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desktops obsoletos da UFRN. Dissertação de Mestrado, UFRN, PPGEQ, Área de 

Concentração: Engenharia Química, Natal, Brasil, 2017. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

 

Resumo: O esgotamento das reservas minerais e a preocupação crescente da sociedade com o 

meio ambiente e a sustentabilidade traz perspectivas animadoras nas áreas de reciclagem de 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE). Diante disso, este trabalho tem como 

objetivo desenvolver uma rota para reciclar metais presentes nas placas de circuito impresso 

(PCI) de computadores desktops obsoletos. Para isso foram feitos ensaios de lixiviação 

utilizando diferentes ácidos (nítrico, água régia, clorídrico e sulfúrico) variando os parâmetros 

de temperatura e de concentração molar do ácido seguindo um planejamento experimental 

fatorial completo do tipo 2² com repetições no ponto central avaliou-se a eficiência do processo 

através do percentual de massa lixiviada obtida por análise gravimétrica. As amostras antes e 

depois dos ensaios de lixiviação foram analisadas por FRX, MEV e EDS para que fossem 

identificados e quantificados os principais elementos químicos existentes, bem como 

determinar a morfologia das amostras de PCI utilizadas. Os melhores resultados alcançados em 

termos percentuais de massa lixiviada foram obtidos para água régia e ácido nítrico. Já os 

resultados de menor rendimento alcançados foram obtidos para o ácido clorídrico e sulfúrico. 

O estudo estatístico do ácido nítrico demonstrou que a concentração molar do ácido foi o único 

fator que apresentou efeito significativo sobre a variável resposta, não houve falta de ajuste e o 

coeficiente de correlação (R²) estimado foi de 0,99111, indicando que o modelo de primeira 

ordem testado é preditivo e significativo. Já para a água régia, a concentração molar do ácido e 

a interação temperatura/concentração foram os dois fatores que apresentaram efeito 

significativo sobre a variável resposta e o modelo que melhor se adequou foi o de segunda 

ordem (R² de 0,99914). Por fim, as análises por FRX demonstraram quais elementos foram ou 

não lixiviados por cada ácido. A água régia apresentou facilidade em dissolver praticamente 

todos os metais. O ácido nítrico dissolveu cobre, chumbo e cálcio. Os ácidos clorídrico e 

sulfúrico foram eficientes na lixiviação do estanho, ferro e níquel. De maneira geral, cada ácido 

foi seletivo para diferentes elementos químicos presentes na composição das PCI, 

possibilitando assim desenvolver uma rota de reciclagem viável baseado nesse estudo. 

 

Palavras-chave: placas de circuito impresso, reciclagem, lixiviação. 
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computers from the UFRN. Masters Dissertation, UFRN, PPGEQ, Area of Concentration: 

Chemical Engineering, Natal, Brazil, 2017. 

 

Advisor: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

 

Abstract: The reduction of mineral reserves and the growing concern of society with the 

environment and sustainability brings exciting prospects in the areas of recycling of waste 

electrical and electronic equipment (WEEE). Therefore, this paper aims to develop a route to 

recycle metals present on the printed circuit boards (PCB) of obsolete desktops computers. For 

this, leaching tests were performed using different acids (nitric, regal water, hydrochloric and 

sulfuric), varying the parameters of temperature and molar concentration of the acid following 

a complete factorial experimental design of the type 2² with repetitions at the central point was 

evaluated the process through the percentage of leached mass obtained by gravimetric analysis. 

The samples before and after the leaching tests were analyzed by FRX, MEV and EDS to 

identify and quantify the main chemical elements as well as the morphology of the PCB samples 

used. The best results obtained in percentage terms of leached mass were obtained for royal 

water and nitric acid. On the other hand, the results of lower yields were obtained for 

hydrochloric and sulfuric acid. The statistical study of nitric acid showed that the molar 

concentration of the acid was the only factor that had a significant effect on the response 

variable, there was no lack of fit and the estimated coefficient of correlation (R²) estimated was 

0.99111, indicating that the first order model tested is predictive and significant. However, for 

the royal water the acid molar concentration and the temperature/concentration interaction were 

the two factors that had a significant effect on the response variable and the model that best 

suitable was the second order (R² of 0,99914). Finally, the FRX reviews demonstrated which 

elements were or were not leached by each acid. Regal water has shown ease in dissolving 

practically all metals. The nitric acid dissolved copper, lead and calcium. The hydrochloric and 

sulfuric acid were efficient in the leaching of tin, iron and nickel.  In general, each acid was 

selective for different chemical elements present in the composition of the PCB and for this 

reason a viable recycling route based on this study is possible. 

 

Keywords: printed circuit boards, recycling, leaching.
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1. Introdução 

 

 Nas últimas décadas os equipamentos eletroeletrônicos (EEE) vêm sendo cada vez mais 

consumidos no Brasil e no mundo, com destaque para os setores ligados a informática e a 

telecomunicação. Estima-se que somente no ano de 2015 foram vendidos no país cerca de 12,5 

milhões de unidades de computadores desktops, notebooks e tablets e 51,4 milhões de unidades 

de celulares tradicionais e smartphones (ABINEE, 2016). 

 Contudo, infelizmente quanto mais EEE são vendidos mais resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos (REEE) são gerados. Por apresentar uma composição bastante heterogenia, 

contendo diversos poluentes, esse tipo de resíduo sólido não pode receber o mesmo tratamento 

ou destino dos resíduos urbanos domiciliares em lixões, aterros sanitários ou incineradores. 

 As placas de circuito impresso (PCI) estão presentes na grande maioria dos EEE, 

representando uma parcela significativa dos REEE produzidos, cerca de 3,1% em peso (Widmer 

et al., 2005). Elas são formadas por diversos tipos de materiais (polímeros, cerâmicas e metais), 

incluindo substâncias perigosas ao meio ambiente e a saúde pública (metais pesados e 

retardantes de chama) e substâncias valiosas recicláveis (óxidos de terras raras e metais 

preciosos e de base). 

 Por apresentar em sua composição substâncias perigosas as PCI devem receber 

tratamento e destinação adequados para evitar contaminar o ar, os solos e as águas. Além disso, 

como já foi dito anteriormente, elas também apresentam em sua composição substâncias 

valiosas que poderiam ser recicladas, evitando assim o desperdício de recursos naturais 

preciosos que se encontram em processo de esgotamento e que poderiam ser reinseridos na 

cadeia produtiva gerando lucros consideráveis aqueles empresários que se interessem em 

explorar esse mercado. 

 Diante do exposto acima, nos últimos anos diversos pesquisadores têm investido seus 

recursos em busca de novas rotas para caracterizar, reciclar, tratar e destinar os REEE, 

especialmente as PCI. 

 Várias técnicas vêm sendo exploradas e desenvolvidas ao longo dos anos com o objetivo 

de separar, concentrar e purificar metais precisos como ouro e prata ou mesmo metais de base 

como cobre e zinco. Normalmente, os processos metalúrgicos são os mais empregados para 

reciclar os diversos tipos de materiais existentes. 

 Os processos hidrometalúrgicos apresentam-se como uma excelente alternativa para 

tratar as PCI pela eficiência e por gerar menos poluição ao meio ambiente quando comparados 
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com os processos pirometalúrgicos que geralmente provocam poluição atmosférica em 

decorrência da decomposição dos polímeros em dioxinas e furanos graças a elevação da 

temperatura. 

Visto isso o presente trabalho tem como objetivo estudar a lixiviação de placas de 

circuito impresso, retiradas de computadores desktops obsoletos, processadas mecanicamente 

utilizando diferentes agentes de lixiviantes em diferentes condições de temperatura e 

concentração molar de ácido. 

Os experimentos seguiram um planejamento fatorial completo para que seja realizado 

um estudo estático que determine a eficiência de lixiviação em termos percentuais de massa 

dissolvida para cada ácido avaliado por análise gravimétrica. 

Além disso, as PCI foram analisadas por diferentes técnica de caraterização de materiais 

(FRX, MEV e EDS) para identificar e quantificar os principais elementos químicos presentes 

na composição da amostra. Por fim as escórias (subproduto sólido da lixiviação) foram também 

analisadas por FRX para determinar quais metais foram ou não dissolvidos por efeito de cada 

um dos ácidos utilizados. 

Os computadores utilizados para retirada das placas foram disponibilizados pela própria 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através do Departamento de Materiais 

e Patrimônio (DMP), responsável por armazenar e destinar os REEE da instituição. 

Infelizmente a instituição não possui políticas de reutilização para este tipo de “resíduo”, 

sendo assim os EEE obsoletos normalmente vão a leilão após o acumulo de grandes 

quantidades. Essa realidade caba colaborando para um grande desperdício de recursos valiosos 

da universidade que ainda poderiam ser reaproveitados antes de serem descartados mediante o 

desenvolvimento de projetos que buscassem soluções para reutilizar estes EEE. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

 A seguir são apresentados os aspectos teóricos que serão necessários para a 

compreensão deste trabalho. 

 

2.1 - Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

 

Os equipamentos eletroeletrônicos (EEE) são dispositivos que utilizam, armazenam, 

geram, transmitem ou medem corrente elétrica ou campo magnético enquanto estão em 

funcionamento. Televisores, geladeiras, computadores, celulares, lâmpadas, pilhas e baterias 

são alguns exemplos de EEE (Carvalho & Xavier, 2014). 

 

 

Figura 2.1 - Computadores desktops obsoletos. 

Fonte: Nova Fênix Reciclagem (2016). 

 

Já os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) são componentes, periféricos, 

peças de reposição ou mesmo partes de EEE inteiros pós-consumo que não tenham mais 

utilidade em sua forma original ou valor econômico para o seu usuário (Moraes, 2011) (ver 

Figura 2.1). 

 

2.1.1 - Aspectos Gerais 

 

 Com a popularização das novas tecnologias a sociedade moderna tem consumido cada 

vez mais EEE. Em 2012, somente no Brasil, foi registrado um aumento de 9% na 
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comercialização de novos computadores em relação ao ano anterior, cerca de 16,7 milhões 

unidades de computadores foram vendidos (Jorge Filho, 2013). 

 Outro aspecto que tem impulsionado esse consumo tem sido a diminuição dos preços 

dos EEE e o tempo de vida útil dos mesmos. Este último aspecto deve-se, principalmente, ao 

mau funcionamento e ao surgimento de novos recursos (obsolescência programada) (Henrique 

Júnior et al., 2013). 

 Atualmente o tempo de vida útil de um telefone celular é de aproximadamente um ano. 

No mundo estima-se que cerca de 100 milhões de unidades desse aparelho sejam descartados 

todos os anos por se tornarem obsoletos aos seus usuários (Carvalho & Xavier, 2014). 

 Essa realidade acaba contribuindo para um aumento significativo na produção desse tipo 

de resíduo. Estima-se que cerca de 20 a 50 milhões de toneladas de REEE são gerados todos os 

anos no mundo (Neto et al., 2016; Estrada-Ruiz et al., 2016; Chu et al., 2015). Apenas na 

Europa, maior produtor mundial da atualidade, esse montante é avaliado em 6,5 milhões de 

toneladas por ano (Oliveira, 2012). 

 Infelizmente os números tendem a crescer cada vez mais com o passar dos anos. 

Somente em 1994 cerca de 7 milhões de toneladas de computadores se tornaram obsoletos no 

mundo. Dez anos depois esse número passou a ser equivalente a 35 milhões de toneladas e só 

tende a aumentar (Widmer et al., 2005). 

 

2.1.2 - Classificação e Composição 

 

 A Comunidade Europeia por meio da Diretiva n° 65 de 2011 classifica os REEE em 11 

categorias que levam em consideração o potencial de risco, especificidade, vida útil, 

composição, porte do equipamento, dentre outras características (ver Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 - Classificação dos REEE segundo a Comunidade Europeia. 

Categoria Exemplos de Equipamentos 

1. Eletrodomésticos de grande porte Refrigeradores, freezers, fogões, etc. 

2. Eletrodomésticos de pequeno porte Aspiradores de pó, torradeiras, fritadeiras, etc. 

3. Equipamentos de TI e Comunicação Computadores, celular, aparelhos de fax, etc. 

4. Equipamentos de consumo e painéis 

fotovoltaicos 

Instrumentos musicais, câmeras de vídeo, aparatos 

de rádio e TV, painéis fotovoltaicos, etc. 

5. Equipamentos de iluminação Lâmpadas fluorescentes, luminárias, etc. 

6. Ferramentas eletrônicas Furadeiras, parafusadeiras, etc. 
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7. Equipamentos de lazer, esporte e 

brinquedos 

Vídeo games, trens e carro elétricos, equipamentos 

para esporte, etc. 

8. Equipamentos médicos Equipamentos para radiologia, cardiologia, etc. 

9. Instrumentos de monitoramento e 

controle 

Detector de fumaça, termostato, regulador de 

aquecimento e resfriamento, etc. 

10. Caixas de autoatendimento Caixas de autoatendimento, dinheiro, etc. 

11. Outros Desconsiderados nas categorias anteriores. 

Fonte: EU (2016). 

 

Os REEE são constituídos por diversos tipos de materiais como por exemplo: ferro, aço, 

plásticos, cobre, vidro, dentre outros (Silvas et al., 2015). A composição percentual em peso 

desses e outros matérias foram listados a seguir (ver Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2 - Composição dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. 

Composição % em peso 

Ferro e aço 47,9 

Plástico sem retardadores de chama 15,3 

Cobre 7,0 

Vidro 5,4 

Plástico com retardadores de chama 5,3 

Alumínio 4,7 

Placas de circuito impresso 3,1 

Madeira 2,6 

Cerâmica 2,0 

Outros metais não ferrosos 1,0 

Borracha 0,9 

Outros 4,8 

Fonte: Widmer et al. (2005). 

 

 É importante mencionar que a composição apresentada na tabela acima não é fixa, pode 

variar de acordo com o tipo e o ano de fabricação dos EEE. A composição de eletrodomésticos 

de grande porte por exemplo é bem diferente da composição de equipamentos de iluminação. 

Assim como a composição de computadores antigos quando comparados aos mais modernos. 
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2.2 - Placas de Circuito Impresso 

 

 Atualmente as placas de circuito impresso (PCI) são parte integrante da maioria dos 

EEE e correspondem em média a cerca de 3% em peso do REEE (rever Tabela 2.2). Elas são 

constituídas basicamente por três partes principais: substrato não condutor, circuito impresso 

condutor e componentes eletrônicos montados na superfície da placa (Kasper, 2011; Guo et al., 

2015). 

 

2.2.1 - Classificação e Processos de Fabricação 

 

 Quanto a classificação as PCI podem ser de face simples (um filme de cobre seguido 

por um laminado de substrato), face dupla (dois filmes de cobre intercalados por um laminado 

de substrato) ou multicamadas (de 4 a 16 filmes de cobre intercalados por laminados de 

substrato). A aplicação de cada tipo varia de um EEE para outro (ver Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 - Classificação das PCI quanto ao número de camadas. 

Fonte: Moraes (2011). 

 

 Existem dois tipos de processos de fabricação de placas de circuito impresso, o processo 

subtrativo e o processo aditivo. 
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No processo subtrativo (método mais utilizado) a placa é constituída em seu interior por 

um conjunto de placas de face dupla e em seu exterior são recobertas por uma fina camada de 

cobre (em uma ou ambas as faces) onde é impressa a imagem do circuito através de um processo 

serigráfico ou por laminação de filmes. Em seguida, para formar as trilhas, retira-se o excesso 

de cobre por meio de uma corrosão química. Já no processo aditivo as trilhas de cobre são 

eletrodepositadas diretamente na superfície do substrato, resultando em uma economia de cobre 

significativa (Moraes, 2011). 

 

2.2.2 - Composição e Componentes 

 

 Inicialmente o material utilizado como substrato na fabricação de placas de circuito 

impresso era o fenolito, uma mistura de resina fenólica com uma carga orgânica (papel picado 

ou serragem de madeira) de coloração castanha clara ou escura. Todavia esse material apresenta 

características higroscópicas devido a celulose (absorve humidade), provocando assim a perda 

da propriedade isolante ou mesmo a deformação mecânica da placa, ou seja, perda de 

desempenho (Oliveira, 2012). 

Devido aos problemas mencionados acima, o fenolito foi substituído por um substrato 

a base de resina epóxi revestido internamente por uma fina camada de fibra de vidro. Esse 

material por sua vez é extremamente hidrófobo, isolante e rígido. Graças a tais atributos 

atualmente a grande maioria das PCI são feitas com resina epóxi e fibra de vidro (Yin et al., 

2011). O teflon e o poliéster são outras duas alternativas de substrato (Abrantes, 2009). 

Todos os tipos de substratos utilizados na fabricação das PCI são reforçados com 

retardadores de chama. Substâncias químicas que podem ter em sua composição elementos 

bromados, clorados, fosforo, azotos ou retardadores de chama iônicos com a função de inibir 

ou mesmo suspender o processo de combustão (Petter, 2012). 

Além dos polímeros as PCI são constituídas por diversos metais e cerâmicas. Os 

principais metais encontrados são: cobre, ferro, alumínio, estanho, tântalo, gálio, ouro, prata, 

cromo, mercúrio, cádmio, zinco, níquel e chumbo (Birloaga & Vegliò, 2016). Já as cerâmicas 

geralmente encontradas são: sílica, alumina, mica e titanato de bário (Moraes, 2011). 

 Ainda, a composição material das PCI varia com o tipo de EEE. Por exemplo, as placas 

de celulares possuem um maior percentual em peso de metais e fibras de vidro quando 

comparadas com as de computadores e televisores (ver Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 - Composição material de PCI de computadores, televisores e celulares. 

Material 
Computadores 

% em peso 

Televisores 

% em peso 

Celulares 

% em peso 

Metais e fibras de vidro 32,0 32,1 83,1 

Orgânico 68,0 67,9 16,9 

Fonte: Tomasek et al. (2000). 

 

 Essa variação deve-se ao fato das PCI de celulares serem produzidas em multicamadas 

com pelo menos quatro camadas de cobre entre as fibras de vidro, diferentemente das placas de 

computadores e televisores produzidas em face simples ou dupla (Carvalho & Xavier, 2014). 

 Por fim, a composição elementar e material das PCI também dependem dos diferentes 

tipos de componentes eletrônicos existentes. Resistências, condensadores, bobinas, díodos e 

transistores são alguns exemplos de componentes. 

 Esses dispositivos basicamente têm a função de controlar ou modificar os sinais 

elétricos de um circuito, podem ser montados sobre as placas através de soldas, cola ou encaixe 

e são constituídos por uma grande variedade de elementos, como por exemplo: tântalo presente 

nos condensadores; gálio, índio, titânio, silício, germânio, arsénio, antimónio, selénio e telúrio 

presentes nos chips, semicondutores e outras unidades; chumbo e cádmio ou estanho, zinco, 

bismuto e prata constituintes das soldas; cerâmicas incluindo Al2O3, BeO e vidro usadas na 

fabricação de slots (Oliveira, 2012). 

 

2.3 - Técnicas de Reciclagem de PCI  

 

 Neste trabalho as técnicas de reciclagem de PCI normalmente utilizadas por outros 

autores foram reunidas em cinco grupos diferentes de processos: mecânicos, pirometalúrgicos, 

hidrometalúrgicos, eletrometalúrgicos e biometalúrgicos (Choubey et al., 2015; Birloaga et al., 

2014). 

 

2.3.1 - Processos Mecânicos 

 

 O desmantelamento consiste na retirada dos componentes (capacitores, resistores, etc.) 

fixados na superfície das PCI. Os mesmos são removidos geralmente de modo manual por 

aplicação de força mecânica ou desencaixe. Em muitos casos é necessário proceder o 
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derretimento das soldas de alguns componentes utilizando sopradores térmicos ou chapas de 

aquecimento (Ferreira Junior, 2013). 

 A cominuição é utilizada para fragmentar e facilitar a liberação dos materiais das placas. 

Os equipamentos utilizados são os moinhos de martelo (impacto) e de facas (corte). Os moinhos 

de bolas, discos e britadeiras (compressão) não são recomendados, pois eles podem provocar 

compactação dos materiais e não a dispersão (Naia, 2014). 

 A separação granulométrica é utilizada para separar as populações de partículas com 

tamanhos variados após a cominuição. As placas moídas passam por uma série de peneiras com 

aberturas fixas e pré-determinadas. Dependendo das condições de moagem pode haver uma 

concentração de cada tipo de material por faixa granulométrica (Juchneski, 2013). 

A separação por densidade é utilizada para separar os materiais das PCI com densidades 

diferentes. Essa técnica depende não apenas da densidade dos materiais, mas também do 

tamanho e forma das partículas, bem como a velocidade de escoamento e características do 

fluido. Existem diferentes métodos que envolvem a separação por densidade, são eles: a 

elutriação, as mesas separadoras, os meios densos, dentre outros (Veit, 2001). 

A separação magnética tem como objetivo concentrar os materiais das PCI mediante a 

sua resposta a um campo magnético. O conteúdo pode ser atraído ou repelido pelo campo 

magnético. Existem três tipos de materiais, os ferromagnéticos (fortemente atraídos), os 

paramagnéticos (fracamente atraídos) e os diamagnéticos (repelidos). Os separadores de 

tambor, de rolos induzidos, de correias cruzadas e de carrossel são alguns exemplos de 

equipamentos utilizados na separação magnética (Luz et al., 2010). 

A separação eletrostática ocorre pela exposição das PCI ao campo elétrico. Graças a 

intensidade do campo e as propriedades dos materiais (condutividade elétrica, susceptibilidade 

em adquirir cargas elétricas superficiais, etc.) as partículas são carregadas e concentradas como 

material condutor, misto e não condutor (Moraes, 2011). 

 

2.3.2 - Processos Pirometalúrgicos 

 

 Os processos pirometalúrgicos utiliza altas temperaturas para degradar os polímeros por 

ação do calor e concentrar os metais em uma fase metálica e as cerâmicas em uma fase 

conhecida como escória. A incineração, fusão, pirólise, sinterização e reações de fase gasosa 

em alta temperatura são os principais processos pirometalúrgicos que geralmente são utilizados 

na reciclagem de PCI (Veit, 2005). 
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 A pirometalurgia se aplica a qualquer tipo de resíduo sem necessitar de um pré-

tratamento, além de contar com poucas etapas de operação (Liu et al., 2016). Todavia pode 

gerar alguns inconvenientes, como por exemplo: poluição atmosférica devido a liberação de 

dioxinas e furanos gerados pela degradação dos polímeros e outros materiais isolantes, não 

recuperação de alguns metais devido a volatilização de seus cloretos, perda de metais nobres e 

de base devido ao volume de cerâmicas e vidros que contribui para um aumento da quantidade 

de escória no forno e recuperação ineficiente de estanho e chumbo ou nenhuma recuperação 

para o alumínio e o zinco (Oliveira, 2012; Guo et al., 2010; Fogarasi et al., 2015). 

 

2.3.3 - Processos Hidrometalúrgicos 

 

 Os processos hidrometalúrgicos promovem a dissolução integral ou seletiva dos 

diferentes metais presentes nas PCI promovendo o contato interfacial deste sólido com soluções 

ácidas, alcalinas ou salinas numa reação denominada lixiviação (Ranitovic et al., 2016). Após 

essa etapa são utilizadas outras técnicas para separar, concentrar ou purificar os metais de 

interesse, como por exemplo: extração por solvente (líquido-líquido), precipitação, cementação, 

adsorção, troca iônica, destilação, filtração, cristalização, redução química e eletrólise 

(Santanilla, 2012; Lekka et al., 2015; Cai et al., 2016; Phetla et al., 2012; Quilaqueo & Aguilera, 

2016). 

 Diferentemente dos processos pirometalúrgicos, que não necessitam de etapas prévias 

de fragmentação ou separação granulométrica, os processos hidrometalúrgicos demandam um 

pré-tratamento físico mais exigente para que não haja limitações difusionais na lixiviação. Em 

outras palavras, o processamento mecânico das PCI é fundamental para liberar os metais e 

facilitar o ataque pelos reagentes químicos (Oliveira, 2012). 

 Em contrapartida a hidrometalurgia apresenta várias vantagens em relação aos 

processos pirometalúrgicos, como por exemplo: menor custo, menor geração de poluentes 

atmosféricos, maior taxa de recuperação de metais e possibilidade de aplicação em menor escala 

(Yamane, 2012; Kumari et al., 2016). 

 A lixiviação ácida é n ormalmente a mais utilizada para dissolver os diferentes metais 

presentes nas PCI (Somasundaram et al., 2014). O ácido nítrico apresenta propriedades 

oxidantes e por essa razão solubiliza os metais mais facilmente. Já os ácidos clorídrico e 

sulfúrico não solubilizam bem alguns metais e podem gerar cloretos e sulfetos insolúveis, 

porém para esses casos o processo é otimizado mediante a adição de agentes oxidantes 

(Oliveira, 2012). 
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 Ainda, a estabilidade dos metais para uma determinada temperatura é normalmente 

representada por diagramas de fases que relacionam o potencial eletroquímico (E) com o pH, 

conhecidos também como Diagrama Pourbaix. Nesse tipo de diagrama E/pH são apresentadas 

as regiões onde ocorrem a dissolução dos metais e onde os metais se mantem insolúveis, bem 

como as regiões de estabilidade da água para liberação do gás oxigênio (potencial oxidante, 

linha “b”) e do gás hidrogênio (potencial redutor, linha “a”) (ver Figura 2.3) (Moares, 2011; Li 

et al., 2016). 

 

 

Figura 2.3 - Diagrama Pourbaix genérico. 

Fonte: Moraes (2011). 

 

 A precipitação química e a cementação são técnicas hidrometalúrgica utilizadas 

geralmente após a lixiviação como etapa de purificação (Fouad & Basir, 2005). A precipitação 

dos metais em forma de sólidos ocorre devido a adição de substâncias como bases, sais e óxidos 

que promovem reações químicas de dupla troca. Já a cementação o metal de interesse em 

solução é precipitado pela adição de um segundo metal com potencial redutor mais negativo 

numa reação conhecida como reação de oxirredução ou eletroquímica (Jackson, 1986). 
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2.3.4 - Processos Eletrometalúrgicos 

 

Os processos eletrometalúrgicos ou eletroquímicos, como também são conhecidos, são 

normalmente utilizados associados ou não a processos piro e hidrometalúrgicos para extração 

ou refino dos metais presentes nas PCI. A eletro-obtenção, o eletro-refino, a eletrocoagulação 

e a eletrólise ígnea são alguns exemplos de processos eletrometalúrgicos (Veit, 2005). 

Na eletro-obtenção os metais podem ser recuperados tanto de eletrólito aquosos quanto 

de sais fundidos. Uma corrente elétrica perpassa pelos eletrodos (cátodos e ânodos) que se 

encontram imersos no eletrólito. Nos cátodos, formados por lâminas finas de algum tipo de 

metal inerte, ocorre a atração elétrica dos íons metálicos que se depositam em sua forma neutra 

(reação de redução). O ânodo é considerado o eletrodo de sacrifício e deve ser formado por um 

metal insolúvel para não contaminar a solução lixiviada e que não reaja com outros elementos 

formando precipitados (Morais, 2011). 

 

2.3.5 - Processos Biometalúrgicos 

 

 A biometalurgia é um processo biotecnológico que promove a solubilização de metais 

pela ação de microrganismos (geralmente bactérias). Sua aplicação na recuperação de metais 

de PCI ainda é recente, porém promissora. A biolixiviação, como também é conhecida, se 

destaca em relação aos processos hidrometalúrgicos por gerar economia de insumos, por 

apresentar simplicidade nas instalações e não necessitar de mão de obra especializada durante 

a operação (Oliveira, 2012). 

Apesar de promissora, o tempo de ataque necessário para que os agentes biológicos 

promovam a lixiviação pode durar semanas e a necessidade de exposição dos metais em forma 

de camadas superficiais são os dois principais fatores negativos associados a essa técnica (Veit, 

2005). 

Ainda, a biometalurgia depende tanto do tipo e características do resíduo a ser lixiviado 

(composição, tamanho, etc.) quanto de fatores físico-químicos, microbiológicos e de processo. 

Sendo o pH, temperatura, potencial redox, disponibilidade de oxigênio e gás carbônico, meio 

de cultivo, concentração de íons metálicos, presença de inibidores e adaptação bacteriana os 

principais fatores que influenciam esse tipo de processo (Yamane, 2012). 
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3. Metodologia 

 

 Para a realização deste trabalho foram utilizadas ao todo 6 (seis) placas de circuito 

impresso de diferentes marcas, modelos e ano de fabricação. Elas foram retiradas de 

computadores desktops obsoletos disponibilizados pelo Departamento de Materiais e 

Patrimônio (DMP) da UFRN. 

 

 

Figura 3.1 - Fluxograma experimental geral. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 O fluxograma esquemático apresentado acima (ver Figura 3.1) mostra sequencialmente 

os procedimentos gerais realizados durante esta pesquisa. 
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3.1 - Desmantelamento 

 

 Inicialmente todos os componentes eletrônicos foram retirados manualmente por 

desencaixe ou utilizando um soprador térmico para derretimento das soldas das peças fixadas à 

superfície das PCI – em ambiente de capela para evitar a contaminação por vapores tóxicos 

produzidos durante a fusão das soldas. Esta etapa foi realizada no Laboratório de 

Termodinâmica do Departamento de Engenharia Química (DEQ). 

 Todos os componentes retirados foram classificados, separados e armazenados por tipo 

(capacitores, diodos, resistores, etc.) para serem utilizados em trabalhos futuros ou fornecidos 

a outros grupos de trabalho da presente instituição. 

 

3.2 - Corte e Fragmentação 

 

Na sequência, as PCI desmanteladas foram cortadas em partes menores de 

aproximadamente 4 cm² de área utilizando uma guilhotina tesourão. Esta etapa foi realizada no 

Laboratório de Oficina Mecânica do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM). 

Depois as PCI cortas foram fragmentadas utilizando um moinho de facas de oito 

laminas, quatro fixas e quatro móveis (ver Figura 3.2). Esta etapa foi realizada no Laboratório 

de Termodinâmica do DEQ. 

 

 

Figura 3.2 - Moinho de facas utilizado na fragmentação. 

Fonte: Melo (2017). 
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3.3 - Separação Granulométrica 

 

 Posteriormente as PCI fragmentadas foram separadas granulometricamente utilizando 

apenas uma peneira de 1 mm de abertura. A fração retida na malha da peneira, com 

granulometria superior a 1 mm, foi novamente fragmentada em moinho de facas até que a maior 

parte do material atingisse uma granulometria de interesse inferior a 1 mm. Esta etapa foi 

realizada no Laboratório de Operações Unitárias do DEQ. 

 O diâmetro de partícula inferior a 1 mm foi adotado levando em consideração a literatura 

estuda. Para esta faixa de trabalho os diversos constituintes presentes nas PCI já se encontram 

livres em relação uns aos outros, facilitando assim os processos físicos e químicos subsequentes 

para tratamento deste tipo de resíduo (Moraes, 2011; Oliveira 2012). 

 

3.4 - Homogeneização e Quarteamento 

 

 Após a fragmentação e a classificação granulométrica as PCI foram homogeneizadas e 

quarteadas para diferentes medidas de massa utilizando a técnica das pilhas cônicas. A massa 

total foi homogeneizada e depois dividida em quatro partes iguais, duas partes opostas foram 

misturadas e novamente dividida em quatro partes iguais até que fosse atingida a medida de 

massa desejada para as análises subsequentes de lixiviação e caracterização. Esta etapa foi 

realizada no Laboratório de Termodinâmica do DEQ. 

 

3.5 - Lixiviação 

 

O fluxograma esquemático apresentado logo abaixo (ver Figura 3.3) mostra 

sequencialmente as etapas realizadas durante os ensaios de lixiviação. 
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Figura 3.3 - Fluxograma experimental da lixiviação. 

Fonte: Melo (2017). 

 

Para os ensaios de lixiviação amostras de 10 g de PCI quarteadas foram misturadas com 

200 mL de solução ácida (relação 1 para 20 de sólido e líquido). A reação ocorreu utilizando 

um agitador magnético com aquecimento por um período de 6 horas em balão volumétrico de 

fundo chato de 500 mL com três juntas angulares esmerilhadas acoplado a um condensador de 

bolas de 300 mm para refluxo dos vapores ácidos produzidos e um termômetro de mercúrio 

para controle da temperatura desejada (ver Figura 3.6). 
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Figura 3.4 - Sistema utilizado nos ensaios de lixiviação. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Ao termino do período de lixiviação o subproduto sólido (escória) foi separado do 

líquido (lixivia) utilizando papel de filtro quantitativo por filtração a vácuo. Depois disso a 

escória de cada ensaio foi lavada com 6 litros de água deionizada – o volume de água utilizada 

foi definido por meio do acompanhamento da condutividade da água de lavagem até que ela 

atingisse a condutividade da água pura, o que significa a retirada máxima de todos os íons 

presente e passiveis de dissolução. Na sequência a escória lavada foi colocada em estufa a 60 

°C para secar por 12 horas. 

Todas as etapas realizadas durante os ensaios de lixiviação citadas acima foram 

realizadas no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos do DEQ. Além 

disso, o número total de ensaios de lixiviação realizados e as condições reacionais (tipo de 

ácido, concentração e temperatura) são apresentadas a seguir no “Planejamento Experimental”. 

 

3.5.1 - Planejamento Experimental 

 

 Neste trabalho foram executados 4 planejamentos experimentais fatoriais completos 2² 

com três repetições no ponto central para avaliar o rendimento de quatro processos de lixiviação 

utilizando ácidos diferentes (água régia, ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido sulfúrico). Os 

fatores concentração e temperatura foram os dois efeitos investigados. 

Os fatores e os valores quantitativos das variáveis codificadas para cada nível estudado 

durante os ensaios de lixiviação dos 4 diferentes sistemas ácidos avaliados são apresentados a 

seguir (ver Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 - Níveis dos fatores utilizados nos ensaios de lixiviação. 

Fatores 
Níveis 

-1 0 +1 

Concentração molar do ácido (mol/L) 2 3 4 

Temperatura do sistema (°C) 50 65 80 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Para cada planejamento experimental executado foram realizados 4 ensaios e mais 3 

ensaios no ponto central, totalizando assim 7 ensaios por ácido - nos ensaios com água régia 

utilizou-se uma relação molar de 1:3 de HNO3 e HCl. 

Depois disso, outros 3 ensaios de lixiviação foram realizados, porém desta vez 

utilizando água régia pura sem diluição (relação volumétrica de 1:3 de HNO3 e HCl). O 

primeiro ensaio foi realiza à 25 °C com durante 6 horas. O segundo ensaio foi realizado à 60 

°C com duração de 24 horas. O terceiro ensaio foi realizado à 80 °C com duração de 6 horas. 

Estes ensaios foram feitos com o intuito de obter resultados comparativos entre as soluções 

diluídas de ácidos e água régia pura que possui alto grau de oxidação. 

 

3.6 - Análise Gravimétrica 

 

 As massas de PCI antes e depois de todos os ensaios de lixiviação foram pesadas em 

balança analítica para determinar a percentagem de metais que passaram da fase sólida para a 

líquida. Estas medições foram realizadas no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e 

Reatores Catalíticos do DEQ.  

 A partir dessas análises modelos matemáticos foram construídos no software Statistica 

para representar o processo de lixiviação de cada ácido considerando os níveis dos fatores 

apresentados anteriormente no tópico “planejamento experimental”. 

 

3.7 - Caracterização 

 

 Todos os produtos sólidos e líquidos gerados, antes e depois dos ensaios de lixiviação, 

foram devidamente coletados e armazenados para serem analisados utilizando as técnicas de 

caracterização de materiais e análises químicas destacadas a seguir. 

 

3.7.1 - Fluorescência de Raio X 
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 Amostras de PCI antes e depois dos ensaios de lixiviação foram analisadas por 

fluorescência de raio X (FRX) com o objetivo de identificar e quantificar os diferentes 

elementos químicos presentes em fase sólida. Esta análise foi realizada no Laboratório de 

Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de Ciências e Engenharia de Materiais 

(DCEM). 

 A técnica se baseia na obtenção de um espectro de emissão fluorescente, característico 

de cada elemento químico existente, através de uma fonte de excitação controlada proveniente 

de um acelerador de partículas (feixes de elétrons, prótons ou íons) ou de ondas 

eletromagnéticas (raio X, radiação alfa ou gama) (Redígolo, 2011). Visto isso, o fenômeno da 

fluorescência ocorre quando os elétrons das camadas eletrônicas mais externas preenchem as 

vacâncias dos elétrons ejetados nas camadas mais internas, que resultam em emissão de energia 

na faixa dos raios X, permitindo assim análises não destrutivas qualitativas e quantitativas multi 

elementar (ver Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 - Fenômeno da fluorescência de raio X. 

Fonte: Redígolo (2011). 

3.7.2 - Microscopia Eletrônica de Varredura 
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As PCI antes dos ensaios de lixiviação foram analisadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) com o objetivo de verificar a morfologia das amostras que serão utilizadas. 

Esta análise foi realizada no Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais. 

 

3.7.3 - Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raio X 

 

 Paralelamente às análises por MEV as PCI foram analisadas por espectroscopia por 

energia dispersiva de raio x (EDS) com o objetivo similar da FRX de identificar e quantificar 

os principais elementos químicos presentes na amostra, porém por uma técnica diferente. Esta 

análise foi realizada no Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais. 
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4. Resultados e Discussões 

 

4.1 - Processamento Mecânico 

 

 Para a realização deste estudo optou-se por trabalhar com as PCI sem os componentes 

eletrônicos (desmanteladas) para evitar uma mistura desnecessária de substâncias tóxicas ou 

valiosas, presentes em baterias e processadores que poderiam ser tratados separadamente, 

otimizando assim a reciclagem deste tipo de REEE (ver Figura 4.1). 

 

  

a)                                                                                     b) 

Figura 4.1 - Desmantelamento das PCI: a) antes; b) depois. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 As seis PCI utilizadas nesta pesquisa foram retiradas de computadores desktops 

obsoletos de diferentes marcas, modelos e ano de fabricação. Após o desmantelamento, as 

mesmas foram pesadas totalizando 1243,60 g de material (em média 207,27 g por PCI). 

 Depois da retirada de todos os componentes as PCI foram cortadas utilizando uma 

guilhotina tesourão para facilitar a etapa seguinte de fragmentação (ver Figura 4.2: a). 

 Pela literatura estudada tanto o moinho de facas quanto o de martelos são recomendados 

para fragmentar PCI (Moraes, 2011). Contudo, em trabalhos anteriores um moinho de martelos 

foi utilizado e apresentou baixa eficiência de operação caracterizada por: longos períodos de 

moagem, fragmentação parcial e elevada perda de massa na forma de poeira - problema já 
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registrado também por outros autores (Yamane, 2012). Logo, optou-se por utilizar um moinho 

de facas com eficiência já comprovada e com disponibilidade para uso (ver Figura 4.2: b). 

 

  

a)                                                                                     b) 

 Figura 4.2 - Corte e fragmentação das PCI: a) após o corte; b) após a fragmentação. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Estudos demonstraram que os constituintes das PCI a partir de uma granulometria 

inferior a 4 mm já não se encontram encapsuladas por outros materiais. Por exemplo, os metais 

já não estão envolvidos pelos polímeros ou cerâmicas, condição indispensável para que haja 

uma boa eficiência nos processos hidrometalúrgicos (Moraes, 2011). 

 Diante do exposto acima as PCI fragmentadas foram classificadas granulometricamente 

utilizando uma peneira de 1 mm de abertura (16 TYLER/MESH). Depois disso a fração retida 

na malha da peneira passou por mais um estágio de fragmentação e classificação com o objetivo 

de maximizar a fração de PCI com granulometria inferior a 1 mm (ver Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 - Perdas de massa por etapa no processamento mecânico. 

Etapas Massa (g) Perdas (g) Perdas (%) 

PCI desmantelada (inicial) 1243,6 - - 

PCI cortada 1237,1 6,5 0,52 

PCI fragmentada 1230,2 6,9 0,56 

PCI classificada gran. (final) 1223,9 6,3 0,51 

Total - 19,7 1,59 

Fonte: Melo (2017). 
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 Pelos resultados apresentados percebe-se que a perda de massa acumulada total foi de 

19,7 g equivalente a 1,59% da massa inicial pesada logo após o desmantelamento. Ainda, de 

maneira geral as perdas de massa registradas durante o processamento mecânico das PCI foram 

muito pequenas, em média cerca de 0,53% por etapa. 

Estudos demonstram que durante a fragmentação das PCI podem ocorrer elevadas 

perdas de massa na forma de poeira (Yamane, 2012). Contudo, como pode ser observado na 

tabela acima, essa perda de massa foi de apenas 6,9 g (0,56%), considerada pequena e 

satisfatória. Além disso, a eficiência do equipamento para reduzir as PCI até a granulometria 

desejada (inferior a 1 mm) foi considerada igualmente satisfatória (ver Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 - Rendimento da moagem por fração granulométrica. 

Frações Massa (g) Fração Mássica (%) 

PCI > 1 mm 49,6 4,05 

PCI < 1 mm 1174,3 95,95 

Total 1223,9 100,00% 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos resultados acima percebe-se que a eficiência do moinho de facas utilizado para 

reduzir as PCI até uma granulometria inferior a 1 mm de diâmetro de partícula foi de 95,95%, 

ou seja, apenas 4,05% do material fragmentado não foi reduzido até a granulometria desejada 

após a classificação granulométrica. 

Por apresentar uma composição muito heterogênea as PCI após serem processadas 

mecanicamente foram homogeneizadas (ver Figura 0.0) e quarteadas (ver Figura 0.0) para 

minimizar possíveis erros de amostragem durante a realização dos ensaios de lixiviação e 

durante as análises de caracterização. 

 

4.2 - Caracterização 

 

 Antes de qualquer ensaio de lixiviação as PCI processadas mecanicamente foram 

caracterizadas por diferentes técnicas de caracterização de matérias (FRX, MEV e EDS) para 

que os principais elementos fossem identificados e quantificados, assim como determinada a 

morfologia da amostra. 
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4.2.1 - Fluorescência de Raio X 

 

As PCI foram analisadas por FRX em triplicata para que fossem determinados 

quantitativamente os principais elementos químicos presentes - elementos de baixo peso 

molecular como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio não são identificados por essa 

técnica/equipamento. Um gráfico com os resultados desta análise foi gerado e apresentado a 

seguir (Ver Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 - Composição das PCI analisadas por FRX. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Pelo gráfico acima percebe-se que proporcionalmente os elementos químicos de maior 

concentração presentes nas amostras analisadas por FRX foram: bromo, cobre, estanho, ferro, 

cálcio, silício, chumbo, bário, níquel e prata (em ordem decrescente). Em menor concentração 

outros elementos como crômio, titânio, enxofre, estrôncio, magnésio, manganês, zircônio e 

actínio também foram identificados, porém em quantidades menores e por essa razão não foram 

representadas na figura acima. 

 

4.2.2 - Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 As PCI também foram analisadas por MEV para que as partículas processadas 

mecanicamente fossem caracterizadas morfologicamente. Duas micrografias foram obtidas e 

são apresentadas a seguir (ver Figuras 4.4 e 4.5). 
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Figura 4.4 - Micrografia das PCI ampliada 50 vezes por MEV. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Na primeira micrografia é possível observar que o material apresenta uma distribuição 

granulométrica bastante heterogenia. Além disso, também é possível observar que algumas 

partículas do material apresenta uma coloração clara que corresponde aos metais das PCI. 

 

 

Figura 4.5 - Micrografia das PCI ampliada 1000 vezes por MEV. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Já na segunda micrografia (ampliação da primeira) é possível observar que as partículas 

do material assumem formas distintas em relação uns as outras após o processamento mecânico. 

Nota-se a presença de partículas cilíndricas associadas a partículas menores de forma irregular. 
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4.2.3 - Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raio X 

 

A primeira micrografia de MEV apresentada (rever Figura 4.5) foi analisada por EDS 

para que fossem identificados e quantificados os principais elementos químicos presentes na 

composição das PCI, porém por uma técnica diferente. Um gráfico com os resultados desta 

análise foi gerado e apresentado a seguir (ver Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 - Composição das PCI analisadas por EDS. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 O material analisado por EDS foi quantificado pelo percentual atômicos e desta vez foi 

possível identificar (estimativa) a presença de elementos de menor peso molecular como 

carbono e oxigênio que não foram quantificados pela técnica de FRX - novamente o hidrogênio 

não foi quantificado. Pelos resultados apresentados carbono e oxigênio são os dois principais 

elementos identificados pela técnica e presentes na composição das PCI, seguidos pelo silício, 

bromo, cálcio, cobre, ferro e estanho. Comparando os resultados obtidos por EDS e FRX é 

possível notar a presença dos mesmos elementos existentes em ambas as análises. 

 

4.3 - Lixiviação 

 

 Após as análises de caracterização foram realizados os ensaios de lixiviação para 

diferentes soluções ácidas (ácido nítrico, água régia diluída, água régia pura, ácido clorídrico e 

ácido sulfúrico) para avaliar o rendimento de cada um eles em percentuais de massa lixiviada e 

seletividade, para dissolver os diferentes elementos presentes na composição das PCI.  
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4.3.1 - Lixiviação com Ácido Nítrico 

 

 Os ensaios de lixiviação com ácido nítrico foram executados seguindo um planejamento 

experimental fatorial completo 2² com três repetições no ponto central. No total foram 

realizados sete ensaios em ordem aleatória de execução para que fossem minimizados os erros 

experimentais. A temperatura do sistema (T) e a concentração molar do ácido (C) foram as duas 

variáveis independentes testadas. Já o percentual de massa lixiviada (L) foi a variável 

dependente avaliada como resposta e obtida pela análise gravimétrica (ver Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3 - Matriz do planejamento experimental para o ácido nítrico. 

Ensaio 
T 

(°C) 

C 

(mol/L) 

L 

(%) 

Ordem de 

Execução 

1 50 2 30,87 (3) 

2 80 2 29,70 (1) 

3 50 4 34,16 (4) 

4 80 4 34,69 (2) 

5 65 3 32,62 (5) 

6 65 3 32,19 (6) 

7 65 3 32,09 (7) 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos resultados da análise gravimétrica percebe-se uma variação significativa nos 

valores obtidos para o percentual de massa lixiviada a depender dos níveis dos fatores testados. 

Por exemplo, o melhor rendimento de lixiviação alcançados foi de 34,69% para temperatura de 

80 °C e concentração molar do ácido de 4 mol/L. Já o menor rendimento alcançado foi de 

29,70% para temperatura de 80 °C e concentração molar do ácido de 2 mol/L. 

Após a realização de todos os ensaios de lixiviação um estudo estatístico para o 

planejamento experimental proposto foi realizado utilizando os resultados da análise 

gravimétrica utilizando o software Statistica. 

 Inicialmente foi gerada a tabela ANOVA para que fosse determinado quais fatores 

analisados apresentaram efeito significativo sobre a variável resposta estudada considerando 

uma probabilidade estatística (p) inferior a 0,05 que estar dentro de um intervalo de confiança 

de 95% (ver Tabela 4.4). 

 



Capítulo 4 - Resultados e Discussões  43 

 

Raffael Andrade Costa de Melo, 01/2017 
 

Tabela 4.4 - Tabela ANOVA do planejamento experimental para o ácido nítrico. 

Efeito estimado, R² = 0,99111 

Fatores SS df MS F p 

(1) Temperatura (°C) 0,10291 1 0,10291 1,3157 0,370075 

(2) Concentração (mol/L) 17,15117 1 17,15117 219,2644 0,004530 

(1) x (2) 0,72235 1 0,72235 9,2347 0,093369 

Falta de Ajuste 0,00481 1 0,00481 0,0615 0,827299 

Erro Puro 0,15644 2 0,07822   

Soma Total 18,13769 6    

Fonte: Melo (2017). 

 

Pela tabela acima o coeficiente de correlação (R²) estimado foi equivalente a 0,99111 e 

por estar próximo da unidade demonstra que o modelo obtido para o planejamento experimental 

testado é considerado satisfatório. 

Em destaque estão apenas os fatores que apresentaram efeito significativo sobre a 

variável resposta avaliada, logo a concentração molar do ácido foi o único fator (p < 0,05) que 

apresentou efeito significativo. Falta de ajuste não foi considerada significativa, logo o modelo 

é preditivo para a faixa dos parâmetros testados. 

Ainda, pelo diagrama de Pareto é possível observar, sobre outra perspectiva, quais os 

principais fatores que apresentam efeito significativo sobre a variável resposta (ver Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 - Digrama de Pareto para o ácido nítrico. 

Fonte: Melo (2017). 
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 Pelo diagrama acima percebe-se que a o fator que mais influencia a variável reposta é a 

concentração (efeito positivo), seguida pela interação temperatura/concentração (efeito 

positivo) e por fim pela temperatura (efeito negativo). Contudo, como já foi dito anteriormente 

apenas a concentração molar do ácido apresenta efeito significativo sobre a variável resposta. 

Na sequência foram plotados os gráficos de superfície de resposta e curva de contorno 

considerando o percentual de massa lixiviada (%) em função da temperatura (°C) e 

concentração molar do ácido (mol/L) (ver Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8 - Gráficos de superfície de resposta e curva de contorno para o ácido nítrico. 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos gráficos apresentados acima percebe-se, assim como no diagrama de Pareto, que 

o efeito da concentração molar do ácido é mais significativo do que o da temperatura (observar 

inclinação do gráfico). Além disso, nota-se que o aumento da temperatura influência 

positivamente o rendimento da lixiviação quando a concentração molar do ácido é 4 mol/L e 

negativamente quando a concentração molar do ácido é 2 mol/L (efeito inverso). 

 Ainda, realizado a regressão da superfície de resposta é possível determinar os 

respectivos coeficientes para os fatores e equacionar o modelo matemático codificado para 

lixiviar PCI utilizando ácido nítrico como reagente. 

 

𝐿 = 32,3329 − 0,1604 ∗ 𝑇 + 2,0707 ∗ 𝐶 + 0,4250 ∗ 𝑇 ∗ 𝐶     (𝑅2 = 0,99111) 
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Para finalizar o estudo estatístico foi gerado um gráfico relacionando os valores 

observados (experimentais) e os valores preditos (modelo) para verificar os desvios existentes 

(ver Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 - Valores observados e preditos para o ácido nítrico. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Pelo gráfico apresentado acima constatou-se que de fato os valores preditos não 

apresentam maiores desvios em relação aos valores observados considerando o modelo linear 

testado para o ácido nítrico. Deste modo a equação do modelo gerado é preditivo e significativo, 

logo o mesmo é confiável e pode ser utilizado para o intervalo dos fatores testados. 

Após o estudo estatístico os resíduos sólidos recolhidos após cada ensaio de lixiviação 

(escórias) foram analisados por FRX para identificar quais os elementos químicos foram ou não 

dissolvidos por ação do ácido utilizado (ver Tabela 4.5). 
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Tabela 4.5 - Composição das escórias lixiviadas com ácido nítrico e analisadas por FRX. 

Ensaio 
Br 

(%) 

Cu 

(%) 

Sn 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

Si 

(%) 

Pb 

(%) 

Ba 

(%) 

Ni 

(%) 

Ag 

(%) 

1 83,81 1,95 8,84 2,00 0,49 1,27 0,15 0,14 0,30 0,23 

2 81,93 2,06 9,45 2,53 0,65 1,63 0,14 0,13 0,34 0,19 

3 82,62 0,93 10,76 2,19 0,39 1,46 0,13 0,10 0,34 0,26 

4 84,04 0,60 10,02 2,15 0,37 1,42 0,08 0,06 0,31 0,21 

5 85,62 0,99 8,82 1,72 0,36 1,18 0,14 0,09 0,27 0,23 

6 82,14 1,39 11,33 1,77 0,68 1,20 0,14 0,07 0,27 0,32 

7 81,94 1,19 8,99 2,81 1,17 1,97 0,12 0,11 0,40 0,22 

PCI 50,77 36,90 5,10 2,04 1,97 0,81 0,68 0,27 0,28 0,17 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Os resultados apresentados acima trazem não apenas a composição elementar percentual 

das escórias produzidas em cada um dos ensaios, mas também a composição das PCI antes dos 

ensaios de lixiviação para uma análise comparativa. Pelos valores da tabela é possível 

determinar quais elementos apresentaram aumento ou diminuição em relação a composição 

original das PCI, em outras palavras quais elementos foram ou não dissolvidos. 

Os quatro elementos que apresentaram diminuição percentual em relação aos 

quantitativos das PCI detectados inicialmente foram: cobre, cálcio, chumbo e bário. O cobre, 

principal metal existente, teve uma redução bastante significativa em relação ao seu percentual 

original que era de 36,90% e passou a ser de apenas 0,60% para o quarto ensaio por exemplo. 

Além disso, é importante registrar que as lixiviações dos metais citados se mostraram mais 

eficientes nos ensaios 3 e 4 realizados utilizando uma concentração de ácido igual a 4 mol/L. 

Os demais elementos não apresentaram uma diminuição percentual, mas sim um 

aumento em relação as suas composições originais o que significa que eles não são susceptíveis 

a lixiviação pelo ácido nítrico. 

O bromo e o silício por exemplo, constituinte dos retardantes de chama (polímeros) e 

das cerâmicas presentes nas PCI, respectivamente, apresentaram aumentos significativos em 

sua composição. Este aumento justifica-se pela redução dos percentuais de cálcio, chumbo, 

bário e principalmente do cobre que representava um grande percentual das PCI. 

Ainda, assim como o bromo e o silício apresentaram um aumento percentual, os demais 

metais existentes (estanho, ferro, níquel e prata) também sofreram aumentos em relação a sua 
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composição original das PCI. Isto demonstra que o ácido nítrico apresenta uma pequena ou 

nenhuma eficiência na dissolução destes metais. 

 

4.3.2 - Lixiviação com Água Régia Diluída 

 

 Os ensaios de lixiviação com água régia foram executados seguindo um planejamento 

experimental fatorial completo 2² com três repetições no ponto central. No total foram 

realizados sete ensaios em ordem aleatória de execução para que fossem minimizados os erros 

experimentais. A temperatura do sistema (T) e a concentração molar do ácido (C) foram as duas 

variáveis independentes testadas - utilizou-se uma relação molar de 1:3 de HNO3 e HCl com 

diluição. Já o percentual de massa lixiviada (L) foi a variável dependente avaliada como 

resposta e obtida pela análise gravimétrica (ver Tabela 4.6). 

 

 

Tabela 4.6 - Matriz do planejamento experimental para a água régia diluída. 

Ensaio 
T 

(°C) 

C 

(mol/L) 

L 

(%) 

Ordem de 

Execução 

1 50 2 34,07 (3) 

2 80 2 33,23 (1) 

3 50 4 41,47 (4) 

4 80 4 42,32 (2) 

5 65 3 40,10 (5) 

6 65 3 40,03 (6) 

7 65 3 39,76 (7) 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos resultados da análise gravimétrica percebe-se uma variação significativa nos 

valores obtidos para o percentual de massa lixiviada a depender dos níveis dos fatores testados. 

Por exemplo, o melhor rendimento de lixiviação alcançados foi de 42,32% para temperatura de 

80 °C e concentração molar do ácido de 4 mol/L. Já o menor rendimento alcançado foi de 

33,23% para temperatura de 80 °C e concentração molar do ácido de 2 mol/L. 

Após as lixiviações um estudo estatístico para o planejamento experimental proposto 

foi realizado utilizando os resultados da análise gravimétrica usando o software Statistica. 
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 Inicialmente foi gerada a tabela ANOVA para que fosse determinado quais fatores 

analisados apresentaram efeito significativo sobre a variável resposta estudada considerando 

uma probabilidade estatística (p) inferior a 0,05 que estar dentro de um intervalo de confiança 

de 95% (ver Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7 - Tabela ANOVA do planejamento experimental para água régia diluída. 

Efeito estimado, R² = 0,89211 

Fatores SS df MS F p 

(1) Temperatura (°C) 0,00003 1 0,00003 0,001 0,980509 

(2) Concentração (mol/L) 67,92370 1 67,92370 2048,727 0,000488 

(1) x (2) 0,71146 1 0,71146 21,459 0,043577 

Falta de Ajuste 8,23468 1 8,23468 248,376 0,004002 

Erro Puro 0,06631 2 0,03315   

Soma Total 76,93617 6    

Fonte: Melo (2017). 

Pela tabela acima o coeficiente de correlação (R²) estimado foi equivalente a 0,89211 e 

por não estar tão próximo da unidade demonstra que o modelo obtido para o planejamento 

experimental testado é considerado insatisfatório. 

Apesar disso, em destaque estão os fatores que apresentaram efeito significativo sobre 

a variável resposta avaliada, logo a concentração e a interação temperatura/concentração foram 

os fatores (p < 0,05) que apresentaram efeito significativo. A falta de ajuste foi considerada 

significativa, logo o modelo apesar de ser significativo não é preditivo para a faixa dos 

parâmetros testados. Pelo diagrama de Pareto é possível observar, sobre outra perspectiva, quais 

os fatores que apresentam ou não efeito significativo sobre a variável resposta (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 - Digrama de Pareto para água régia diluída. 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelo diagrama acima percebe-se que o fator que mais influencia a variável reposta é a 

concentração (efeito positivo), seguida pela interação temperatura/concentração (efeito 

positivo) e por fim pela temperatura (efeito positivo). Contudo, como já foi dito anteriormente 

apenas a concentração e a interação temperatura/concentração apresenta efeito significativo 

sobre a variável resposta. 

Com o objetivo de compreender com mais detalhes as distorções produzidas entre o 

modelo e os dados experimentais foi plotado o gráfico relacionando os valores observados 

(experimentais) e os valores preditos (modelo) para verificar os desvios existentes entre os dois 

valores (ver Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11 - Valores observados e preditos para água régia diluída. 

Fonte: Melo (2017). 
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 Pelo gráfico apresentado acima constatou-se que de fato os valores preditos apresentam 

desvios em relação aos valores observados considerando o modelo linear testado para a água 

régia. Deste modo a equação do modelo gerado não é preditivo. 

Apesar disso, observa-se que os valores apresentam certa ordenação e por essa razão 

uma nova tabela ANOVA foi gerada, porém desta vez para verificar a existência de curvatura 

do modelo e com isso determinar se o mesmo necessita de ponto axiais adicionais para se tornar 

preditivo (ver Tabela 4.8). 

 

Tabela 4.8 - Tabela ANOVA do planejamento exp. para água régia diluída com curvatura. 

Efeito estimado, R² = 0,99914 

Fatores SS Df MS F p 

Curvatura 8,23468 1 8,23468 248,376 0,004002 

(1) Temperatura (°C) 0,00003 1 0,00003 0,001 0,980509 

(2) Concentração (mol/L) 67,92370 1 67,92370 2048,727 0,000488 

(1) x (2) 0,71146 1 0,71146 21,459 0,043577 

Erro Puro 0,06631 2 0,03315   

Soma Total 76,93617 6    

Fonte: Melo (2017). 

 

Pela tabela acima a curvatura do modelo é apresentada em destaque, logo o modelo 

apresenta a curvatura como fator significativo. Ainda, o coeficiente de correlação (R²) estimado 

foi equivalente a 0,99914 (bem melhor que o anterior 0,89211 estimado para um modelo sem 

curvatura) e por estar próximo da unidade demonstra que este modelo com curvatura obtido 

para o planejamento experimental testado é considerado é predito e significativo. 

A partir dos resultados acima mais um gráfico relacionando os valores observados 

(experimentais) e os valores preditos (modelo) foi gerado para verificar os desvios existentes 

considerando agora um modelo de segunda ordem (ver Figura 4.12). 
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Figura 4.12 - Valores observados e preditos para água régia diluída com curvatura. 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Desta vez constata-se pelo gráfico que os valores preditos quase não apresentam desvios 

em relação aos valores observados considerando o modelo com curvatura testado para água 

régia. Deste modo a equação do modelo gerado seria preditivo e significativo, podendo o 

mesmo ser considerado confiável e utilizando para o intervalo dos fatores testados. Portanto 

para este ácido é necessário a realização de mais quatro ensaios nos pontos axiais para validar 

o modelo desejado. 

Após o estudo estatístico os resíduos sólidos recolhidos após cada ensaio de lixiviação 

(escórias) foram analisados por FRX para identificar quais os elementos químicos foram ou não 

dissolvidos por ação do ácido utilizado (ver Tabela 4.9). 
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Tabela 4.9 - Composição das escórias lixiviadas com água régia diluída e analisadas por FRX. 

Ensaio 
Br 

(%) 

Cu 

(%) 

Sn 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

Si 

(%) 

Pb 

(%) 

Ba 

(%) 

Ni 

(%) 

Ag 

(%) 

1 77,11 18,43 1,09 0,29 0,79 1,27 0,10 0,04 0,03 0,23 

2 83,36 3,84 9,19 0,27 1,10 1,10 0,20 0,19 0,01 0,23 

3 94,37 2,90 0,20 0,13 0,28 1,29 0,10 0,25 0,02 0,12 

4 94,52 2,19 0,50 0,15 0,30 1,50 0,06 0,14 0,02 0,04 

5 92,15 4,98 0,52 0,09 0,40 1,24 0,03 0,07 0,01 0,13 

6 94,42 2,16 0,49 0,19 0,50 1,39 0,12 0,18 0,01 0,15 

7 93,82 2,66 0,52 0,19 0,49 1,47 0,09 0,10 0,01 0,13 

PCI 50,77 36,90 5,10 2,04 1,97 0,81 0,68 0,27 0,28 0,17 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Os resultados apresentados acima trazem não apenas a composição elementar percentual 

das escórias produzidas em cada um dos ensaios, como também a composição das PCI antes 

dos ensaios de lixiviação para uma análise comparativa. Pelos valores da tabela é possível 

determinar quais elementos apresentaram aumento ou diminuição em relação a composição 

original das PCI, em outras palavras quais elementos foram ou não dissolvidos. 

 Pela a tabela acima percebe-se que todos os metais analisados apresentaram 

susceptibilidade para serem dissolvidos utilizando-se a água régia diluída. O cobre, por 

exemplo, reduziu seu percentual de 36,90% para 2,19% para o quarto ensaio. Ainda, o chumbo 

e o níquel foram praticamente completamente lixiviados. A prata foi o único metal que 

apresentou certa dificuldade para ser lixiviado, apenas no quarto ensaio, realizado à 80 °C e à 

4 mol/L, o mesmo apresentou resultados de lixiviação significativo (0,04%). 

O bromo representava em média cerca de 50,77% da composição das PCI e após os 

ensaios de lixiviação com água régia passou a representar em média cerca de 93,46% da 

composição das escórias. Este aumento percentual deve-se justamente a dissolução dos metais 

citados, afinal o bromo é constituinte dos polímeros, mais precisamente dos retardantes de 

chama, que por sua vez, não reagem em meio ácido. 

 O silício após a lixiviação também apresentou um aumento percentual das escórias em 

relação a composição das PCI originais que era de 0,81% e passou a ser 1,37% em média. Como 

já foi mencionado anteriormente o silício é constituinte das cerâmicas (fibras de vidro) 

insolúveis em meio à água régia. 
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4.3.3 - Lixiviação com Água Régia Pura 

 

 Os ensaios de lixiviação com água régia pura não foram executados seguindo um 

planejamento experimental. A temperatura do sistema (T) e o tempo de reação (t) foram as duas 

variáveis independentes testadas - utilizou-se uma relação volumétrica de 1:3 de HNO3 e HCl 

sem diluição. Já o percentual de massa lixiviada (L) foi a variável dependente avaliada como 

resposta e obtida pela análise gravimétrica (ver Tabela 4.10). 

 

Tabela 4.10 - Matriz do planejamento experimental para a água régia pura. 

Ensaio 
T 

(°C) 

t 

(Horas) 

L 

(%) 

Ordem de 

Execução 

1 25 6 23,86 (1) 

2 25 24 26,27 (2) 

3 80 6 35,01 (3) 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos resultados da análise gravimétrica percebe-se uma variação significativa nos 

valores obtidos para o percentual de massa lixiviada a depender dos parâmetros utilizados 

durante os ensaios de lixiviação. O melhor rendimento de lixiviação alcançados foi de 35,01% 

para temperatura de 80 °C e tempo de ração de 6 horas. Já o menor rendimento alcançado foi 

de 23,86% para temperatura ambiente (25 °C) e tempo de reação de 6 horas. 

 Como já era esperado o rendimento da lixiviação tanto é função do tempo quanto da 

temperatura, porém pelos resultados alcançados nota-se uma dependência maior em relação a 

temperatura. 

O tempo demonstra ser uma variável importante, pois no primeiro ensaio (6 horas e 25 

°C) o percentual de massa lixiviada foi de 23,86% e no segundo ensaio (24 horas e 25 °C) foi 

de 26,27% - aumento percentual de 2,41%. O efeito da temperatura, por sua vez, demonstra ser 

bem mais significativo do que o do tempo, pois no primeiro ensaio (6 horas e 25 °C) o 

percentual de massa lixiviada foi de 23,86% e no terceiro ensaio (6 horas e 80 °C) este 

percentual foi de 35,01% - aumento percentual de 11,15%. 

Logo despois da análise gravimétrica, como não houve estudo estatístico, os resíduos 

sólidos recolhidos após cada ensaio de lixiviação (escórias) foram analisados por FRX para 

identificar quais os elementos químicos foram ou não dissolvidos por ação do ácido utilizado 

(ver Tabela 4.11). 



Capítulo 4 - Resultados e Discussões  54 

 

Raffael Andrade Costa de Melo, 01/2017 
 

Tabela 4.11 - Composição das escórias lixiviadas com água régia pura e analisadas por FRX. 

Ensaio 
Br 

(%) 

Cu 

(%) 

Sn 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

Si 

(%) 

Pb 

(%) 

Ba 

(%) 

Ni 

(%) 

Ag 

(%) 

1 94,10 0,21 0,31 1,04 1,89 1,06 0,12 0,20 0,00 0,04 

2 95,36 0,20 0,35 1,07 0,49 1,30 0,11 0,12 0,01 0,06 

3 96,65 0,19 0,29 0,68 0,01 1,62 0,10 0,06 0,01 0,03 

PCI 50,77 36,90 5,10 2,04 1,97 0,81 0,68 0,27 0,28 0,17 

Fonte: Melo (2017). 

 

 Os resultados para a água régia pura apresentados acima, a exemplo do que ocorreu 

durante os ensaios de lixiviação utilizando água régia diluída, mais uma vez demonstraram a 

seletividade desta mistura ácida em dissolver todos os metais presentes nas PCI, porém mais 

acentuada em relação aos percentuais apresentados antes e depois dos ensaios. 

 Tanto o aumento do tempo de reação quando da concentração molar do ácido 

demonstram uma melhoria no rendimento da lixiviação. Obteve-se máximo rendimento no 

terceiro ensaio realizado à 80 °C. Os percentuais detectados de cobre foram menores do que os 

obtidos para a água régia diluída, ou seja, houve uma maior eficiência na lixiviação do metal. 

A eficiência na lixiviação da prata também se destaca, pois em todos os ensaios realizados o 

metal foi praticamente completamente dissolvido. 

 Mais uma vez o silício apresentou comportamento similar ao bromo (aumento 

percentual). Representava em média cerca de 0,81% da composição elementar das PCI e após 

as lixiviações com água régia passou a representar em média cerca de 1,33% da composição 

das escórias. Já o bromo passou de um percentual igual a 50,77% para 95,37% em média. 

 

4.3.4 - Lixiviação com Ácido Clorídrico 

 

Os ensaios de lixiviação com ácido clorídrico foram executados seguindo um 

planejamento experimental fatorial completo 2² com três repetições no ponto central. No total 

foram realizados sete ensaios em ordem aleatória de execução para que fossem minimizados os 

erros experimentais. A temperatura do sistema (T) e a concentração molar do ácido (C) foram 

as duas variáveis independentes testadas. Já o percentual de massa lixiviada (L) foi a variável 

dependente avaliada como resposta e obtida pela análise gravimétrica (ver Tabela 4.12). 
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Tabela 4.12 - Matriz do planejamento experimental para a ácido clorídrico. 

Ensaio 
T 

(°C) 

C 

(mol/L) 

L 

(%) 

Ordem de 

Execução 

1 50 2 23,07 (3) 

2 80 2 19,60 (1) 

3 50 4 21,08 (4) 

4 80 4 21,85 (2) 

5 65 3 25,05 (5) 

6 65 3 22,71 (6) 

7 65 3 29,10 (7) 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos resultados da análise gravimétrica percebe-se uma variação significativa e 

diferente do esperado. Diferente do ácido nítrico e da água régia os valores máximos 

encontrados ocorreram para os pontos centrais. O melhor rendimento de lixiviação alcançados 

foi de 29,10% para temperatura de 65 °C e concentração molar de ácido de 3 mol/L (terceiro 

ponto central). Já o menor rendimento alcançado foi de 19,60% para temperatura de 80 °C e 

concentração molar do ácido de 2 mol/L. 

Após os ensaios de lixiviação um estudo estatístico para o planejamento experimental 

proposto foi realizado no software Statistica utilizando os resultados da análise gravimétrica 

para determinar quais fatores analisados apresentaram efeito significativo sobre a variável 

resposta, bem como o coeficiente de regressão (R²) do modelo proposto (ver Tabela 4.13). 

 

Tabela 4.13 - Tabela ANOVA do planejamento experimental para o ácido clorídrico. 

Efeito estimado, R² = 0,10965 

Fatores SS df MS F p 

(1) Temperatura (°C) 1,82076 1 1,82076 0,174282 0,716882 

(2) Concentração (mol/L) 0,01590 1 0,01590 0,001522 0,972428 

(1) x (2) 4,49623 1 4,49623 0,430375 0,579189 

Falta de Ajuste 30,52860 1 30,52860 2,922169 0,229497 

Erro Puro 20,89448 2 10,44724   

Soma Total 57,75596 6    

Fonte: Melo (2017). 
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O coeficiente de correlação (R²) estimado para o modelo estático de primeira ordem 

avaliado foi muito pequeno (0,10965), distante da unidade (valor ideal), o que significa que o 

modelo não representa bem os valores observados e por esse motivo não poderia ser utilizado. 

Além disso, nenhum fator foi apresentado em negrito, o que significa que nenhum apresentou 

efeito significativo sobre a variável resposta avaliada. Diante dos resultados apresentados 

optou-se por não seguir com o estudo estatístico do referido ácido. 

Na sequência os resíduos sólidos recolhidos após cada ensaio de lixiviação (escórias) 

foram analisados por FRX para identificar quais os elementos químicos foram ou não 

dissolvidos por ação do ácido utilizado (ver Tabela 4.14). 

 

Tabela 4.14 - Composição das escórias lixiviadas com ácido clorídrico e analisadas por FRX. 

Ensaio 
Br 

(%) 

Cu 

(%) 

Sn 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

Si 

(%) 

Pb 

(%) 

Ba 

(%) 

Ni 

(%) 

Ag 

(%) 

1 75,14 20,71 0,71 0,58 0,29 1,23 0,11 0,25 0,08 0,21 

2 65,12 30,68 0,76 0,26 0,88 1,17 0,07 0,19 0,02 0,22 

3 52,33 44,52 0,06 0,05 0,22 0,60 1,18 0,22 0,06 0,18 

4 49,73 47,58 0,03 0,06 0,17 0,42 1,12 0,14 0,04 0,17 

5 50,75 45,31 0,30 0,25 0,56 1,66 0,04 0,17 0,03 0,13 

6 63,32 31,83 0,41 0,26 0,66 2,18 0,06 0,11 0,01 0,12 

7 50,55 46,15 0,31 0,21 0,38 1,31 0,05 0,17 0,03 0,15 

PCI 50,77 36,90 5,10 2,04 1,97 0,81 0,68 0,27 0,28 0,17 

Fonte: Melo (2017). 

 

O chumbo representava 0,68% e passou a apresentar percentuais próximos a zero para 

os ensaios realizados para concentrações iguais ou abaixo de 3 mol/L. Já o níquel representava 

em média 0,28% da composição das PCI e em todos os casos foi bastante reduzido. Estanho, 

ferro, cálcio, bário também apresentaram redução significativa em seus percentuais quando 

comparado com os percentuais para as PCI. 

 Os demais elementos (bromo, cobre, silício e prata) não sofreram diminuição em relação 

aos percentuais originais das PCI, pelo contrário houve aumento – para os ensaios 3 e 4 o houve 

a diminuição do silício, demonstrado assim que para concentrações mais elevadas é possível 

que o mesmo seja lixiviado. Este aumento acaba comprovando a ineficiência do ácido em 

lixiviar tais elementos. É importante destacar o comportamento do cobre que para os dois 
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primeiros ensaios realizados com uma concentração molar do ácido igual a 2 mol/L apresentou 

uma redução parcial, o que não se repetiu nos demais ensaios. 

 

4.3.5 - Lixiviação com Ácido Sulfúrico 

 

 Os ensaios de lixiviação com ácido sulfúrico foram executados seguindo um 

planejamento experimental fatorial completo 2² com três repetições no ponto central. No total 

foram realizados sete ensaios em ordem aleatória de execução para que fossem minimizados os 

erros experimentais. A temperatura do sistema (T) e a concentração molar do ácido (C) foram 

as duas variáveis independentes testadas. Já o percentual de massa lixiviada (L) foi a variável 

dependente avaliada como resposta e obtida pela análise gravimétrica (ver Tabela 4.15). 

 

Tabela 4.15 - Matriz do planejamento experimental para a ácido sulfúrico. 

Ensaio 
T 

(°C) 

C 

(mol/L) 

L 

(%) 

Ordem de 

Execução 

1 50 2 17,44 (3) 

2 80 2 19,37 (1) 

3 50 4 15,05 (4) 

4 80 4 20,12 (2) 

5 65 3 17,72 (5) 

6 65 3 17,30 (6) 

7 65 3 19,15 (7) 

Fonte: Melo (2017). 

 

Pelos resultados da análise gravimétrica percebe-se uma variação significativa nos 

valores obtidos para o percentual de massa lixiviada a depender dos níveis dos fatores testados. 

Por exemplo, o melhor rendimento de lixiviação alcançados foi de 20,12% para temperatura de 

80 °C e concentração molar do ácido de 4 mol/L. Já o menor rendimento alcançado foi de 

15,05% para temperatura de 50 °C e concentração molar do ácido de 4 mol/L. 

A exemplo dos demais ácido, após os ensaios de lixiviação um estudo estatístico para o 

planejamento experimental proposto foi realizado no software Statistica utilizando os 

resultados da análise gravimétrica para determinar quais fatores analisados apresentaram efeito 

significativo sobre a variável resposta, bem como o coeficiente de regressão (R²) do modelo 

proposto (ver Tabela 4.16). 
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Tabela 4.16 - Tabela ANOVA do planejamento experimental para o ácido sulfúrico. 

Efeito estimado, R² = 0,89026 

Fatores SS df MS F p 

(1) Temperatura (°C) 12,21686 1 12,21686 12,95700 0,069257 

(2) Concentração (mol/L) 0,67364 1 0,67364 0,71445 0,486966 

(1) x (2) 2,45853 1 2,45853 2,60748 0,247721 

Falta de Ajuste 0,00627 1 0,00627 0,00665 0,942418 

Erro Puro 1,88575 2 0,94288   

Soma Total 17,24107 6    

Fonte: Melo (2017). 

 

Novamente, o coeficiente de correlação (R²) estimado para o modelo estático de 

primeira ordem avaliado foi pequeno (0,89026) e distante da unidade (valor ideal). Isso 

significa que o modelo não prever com exatidão os valores observados e por esse motivo não 

poderia ser utilizado. Nenhum fator foi apresentado em negrito o que significa que nenhum 

deles apresentou efeito significativo sobre a variável resposta avaliada. Mais uma vez, diante 

dos resultados apresentados, optou-se por não seguir com o estudo estatístico do referido ácido. 

 Na sequência os resíduos sólidos recolhidos após cada ensaio de lixiviação (escórias) 

foram analisados por FRX para identificar quais os elementos químicos foram ou não 

dissolvidos por ação do ácido utilizado (ver Tabela 4.17). 

 

Tabela 4.17 - Composição das escórias lixiviadas com ácido sulfúrico e analisadas por FRX. 

Ensaio 
Br 

(%) 

Cu 

(%) 

Sn 

(%) 

Fe 

(%) 

Ca 

(%) 

Si 

(%) 

Pb 

(%) 

Ba 

(%) 

Ni 

(%) 

Ag 

(%) 

1 39,17 53,43 4,35 0,26 0,21 1,13 0,46 0,29 0,04 0,14 

2 46,74 48,59 1,40 0,25 0,04 1,51 0,34 0,34 0,06 0,14 

3 43,36 49,24 2,12 1,58 0,20 1,20 0,87 0,24 0,27 0,15 

4 44,31 50,30 1,46 0,88 0,28 1,21 0,25 0,26 0,17 0,10 

5 48,95 46,13 1,65 0,47 0,04 1,22 0,38 0,29 0,10 0,16 

6 45,59 49,04 1,71 0,50 0,05 1,35 0,50 0,33 0,09 0,16 

7 43,54 52,01 1,24 0,50 0,08 1,12 0,31 0,22 0,09 0,18 

PCI 50,77 36,90 5,10 2,04 1,97 0,81 0,68 0,27 0,28 0,17 

Fonte: Melo (2017). 
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 Pelos resultados apresentados acima o bromo que apresentava um equivalente a 50,77% 

do percentual das PCI passou a representar em média nas escórias 46,03% apenas. Para nenhum 

outro ácido houve uma redução do bromo. Deste modo podemos considerar que o ácido 

sulfúrico apesar de não lixiviar com eficiência máxima o bromo apresenta uma seletividade 

incomum e importante, o que não ocorre para os demais ácidos testados. 

 Ferro, cálcio e níquel foram lixiviados de modo similar, pois em todos os casos 

houveram dissoluções eficientes destes metais, especialmente para baixas concentrações de 

ácido utilizado. 

 Já cobre, silício, bário e prata não foram lixiviados pelo ácido sulfúrico tendo em vista 

que eles apresentaram um aumento em seus percentuais quando comparados com os percentuais 

para as PCI antes de qualquer ensaio. Por fim, o estanho apresentou uma dissolução parcial e 

bastante ineficiente para o primeiro ensaio realizado a 50 °C e à 2 mol/L. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Conclusão 

 



Capítulo 5 - Conclusão   61 
 

Raffael Andrade Costa de Melo, 01/2017 
 

5. Conclusão 

 

O processamento mecânico das PCI mostrou-se eficiente, sobretudo pelo fato das perdas 

de massa por etapa e acumuladas terem sido relativamente pequenas. Além disso, a cominuição 

realizada em moinho de facas mostrou-se especialmente efetiva para fragmentar o resíduo até 

uma granulometria desejada (menor que 1 mm), necessária para que haja uma completa 

liberação dos materiais existentes - aproximadamente 96% de eficiência. 

Dentre os principais metais quantificados por FRX o cobre foi o que apresentou maior 

fração, seguido pelo estanho, ferro, cálcio, chumbo, bário, níquel e prata. O bromo e o silício, 

constituintes dos polímeros e das cerâmicas, respectivamente, também foram detectados em 

concentrações apreciáveis. 

Pelos resultados da microscopia eletrônica de varredura foi possível verificar 

visualmente a morfologia bastante heterogênea da amostra, constituída por partículas de 

diâmetros e formas variadas. Além disso, pelas análises de energia dispersiva de raio x, a 

exemplo da FRX, foi possível mais uma vez detectar as concentrações atômicas dos principais 

elementos químicos existentes por uma nova técnica - incluindo elementos de baixo peso 

molecular como carbono e oxigênio. 

 Através dos ensaios de lixiviação utilizando o ácido nítrico como reagente foi possível 

dissolver frações mássicas significativas de metais presentes nas PCI. No melhor ensaio 

realizado registrou-se um percentual de massa lixiviada equivalente a 34,69% para uma 

concentração molar de ácido igual a 4 mol/L e uma temperatura de 80 °C. Ainda, pelas análises 

estatísticas a concentração molar do ácido foi o único fator que apresentou efeito significativo 

sobre a variável resposta avaliada e o modelo obtido para representar o processo de lixiviação 

das placas com ácido nítrico foi considerado preditivo e satisfatório para o intervalo dos 

parâmetros testados. 

 Os ensaios de lixiviação utilizando água régia diluída como reagente também apresentou 

resultados satisfatórios em termos de percentuais de massa lixiviada. Desta vez o melhor 

rendimento alcançado foi equivalente a 42,32% e mais uma vez obtido para uma concentração 

molar de ácido de 4 mol/L e uma temperatura de 80 °C. A concentração molar do ácido e a 

interação concentração/temperatura foram os dois fatores que apresentaram efeito significativo 

sobre a variável reposta e o modelo indicado ideal apresenta curvatura. 
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 Já os ensaios de lixiviação com água régia pura demonstraram que o efeito da 

temperatura é bem mais pronunciado que o efeito do tempo de reação, considerando os 

parâmetros testados. 

 Nos ensaios realizados com ácido clorídrico e sulfúrico foram alcançados rendimentos 

menores em temos percentuais de massa lixiviada quando comparamos com os rendimentos 

alcançados para o ácido nítrico e para a água régia. Além disso, os percentuais obtidos não 

apresentaram consistência para uma análise estatística similar aos demais. 

 Por fim, as escórias de cada ensaio de lixiviação foram analisadas por fluorescência de 

raio x para determinar quais elementos permaneceram na composição das PCI, ou seja, não 

foram dissolvidos. 

Para os ensaios realizados com ácido nítrico verificou-se que o cobre, cálcio, chumbo e 

bário são os metais que apresentam susceptibilidade para serem dissolvidos. O estanho, ferro, 

níquel e prata não se mostraram susceptíveis. 

Nos ensaios realizados com ácido clorídrico tanto o chumbo quanto o níquel 

apresentaram altos índices de dissolução. Estanho, ferro, cálcio e bário, por sua vez, foram 

lixiviados com boa eficiência, diferentemente do cobre e da prata que claramente não foram 

lixiviados. Já para os ensaios realizados com ácido sulfúrico não houve lixiviação do cobre e 

da prata, assim como do chumbo e do bário. 

Para os ensaios realizados com água régia diluída verificou-se um maior potencial para 

dissolver todos os diferentes metais presentes nas PCI com exceção da prata. Para os ensaios 

realizados com água régia pura este efeito foi mais pronunciado, inclusive para a prata que foi 

completamente lixiviada. 

 De maneira geral, após as analisar as escórias por FRX, verificou-se que tanto o bromo 

quanto o silício não foram dissolvidos por efeito dos ácidos utilizados. Contudo, os ensaios 

realizados com ácido sulfúrico foi uma exceção, pois apresentaram uma redução em relação 

aos percentuais originais do bromo presente nas PCI o que pode significar uma possível 

degradação dos polímeros. 

 Em síntese esta pesquisa atingiu seus objetivos por conseguir desenvolver e detalhar 

novas rotas hidrometalúrgicas por ensaios de lixiviação para caracterizar e reciclar os diferentes 

metais presentes nas PCI. Pelos resultados alcançados é possível definir quais as condições de 

temperatura e concentração molar de ácidos são necessárias para atingir um rendimento de 

lixiviação desejado, evitando desperdícios de recursos materiais, tempo e dinheiro. 
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