luvas de vaqueta 2 15,00 2 15,00 

Alicate fechar trava, curvo 5.1-2, 

1515C, marca Belzer  

 

1 36,40 1 36,40 

Alicate fechar trava, curvo 7, 

1515OC, marca Belzer ITMA  

 

1 30,02 1 30,02 

Alicate Universal IS 8, 8280-

8IOX (GEDORE) 

  

2 26,96 2 53,92 

Alicate corte diagonal IS 6 70020 

CRV, marca STANLEY-N  

 

1 33,50 1 33,50 

 

Alicate Corte Diagonal 4, 14650 

(marca Belzer) 

  

2 32,31 2 64,62 

 

Tesoura Aviação Reta Berg 10, 

285R, marca CORNETA 

 

1 53,62 1 53,62 

Total 

 

_ _ _ 984,25 
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A marcação prévia dos componentes ricos em Au facilitou a dessoldagem, diminuindo o 

tempo de uso do soprador térmico, e desta maneira, economizando energia e recursos 

financeiros (Tabela VI.2).  

 

Tabela VI.2 – Recursos empregados na dessoldagem de slots conectores e conetores das 

placas-mãe.  

Total inicial de 

placas-mãe 

(números) 

Tipo 

(cor) 

Quantidade 

de placas 

(números) e 

investimento 

na aquisição 

(R$) 

Tempo de 

dessoldagem 

dos conectores 

e slots 

conectores 

(horas) 

 

Energia 

utilizada na 

dessoldagem 

(kWh) 

Recursos  

empregados 

na 

dessoldagem 

(R$) 

130 Verdes 51 – R$612,0 4h33min 9.093 5,0 centavos 

Total de 

placas-mãe 

dessoldadas  

Marrons- 

amareladas 

50 – R$600,00 3h46min 7.266 4,0 centavos 

124 (<102,7Kg) Coloridas 23 – R$276,0 2h16min 4.536 3,0 centavos 

Total  

 

_ 

124 - 

R$1.300,80 

10h45min 21.945 12,0 centavos 

 

 

A energia utilizada e, portanto os recursos gastos nas dessoldagens dos três tipos de 

placas-mãe foram calculados a partir das informações contidas na Tabela VI.3 (estas 

informações também foram utilizadas nos cálculos da dessoldagem das placas PCI e das 

placas de celular, bem como na utilização da serra Mármore durante a retirada das soldas).  
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Tabela VI.3 – Potência das máquinas elétricas utilizadas e o preço da energia (kWh) de 

acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) – BH.  

Máquinas Potência 

(Watts) 

Preço da energia 

elétrica - kWh  

(Centavos) 

 

Soprador térmico 2.100 0.57 

Serra Makita 

 

 

1.450 0.57 

                         *valor averiguado em agosto de 2015.   

 

A energia utilizada nas dessoldagem foram calculadas para a obtenção da quantidade 

recursos disponibilizados neste processo, como mostra a Equação (6.1).  

Equação (6.1) 

. .C T W kWh P   

 

Onde, 

C é o consumo de energia, 

T é o tempo de uso da máquina em horas, 

W é a potência da máquina, 

kWh é o resultado da energia utilizada, e 

P é o recurso empregado (R$). 

Portanto, em um universo total de 124 placas dessoldadas, foram gastos um total de 10h 

e 45min para dessoldar 2,20kg de slots conectores e conectores, termo mecanicamente a 

R$0,12centavos.   

Após a dessolda, foram obtidos 1,75g de slots conectores, 0,45g de conectores e 675,9g 

de pinos já sem as soldas de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu (Tabela VI.4). Também na Tabela 

VI.4, observa-se a quantidade de slots conectores, conectores e pinos presentes em uma 

placa-mãe e em 1kg de placas-mãe, a quantidade média de Au depositado nos pinos.  
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Tabela VI.4 – Média da quantidade de Au depositado em placas-mãe de computadores.  

Placas-mãe 

 

Total Unidade 

 

 

1 kg 

Total 124 placas 1 placa 2 placas 

Peso 102,7kg 0,500g 1,0kg 

Slots conectores 1,75kg Média de 4 slots 

conectores 

(cerca de 9,0g) 

Média de 8 slots 

conectores 

(cerca de 18,0g) 

Conectores 0,45g Não há uma média, 

entretanto 4 conectores 

pesam cerca de 7,0g 

Não há uma média, 

entretanto 8 conectores 

pesam cerca de 14,0g 

Slots conectores + conectores 2,20Kg Não há uma média Não há uma média 

Pinos totalmente liberados 675,9g Cerca de 306 pinos ou 

2,7g 

Cerca de 623 pinos ou 

5,4g 

Pinos com alguma parte polimérica 227,6g _ _ 

Total de pinos submetidos às reações 

hidrometalúrgicas 

903,5g _ _ 

Frações poliméricas e metálicas 744g 6,0g 12,0g 

Média da quantidade de Au (EDX) 

(slots conectores + conectores) 
 0,11 % 0,37Au 

 

 0,11 % 0,37Au 

 

 0,11 % 0,37Au 

 

Média da quantidade de Au (EDX) 

(slots conectores + conectores + slots 

PCI) 

 0,11 % 0,37Au 

 

 0,11 % 0,37Au 

 

 0,11 % 0,37Au 

 

Quantidade de Au nos pinos (EDX) 

após os processos de lixiviação ácida e 

filtração 

10ppm  

  0,001% 

10ppm  

  0,001% 

10ppm  

  0,001% 

 

 

 

De posse da média do teor (%) de Au contido nos slots PCI e o tempo necessário para 

dessoldá-los, foi possível avaliar que o gasto de energia e de recursos necessários para 

dessoldá-los seria o dobro em relação aos conectores e slots conectores. Além do mais, o 

dobro de insumos teria que ser utilizado na recuperação do Au deste tipo de slot. Outro 

fator é que slots PCI não possuem Au visível. Desta maneira, os slots PCI não foram 

contemplados nesta pesquisa.  

É importante notar que nem todas placas PCI possuíam conectores e slots conectores. Os 

70,8kg total de placas de borda foram separadas entre as placas que não continham 

conectores das placas que continham (14,2kg) a serem dessoldados. Estes 14,2kg de 

placas PCI foram dessoldadas gastando-se um total de 3h e 38min. Nota-se também que 

as placas PCI adquiridas não possuíam slots conectores e slots PCI.   
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Após a dessolda, foi obtido de 332,5g de conectores a partir de 14,2kg de placas PCI; em 

um total de 22,0g de pinos. Ainda, depois da retirada das bordas conectoras de todas as 

placas PCI, obteve-se 1,75kg somente de bordas conectoras com Au (Tabela VI.5).  

 

Tabela VI.5 – Informações das placas PCI: produtos e subprodutos.  

Placas PCI Total 

 

Peso de todas as placas  70,8kg 

Peso das placas que continham conectores  14,2kg 

Peso de todos conectores após a dessoldagem 332,5g 

Peso de todos os pinos liberados 22,0g 

Peso de toda fração polimérica (residual) 60,7g 

Média da porcentagem (%) de Au nos pinos (EDX) – amostra SPBM 0,13% 

Peso de todas as bordas conectoras com Au 1,75kg 

Peso de todas as bordas conectoras sem Au (após hidrometalurgia) 

 

1,358kg 

Peso total da deposição metálica em bordas conectoras (após 

hidrometalurgia) 

 

0,392g 

Média da deposição de Au em bordas conectoras (EDX) 117,82gx10-1 

 

Quantidade de Au com impurezas encontrado após lixiviação ácida e 

filtração 

9,0g 

 

 

    

 

14,2kg de placas PCI foram dessoldadas gastando-se um total de 3h e 38min (Tabela 

VI.6). A energia utilizada nas dessoldagem foram calculadas para a obtenção da 

quantidade recursos disponibilizados neste processo.  
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Tabela VI.6 - Recursos gastos na dessoldagem de slots conectores e conetores das placas 

PCI.  

Total de 

placas PCI 

dessoldadas 

(kg) 

Total 

investido 

na 

aquisição 

(R$) 

Total de 

placas 

PCI com 

conectores 

(kg) 

Total de 

conectores 

Tempo 

de 

dessoldagem 

dos conectores 

(horas)  

 

Energia 

utilizada na 

dessoldagem 

(kWh) 

Recursos  

empregados na 

dessoldagem 

(R$) 

70,8 871,91 14,2 332,5g 3h38min 7.098 4,0centavos 

 

 

 

A potência do soprador térmico é de 2.100W, como foi previamente referido na Tabela 

V.3. Fora atribuído um total de 28h e 24min para dessoldar todos os 12,55kg de placas 

de celular. Logo, fora utilizado um total de 4.704kWh de energia e R$2,70 (Tabela VI.7).  

 

Tabela VI.7 – Informações sobre as placas de celular.   

Total de celulares inteiros 34,86kg 

Frações pequenas e douradas advindas da abertura e desmonte dos 

celulares (residual) 

0,75g 

Total de placas de celular adquiridas 16,96kg 

Total de placas de celular (a serem dessoldadas)  23,45kg 

Total de placas de celular com deposição visível de grafite (C) 0,15g 

Total de placas de celular (já dessoldadas - Au) 12,55kg 

Total de material polimérico e metálico após a dessolda (residual)  9,35kg 

Total de tempo gasto para dessoldar todas as placas de celular 28h e 24min 

Quantidade de energia utilizada para dessoldar todas as placas de celular 4.704kWh 

Total investido em energia na dessolgem R$2,70 

Média total do teor de Au depositado (%) 10,015µm ou 

10,015cmx10-4 

Quantidade de Au encontrado (EDX) após os processos de lixiviação ácida 

e filtração 

 

180ppm 

0,018% 
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Foi utilizado 33.747kWh de energia e R$2,86 na dessolda de todas as matérias-primas 

(placas-mãe, placas PCI e placas de celular).  

6.4. Recursos aplicados no processamento das pontas de soldas dos conectores e slots 

conectores com serra Mármore (Makita) 

Após a dessolda, as soldas foram retiradas com o uso da serra Mármore (Makita) em 

apenas 20min. Desde que a potência desta máquina é de 1.450W, como observado 

previamente na Tabela V.3, desta maneira, foi utilizado 0.20W de energia, sendo 

empregado R$0,1centavo no corte das pontas de solda de todos os conectores e slots 

conectores das placas-mãe e placas PCI, utilizando-se a Equação 6.1.  

6.5. Materiais obtidos, energia e recursos totais empregados na primeira etapa temo-

mecânica e manual 

A Tabela VI.8 mostra o balanço da quantidade total dos produtos de interesse advindos 

das placas-mãe e das placas PCI (pinos e bordas conectoras ricas em Au), além do total 

de recursos empregados na aquisição de toda matéria-prima (e-waste), o tempo total de 

dessoldagem, a energia total aplicada e o gasto total com energia em reais (R$).   

 

Tabela VI.8 – Balanço após primeira etapa temo-mecânica e manual. 

Peso total 

de pinos  

(placas-

mãe e 

placas PCI) 

(kg) 

Peso Total de 

bordas 

conectoras 

(com Au) 

(kg) 

Peso total de 

placas de 

celular 

dessoldadas 

(kg) 

Total de 

recursos 

empregados na 

aquisição 

de toda 

matéria-prima 

(R$) 

Tempo total 

de dessoldagem 

e de corte das 

pontas de solda 

(horas) 

Total de 

energia 

utilizada na 

dessoldagem e 

no corte das 

pontas de solda 

(kWh) 

Total de 

recursos 

empregados 

na 

dessoldagem e 

no corte das 

pontas de 

solda 

(R$) 

 

925,5g 1,75Kg 12,55Kg 2.860,51 43h7min 34.037 2,88reais 

 

 

 

 

O valor total gasto na dessolda de toda a matéria-prima foi de R$2,87 reais. O valor total 

gasto no corte das pontas de solda foi de R$1centavo. Desta maneira, o recurso total gasto 
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até a finalização da etapa termo-mecânica e manual foi de R$3.847,63 contando com o 

total de recursos empregados na aquisição de toda a matéria-prima e os equipamentos 

utilizados nesta primeira etapa.    

6.6. Recursos aplicados na segunda etapa de operações hidromatealúrgicas 

Observa-se as quantidades adquiridas e preços dos equipamentos e insumos utilizados na 

segunda etapa hidrometalúrgica na Tabela VI.9.  

 

Tabela VI.9 – Quantidades adquiridas e preços dos equipamentos e insumos utilizados 

na segunda etapa hidrometalúrgica.  

Equipamentos Unidade(s) 

adquirida(s) 

Preço por 

unidade (R$) 

 

Unidade(s) 
/quantidade(s)  

utilizada(s) 

 

Valor total 

investido (R$) 

Óculos com visor 2 21,00 2 42,00 

 Máscara respiratória 4 23,00 2 46,00 

Filtro para respirador 8 8,25 2 16,50 

Kitazato de vidro de 2L com 

saída superior (Vidrolabor) 

2 88,97 2 177,94 

Becker de vidro forma baixa 

2L (Vidrolabor) 

4 11,90 4 47,60 

Becker de vidro forma baixa 

250ml  

(Vidrolabor) 

1 7,22 1 7,22 

Becker de vidro forma baixa 

500ml (Vidrolabor) 

1 8,99 1 8,99 

Becker de vidro forma baixa 

4L (Vidrolabor) 

1 80,24 1 80,24 

Funil de separação do tipo 

com pera rolha (Poli) 

1 124,98 1 124,98 

Caixa de papel filtro 

qualitativo 80G-M2, 33cm 

(UNIFIL) 

2 23,63 2 23,63 

Caixa de papel filtro 

qualitativos 80G-M2, 40cm 

(JP) 

2 38,07 1 _ 

Bombona (código 16) 1 50,0 1 50,00 

Ácido nítrico comercial 

 

50L 7,00 o L 

(350,00) 

17,9L 125,30 

Ácido clorídrico comercial   

 

50L 5,00 o L 

(250,00) 

18,150L 90,75 

Ácido cítrico anidro  5Kg 25,00 o kg 

 

1,025kg 25,62 

Monofosfato de potássio 

(código 000023)  

5Kg 60,00 o kg 

(5,00) 

1,850kg 111,00 

Soda cáustica (hidróxido de 

sódio) 

 

5Kg 7,00 o kg 

(35,00) 

2,328kg 16,30 
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Equipamentos Unidade(s) 

adquirida(s) 

Preço por 

unidade (R$) 

 

Unidade(s) 
/quantidade(s)  

utilizada(s) 

 

Valor total 

investido (R$) 

Água 

 

1.000L 

 

_ 1.000L _ 

 

 

 

 

MIBK P.A. 98,99%, ONU 

1245 – Risco 33 – Classe 3 

(código 000672) 

6L 55,00 o L 4L 220,00 

Papel indicador PH 0-14 1 caixa com 

100 

35,00 30 35,00 

Comedouro de cachorro 

(recipiente plástico) 

4 9,90 4 39,60 

Mangueira cristal (5-8 X 

2,0MM) (código 172) 

1 3,0 2 6,00 

Ponteira de borracha Red 

Externa 2 (código 009BIL) 

2 1,80 2 3,60 

TE interno triplo 1-2, 

ESCAMA (CODIGO 

240400) 

1 1,30 1 0,90 

Total _ _ _ 1.299,17 

 

 

Todo o restante de equipamentos que foram utilizados mas que não foram determinados 

nesta Tabela VI.9, emprestados para esta pesquisa e o restante do material adquirido que 

sobrou, foi doado para pesquisas.  

6.7. Cálculo do rendimento das operações de lixiviação ácida e de separação 

sólido/liquido (filtração) das bordas conectoras (placas PCI) 

O rendimento dos processos da primeira etapa e segunda etapa aplicados na recuperação 

dos Au em bordas conectoras foi calculado a partir da Equação (6.2).  

Equação (6.2): 

100
Au impurezas

BC

PF
R x

PI


  

 

Onde, 

R é o rendimento, 
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Au impurezasPF  é o peso final do Au recuperado com impurezas (9,0g), 

BCPI é o peso inicial do total de bordas conectoras (1,75kg) 

 

A partir do cálculo realizado, foi obtido 51,4% de rendimento na recuperação do Au em 

bordas conectoras, já que possivelmente confere a este tratamento um certo grau de 

eficiência. A aplicação de novos ciclos de lixiviação ácida seguida de filtragem poderia 

aumentar a eficiência deste processo. Novos estudos, em maior escala, poderão ser 

realizados objetivando maior grau de rendimento. 

6.8. Cálculo do rendimento das operações da primeira etapa e segunda etapa 

aplicados na recuperação do Au contido nos pinos (placas-mãe e placas PCI) e das 

placas de celular 

O rendimento dos processos da primeira etapa e segunda etapa aplicados na recuperação 

dos Au contido nos pinos das placas-mãe e das placas PCI e das placas de celular foi 

calculado a partir da Equação (6.3).  

Equação (6.3): 

100
Au impurezas

PPc

PF
R x

PI


  

 

Onde, 

R é o rendimento, 

Au impurezasPF  é o peso final do Au recuperado com impurezas (7,69g), 

PPcPI é o peso inicial do total dos pinos e das placas de celular dessoldadas (13,453kg) 

 

A partir do cálculo realizado, foi obtido 5,72% de rendimento na recuperação do Au em 

pinos (placas-mãe) e placas de celular.  
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O rendimento nas operações de recuperação do Au nos pinos e placas de celular se 

mostrou insuficiente economicamente. Provavelmente, isto se deu devido ao 

processamento de corte das placas de celular durante o tratamento termo-mecânico e 

manual, onde depois deste passo, todas as partes das placas foram submetidas a lixiviação 

ácida. Notou-se que há a presença de grande (%) de deposição de Sn nestas placas, sendo 

o Sn um contaminante do Au. Para uma maior eficiência, as partes contendo deposição 

de Au deveriam ter sido separadas anteriormente ao processo de lixiviação ácida, 

entretanto, este processo se tornaria muito complexo devido às mais variadas regiões e 

geometrias de deposições encontradas em placas de celular. Desta maneira, este processo 

termo-mecânico e manual aplicado para placas de celular se mostrou inapropriado.  

6.9. Valor comercial do Au 

O valor comercial do Au foi obtido através da empresa Salesmare (Tabela VI.10). É 

importante notar que a consulta do valor do Au foi realizada no dia 16 de junho de 2016 

e a do Dólar americano (USD) e do Euro Europeu (€$) foram feitas no dia 20 de Junho 

de 2016, sendo que os valores oscilam diariamente e devem ser sempre atualizados.  

 

Tabela VI.10 – Valor da grama do Au.  

      Moeda                    Valor da grama do Au 

 

 

Reais (R$) 146,80 

Dólares Americanos 

(USD) 

1USD = R$3,40 

1,0g de Au em USD = 499,41USD$ 

Euros (€$) 1€$ = R$3,85 

1,0g de Au em €$ = 564,89€$ 

 

 
          *Fonte do valor comercial do Au em 16 de Junho de 2016: empresa Salesmare.  

           *Fonte do valor comercial do Dólar Americano (USD) e do Euro Europeu no dia 20 de Junho de   

             2016:  

            http://br.investing.com/currencies/eur-usd. 

 

6.10. Recursos investidos e o Au recuperado  

Os cálculos da porcentagem (%) de lucro ou prejuízo obtido(s) na recuperação do Au dos 

pinos oriundos das placas-mãe e placas PCI, das bordas conectoras advindas das placas 

PCI, e das placas de celular foram feitos utilizando as Equações (6.4) e (6.5), a seguir: 

http://br.investing.com/currencies/eur-usd
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Equação (6.4) 

P kgPT xPP  

 

Onde, 

PT é o peso total de placas (mãe, PCI e de celular) (102,7kg, 70,8kg e 23,45kg, 

respectivamente), 

kgPP é o preço pago pelo kg da placa-mãe, placa PCI e placa de celular (R$12,00, 

R$13,00 e R$20,00, respectivamente) 

 

(1) Placas-mãe = R$1.300,80 

 

(2) Placas PCI (bordas conectoras) = R$871,91 

 

(3) Placas de celular = R$687,80 

 

Total = R$2.860,51 

 

Equação (6.5) 

AuAuRxG  

 

Onde, 

AuR é a quantidade de Au recuperado (9,0g de Au com 96,0% de pureza de bordas 

conectoras e 1,37g de Au com impurezas na forma de pó marrom/preto, hidróxido áurico 

Au(OH)3), 

AuG é o valor da grama do Au em Reais (R$146,80)  

(1) Placas-mãe = R$201,2   

(2) Placas PCI = R$1.321, 20  

(3) Placas de celular = R$201,12  
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Desenvolvendo 

Au P KgAuRxG PT xPP  

(1) 201,12 – (1.300,80 – 227,50)  

201,12 – 1.073,30 = -872,18 

(-872,18/1.073,30) x 100 = -81,3% 

 

(2) 1.321, 20 – 871,91 = R$359,29  

 

(359,29/871,91) x 100 = 41% 

 

(3) 201,12 – (687,80 – 227,50) =  

201,12 – 460,30 = -259,18 

(-259,18/460,30) x 100 = -56,31% 

 

 

Desta maneira, observou-se um lucro de 41% na recuperação do Au em bordas conectoras 

advindas de placas PCI. 

Notou-se o prejuízo de -81,3% nas placas-mãe e -56,31% nas placas de celular, em uma 

média de -68,8%, contando com a venda de 92,300kg de placas-mãe e de 59,400kg de 

placas PCI residuais (após terem sido retirados os elementos ricos em Au) para a empresa 

Lorene a R$3,0 por kg, em um total de 151,7kg de placas a R$455,0.    

Na Tabela VI.11, observa-se o valor total investido (R$) na aquisição da matéria-prima, 

em insumos e energia, além o valor da venda das placas-mãe e PCI residuais, bem como, 

o rendimento das operações, o valor do Au recuperado, o lucro e o prejuízo obtidos.   
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Tabela VI.11 – Valor (R$) total investido e o lucrou ou prejuízo obtido. 

Valor 

investido na 

aquisição da  

matéria-prima 

(R$) 

Valor 

recebido na 

venda das 

placas-mãe e 

PCI (sem 

componentes 

com Au 

visível) 

residual 

(R$) 

 

Valor 

investido 

em 

insumos 

(R$) 

Valor 

investido 

em 

energia 

(R$)  

Forma do 

Au 

recuperado 

Total de  

Au 

recuperado 

(g) 

Rendimento 

das 

operações 

(%) 

Valor do 

Au 

recuperado 

(R$) 

Lucro 

ou 

prejuízo 

(%) 

2.860,51 455,0 588,97 2,87 Flocos 9,0g de Au 

com 9,6% 

de pureza 

51,4 1.321, 20 Lucro 

41,0 

_ _ Total  pó 

marom/preto 

hidróxido 

áurico 

Au(OH)3 

1,37g de Au 

com 

impurezas 

5,72 201,12   Prejuízo 

-68,8 

_ _ 3.452,35 _ _ 10,37g de 

Au com 

impurezas 

519,72 1.522,32 _ 

_ _ -455,00 

da venda 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ Total 

2.997,35 

 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

 

Os resultados finais mostraram que todas operações realizadas tiveram um rendimento de 

cerca de 57,2%, com a recuperação de 10,37g de Au com impurezas, em um total de 

R$1.522,32 recuperados. A recuperação do Au a partir das bordas conectoras, 

apresentaram lucro de 41,0% sobre o valor total gasto.  

Relacionando os dados da literatura descritos no item 6.2 B, como os dados desta 

pesquisa, tem-se: cerca 103,0kg de placas-mãe foram contempladas, desta maneira, 

encontraríamos um total de 0,026g de Au e, foi recuperado um total de 1,37g de Au com 

impurezas, entretanto, adicionando também 23,45kg de placas de celular devido à mistura 

dos seus produtos após lixiviação purificante, objetivando apenas uma etapa de extração 

com solvente. Observa-se também, que os dados da literatura não descrevem a pureza do 

Au recuperado. Já na mineração tradicional, para ser minerado 1kg de Au, é necessário 

334.00kg de minério aurífero; em cerca de 103,0kg de placas-mãe, este valor significaria 
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0,31g de Au. Assim, nota-se que os dados obtidos nesta pesquisa estão aproximados aos 

dados da literatura.     

É importante destacar que outros elementos, além do Au, podem ser minerados a partir 

do e-waste estudado, onde os principais são: Sn, Ag, Cu, Pb, Nd, Fe, dentre outros.  

Sabe-se ainda que tanto o Au, quanto o Au coloidal (em quantidades muito pequenas) 

têm sido utilizados na indústria de cosméticos e em pesquisas na indústria farmacêutica 

para o combate ao câncer. O preço de 1L de Au coloidal (com 22ppm) no mercado atual, 

como por exemplo, no Mercado Livre, custa R$132,00 

(http://lista.mercadolivre.com.br/saude-beleza/ouro-coloidal). Tal ideia pode agregar alto 

valor ao Au recuperado a partir do e-waste. Nesta pesquisa, foram realizadas 2 tentativas 

de produção do Au coloidal: (1) no Laboratório de Síntese de Desenvolvimento de 

Polímeros e Compósitos (LAPCOM) da UFOP e, (2) no laboratório de e-waste criado 

para esta pesquisa na Escola de Design da UEMG, entretanto, devido ao prazo final para 

a defesa desta Tese, não houve tempo para a conclusão de tal estudo.  

Este capítulo abordou as vantagens e desvantagens da mineração convencional versus a 

mineração urbana, tendo a mineração urbana como um novo conceito de obtenção de 

matérias-primas. Os resultados econômicos e portanto, de rendimento da recuperação do 

Au através da rota tecnológica proposta foram apresentados e avaliados. O próximo 

capítulo irá tratar dos passos realizados quanto à instituição do lixo zero e sugestões para 

aplicações do Au recuperado e para os subprodutos advindos dos processos aplicados 

nesta pesquisa.  

http://lista.mercadolivre.com.br/saude-beleza/ouro-coloidal
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Capítulo 7: Instituição do Lixo Zero – subprodutos 

7.1. Introdução 

Neste capítulo serão observadas as medidas realizadas referentes aos subprodutos 

advindos dos processos aplicados, satisfazendo a proposta de instituição do lixo zero, ou 

seja, que todas as suas partes fossem reaproveitadas e/ou descartadas apropriadamente. 

Posteriormente, sugestões quanto à aplicação do Au recuperado e à reutilização destes 

subprodutos serão citadas.     

7.2. Subprodutos   

Nesta primeira etapa de tratamento termo-mecânico e manual das matérias-primas, 

procedeu-se uma separação minuciosa dos componentes ricos em Au das outras partes.  

Mais detalhadamente, referente às placas-mãe, o objetivo principal foi a separação das 

partes de interesse: conectores e slots conectores, contendo pinos ricos em Au, do restante 

(Figura 7.1), como previamente observado nos capítulos anteriores.   

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7.1 – Material proveniente da dessolda dos 102,7Kg de placas-mãe.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Conectores 

Slots conectores 

Fração polimérica sem Au 

visível 



214 
 

O Fluxograma da Figura 7.2 abaixo mostra a rota de descarte seguida nesta pesquisa das 

partes dos computadores inteiros e das placas-mãe já sem componentes contendo Au 

visível, e portanto, sem interesse para esta pesquisa, objetivando a instituição do 

lixo/resíduo zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Fluxograma da rota de descarte seguida nesta pesquisa, referente às partes 

de computadores inteiros doados que não continham Au visível.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Despois do corte das pontas de solda advindas de conectores e slots conectores, estas 

foram recolhidas e armazenadas para uma possível futura inserção no mercado, bem como 

para pesquisa futura (Figura 7.3).   
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poliméricas e metálicas 

 

Entregue na ASMARE 

Sugestão de reciclagem: moagem para produção 

de pelotas para enchimento em diversas aplicações 
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Figura 7.3 – Soldas de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu provenientes do corte das pontas dos 

conectores e slots conectores.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Como subproduto da dessolda, 744,0g de frações poliméricas e metálicas foram 

endereçadas à ASMARE (Figura 7.4).  
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(a)  

 

(b)                                                           (c) 

Figura 7.4 – Frações poliméricas provenientes da separação dos pinos (a e b) e frações 

poliméricas/metálicas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Após o tratamento termo-mecânico e manual das placas PCI e a separação de todos os 

seus componentes ricos em Au (slots conectores e bordas conectoras), as partes sem 

interesse foram tratadas de acordo com o Fluxograma abaixo (Figura 7.5), referente ao 

resíduo zero instituído nesta pesquisa, bem como as bordas conectoras já sem deposição 

de Au e impurezas, após serem submetidas aos processos hidrometalúrgicos a que foram 

previamente descritos neste documento.  
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Figura 7.5 – Fluxograma da rota de descarte seguida nesta pesquisa, referente às partes 

de Placas de Circuito Impresso (PCI) já sem os componentes ricos em Au.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Após a etapa hidrometalúrgica de lixiviação ácida e filtração, as bordas conectoras já sem 

deposições metálicas, foram endereçadas à ASMARE para sua reciclagem (Figura 7.6). 

 

 
Figura 7.6 – Bordas conectoras advindas das placas PCI, já sem deposições metálicas.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Todo o restante do material proveniente da abertura dos celulares inteiros e da dessolda 

das placas foram tratados de acordo como Fluxograma da Figura 7.7. Observa-se nas 

Figuras 7.8 a 7.11 as imagens destes materiais restantes que não foram contemplados 

nesta pesquisa. 
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Figura 7.7 – Fluxograma da rota de descarte seguida nesta pesquisa, referente às partes 

de computadores inteiros doados que não continham Au visível.   
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 
Figura 7.8 – Carcaças poliméricas e metálicas e vidros dos celulares inteiros após serem 

abertos e desmontados.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 7.9 – Bateria dos celulares.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 
Figura 7.10 – Frações pequenas e douradas do interior dos celulares retiradas após o 

desmonte.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 
Figura 7.11 – Alguns motores de vibração dos celulares que foram recuperados inteiros. 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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9,40Kg de frações de placas de celulares, após a lixiviação ácida e a filtração, portanto, 

já sem deposições metálicas foram endereçadas ao Ferro Velho Luiz do Coco para sua 

reciclagem (Figura 7.12).    

 

  
Figura 7.12 – 9,40Kg de frações de placas de celulares após serem submetidas à etapa de 

lixiviação ácida foram descartadas para posterior reaproveitamento.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

7.3. Sugestões de aplicações para alguns subprodutos residuais e para o Au 

recuperado   

Como previamente observado no capítulo 1, item 1.5 através da literatura, observa-se que 

a Logística Reversa (LR), apresentada como um dos instrumentos da PNRS, é um 

conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a facilitar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos aos seus geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados em 

novos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

visando a não geração de rejeito. Em outras palavras, é o retorno dos resíduos ao setor 

industrial pós-venda e pós-consumo dos seguintes resíduos: agrotóxicos, suas embalagens 

e demais produtos; pilhas e baterias; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

pneus; lâmpadas contendo mercúrio e eletroeletrônicos. Recomenda-se a implementação 

da LR em parceria com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis 

(disponível em <www.mma.gov.br/srhu> e <srhu@mma.gov.br>). 

Projetos de recuperação de elementos de elevado valor agregado, constituintes do e-

waste, começam a ser de interesse da área de design, especificamente quando se considera 

http://www.mma.gov.br/srhu
mailto:srhu@mma.gov.br
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os conhecimentos desta área aplicados à sustentabilidade, a eco eficiência dos processos 

envolvidos na LR. O alto valor agregado dos mesmos necessário ao bom desempenho nas 

suas diversas aplicações eletroeletrônicas, justificam, como anteriormente descrito, a 

aplicação do conceito de mineração urbana na recuperação dos mesmos.  

A LR permite o reingresso dos materiais no ciclo produtivo por meio da reciclagem, do 

reuso, da re-manufatura ou outra destinação sob responsabilidade do fabricante. A 

aplicação do eco-design pelas indústrias produtoras dos dispositivos eletroeletrônicos, já 

prevendo a sua futura reciclagem, envolve a geração de produtos mais fáceis de serem 

desmontados e reciclados, considerando desde sua concepção à avaliação do seu ciclo de 

vida, o que implica na escolha dos materiais (matérias-primas) utilizados avaliando as 

consequências do impacto causado na saúde humana e na qualidade ambiental. 

A inclusão do eco-design pelas indústrias produtoras dos dispositivos eletrônicos, desde 

a concepção de eletrônicos, até a reciclagem do e-waste é de grande importância em todo 

o sistema logístico, envolvendo: (1) a escolha de materiais (matérias-primas) adequados, 

avaliando as consequências do impacto causado na saúde humana e na qualidade 

ambiental, já prevendo a reciclagem ou o reingresso destes no ciclo produtivo sob 

responsabilidade do fabricante, (2) a aplicação de logística, a qual envolve a geração de 

produtos mais fáceis de serem desmontados propiciando a sua reutilização ou recuperação 

da matéria-prima, em um  intenso desenvolvimento de novos produtos, a fim de assegurar 

uma recuperação sustentável, atendendo no mínimo às legislações aplicáveis. A 

tecnologia verde é uma das maiores tendências tecnológicas das próximas décadas 

(Casagrande et al., 2008), sendo agora a era da ação interdisciplinar.  

É importante notar que placas-mãe de computadores (placas pesadas), placas de PCI e 

placas de celulares já desprovidas de seus componentes ricos em Au, têm grande valor 

comercial, tanto pelos tantos diversos elementos químicos contidos, possíveis de serem 

recuperados, quanto pelas inúmeras aplicações existentes no mercado atual, como: 

bijuterias (Figura 7.13a e b), móveis de design (Figura 7.14), artes visuais (Figura 7.15), 

objetos (Figura 7.16), além do próprio retorno à fabricação de eletroeletrônicos.  
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(a)   

(b) 

Figura 7.13 – Colares de placas de celular (a) e brincos de placas-mãe de computador (b) 

utilizados na fabricação como matéria-prima.  
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=brincos+de+lixo+eletronico&client=firefox-

b&biw=1280&bih=641&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyZK3xOfNAhVEgJA

KHcmeC7YQsAQIGw 

 

https://www.google.com.br/search?q=brincos+de+lixo+eletronico&client=firefox-b&biw=1280&bih=641&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyZK3xOfNAhVEgJAKHcmeC7YQsAQIGw
https://www.google.com.br/search?q=brincos+de+lixo+eletronico&client=firefox-b&biw=1280&bih=641&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyZK3xOfNAhVEgJAKHcmeC7YQsAQIGw
https://www.google.com.br/search?q=brincos+de+lixo+eletronico&client=firefox-b&biw=1280&bih=641&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyZK3xOfNAhVEgJAKHcmeC7YQsAQIGw
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Figura 7.14 – Mesas central utilizando placas-mãe de computadores como matéria-

prima de recobrimento.  
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&b

iw=1280&bih=641#imgrc=kQ7KCwQmArFckM%3A 

 

 

 

 
Figura 7.15 – Obra de arte feita com placas de e-waste. 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&b

iw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdt

zus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhI

JV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-

NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT8zvBHxsSXMJ-

QSWyoSCQCGCBWOnzNZEY2mNJFLbCt5&q=obras%20de%20arte%20feita%20com%20lixo%20ele

tronico 

https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#imgrc=kQ7KCwQmArFckM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#imgrc=kQ7KCwQmArFckM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#imgrc=kQ7KCwQmArFckM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=641#tbm=isch&tbs=rimg%3ACU0zDyPV3XJTIjg6npuerDpm1VfimoLAvRqHzmy90bdtzus9xZ8YZpgESU4kEFtnRgAhqvh5bsU_1M7wAhggVjp8zWSoSCTqem56sOmbVEbk0zkQQeSZmKhIJV-KagsC9GocR7nJxs03Ukc0qEgnObL3Rt23O6xFwWs7dyvpDqCoSCT3FnxhmmARJEcdF0OVBj-NFKhIJTiQQW2dGACERDKZ4ITFn9X8qEgmq-HluxT
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Figura 7.16 – Tênis conceitual, tendo como matéria-prima placas-mãe de computadores. 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=mobiliario+feito+com+lixo+eletronico&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjutsnA6vDNAhUEx5AKHVxAB3QQ_AUICCgB&b

iw=1280&bih=641#tbm=isch&q=tenis+feito+com+lixo+eletronico 

 

Alguns exemplos de outras possíveis aplicações de elementos químicos recuperados 

advindos do e-waste são observados abaixo, além de seu retorno na produção de 

eletroeletrônicos: o neodímio (Nd) presente nos imãs de HDs de computadores, quando 

recuperados, podem ser aplicados em cata-ventos (Figura 7.17) para a geração de energia 

eólica, o Cu para a produção de painéis solares e fiações elétricas (Figura 7.18). 
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Figura 7.17 – Cata-ventos gerando energia eólica.  
Fonte:  

https://www.google.com.br/search?q=cata-

ventos+em+energia+eolica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIkpPLw661

xwIVipGQCh2sNgcm&biw=1280&bih=641#imgrc=GeWd9F9OEDjKZM%3A  

 

 

 

 
Figura 7.18 – Painel solar com matriz de Cu. 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=paineis+solares+de+cobre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

CAcQ_AUoAWoVChMI74y126-1xwIVBRaQCh31jAtO#imgrc=ahwyaIwOxQ0QdM%3A 

 

O Au recuperado pode ser utilizados para a produção de Au coloidal para as indústrias de 

cosméticos e farmacêuticas. Observa-se nas Figuras 7.19 a 7.23 lojas de cosméticos 

americana e japonesa já utilizando o Au como base de seus produtos, além de linha de 

produtos brasileira à base de Au.   

 

https://www.google.com.br/search?q=cata-ventos+em+energia+eolica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIkpPLw661xwIVipGQCh2sNgcm&biw=1280&bih=641#imgrc=GeWd9F9OEDjKZM%3A
https://www.google.com.br/search?q=cata-ventos+em+energia+eolica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIkpPLw661xwIVipGQCh2sNgcm&biw=1280&bih=641#imgrc=GeWd9F9OEDjKZM%3A
https://www.google.com.br/search?q=cata-ventos+em+energia+eolica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIkpPLw661xwIVipGQCh2sNgcm&biw=1280&bih=641#imgrc=GeWd9F9OEDjKZM%3A
https://www.google.com.br/search?q=paineis+solares+de+cobre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI74y126-1xwIVBRaQCh31jAtO#imgrc=ahwyaIwOxQ0QdM%3A
https://www.google.com.br/search?q=paineis+solares+de+cobre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI74y126-1xwIVBRaQCh31jAtO#imgrc=ahwyaIwOxQ0QdM%3A
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Figura 7.19 – Loja de cosméticos OROGOLD, com sua linha de cosméticos a base de 

Au, visitada durante esta pesquisa, na cidade Santa Barbara, Califórnia, USA.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

 

 
Figura 7.20 – Amostra do produto creme hidratante da linha OROGOLD à base de Au. 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 7.21 – Linha de cosméticos OROGOLD, à base de Au, da Empresa OROGOLD. 

Santa Barbara, Estado da Califórnia, USA.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

 

 

 
Figura 7.22 – Entrada da Loja GOLD ELEMENTS na cidade de Santa Barbara, Estado 

da Califórnia, USA. 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 7.23 – Campanha Publicitária da linha de cosméticos Clean Skin com adição de 

Au, no Salão de Beleza SPECIALE em Belo Horizonte, Minas Gerias, Brasil.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

O próximo capítulo, irá concluir este trabalho, além de apresentar as contribuições 

originais ao conhecimento e a relevância dos resultados adquiridos, e ainda, algumas 

sugestões para trabalhos futuros.  
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Capítulo 8: Conclusões, contribuições originais ao conhecimento, relevância dos 

resultados e sugestões para trabalhos futuros 

Os resultados das análises descritas nos capítulos de 1 a 7 levam às seguintes conclusões: 

1) O e-waste é atualmente o resíduo sólido que mais cresce no Brasil e no mundo devido 

as suas características únicas como obsolescência programada, alta tecnologia e 

exponencial consumo no mercado. Trata-se de um resíduo que contém mais de 100 

substâncias tóxicas a saúde humana e ao meio ambiente. Em contrapartida, contem metais 

preciosos economicamente valiosos como o Au, sendo tratado nesta pesquisa como 

matéria-prima finita de alto valor agregado, atribuindo um grande campo para a 

mineração urbana. A mineração urbana é um novo conceito de obtenção de materiais, 

incluindo metais preciosos, a partir da reciclagem do e-waste.  

Estes fatores, dentre outros, motivaram governos mundiais a tomarem medidas de 

Políticas Públicas em inúmeros países no mundo, sendo que em muitos deles há a 

proibição de sua exportação. No Brasil, desde 2014, entrou em vigor a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) mediante a Lei número 12.305/10 regulamentada pelo 

decreto 7.404/10 na qual o e-waste se adéqua parcialmente ao seu artigo 13 referente aos 

resíduos sólidos industriais, onde as empresas produtoras de aparelhos eletroeletrônicos, 

juntamente com o consumidor, Associações de Catadores e o governo deverão ser 

responsáveis pelo ciclo de vida deste, em responsabilidade compartilhada. Entretanto, há 

ainda a necessidade de ser incluída uma regulamentação especifica quanto à sua 

especificação, produção, reuso e descarte. 

2) Após inúmeras visitas aos possíveis estabelecimentos comerciais formais e informais 

que efetuam o comércio do e-waste, observou-se que há um grande mercado atuante na 

cidade de Belo Horizonte. A investigação deste mercado de e-waste foi de grande 

importância em contribuições relativas ao entendimento de tal mercado que é complexo, 

vigoroso e atual. 

3) A maneira mais apropriada e eficaz de se tratar o e-waste é localmente e em cadeia, ou 

seja, a responsabilidade do seu descarte e do tratamento deste deve ser compartilhada, 

envolvendo desde ás empresas produtoras, a sociedade consumidora, Associações de 

Catadores e o governo. A ação da universidade pública através da pesquisa é fundamental 

para o aprofundamento e análise da organização deste movimento social, bem como, para 
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o processo de produção de conhecimento sobre esta população e suas dinâmicas sociais 

e de trabalho. 

4) As informações advindas do estudo da literatura relacionada à aplicação da primeira 

etapa termo-mecânica e manual ou métodos de segregação de componentes ricos em Au 

advindo do e-waste (Placas de Circuito Impresso – PCI, placas-mãe de computadores e 

placas de celular) atribuem uma contribuição importante ao conhecimento mundial ao 

introduzir:  (1) a diversidade e ao alto valor das matérias-primas contidas e as suas mais 

variadas possíveis aplicações; (2) a toxicidade dos encapsulamentos poliméricos quando 

em combustão; (3) além de um possível reuso dos componentes na fabricação de 

dispositivos eletrônicos. As etapas da primeira parte termo-mecânica e manual aplicadas 

nesta pesquisa, juntamente com as ferramentas adaptadas para o propósito do tratamento 

do e-waste escolhido, é uma inovação relevante desta pesquisa. Nos pinos, além do Au, 

estão presentes diversos metais de importância econômica, incluindo o Sn. Soldas com 

ligas constituídas de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu devem ser previamente segregadas antes da 

separação dos pinos de seus encapsulamentos poliméricos, evitando a contaminação do 

Au na etapa subsequente de reações hidrometalúrgicas. Sistemas de moagens objetivando 

a segregação dos pinos dos seus encapsulamentos poliméricos devem ser pesquisados 

para um melhor rendimento nas posteriores operações hidrometalúrgicas. Observou-se 

também que o processamento de corte das placas de celular que foi aplicado deve ser 

estudado mais profundamente, evitando quaisquer contaminações do Au por Sn e Fe na 

próxima etapa hidrometalúrgica.    

5) As informações adquiridas a partir do emprego das patentes relacionadas quanto à 

recuperação do Au através de processos hidrometalúrgicos abrem caminho à novas 

possibilidades e pesquisas neste âmbito. A aplicação da patente Gold Recovery Method 

(1984) nos os pinos advindos de conectores e slots conectores das placas-mãe e nas placas 

de celular foi uma inovação, desde que esta é relacionada apenas às bordas conectoras 

das placas PCI. A aplicação da patente Method of Recovering Gold (1981) para a 

recuperação de Au a partir do e-waste, se faz relevante no âmbito de inovações.  

6) A classificação das Placas de Circuito Impresso (PCI) contempladas nesta pesquisa a 

partir da quantidade de Au depositado em suas bordas conectoras através das técnicas de 

MEV e EDX (117,82gx10-1), se mostrou imprecisa devido às características inerentes das 

camadas de deposição de Au e outros metais, a quais já foram utilizadas e descartadas, 

como: porosidades, defeitos, descontinuidade e falhas.  
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7) A classificação das placas-mãe de computadores adquiridas, com média entre

 0,11 % 0,37Au  , se mostrou bastante complexa devido aos vários componentes 

contidos serem fabricados por empresas diversas.  

8) A classificação de telefones celulares se apresentou ainda mais complexa devido às 

mais variadas geometrias de deposição de Au em suas placas, entretanto, a média dos 

resultados do EDX quanto à determinação da espessura da camada de Au se apresentou 

de certa forma, bastante homogenia (10,015µm ou 10,015cmx10-4).  

Constatou-se que valores referentes à concentração de Au e de outros metais contidos no 

e-waste, mesmo que típicas, não apresentam de fato, uma média segura.   

9) De acordo com os resultados do EDX, após as lixiviações ácidas e filtrações, os 

seguintes resultados foram considerados: para as bordas das placas PCI (flocos de Au) –       

960 000ppm ou 96,0%, para os pinos (amostras LARPB e LARPM) – 10ppm ou 0,001% 

e para as placas de celular (amostra LARPC) - 180ppm ou 0,018% de Au.  

Notou-se que na etapa de lixiviação purificante dos produtos advindos dos pinos das 

placas-mãe (LARPM), dos pinos das placas PCI (LARPB) e das placas de celular 

(LARPC), a obtenção de 140ppm de concentração de Au contido na lixívia L4. Após as 

etapas de extração com solvente (MIBK) e Separação Fase Leve (FL)/Fase Pesada (FP), 

houve um aumento satisfatório na concentração do Au para 220ppm, isto é, cerca de 57%.  

10) O rendimento da recuperação do Au de bordas conectoras de 514% que foi 

considerado satisfatório. Entretanto, ainda, novos estudos, em maior escala, poderão ser 

realizados objetivando maior grau de rendimento. O rendimento da recuperação do Au a 

partir dos pinos (5,72%) foi considerado insatisfatório, mesmo que, ainda, houve algum 

rendimento. O rendimento da recuperação do Au a partir de placas de celular também foi 

considerado, de um certo modo, insatisfatório (5,72%) devidos às contaminações que 

ocorreram e que não foram possíveis de serem separadas, requerendo novos estudos 

quanto à proporção ideal do solvente orgânico MIKB para a separação do Sn e do Fe do 

Au. A recuperação do Au a partir das bordas conectoras das placas PCI se mostraram 

economicamente lucrativas.  

11) A demonstração dos cálculos da economicidade da recuperação de Au a partir do e-

waste é um fator relevante e original, não observado na literatura correspondente.   
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Sugestões para trabalhos futuros 

 Processamento de corte das placas de celular, separando toda a parte que contém 

deposições visíveis de Sn e Fe, antes da próxima etapa hidrometalúrgica; 

 

 Processos de moagem de conectores e slots conetores objetivando a separação de 

seus pinos; 

 

 Processos de reciclagem da carcaça polimérica de celulares; 

 

 Estudo sobre novos materiais que estão substituindo os elementos metálicos 

nobres, como o Au, na aplicação em aparelhos eletrônicos; 

 

 Novos estudos, em maior escala, dos processos de lixiviação ácida seguida de 

filtração de bordas conectoras das placas PCI, objetivando maior grau de 

rendimento; 

 

 Estudo sobre descarte de efluentes líquidos e sólidos apara operações de grande 

escala; 

 

 Estudo da recuperação do Cu e de outros metais subprodutos das lixiviações 

ácidas;  

 

 Proporções ótimas de utilização do solvente orgânico MIBK para a 

descontaminação do Au, principalmente a separação do Fe e o Sn. 
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Impresso (PCI) 
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Anexo 2 

Documentos dos ensaios de Espectroscopia de Raios-X (EDX) que foram realizados no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) em Belo Horizonte, Minas 

Gerais.  

Documentos dos ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), do Laboratório 

NanoLab do Centro de Microscopia de Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

Ouro Preto, Minas Gerias.  
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Anexo 1  

 

Tentativas de testes de moagens para a obtenção de pinos ricos em Au, advindos de 

conectores e slots conectores de placas-mãe de computadores e conectores Placas de 

Circuito Impresso (PCI) – e-waste 

Testes de moagens foram realizados na tentativa de moer conectores e slots conectores 

de placas-mãe de computadores e conectores de Placas de Circuito Impresso (PCI) 

advindos de lixo eletrônico (e-waste), objetivando a liberação dos pinos ricos em ouro 

(Au) de suas frações poliméricas. 

O comportamento dos conectores e slots conectores quando submetidos aos processos de 

moagens foram analisados através de (1) ensaio de moagem criogênica em moinho 

pulverizador de três panelas, (2) ensaio de moagem criogênica em moinho de martelos, 

(3) ensaio de moagem em moinho de bolas e (4) ensaio manual em moenda. 

Nota-se que ensaios de moagem não foram propostos para esta Tese de Doutorado, 

entretanto, algumas tentativas foram realizadas devido à necessidade de se fazer 

considerações iniciais quanto a processos para a obtenção de pinos livres, além de propor 

sugestões futuras de pesquisas neste aspecto. Dessa maneira, tornou-se importante a 

descrição das tentativas de moagem realizadas e descritas neste documento – Anexo 1.  

1. Ensaio de moagem criogênica em moinho pulverizador de três panelas para 

separação de pinos ricos em ouro (Au) advindos de conectores e slots conectores de 

placas-mãe de computadores e conectores de Placas de Circuito Impresso (PCI)  

Este ensaio foi realizado em uma tentativa de moagem e posterior separação e liberação 

dos pinos provenientes de conectores e slots conectores das placas-mãe de computadores 

e conectores de Placas de Circuito Impresso (PCI).  

1.1. Ensaio de moagem criogênica para termoplásticos e termofixos 

De acordo com a patente US 5533680 A (Process to grind thermoset or thermoplastic 

materials), existem uma variedade de métodos convencionais que estão disponíveis para 

a redução de tamanho de materiais. Por exemplo, processos de moagem ambiente são 

comumente usados, mas somente são capazes de reduzir o tamanho do material em 

aproximadamente 50meshes (0,297mm). Esta limitação é atribuída ao aquecimento que 
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ocorre durante a moagem o qual causa aglomeração das partículas dos termoplásticos e 

dos termofixos.  

Alternativamente, estão disponíveis processos de moagem à úmido os quais fornecem 

partículas menores do que processos convencionais. Entretanto processos à úmido 

geralmente exigem energia extra para separar e secar as partículas. Adicionalmente, 

processo de moagem a úmido geram poluição da água e atmosférica.  

Ainda, processos criogênicos têm sido desenvolvidos, os quais aumentam a quantidade 

de partículas reduzidas usando técnicas convencionais de moagem. Nitrogênio líquido é 

frequentemente utilizado em processos criogênicos para fragilizar o material antes da 

moagem. Este pré-resfriamento elimina a geração de calor, diminuindo a chance de 

aglomeração das partículas no moinho. Desta maneira, alcança-se reduções de até 100 

meshes (0,149mm). Entretanto, muitos processos que usam nitrogênio líquido não são 

econômicos devido à perda do gás, alto consumo de energia elétrica e equipamento extra 

para produção do nitrogênio líquido.  

Em processos criogênicos também pode-se usar gelo seco (CO2 sólido) ou CO2 

comprimido para fragilizar materiais termoplásticos e termofixos antes da moagem. O 

gelo seco é formado por CO2 recuperado diretamente da natureza. Entretanto, como no 

caso do N2 líquido, grande quantidade de energia é necessária para comprimir o CO2 e 

gerar gelo seco. Estes custos adicionais tendem a limitar o uso do processo criogênico em 

materiais de alto valor.  

1.2. Moinho pulverizador  

1.2.1. Descrição do ensaio 

Esta tentativa de teste foi realizada na Fundação Gorceix, Ouro Preto, Minas Gerais em 

moinho pulverizador de três panelas (Brastorno Máquinas e Equipamentos Industriais - 

www.brastorno.com.br) (Figura 1.1), onde cerca de 20g de slots conectores (sem soldas 

de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu) ficaram em caixa de isopor por cerca de 24h com 40g de gelo 

seco (Figura 1.2).  

http://www.brastorno.com.br/
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(a) 

               (b) 

Figura 1.1 – Moinho pulverizador de 3 panelas (a) da Fundação Gorceix, Ouro Preto, 

Minas Gerais. Detalhe das panelas (b).  

 

(a) (b) 

Figura 1.2 – Slots conectores em caixa de isopor (a) com gelo seco (b).  
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A temperatura dos slots conectores antes de serem colocados no moinho se encontrava 

em cerca de -45,0oC (medida realizada com termômetro digital UT 320 da marca UNI-

T). As panelas do moinho ficaram na geladeira por cerca de 1h apresentando temperatura 

de -41,0oC (temperaturas medidas com o mesmo termômetro digital citado acima). Foram 

realizadas 2 rodadas neste moinho, de 5 minutos cada, em um total 10 minutos. 

Os materiais foram pesados em balança Ramuza aferida - máximo 150Kg e mínimo de 

1Kg. Entretanto, apenas alguns slots conectores foram utilizados durante este ensaio 

devido ao tamanho das panelas do moinho.  

As panelas do moinho eram muito pequenas para o material, portanto, observou-se que o 

slot conector quebrou apenas um pedaço de sua parte polimérica (Figura 1.3), não 

ocorrendo a pulverização e nem a separação total dos pinos (Figura 1.4). Observou-se a 

libração de apenas alguns poucos pinos do material. Portanto, este ensaio foi considerado 

totalmente ineficiente. A dúvida que surgiu é que se o moinho fosse maior e tivesse 

panelas maiores, o ensaio seria efetivo? Desta maneira, encontra-se aqui uma sugestão 

para pesquisas futuras.  

 

 
Figura 1.3 – Panelas metálicas congeladas contendo slots conectores.  
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(a) (b) 

Figura 1.4 – Detalhe do slot conector com parte polimérica quebrada (a) e slots 

conectores com a liberação de apenas alguns pinos (b) após 2 rodadas em moinho 

pulverizador de três panelas.  

 

2. Ensaio de moagem criogênica em moinho de martelos para separação de pinos 

ricos em ouro (Au) advindos de conectores e slots conectores de placas-mãe de 

computadores e conectores de Placas de Circuito Impresso (PCI)  

Este ensaio foi realizado em uma tentativa de moagem e posterior separação e liberação 

dos pinos ricos em Au de conectores e slots conectores de placas-mãe de computadores e 

conectores de Placas de Circuito Impresso (PCI).  

2.1. Moinho de martelos  

2.2. Descrição do ensaio 

Esta tentativa de moagem e posterior separação e liberação dos pinos ricos em Au de 

conectores e slots conectores de placas-mãe de computadores e conectores Placas de 

Circuito Impresso (PCI) foi realizada na Fundação Gorceix. Nota-se que não há 

especificações no moinho (Figuras 2.1 e 2.2).  
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Figura 2.1 – Moinho de martelos da Fundação Gorceix, Ouro Preto, Minas Gerais.  

 

 

  
Figura 2.2 – Boca do moinho de martelos.  

 

2,83g de conectores e slots conectores (sem as soldas de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu) foram 

colocados em isopor com 2Kg de gelo seco por cerca de 24h. A temperatura dos slots 

conectores fora medida antes de serem levadas ao moinho em cerca de -70,0oC 

(termômetro digital da marca UNI - T, modelo UT320, CE). Entretanto, é importante 

observar que se passaram 2 horas antes do ensaio ser realmente efetuado e os materiais 

ficaram à temperatura ambiente (a cerca de 30oC). O material passou 2 vezes pelo moinho 

por 10 minutos. Os slots conectores e conectores foram pesados em balança Ramuza 

aferida – máximo 150Kg e mínimo de 1Kg. 

Após o material ter passado 2 vezes pelo moinho de martelos, observou-se visualmente 

que o material foi parcialmente triturado e parte dos pinos foram separados de suas partes 
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poliméricas (Figura 2.3). Entretanto, para uma efetiva observação, o material após 

moagem foi peneirado, separado e novamente observado.  

 

 

 
 

 
Figura 2.3 – Conectores e slots conectores de placas-mãe e conectores de placas PCI 

após duas rodadas de moagem criogênica em moinho de Facas.  

 

2.3. Peneiramento do material após ensaio de moagem criogênica em moinho de 

martelos  

0,45g de conectores e 1,75g de slots conectores, em um total de 2,20g (sem as partes que 

contêm Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu) foram peneirados na seguinte sequência de 4 peneiras:  

1. Fração > 5,66mm (1),  

2. Fração < 5,66mm e > 4,76mm (2), 
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 3. Fração < 2,2mm e > 4,76mm (3),  

4. Fração < 1,19mm (4).  

Todo o material foi pesado em balança Electronic Pocket Scale, modelo Diamond 500, 

máximo 500g e mínimo 0,1g.  

Após peneiramento, observou-se que a primeira fração (1) apresentou muitos pinos 

agarrados e até mesmo amassados nas partes poliméricas com pedaços de slots conectores 

em frações médias e grandes; a segunda fração (2) também apresentou muitos pinos 

agarrados e amassados nas partes poliméricas dos conectores e slots conectores, porém, 

em frações médias; a terceira fração (3) apresentou poucos pinos agarrados e grande 

quantidade de fração polimérica liberada; a quarta e última fração (4) apresentou grande 

quantidade de pinos liberados e frações poliméricas bem finas (Figuras 2.4 e 2.5). 

 

 
Figura 2.4 – Quatro frações distintas obtidas após moagem em moinho de martelos e 

peneiramento. Da esquerda para direita, frações de 1 a 4. 
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(4)                                                                          (3) 

      
(2)                                                                          (1) 

Figura 2.5 – Detalhe das quatro frações distintas (da menor para maior, da esquerda para 

direita) obtidas após moagem em moinho de martelos e peneiramento. 

 

  

Após todos os procedimentos acima descritos, as frações foram misturadas e lavadas em 

água corrente em centrifugador especialmente desenvolvido e adaptado para este 

processo de separação e liberação de pinos de conectores e slots conectores de placas-

mãe de computadores e conectores de placas PCI, com agitação manual (Figura 2.6).   
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Figura 2.6 – Centrifugador desenvolvido e adaptado especialmente para a separação de 

pinos de conectores e slots conectores de placas-mãe e conectores de placas PCI após 

moagens.   

 

Houve a separação dos pinos de suas partes poliméricas (Figura 2.7) por força centrífuga: 

as frações metálicas, ou frações mais pesadas se posicionaram ao redor da bacia do 

centrifugador e as frações poliméricas ou frações mais leves se deslocaram para o centro 

da bacia do centrifugador, sendo decantados em container polimérico contendo uma 

peneira (marca FOBRAS de 1,19mm).  
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Figura 2.7 – Separação das partes poliméricas das partes metálicas mais pesadas (pinos) 

por forca centrífuga.  

 

Esta operação foi repetida várias vezes até a separação total dos pinos (Figura 2.8).  

 

   
Figura 2.9 – Pinos separados por força centrífuga e liberados.   
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Após estes procedimentos, os pinos foram bateados manualmente em água corrente 

(Figura 2.10). As frações remanescentes foram colocadas para secar ao ar livre.  

 

 

Figura 2.10 – Pinos sendo bateados em água corrente.  

 

O material foi pesado novamente na mesma balança e observou-se que após todos os 

procedimentos, houve uma perda total de 0,63g ou 3% de material. A faixa de perda de 

material durante moagens é cerca de 10% no mínimo. 

 

Conclui-se portanto, que esta tentativa de ensaio foi parcialmente satisfatória devido à 

pouca perda de material total e à liberação de certa porcentagem de pinos; mostrando um 

bom caminho para a continuação de pesquisas quanto aos ensaios de criogenia em moinho 

de martelos ou simplesmente, ensaios em moinho de martelo. Observou-se ainda, a 

necessidade de condições ideais para a realização deste tipo de teste.  
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2.5. Moagem em moinho de bolas  

A terceira fração (3), previamente descrita acima, foi pesada em balança da marca BEL 

Engineering com precisão de 0,1 casa. O material foi levado ao moinho de bolas, 

objetivando a observação de seu comportamento em e a possível separação dos pinos das 

partes poliméricas e, finalmente sua liberação.  Este ensaio foi realizado no laboratório 

do Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN), da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) em moinho de bolas com variador de velocidade da marca RINGCONE, 

modelo SCM tipo 4000 da SHIMPO BRASIL (Figuras 2.11 e 2.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  
 

  
Figura 2.11 – Moinho de bolas da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais 

(UFMG). 
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Figura 2.12 – Moinho de bolas em movimento.  

 

 

As bolas foram escolhidas possuíam diâmetro de 2,25cm (Figura 2.13).   

 

 
Figura 2.13 – Bolas com diâmetro de 2,25cm (esquerda) e material moído (direita).  

 

 

O tempo total de moagem foram de 60min em duas rodadas. Observou-se que 20 minutos 

de moagem não foram suficientes para a separação do material, desta maneira, o material 

foi colocado para moer por mais 40min. A Figura 2.13 e 2.14 mostram o material após o 

tempo total de moagem. 
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Figura 2.14 – Material após moagem.  

 

 

Logo em seguida, na sequência, o material passou por um jogo de quatro peneiras de: 

3,35µm, 2,36µm, 1,118µm e 1,7µm (Figura 2.15).   

 

 

 
Figura 2.15 – Jogo de quatro peneiras nas quais o material fora submetido.  
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Após os peneiramentos foi possível observar visualmente que os pinos foram quase 

totalmente liberados de suas partes poliméricas (Figura 2.16). 

 

 

 
 

 
Figura 2.16 – Material após moagem com pinos liberados.  

 

 

Nota-se na Figura 2.17, a matéria-prima final almejada: pinos liberados advindos de 

conectores e slots conectores de placas-mãe de computadores e conectores de placas PCI 

(e-waste).  
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Figura 2.17 – Pinos livres sem soldas de Pb/Sn e/ou Sn/Ag/Cu. 

 

A moagem em moinho de bolas do material que consistiu a terceira fração < 2,2mm e > 

4,76mm do material advindo de ensaio de criogenia em moinho de martelos apresentou-

se efetiva, portanto, este ensaio foi repetido com o restante dos conectores e slots 

conectores inteiros com o objetivo de uma análise mais direta do comportamento deste 

material. As bolas que foram escolhidas para esta próxima tentativa de ensaio em moinho 

de bolas eram o dobro das utilizadas neste ensaio descrito acima, com diâmetro de 4,5cm 

e o tempo de ensaio permaneceu o mesmo, 40 minutos. Nota-se que o tempo de ensaio é 

muito importante em qualquer tipo de moagem que envolva o uso de eletricidade, ou seja, 

gasto de energia; portanto, a redução deste tempo se faz necessária. Observou-se que com 

tais parâmetros pré-determinados, advindos da observação destas tentativas prévias de 

moagens, que há a possibilidades de obtenção de resultados satisfatórios.    

3. Descrição do ensaio manual em moenda  

Este Ensaio foi realizado em uma tentativa de moagem e posterior separação dos pinos 

ricos em Au dos conectores e slots conectores de placas-mãe de computadores conectores 

de Placas de Circuito Impresso (PCI).  

Dez slots conectores foram separados aleatoriamente e passados em moenda (Figura 3.1) 

manualmente.  
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Figura 3.1 – Moenda. 

 

 

Certa parte polimérica foi quebrada e somente poucos pinos foram liberados (Figuras 3.2 

e 3.3).  

 

 
Figura 3.2 – Slot conector após passagem manual pela moenda. 
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Figura 3.3 – Dez slots conectores após moagem manual em moenda.  

 

 

 

Esta tentativa se mostrou bastante ineficaz para o propósito de separação de pinos de 

conectores e slots conectores, principalmente quando em grandes quantidades de 

material.  
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Anexo 2 

 

Documentos dos ensaios de Espectroscopia de Raios-X (EDX) que foram realizados 

no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) em Belo Horizonte, 

Minas Gerais.  

Documentos dos ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), do 

Laboratório NanoLab do Centro de Microscopia de Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), Ouro Preto, Minas Gerias.  

 

Espectro da composição de 1 pino (MEV).  
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Composição das soldas dos pinos (EDX).  

 

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI  

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

SOLDA 

S1-10 

 

Cu 55,90 

Sn 14,51 

Cl 11,02 

Zn 8,04 

Pb 6,73 

Si 1,63 

Ni 0,25 

K 0,21 

Au 0,026 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 09 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
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Elementos contidos em pinos advindos de placas-mãe e de placas PCI e a porcentagem 

(%) de seus teores (EDX).  

 

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI  

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

SPBM 

(%) 

S2T1M 

(%) 

S2T2M 

(%) 

S2T3M 

(%) 

S2T1MF 

(%) 

S2T2MF 

(%) 

S2T3MF 

(%) 

Au 0,13 0,31 0,22 0,40 0,32 0,10 0,10 

Cu 82,40 79,36 72,77 81,00 67,73 66,20 65,73 

Zn 9,80 15,10 22,40 14,50 11,70 6,23 9,37 

Sn 3,90 1,05 1,27 0,89 11,50 21,90 14,00 

Pb 0,40 0,48 0,61 0,57 3,18 0,19 5,10 

Ni 1,43 1,70 1,33 1,44 1,80 1,75 1,34 

S 0,22 0,28 0,52 0,31 0,61 0,24 0,61 

I 1,00 0,27 0,27 0,34 3,74 2,73 1,99 

Fe 0,09 0,88 0,36 0,19 0,23 0,25 0,27 

Ag 0,20 0,057 0,023 0,038 0,04 0,55 0,04 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 01 DE JULHO DE 2015 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
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Espectros referentes aos ensaios de EDX quanto aos elementos contidos em pinos 

advindos de placas-mãe e de placas PCI e as porcentagens (%) de seus teores.  

 

S2T1MF 
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S2T1M 
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S2T2MF 
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S2T2M 
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S2T3MF 
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S2T3M 
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SPBM 
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Elementos contidos nas 3 amostras de placas de celular (S1T1, S1T2 e S1T3) em 3 

amostras de bordas conectoras (S3T1, S3T2 e S3T3) e a medida das espessuras das 

camadas de Au (EDX), e os espectros referentes.  

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI  

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

S1T1 

(%) 

S1T2 

(%) 

S1T3 

(%) 

S3T1 

(%) 

S3T2 

(%) 

S3T3 

(%) 

Au 2,05 1,81 3,01 48,52 23,86 0,45 

Cu 52,16 36,78 49,20 26,21 24,53 24,26 

Zn <0,01 0,014 0,10 0,07 0,06 <0,01 

Sn <0,01 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 <0,01 

Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ni 37,77 40,80 31,78 12,34 22,62 62,05 

Ag 0,012 0,02 0,021 0,02 <0,01 <0,01 

Br <0,01 14,55 7,68 8,41 14,05 10,40 

 

MEDIDA DA CAMADA DE OURO (Au) E ESPESSURA TOTAL 

Unidade de 
medida 

 

AMOSTRA 

S1-T1 

AMOSTRA 

S1-T2 

AMOSTRA 

S1-T3 

AMOSTRA 

S3-T1 

AMOSTRA 

S3-T2 

AMOSTRA 

S3-T3mg 

µg/Cm2 de Au 41,62 38,17 60,75 1010,38 480,04 7,75 

Espessura Total 

Em nm 

10281,08 10250,01 9514,9 3307,13 5552,89 5936,10 

Espessura total 

Em µm 

10,28 10,250 9,514 3,307 5,55 5,94 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 
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TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 17 DE MARÇO DE 2016 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

 

 

 

 
Espectro do ponto 11 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 

 
Espectro do ponto 12 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro do ponto 13 do substrato da placa de celular.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 
Espectro do ponto 14 do substrato da placa de celular.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro do ponto 15 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 

 
Espectro do ponto 16 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro do ponto 18 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 
Espectro do ponto 19 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro do ponto 20 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 

 

 
Espectro do ponto 21 do substrato da placa de celular.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro 22 do substrato da placa de celular.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 
Espectro 23 do substrato da placa de celular.  
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro 27 do substrato da placa de celular. 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 

 
Espectro 17 do substrato da placa de celular (região intermediária entre os círculos onde 

não há deposição de Au).   
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro 24 do substrato da placa de celular (região intermediária entre os círculos onde 

não há deposição de Au).   
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 

 
Espectro 25 do substrato da placa de celular (região intermediária entre os círculos onde 

não há deposição de Au). 
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Espectro 26 do substrato da placa de celular (região intermediária entre os círculos onde 

não há deposição de Au).   
Fonte: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Centro de Microscopia Eletrônica, NanoLab da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Elementos contidos nas 5 amostras de bordas conectoras (2R, 3R, 4R, 5R e 6R) e as 

medidas das espessuras das camadas de Au (EXD).  

 

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI  

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN):  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

1 

(%) 

2R 

(%) 

3R 

%) 

4R 

(%) 

5R 

(%) 

6R 

(%) 

Au 1,047 8,03 0,211 3,37 16,44 4,15 

Cu 50,95 43,19 <0,10 47,13  35,19 

Ni 21,00 39,10 78,82 42,50 54,96 14,94 

Br 24,54 7,96 18,90 5,03 20,60 <0,01 

Ba <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 11,96 

S <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 4,55 

Ca 1,77 1,10 1,37 1,61 4,22 0,48 

K 0,18 0,39 <0,10 0,16 0,46 0,05 

Si <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,98 <0,10 

Os <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sr <0,01 0,08 0,11 0,052 0,36 <0,01 

W <0,01 <0,01 0,18 <0,01 <0,01 <0,01 

Co <0,01 0,075 0,065 0,19 <0,01 <0,01 

 

MEDIDA DA CAMADA DE OURO (Au) E ESPESSURA TOTAL 
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Unidade de 

medida 

AMOSTRA 

1 

AMOSTRA 

2R 

AMOSTRA 

3R 

AMOSTRA 

4R 

AMOSTRA 

5R 

AMOSTRA 

6R 

µg/Cm2 de Au 24,18 187,30 5,24 76,70 308,20 100,78 

Espessura da 

camada de Au 

em nm 

12,53 97,05 0,065 39,40 159,69 52,78 

Espessura Total 

Em nm 

7933,52 6849,02 7795,80 7246,27 4739;44 9460,58 

Espessura total 

Em µm 

7,94 6,85 7,80 7,25 4,74 9,46 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 18 DE MARÇO DE 2016 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
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Espectro dos elementos químicos componentes em uma placa de celular com deposição 

de Au visível, escolhida visualmente (MEV). 
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Ensaios dos insumos: HCl e HNO3 e da água (H20) utilizados e o ensaios da Fase Leve 

(orgânico FLLavado)  

 

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI   

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

 

HCl 

 

HNO3 ORGÂNICO 

FLLAVADO 

H2O 

Cl(%) 36,0 <0,01 1,67 <0,01 

Sn(ppm) <1 N.D 622 N.D 

Cu(ppm) 50 30 12 15 

Fe(ppm) 70 40 463 21 

Ca(ppm) N.D N.D 305 N.D 

Au(ppm) N.D N.D 252 N.D 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 20 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
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METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 01 DE JULHO DE 2015 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

 

Lixívias L1, L2 e L3  

 

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI  

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

LIXIVIA 

L1 

(%) 

LIXIVIA 

L2 

(%) 

LIXIVIA 

L3 

CuO 7,50 4,70 2,60 

K2O 3,20 <0,10 7,67 

P2O5 3,18 <0,10 9,02 

Al2O3 1,04 <0,10 <0,10 

NiO 0,31 0,07 0,43 

PbO 0,23 0,12 <0,01 

SO3 0,21 0,11 0,20 

SnO2 0,07 0,07 <0,01 

ZnO <0,01 1,90 <0,01 

Au(ppm) <2,0 <2,0 <2,0 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 09 DE OUTUBRO DE 2015 
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

 

Lixívias L4, L5, L7, LARPM, LARPB e LARPC 

 

 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI   

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

LIXIVIA 

LARPM 

LIXIVIA 

L4 

LIXIVIA 

LARPC 

LIXIVIA 

LARPB 

ORGÂNICO 

L5 

ORGÂNICO 

L7 

Cl(%) 8,38 16,95 16,48 25,32 16,88 0,70 

Sn(ppm) 505 3.773 5.526 100 2.782 780 

Cu(ppm) 65 181 217 25 184 15 

Fe(ppm) 54 263 164 283 <1 256 

Ag(ppm) 80 210 230 93 211 58 

Au(ppm) 10 140 180 190 <1 220 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  
NÚMERO: 

SETEM-2016 

PÁGINA: 

 

Solicitante: 

FERNANDA NICOLLE PINHEIRO NICOLAI  

REFERÊNCIA: DOUTORADO 

 

MÉTODO SUGERIDO: 

EDX 

FAIXA ESPERADA: 

 Não informado 

ASSINATURA DA CHEFIA (p/ outros setores do CDTN): 

  

 

ELEMENTOS 

DOSADOS 

(%) 

Precipitado 

De  

Hidróxidos 

Sn(OH)2 44,57 

Fe(OH)2 32,70 

Au(OH)2 20,25 

Ag(OH)2 0,82 

Ni(OH)2 0,63 

ZnOH 0,37 

CuOH 0,25 

BrOH 0,23 

Cr(OH)2 0,19 

 

METODOLOGIA UTILIZADA – RAIO-X 

TÉCNICO RESPONSÁVEL – LUIZ CARLOS DA SILVA – CRQ: 02402024 

BELO HORIZONTE, 12 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
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