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RESUMO 

 

O crescimento e atualizações tecnológicas, que ocorrem desenfreadamente a 

cada dia, levam ao aumento na produção e consumo de novos aparelhos 

eletro/eletrônicos, como consequência, o crescimento do lixo produzido pelo 

descarte desses equipamentos (e-lixo). O descarte não adequado desse lixo 

pode causar grandes riscos ao meio ambiente por possuir elementos químicos 

tóxicos. O desenvolvimento de técnicas com o objetivo de recuperar os metais 

presentes nos resíduos eletrônicos é de extrema importância, visando o poder 

econômico gerado e também a diminuição nos impactos ambientais. A maior 

concentração dos metais presentes nos equipamentos eletrônicos se encontram 

nas placas de circuito impresso, com isso, a realização desse trabalho tem como 

objetivo a separação, identificação e recuperação dos metais presentes em 

placas de circuito impressos de computadores obsoletos, onde a partir de 

lixiviações alcalina (NaOH 2 mol/L) e ácidas (HCl 12 mol/L e HNO3 14 mol/L) os 

metais foram oxidados, separados em três soluções diferentes (hidróxidos, 

cloretos e nitratos metálicos) e caracterizados pela espectrometria de emissão 

acoplada por plasma indutivo (ICP-AES). A partir das três soluções, foram 

aplicados diferentes métodos para recuperar os metais: desidratação da solução 

de hidróxidos metálicos (óxido de alumínio); eletro-obtenção da solução de 

cloretos metálicos (cobre, estanho e chumbo); e reação da solução de nitratos 

metálicos com NH4OH (nitrato de tetramincobre (II)). Os materiais sólidos obtidos 

foram analisados pela florescência de raios-X, sendo observado rendimentos de 

até 94,74% de cobre, 70,21% de estanho e 37,55% de chumbo recuperados. 

Palavras-Chave: Placas de Circuito impresso; Metais; Lixo Eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

The growth and technological upgrades, which occur uncontrollably each day, 

lead to an increase in the production and consumption of new electro/electronic 

devices, as a consequence, the growth of waste produced by the disposal of such 

equipment (e-waste). Disposal of this waste may pose a great risk to the 

environment because it contains toxic chemicals. The development of techniques 

with the objective of recovering the metals present in the electronic waste is of 

extreme importance, aiming at the economic power generated and also the 

reduction in environmental impacts. The highest concentration of the metals 

present in the electronic equipment are found in the  

printed circuit board, with this, the accomplishment of this work has as objective 

the separation, identification and recovery of the metals present in printed circuit 

boards of obsolete computers, where starting from alkaline leaching (NaOH 2 

mol/L) and acid (HCl 12 mol/L and HNO3 14 mol/L) the metals were oxidized, 

separated into three different solutions (hydroxides, chlorides and metal nitrates) 

and characterized by inductive plasma coupled emission spectrometry (ICP-

AES). From the three solutions, different methods were applied to recover the 

metals: dehydration of the solution of metal hydroxides (aluminum oxide): 

electrowinning solution of metallic chlorides (copper, tin and lead); and the 

reaction of the solution of metallic nitrates with NH4OH (nitrate of tetramincupre 

(II)). The solid materials obtained are analyzed by X-ray fluorescence, with yields 

of up to 94.74% copper, 70.21% tin and 37.55% recovered lead. 

Keywords: Printed Circuit Boards; Metals; Electronic Waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido aos avanços tecnológicos, que ocorrem a cada dia, há o aumento 

na produção de aparelhos eletro/eletrônicos, o qual acarreta também em um 

grande crescimento no consumo desses produtos por parte da população e 

consequentemente a ampliação na geração dos resíduos produzido pelo 

descarte desses aparelhos (desatualizados ou quebrados), principalmente nas 

últimas décadas (HADI et al., 2015). Os resíduos de equipamentos 

eletro/eletrônico (REEE), ou lixo eletrônico (e-lixo), são produtos eletrônicos em 

fim de vida ou sem utilidade, que não possui mais utilidade em suas funções, 

estes por sua vez, apresentam materiais perigosos em sua composição (WONG 

et al., 2007). Esses resíduos estão sendo levados em consideração pela 

população e pelos governos, visto que o descarte inapropriado destes ao meio 

ambiente pode trazer várias ameaças, por conterem metais tóxicos, que podem 

causar problemas graves à saúde. Esses materiais em contado com o solo 

podem contaminá-lo chegando aos lençóis freáticos, promovendo grandes 

danos ao meio ambiente, consequentemente aos animais e seres humanos 

(CUI; ZHANG, 2008), (EC, 2000), (NIU; LI, 2007). 

Estimativas precisas da produção global desses resíduos são bastante 

difíceis de serem fornecidas devido aos dados incertos e algumas vezes 

inexistentes, com tudo, a United Nations Environment Programme (UNEP) 

estima que a produção global de lixo eletrônico é de 20 a 50 milhões de toneladas 

por ano (SCHWARZER, 2005), (HADI et al., 2015). Segundo Baldé et al. (2017), 

em 2016 cerca de 20% do lixo eletrônico recolhido foi reciclado, com os 80% 

restantes representando uma perda econômica de 55 bilhões de dólares, já que 

os resíduos possuem metais recuperáveis (cobre, platina, ouro, prata, entre 

outros).  

Há uma hierarquia no tratamento dos resíduos eletrônicos, que se inicia 

com a reutilização do equipamento, remanufatura, recuperação de materiais 

pelas técnicas de reciclagem e, em último caso, a eliminação por incineração em 

aterros sanitários (CUI; ZHANG, 2008). 

 Os equipamentos eletro/eletrônicos possuem um grande teor de metais, 

onde são inclusos: metais bases, tóxicos e preciosos. Quando descartados, os 

resíduos gerados por esses equipamentos são considerados grandes fontes de 

https://www.sinonimos.com.br/apresentam/


14 
 

recursos secundário com um alto potencial, uma vez que existe uma 

concentração mais elevada de metais em uma tonelada de lixo eletrônico 

comparado com os mesmos metais em uma tonelada de minérios (TUNCUK et 

al., 2012). Em especial, as placas de circuito impresso são onde se localizam 

maior parte dos metais nos equipamentos eletrônicos. Assim, tratando-se o e-

lixo como fontes para recuperar metais, será feita uma grande economia em 

energia quando comparado com a mineração de metais virgens (HADI et al., 

2015), (WÄGER; HISCHIER; EUGSTER, 2011). 

 Para a recuperação dos metais existentes no lixo eletrônico, existem 

algumas técnicas de tratamento onde são baseadas em processos físicos, 

pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos e eletrometalúrgico. Dentro dessas técnicas, 

a hidrometalúrgica possui um custo capital relativamente baixo, e causa menor 

impacto ambiental (poeiras perigosas causadas pelos processos físicos e gases 

tóxicos causados pelos processos pirometalúrgicos). Os processos 

hidrometalúrgicos são opções promissoras no tratamento dos resíduos 

eletrônicos, visto que os metais presente em suas formas metálicas e/ou ligas 

podem ser oxidado por uma lixiviação oxidativa, e assim, são extraídos 

efetivamente os metais de interesse com até 95% de rendimento (TUNCUK et 

al., 2012). 
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2. OBJETIVO  

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

  Identificar, separar e recuperar metais encontrados nas placas de 

circuito impresso de equipamentos computacionais. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 A partir da lixiviação das placas de circuito impresso em hidróxido de 

sódio, ácido clorídrico e ácido nítrico, serão realizadas análises qualitativas e 

quantitativas para: 

 Identificar os cátions metálicos; 

 Determinar a concentração dos cátions. 

 Recuperar os cátions existentes nas placas de circuito impresso em suas 

formas de óxidos e metais. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesse tópico, serão abordados alguns conceitos encontrados na 

literatura, como: o que é lixo eletrônico; os elementos químicos que podem estar 

presentes, assim como, os problemas causados; as placas de circuito impresso; 

e também os processamentos de reciclagem e recuperação de alguns metais 

presentes no lixo eletrônico. 

3.1. LIXO ELETRÔNICO 

É conhecido como lixo eletrônico todo e qualquer tipo de material 

produzido a partir do descarte de equipamentos eletro/eletrônicos 

(computadores, impressoras, fotocopiadoras, aparelhos de televisão, telefones 

celulares, brinquedos, entre outros). Esse tipo de lixo, tem sido gerado graças a 

necessidade de atualização e obtenção de novos aparelhos eletrônicos, 

onde vem se tornado mais frequente nos últimos anos devido aos avanços 

desenfreado de novas tecnologias e o consumo ativo por parte da população. 

Neste cenário, aparelhos eletrônicos sem utilidade tem se tornado cada dia mais 

presentes, sendo assim, trocados e/ou descartados, resultando em uma maior 

produção de e-lixo (KANG; SCHOENUNG, 2005), (HADI et al., 2015), (PORTAL 

DE PESQUISAS TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, s.d). 

O descarte inapropriado desses equipamentos obsoletos ao meio 

ambiente pode acarretar em graves problemas, tendo em vista que nesses 

dispositivos são encontrados diversos elementos químicos como: metais 

comuns (cobre, alumínio, ferro, etc.), metais tóxicos (chumbo, cádmio, mercúrio, 

berílio, etc.), compostos orgânicos (epóxi, poliofelinas, poliésteres, 

policarbonatos, entre outros), que em contato com o solo pode chegar aos 

lençóis freáticos contaminando a água e consequentemente animais e seres 

humanos, a incineração desse lixo em aterros sanitários pode gerar gases 

tóxicos, e assim, contaminar o ar devido aos elementos químicos citados 

anteriormente, comprometendo assim o equilíbrio ecológico (PLANTIER, 2013), 

(SIGNIFICADO, 2014). 

A tabela a seguir apresenta alguns elementos químicos que estão 

presentes nos equipamentos eletrônicos, onde são encontrados e os danos 

causados aos seres humanos: 
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Tabela 3-1: Compostos químicos encontrados em equipamentos eletrônicos.  

Elemento Onde é usado Danos Causados 

Arsênio Metalurgia, manufatura de vidros e 

fundição, celulares. 

Doenças de pele, 

prejudica o sistema 

nervoso e pode causar 

câncer pulmonar 

Berílio Computadores, celulares Câncer pulmonar 

Chumbo Fabricação e reciclagem de baterias 

de automóveis, indústrias de tintas, 

pintura em cerâmica, soldagem, 

encontrado em celulares, 

computadores, televisões 

Saturnismo (cólicas 

abdominais, tremores, 

fraqueza muscular, lesão 

renal e cerebral), causa 

danos ao sistema 

nervoso e sanguíneo 

Cádmio Computador, monitores de tubo 

antigos, baterias de laptops 

Envenenamento, danos 

aos ossos, rins e 

pulmões 

Mercúrio Computador, monitor e TV de tela 

plana 

Danos cerebrais e ao 

fígado 

Níquel Baterias, aramados, fundição e 

niquelagem de metais, refinarias 

Câncer de pulmão e 

seios paranasais 

Retardantes 

de chamas 

(BRT) 

Diversos componentes eletrônicos, 

para prevenir incêndios 

Desordens hormonais, 

nervosas e reprodutivas 

PVC Em fios, como isolante elétrico Se queimado e inalado, 

pode causar problemas 

respiratórios 

 

Fonte: Schons (2017) 
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Um outro problema é que esses resíduos em sua maioria possuem na sua 

composição materiais, tais como, plásticos e vidros que demoram a se decompor 

quando descartados em aterros sanitários, aumentando os materiais não 

biodegradáveis, como consequência, aumentando também os impactos 

ambientais. Os gases produzidos pelo aquecimento ou incineração desses lixos 

colaboram com o aquecimento global, tendo em vista que, o excesso de calor e 

toxidade não sustentada pelo planeta, desce da atmosfera para a superfície 

aumentando o nível de calor. Também causando problemas nos níveis dos 

mares (PLANTIER, 2013), (PENSAMENTO VERDE, 2018). 

As principais alternativas para o tratamento dos resíduos eletrônicos na 

atualidade baseiam-se na reutilização, remanufatura e reciclagem, assim como 

também incineração em aterros sanitários.  

Muitos equipamentos desatualizados e sem valor para o comprador 

original, podem ser reutilizados sendo capaz de serem vendidos à outras 

pessoas, ou doados para escolas, instituições de caridade, etc. A reutilização 

desses equipamentos é uma das principais formas de aumentar a vida útil 

desses aparelhos e assim reduzir o volume de lixo eletrônico produzido (CUI; 

ZHANG, 2008). 

A remanufaturação é o processo de reaproveitamento dos equipamentos, 

onde são: desmontados, limpos, reparados/remodelados, remontados e 

testados para produzir novos equipamentos (CUI; ZHANG, 2008), (WILLIAMS; 

SHU, 2001).  

A reciclagem do lixo eletrônico representa o reprocessamento do próprio, 

ou seja, a conversão do resíduo no próprio material de origem ou materiais para 

outros fins. Essa reciclagem envolve a desmontagem e/ou a destruição do 

equipamento em fim de vida útil para recuperar materiais como, plásticos, vidro, 

metais, entre outros, para reutilização (CUI; ZHANG, 2008). 

A incineração dos e-lixo em aterros sanitários, juntamente com o lixo 

doméstico, é uma forma de eliminação desses resíduos, mas também perigosa 

por contaminar o ar, devido aos metais tóxicos presentes no lixo eletrônico. Um 

exemplo é o cobre, que é um catalisador para a formação de dioxinas quando 

os retardadores de chamas são incinerados. Estimativas apontam que as 

emissões originária da incineração desses resíduos correspondem a 36 

toneladas por ano de mercúrio e 16 toneladas por anos de cádmio na 
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comunidade europeia (UE), isso representa um grande perigo ao meio ambiente 

e seres vivos (CUI; ZHANG, 2008), (EC, 2000).  

Segundo dados de Baldé et al. (2017), o Brasil é o segundo maior produtor 

de lixo eletrônico das américas com cerca de 1,5 milhões de toneladas (ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos com 6,3 milhões de toneladas) e o maior da 

américa latina em 2016, um crescimento de aproximadamente 10% quando 

comparado com 2014 (OLIVETO, 2018). 

Apesar de muitos países já terem adotado legislação sobre os resíduos 

eletrônicos, ainda é um problema a falta de regulamentação, principalmente em 

alguns países subdesenvolvidos. Ainda segundo Baldé et al. (2017), apenas 7 

países na América Latina estão aplicando a legislação nacional sobre a 

problemática do lixo eletrônico, são eles: Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, México e Peru. Países como Argentina, Brasil, Panamá e Uruguai 

iniciaram recentemente o processo de promoção legislativa sobre o e-lixo.  

Em virtude de atribuir visibilidade e legalidade sobre a exigências de 

ações sustentáveis quanto ao descarte de resíduos a Lei n° 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil trás em seus preceitos 

o conjunto de diretrizes e ações a ser adotado com vistas à gestão integrada e 

ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Neste sentido, este 

instrumento torna-se uma questão central dada a necessidade de aplicações 

concreta no país como forma de superar problemas ambientais, sociais e 

econômico casados pelo manejo inadequado dos resíduos sólidos (MACHADO, 

2013). 

Considerando a gestão compartilhada a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos impõe obrigações aos empresários, aos governos e os cidadãos quanto 

a prevenção e a redução na geração de resíduos em solo brasileiro. Neste 

contexto, o artigo 33 da Lei 12.305/2010 inclui os resíduos eletroeletrônicos (e 

seus componentes) como objeto de obrigatoriedade da logística reversa 

(ECYCLE, s.d). 

Portanto, o olhar crítico assumido pela adesão de uma nova postura frente 

aos impactos ambientais, à saúde pública e sociais provocado pelo descarte 

inadequado de resíduos, o Brasil estabelece um marco legal e inova com a 

inclusão de catadores (a) de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na 

Logística Reversa quanto na Coleta Seletiva. 
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3.2. PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) 

As PCIs são superfícies rígida onde são acomplados os componentes 

eletrônicos como capacitores e chipes semicondutores, fornecendo as 

interconexões elétricas entre eles. Sua denominação foi atribuida pelo fato de 

substituir as fiações elétricas por uma plataforma com caminhos condutores. As 

placas são encontradas praticamente em todos produtos eletrônicos 

(eletrodomesticos, celulares, brinquedos, sistemas de armas, harwares 

aeroespaciais, etc). São produtos de alta velocidade que começam a competir 

com o mercado de semicondutores (LADOU, 2006).  

As Placas são compostas por multicamadas podendo ter de 2 a 40 

camadas, cada uma com seus próprios padrões de circuito, o que torna sua 

composição bastante heterogênea. Segundo Tuncuk et al. (2012), as PCIs são 

as partes essenciais dos dispositivos eletrônicos, onde contém as maiores 

frações dos metais presentes nos REEE, elas são particularmente ricas em 

cobre e metais preciosos. Em sua fabricação, produtos químicos contendo 

formaldeído ou dimetilformamida são empregados no processo do cobre 

eletrolítico, dois produtos bastante carcinogênicos (LADOU, 2006). 

Um dado interessante, é que nas PCIs de um computador pode conter até 

20% em cobre e 250 g/ton de ouro, valores significativamente elevados, ou seja, 

de 20 a 40 vezes para cobre e 25 a 250 vezes para o ouro quando comparado 

com minérios de cobre (0,5-1% Cu) e minérios de ouro (1-10 g/ton Au), 

respectivamente, o que torna a reciclagem dos REEE (em especial as PCIs) uma 

alternativa de fonte secundaria de recursos bastante atrativa economicamente, 

promovendo a recuperação e reutilização de metais e não metais, ajudando na 

diminuição dos impactos ambientais causados pelo e-lixo (CUI; ZHANG, 2008), 

(HAVLIK et al., 2010).  

Por possuírem uma composição bastante complexa, as PCIs contém 

importantes componentes que variam de acordo com ano e modelo, mas 

geralmente são compostas por vários metais e ligas metálicas assim como 

compostos orgânicos e inorgânicos (ou seja, cobre, ferro, chumbo, cádmio, 

mercúrio, policloreto de polivinila (PVC), retardadores de chama 

halogenados/bromados, epóxi, cerâmicas, etc.) (FLANDINET et al., 2012) 

(HOFFMANN, 1992).  
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A Figura 3-1 mostra uma média dos principais elementos encontrados nas 

PCIs. 

Figura 3-1: Composição média das PCIs. 

 

Fonte: Adaptado de Gerbase; Oliveira (2012). 

Alguns dos compostos citado no parágrafo anterior podem ser muito 

prejudiciais à saúde, como por exemplo os retardadores de chama a base de 

bromo, que são regularmente incorporados como forma de assegurar uma 

proteção contra a inflamabilidade, estas substâncias são desreguladoras 

endócrinas, uma vez liberadas ao ambiente podem atingir alimentos, onde 

podem se concentram (VEIT, 2005). 

3.3. MÉTODOS DE PROCESSAMENTOS 

Por possuir uma complexidade em sua composição, devido aos vários 

compostos presentes, o tratamento das PCIs é bastante complicado e de difícil 

afinidade com o meio ambiente. 

As técnicas usadas para a reciclagem das placas, baseiam-se em 

processos mecânicos, químicos e térmicos. Segundo Veit (2005), os quatro 

principais processos são: processos físicos, pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos 

e eletrometalúrgico. Ainda há referência na literatura sobre o estudo do uso da 
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biometalurgia (BRANDL; BOSSHARD; WEGMANN, 2001), (NAKAZAWA; 

SHOUMING; KUDO, 2002). 

3.3.1. Processos Físicos 

A variedade na composição das PCIs faz com que os REEE possuam 

materiais com diferentes propriedades físicas (gravidade específica, 

susceptibilidade magnética, condutividade elétrica, etc.), propriedades que 

podem ser exploradas afim de separar metais de não-metais, facilitando assim, 

um processamento posterior (ZHANG et al., 1998), (CUI; FORSSBERG, 2003). 

Por isso, a separação física (ou também conhecido como processamento 

mecânico) é em geral conhecido como um pré-tratamento no tratamento dos 

resíduos eletrônicos. 

Faz parte desse processo a cominuição, classificação e separação (por 

peso, granulometria, diferença de densidade, propriedades magnéticas e 

elétricas) (VEIT, 2005). 

A separação física utilizada na remoção de grandes componentes, metais 

ferrosos e não metais, geralmente é feita usando separação manual. Técnicas 

como: separação por gravidade (GALBRAITH; DEVEREUX, 2002), separação 

magnética (ZHANG; FORSSBERG, 1997), separação eletrostática (ZHAO et al., 

2004), (LI et al., 2007) e classificação a ar por tamanho (ZHAO et al., 2004), 

foram demonstradas por esses autores para a separação e recuperação de 

metais a partir de REEE (TUNCUK et al., 2012).  

O baixo custo operacional e de capital é um fator que beneficia os 

processos físicos. As desvantagens são as poeiras perigosas causadas que 

podem causar problemas de saúde se respiradas. Além disso, outra 

desvantagem são as perdas de metais valiosos, que podem ser de 10 a 35%. 

Isso se deve a liberação insuficiente de metais devido à íntima associação de 

metais valiosos com plásticos, geração de partículas finas (-75 µm) durante 

redução de tamanho e ineficiência de processos de separação para recuperação 

de metal de frações finas (ZHAO et al., 2004), (OGUNNIYI; VERMAAK, 2009).  

Posteriormente aos tratamentos mecânicos/físicos, as frações 

enriquecidas são tratadas pelos processos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, 
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eletrometalúrgico ou biometalúrgicos, para a extração de metais de interesse 

(TUNCUK et al., 2012). 

3.3.2. Pirometalúrgico 

A pirometalúrgia tornou-se um método tradicional na recuperação de 

metais não-ferrosos, assim como, metais preciosos de lixo eletrônico nas últimas 

duas décadas. No processamento, são inclusos processos de fusão, 

sinterização, pirólise, incineração, escorificação, fundição em forno a arco 

plasma ou alto-forno, reações com fases gasosas a altas temperaturas, entre 

outros (CU; ZHANG, 2008), (VEIT, 2005). 

As operações pirometalúrgicas, constituem de processos que envolvem, 

o pré-tratamento de REEE (desmontagem, trituração e processamento físico), 

logo após, a fundição do metal enriquecido produzindo lingotes de cobre 

contendo metais preciosos. As barras são submetidas a refinos eletrolíticos para 

produzir cobre de alta pureza. Metais preciosos como: Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ru e 

Ir, são recuperados através desses refino (CUI; ZHANG, 2008). 

No tratamento dos resíduos eletrônicos, os processos pirometalúrgicos 

podem ser considerados apropriados, tendo em vista que, os constituintes 

orgânicos podem substituir parcial ou totalmente o coque como combustível 

(CUI; ZHANG, 2008). No entanto, são processos que requer bastante energia e 

são de alto custo. Outro problema são os retardadores de chamas halogenados, 

presentes nas PCIs, que ao serem incineradas levam à formação de dioxinas e 

furanos, além da perda de metais nobres e de base devido ao aumento da 

quantidade de escória nos fornos causados pelos componentes cerâmicos e 

vidros dos REEE, perda de metais por volatilização de cloretos e poeiras, 

causando problemas ambientais (TUNCUK et al., 2012). 

3.3.3. Hidrometalúrgico 

Os processos hidrometalúrgicos baseiam-se em ataques de soluções 

ácidas ou alcalinas afim de dissolver a fração metálica do material sólido, por 

esse motivo, são usados na reciclagem da fração metálico-ferrosa dos resíduos 

eletrônicos, onde a extração de metais (bases e preciosos) possui um valor 

comercial (GAO; LI; ZHANG, 2004). 

https://www.sinonimos.com.br/logo-apos/
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Esses processos, em comparação com os pirometalúrgicos, apresentam 

algumas vantagens, como por exemplo: possui um custo de capital relativamente 

mais baixo, impacto ambiental reduzido (produção de poucos gases tóxicos e 

não formação de poeiras perigosas) e recuperação de metais com suas 

adequações para aplicações em pequena escala, fatores que faz com que os 

processos hidrometalúrgicos sejam alternativas com grandes potenciais no 

tratamento na reciclagem do e-lixo (YAZICI; DEVECI, 2009), (TUNCUK et al., 

2012).   

No processo, são envolvido algumas etapas, como: pré-tratamento físico 

dos resíduos, lixiviação de metais por um lixiviante adequado (ácido ou base 

específica), purificação da solução lixiviada e recuperação de metais (TUNCUK 

et al., 2012). 

 A presença de metais em suas formas nativas e/ou como ligas, é uma 

característica importante na seleção ou desenvolvimento de um processo de 

lixiviação adequado para o lixo eletrônico. Na recuperação de metais comuns e 

preciosos, o processo de lixiviação oxidativa é fundamental para a extração 

desses metais tendo em vista os fatores termodinâmicos favoráveis (TUNCUK 

et al., 2012). 

3.3.3.1. Lixiviação ácida de metais 

A lixiviação ácida é frequentemente utilizada no tratamento do lixo 

eletrônico, sendo explorada como a primeira etapa de lixiviação para a extração 

de metais (em particular o cobre), tem sido bastante investigada, neste 

tratamento, a utilização de vários ácidos minerais e oxidantes (HCl, H2SO4, 

HNO3/H2O2, HClO4, NaClO) (TUNCUK et al., 2012). 

 Madenoglu (2005), mostrou em seus estudos a utilização da água régia 

(HCl/HNO3, 3:1) como um ótimo extrator de cobre e ouro nas PCIs. Mecucci e 

Scott (2002) obtiveram altas extrações de cobre e chumbo (acima 95%) 

empregando o ácido nítrico (HNO3).  

A lixiviação ácida na presença de um agente oxidante é bastante utilizada 

no tratamento de extração de cobre das PCIs (YAZICI; DEVECI, 2009). Dados 

termodinâmicos comprovam que na ausência do agente oxidante, em meio de 

ácido sulfúrico, a extração do cobre é bastante limitada (2%) (Equação 1). 
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Cu(s) + 2H+
(aq)

 
 Cu+2

(aq)
 + H2(g)         ∆Gº = 66,5 Kj/mol              Eq.1 

Um forte agente oxidante é o peróxido de hidrogênio (H2O2), que em 

combinação com ácidos, pode aumentar o potencial oxidativo da solução, 

aumentando assim, a capacidade de extração dos metais (TUNCUK et al., 2012). 

Oh et al. (2003) mostraram que a lixiviação das PCIs com ácido sufúrico 

com a presença do peróxido de hidrogênio funcionava como um processo 

primário sendo extraídos Cu, Al, Fe, Ni e Zn com altos valores de recuperação 

(acima de 95%). No processo seguinte, os metais preciosos foram recuperados 

empregando tiossulfato amoniacal ((NH4)2S2O3) como lixiviante. 

3.3.3.2. Lixiviação alcalina de metais 

 Apesar de pouco utilizado a lixiviação alcalina é uma alternativa no 

tratamento do lodo formado na construção das PCIs. Em geral, na fabricação 

das PCIs o lodo de águas residuais resultante contém tipicamente resíduos 

metálicos como Cu, Pb, Mn e Sn (HU et al., 2006). 

 Hu et al. (2006), mostrou que o tratamento de lodo das PCIs coagulado 

com Al+3 produzia algumas espécies de metais como Cu e Al. Segundo os 

autores, os agentes coagulantes são usados para tratar águas residuais e o lodo 

de metais pesados que provavelmente possuem sais de alumínio ou ferro, 

dependendo dos tipos de coagulantes. Os autores também mostraram que 

facilmente modificando o pH existe o potencial de recuperação de hidróxidos 

metálicos a partir da suspensão do lodo. 

 Koyama, Tanaka e Lee (2006) em seus estudos, mostraram a utilização 

do complexo de Cu (I)-amina no tratamento de resíduos eletrônicos, foi também 

observado o comportamento da lixiviação do cobre em soluções alcalinas 

amoniacal sob atmosfera de nitrogênio. O cobre das placas foi oxidado pelo Cu 

(II) para formar íons do complexo Cu (I)-amina, a reação de lixiviação pode ser 

expressa como: Cu(s) + Cu(NH3)4
+2  2Cu(NH3)2

+. Segundo os autores, foi 

observado que o complexo Cu (II)-amina melhorou significativamente a taxa de 

lixiviação, enquanto o complexo Cu (I)-amina diminuiu ligeiramente. 
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3.3.3.3. Purificação de soluções e recuperação de metais 

No tratamento do e-lixo, uma variedade de métodos são estudados para 

purificação das soluções lixiviadas, afim da recuperação dos metais bases e/ou 

preciosos. Nesses métodos são inclusos: precipitação, cementação, adsorção 

em carvão ativado, extração por solvente, coluna de troca iônica e eletro-

obtenção (HABASHI, 1999).  

Foi estudado por Le et al. (2011) a utilização do reagente orgânico LIX984 

como solvente na purificação de soluções de lixiviação de ácido nítrico onde 

apresentou também o uso de eletrólise ou redução de hidrogênio para posterior 

recuperação de cobre. 

Quinet, Proost e van Lierde (2005) recuperaram Ag a partir da solução 

lixiviada com ácido sulfúrico utilizando NaCl como agente precipitante. Também 

foi estudado por eles a cementação por alumínio na recuperação de metais 

preciosos em solução de cloretos. 

Yang, Liu e Yang (2011) observaram que o cobre poderia ser recuperado 

por cristalização em meio de sulfato, formando o CuSO45H2O. 

3.3.4. Eletrometalúrgico 

Os processos eletrometalúrgicos consistem em técnicas eletroquímica, ou 

seja, processos de obtenção de metais através da eletrólise com eletrólitos 

aquosos ou em sais fundidos. Por esse motivo, vem sendo empregados na 

reciclagem de metais no lixo eletrônico, onde estão associados no refinamento 

para recuperação de metais em suas formas metálicas (HOFFMANN, 1992). 

 Encontram-se vários estudos fundamentados nos processos 

eletrometalúrgicos com a finalidade de recuperar metais de vários tipos de 

resíduos. Mecucci e Scott (2002) estudaram a recuperação de metais bases 

(cobre, chumbo e estanho) nas PCIs por lixiviação ácida e processamento 

eletroquímico. Eles mostraram que a eficiência na recuperação de cobre e 

chumbo dependia bastante do pH. Em suas pesquisas, observaram um máximo 

em eficiência de corrente 43% com uma densidade de corrente de 20 mA cm-2, 

em uma solução de HNO3 0,5 mol/L. Essa eficiência diminuía com a diminuição 

da densidade de corrente e aumento da concentração do ácido, atingindo 

aproximadamente 5% a 5 mol/L de HNO3. Uma explicação para essa baixa 

https://www.sinonimos.com.br/fundamentados/
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eficiência com o aumento da concentração do ácido se deve pelo fato da 

presença dos íon NO3
- em solução que pode atuar como agente oxidante, 

causando a re-dissolução do cobre e chumbo (CUI; ZHANG, 2008). 

Veit (2005) publicou em suas pesquisas a recuperação de cobre a partir 

de resíduos de PCIs utilizando o processamento mecânico, hidrometalurgia, em 

seguida, a recuperação do metal pela eletrometalurgia. No procedimento 

hidrometalúrgico, foram utilizadas duas soluções diferentes (ácido sulfúrico e 

água régia) para oxidação dos metais. Dessas soluções, foram realizada a 

eletro-obtenção para recuperação do metal, conseguindo altos indicies (em torno 

de 95 a 99%). 

Abrantes, Araújo e Levi (1995) em seus trabalhos analisaram o 

comportamento eletroquímico de soluções que continham cobre, utilizando a 

voltametria cíclica, observando os potenciais de oxirredução do metal. 

3.3.4.1. Eletro-Obtenção 

 Uma das fontes de obtenção cobre da natureza é através do mineral 

cuprita (Cu2O). Para a extração do metal no mineral é utilizada a eletro-obtenção. 

O mineral é lixiviado com ácido sulfúrico (ou outro solvente), formando assim, os 

íons cobre, onde posteriormente, a eletro-obtenção é realizada com um ânodo 

inerte e um cátodo de cobre. Os resultados podem chegar a 99,99% de cobre 

metálico recuperado (VEIT, 2005). 

 A técnica da eletro-obtenção consiste na conversão dos íons metálicos, 

dissolvidos em solução, na sua forma metálica (solido cristalinos). Coloca-se na 

solução dois eletrodos e aplica-se um potencial entre eles, os cátions metálicos, 

carregado positivamente, transferem-se para o cátodo, enquanto os ânions para 

o ânodo (VEIT, 2005). 

 Os cátions metálicos em contato com o cátodo (eletrodo carregado 

negativamente), sofrem redução, ou seja, recebem os elétrons formando o metal. 

A eletro-obtenção, baseia-se nesse fundamento, ou seja, o metal de interesse 

sofre a lixiviação oxidativa, formando seus íons, em seguida, a célula eletrolítica 

(cátodo e ânodo) é introduzida na solução e aplicado o potencial de redução do 

metal. O cátodo pode ser um fio do metal ou um material inerte, enquanto o 

ânodo um material inerte (VEIT, 2005). 
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 Por possuir um alto potencial em relação ao hidrogênio, o cobre é o metal 

base que mais sofre redução. As reações a seguir mostram a relação.  

 

Reação do Cátodo: 

Cu+2 + 2e-  Cu0                                                                                                                       Eq. 2 

2H+ + 2e-  H2(g)                                                                                                                      Eq. 3 

Reação do Ânodo: 

H2O(l)  1/2O2(g) + 2e-                                                                                                              Eq. 4  

Outros metais também podem ser reduzidos com esse método: níquel, 

zinco, estanho, chumbo e metais preciosos (VEIT, 2005). 

3.3.4.2. Eletro-Refino 

Outra fonte de obtenção de cobre, na natureza, é o mineral calcopirita 

(CuFeS2). Já a extração do metal nesse mineral é mais complicada por possuir 

outro metal associado. A técnica de eletro-refino seria a remoção de impurezas 

do metal por meio de eletrodos dentro de um recipiente contendo uma solução 

eletrolítica.  

Após várias etapas pirometalúrgicas, o metal ainda contendo impurezas 

é fundido e utilizado como ânodo, onde junto a um cátodo (aço inox ou o próprio 

metal a ser recuperado) são introduzidos em uma solução eletrolítica contendo 

íons do metal em solução. Aplicando uma densidade de corrente adequada os 

íons metálicos são dissolvidos do ânodo impuro e depositam-se no cátodo, 

obtendo o metal de interesse puro (VEIT, 2005). 

Grande parte do cobre produzido mundialmente passa pelo eletro-refino, 

onde são removidas impurezas que podem ser recicladas posteriormente, são 

elas: prata, chumbo, níquel, ouro e platina, etc. O cobre eletro-refinado pode ser 

utilizado para produção de panelas, utensílios domésticos, moedas, peças de 

decoração, entre outro, isso por que ele não é corrosivo nem tóxico. Outros 

metais também podem ser purificados por essa técnica como: níquel, chumbo, 

zinco, prata, ouro (BRANCO, s.d). 
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3.3.5. Biotecnologia 

A biotecnologia utilizada como recuperação de metais, tem sido uma das 

técnicas promissoras na última década. Existem duas áreas principais dessa 

técnica para a recuperação de metais, a biolixiviação e a biossorção (CUI; 

ZHANG, 2008). 

A biolixiviação é o uso de microrganismos para extrair metais por meio da 

geração de ácidos orgânicos fracos. Essa técnica tem obtido bons resultados na 

recuperação de metais (Ni, Pb, Co, Mo e Zn) em minérios sulfídricos pelo uso de 

reações bacterianas assistidas (MORIN et al., 2006), (EHRLICH, 1997). 

Entretanto, na atualidade, cobre e ouro são os metais que possuem produções 

significativas industrialmente (MORIN et al., 2006). 

Os autores Choi et al. (2004) estudaram o uso da bactéria Acidithiobacillus 

ferrooxidans como agente de biolixiviação do cobre em resíduos de PCIs. Eles 

observaram que o teor de cobre aumentou com o aumento da quantidade de 

íons ferrosos, provenientes da bactéria.  

Yang et al. (2009) averiguaram as influências que a quantidade de solução 

estoque, nível de pH do meio e concentração de íons ferrosos, possuem na 

biolixiviação de cobre. 

 A biossorção é o processo de interação físico-química passiva entre as 

bactérias e os íons metálicos em solução (CUI; ZHANG, 2008). 

Em vista do que foi exposto, se faz necessário um melhor estudo nas 

pesquisas dos tratamentos destes resíduos eletrônicos, a fim de promover um 

melhor desenvolvimento de novos processo, que visem uma economia de 

energia e um menor impacto ambiental (TUNCUK et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/averiguaram/
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4. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Serão apresentados nesse tópico os materiais, reagentes e equipamentos 

utilizado na realização desse trabalho, como também, os procedimentos 

realizado na separação e recuperação dos metais presentes nas placas de 

circuito impresso. 

4.1. MATERIAIS 

4.1.1. Placas de Circuito Impresso (PCI) 

Para a realização desse trabalho, foram utilizadas placas de circuito 

impresso (placas mãe) originárias de computadores em desusos descartados. 

As placas possuíam dimensões média de aproximadamente 31 cm2. 

 

Figura 4-1: Placa de circuito impresso antes dos tratamentos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na ocasião, foram empregadas 10 placas dos mais variados modelos, 

cores e idades.  

Para a acomodação das placas foram utilizados dois recipientes de 

plásticos (bacia) com 30 cm de diâmetro por 6 cm de altura. 
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Figura 4-2: Recipiente de acomodação das PCIs. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.2. Reagentes 

 Hidróxido de Sódio (NaOH) 

Marca: Sigma-Aldrich 

Pureza: 98,0% 

 Ácido Clorídrico (HCl) 

Marca: Synth 

Pureza: 37,0% 

 Ácido Nítrico (HNO3) 

Marca: Neon 

Pureza: 65,0% 

 Ferrocianeto de Potássio Trihidratado (K4[Fe(CN)6]3H2O) 

Marca: Reagen 

Pureza: 98,0% 

 Hidróxido de Amônio (NH4OH) 

Marca: Alphatec 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrocianeto_de_pot%C3%A1ssio
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Pureza: 28-30% 

 Nitrato de Cobre Trihidratado (Cu(NO3)3H2O) 

Marca: Vetec 

Pureza: 98,0% 

 Álcool etílico  

Marca: Alphatec 

Pureza 98% 

4.1.3. Equipamentos 

Alguns equipamentos foram utilizados nos processamentos de separação 

e recuperação, assim como também nas caracterizações dos metais presentes 

nas placas de circuito impresso. 

 Espectrômetro de Fluorescência de Raio X Bruker AXS GmbH Q2 ION: usado 

na análise da composição química das amostras sólidas. 

  Espectrômetro de emissão acoplada por plasma indutivo (ICP-AES Perkin 

Elmer-Optima 3000XL) usado na análise da composição química das 

amostras líquidas. 

 Fonte de Alimentação Simétrica modelo POL-16B: usada nos ensaios de 

eletro-obtenção. 

 Grafite para Desenho Hexagonal Koh I Noor 6B: usado como eletrodo. 

 

4.2. MÉTODOS 

Para a realização do trabalho, foram efetuados alguns procedimentos 

onde se tiveram várias etapas com a finalidade da separação, identificação e 

recuperação dos metais encontrados nas placas de circuito impresso. O 

fluxograma a seguir apresenta um esquema dos procedimentos efetuados 

(VEIT, 2005), (PORTO et al., 2001), (TUNCUK et al., 2012). 
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Figura 4-3: Fluxograma esquemático mostrando as etapas do processo de 

identificação, separação e recuperação de metais nas PCIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.1. Preparo das PCIs para as reações 

Antes da realização dos processamentos de separação dos metais, as 

placas passaram por um processo manual, onde com auxílio de um alicate e 

chave de fenda, foram retiradas partes que continham plásticos, papéis, 

cerâmicos, vidros e capacitores, afim de diminuir a altura das placas, para assim 

ficarem completamente mergulhadas nas soluções. Em seguida, foi utilizada 

uma Serra Mármore para cortar as placas em duas a três partes e deste modo 

acomodá-las melhor no recipiente de plástico (bacia), a imagem 4-4 mostra uma 

das placas depois do processo.  

Figura 4-4: Placa de circuito impresso após o tratamento manual. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Por fim as placas foram lavadas, secas e pesadas, para a realização dos 

processamentos hidrometalúrgicos. O peso médio das 10 placas foi de 232 g.  

4.2.2. Reação das PCIs com NaOH 2 mol/L 

O primeiro passo na separação dos metais nas PCIs foi o processamento 

hidrometalúrgico da lixiviação alcalina. Nesse trabalho utilizou-se uma solução 

de hidróxido de sódio 2 mol/L, baseado nos estudos de Porto et al. (2001). 
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Inicialmente, foi colocado duas placas (tratada no tópico 4.2.1.) em cada 

um dos dois recipientes de plástico (bacia), onde posteriormente, foi adicionado 

em cada recipiente a solução de NaOH 2 mol/L até que as placas ficassem 

totalmente submersas, aproximadamente 1 litro. A reação foi caracterizada pela 

liberação de gás e mudança de coloração da solução. As placas ficaram 

submersas até evidencia de final de reação (aproximadamente quatro dias).  

Para demostrar o fim da reação, pegou-se um pequeno fragmento das 

placas, onde foi colocado em um tubo de ensaio com alguns mililitros de solução 

NaOH 2 mol/L, não ocorrendo mais reação. 

Após o fim reacional, as placas foram retiradas dos recipientes, lavadas 

com água corrente e água destilada, secas e posteriormente guardadas, 

enquanto que a solução (hidróxidos metálicos) foi filtrada, analisado o pH e 

armazenada em um recipiente de plástico. 

Esses métodos foram repetidos para as demais 8 placas, totalizando as 

10, resultando em 5 L de solução os quais foram misturados formando uma única 

solução. Foi observado as mesmas características em todas as reações.  

4.2.3. Reação das PCIs com HCl 12 mol/L  

 Após a lixiviação alcalina, as PCIs passaram pela lixiviação ácida, para 

assim, dar continuidade na separação dos metais. Nesse processamento, foi 

utilizado uma solução de ácido clorídrico 12 mol/L (TUNCUK et al., 2012). 

Seguindo uma metodologia semelhante a anterior, foram colocadas duas 

placas (que passaram pela lixiviação alcalina) em cada recipiente de plástico 

(bacia), mas agora, foram adicionado em cada recipiente, aproximadamente 1 

litro de solução de HCl, deixando as placas submersas. A efetuação da reação 

foi realizada na capela por ser fumegante, ocorrendo liberação de gás e 

mudança de cor da solução. As placas permaneceram submersas até o fim 

reacional (aproximadamente quinze dias). 

Igualmente a solução de hidróxidos metálicos, para demostrar o fim da 

reação, pegou-se um pequeno fragmento das placas, onde foi colocado em um 

tubo de ensaio com alguns mLs de solução HCl 12 mol/L, não ocorrendo indícios 

de reação. 

 Assim como na lixiviação alcalina, com o fim da reação, as placas foram 

retiradas dos recipientes, lavadas com água corrente e água destilada, secas e 

https://www.sinonimos.com.br/metodos/
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posteriormente guardadas, enquanto a solução (cloretos metálicos) foi filtrada, 

analisado o pH e armazenada em uma garrafa de vidro.  

Esses procedimentos foram realizados para as dez placas, resultando em 

5 L de solução que foram misturados formando uma única solução. Observou-

se as mesmas características em todas as reações. 

4.2.4. Reação das PCIs com HNO3 14 mol/L  

Depois de terem passado, respectivamente pelas lixiviações com NaOH 

2 mol/L e HCl 12 mol/L, as PCIs sofreram outro processo de lixiviação ácida, mas 

dessa vez, foi utilizado o ácido nítrico (HNO3 14 mol/L) (MECUCCI; SCOTT, 

2002). 

Foram colocadas três placas (que passaram pelas lixiviação com NaOH 

e posteriormente HCl) em cada recipiente de plástico (bacia), onde em seguida, 

adicionou-se aproximadamente 1 litro de solução de HNO3, até que as placas 

ficassem submersas. A reação foi realizada na capela pelo fato de haver 

bastante liberação de gás, sendo observando também, mudança de coloração 

da solução. As placas permaneceram submersas até que a reação chegasse ao 

fim (aproximadamente dez dias). 

Assim como nas soluções de hidróxidos e cloretos metálicos, para 

demostrar o fim da reação, pegou-se um pequeno fragmento das placas, onde 

foi colocado em um tubo de ensaio com alguns mLs de solução HNO3 14 mol/L, 

no qual não foi observado evidências de reação. 

Com o término das reações, as placas foram retiradas dos recipientes, 

lavadas com água corrente e água destilada, secas e posteriormente guardadas, 

enquanto a solução (nitratos metálicos) foi filtrada, analisado o pH e armazenada 

em uma garrafa de vidro.  

Os procedimentos utilizados foram realizados para as dez placas, 

resultando em 3 L de solução que foram misturadas formando uma única 

solução.  Foi apresentado as mesmas características em todas as reações.  

4.2.5. Desidratação da solução de hidróxidos metálicos 

Passados os processamentos hidrometalúrgicos o qual as placas 

sofreram, foi realizado a desidratação da solução de hidróxidos metálicos. Em 
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um béquer de 600 mL, foram adicionado 150 mL de solução de hidróxidos 

(solução formada pela reação das PCIs com NaOH 2 mol/L), onde essa foi 

aquecida na capela sobre uma tela de amianto e bico de Bunsen, em uma 

temperatura que variava entre 430 à 510ºC. Houve formação de gás que foi 

analisado com fita de pH. Com o passar de três horas, a solução foi 

completamente desidratada, o sólido produzido retirado do béquer, macerado 

com o auxílio de um almofariz de ágata com pistilo e o pó formado foi guardado 

em um recipiente adequado. 

4.2.6. Reação da solução de cloretos metálicos com NH4OH  7,4 mol/L  

Utilizando a solução resultante da reação das PCIs com HCl 12 mol/L 

(solução de cloretos), foi realizado a sua reação com o hidróxido de amônio 

(NH4OH 7,4 mol/L). Em um béquer de 150 mL, foram adicionados 20 mL da 

solução de cloretos metálicos, onde posteriormente adicionou-se 40 mL de 

solução de NH4OH. Essa adição aconteceu na capela e gradualmente devido a 

reação ser bastante exotérmica com liberação de gás. Houve mudança de 

coloração da solução e formação de precipitado. Após o repouso de uma horas, 

foi verificado o fim da liberação de gás, a solução, apresentando temperatura 

ambiente (25ºC), foi filtrada, pH analisado e guardada. O precipitado foi seco, 

pesado e guardado. 

Todo o processo foi realizado mais duas vezes, com mesmo volume para 

da solução de cloretos mas diferentes de NH4OH (60 e 80 mL). Foram observado 

as mesmas características anteriores. 

4.2.7. Reação da solução de nitratos metálicos com NH4OH 7,4 mol/L 

Com o emprego da solução resultante da reação das PCIs com HNO3 14 

mol/L (solução de nitratos), foi efetuada a sua reação com NH4OH 7,4 mol/L. 

Nesse processo, foi utilizado um béquer de 150 mL, nele adicionados 20 mL da 

solução de nitratos metálicos e posteriormente 40 mL de NH4OH. Como no 

tópico anterior, adição aconteceu na capela e gradualmente devido a reação ser 

bastante exotérmica. Houve liberação de gás, formação de precipitado e 

mudança de coloração da solução. A solução foi filtrada, o precipitado seco e 

guardado.  
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Com o passar de aproximadamente 20 minutos, apresentando 

temperatura ambiente (25ºC), foi verificado a presença de cristais no fundo do 

béquer, foi deixado em repouso por 24 horas e após isso a solução foi filtrada, 

guardada e os cristais lavados com álcool etílico 98% e guardados. 

4.2.8. Teste de formação de cristais 

Afim de descobrir características dos cristais formados no tópico 4.2.7. 

pegou-se 2,009 gramas de Cu(NO3)3H2O no qual foi dissolvido em um béquer 

20 mL de HNO3 14 mol/L, na sequência, foram adicionados 40 mL de NH4OH 

7,4 mol/L. A reação ocorreu na capela e gradualmente por ser uma reação 

exotérmica com liberação de gás. Após uma hora, com a solução em 

temperatura ambiente (25ºC), foi observado a formação de cristais na superfície. 

A solução ficou em repouso por 24 horas, depois filtrado os cristais, e guardados. 

4.2.9. Eletro-obtenção 

Para a recuperação dos metais nas soluções formadas (hidróxidos, 

cloretos e nitratos metálicos) foi empregado o uso da eletro-obtenção. Nesse 

processo foi utilizado uma Fonte de Alimentação Simétrica modelo POL-16B 

para o fornecimento de corrente elétrica, dois Grafite para Desenho Hexagonal 

Koh I Noor 6B que funcionaram como eletrodos (cátodo e ânodo). A fonte foi 

regulada com corrente 2 A e voltagem 0,4 V. A imagem a seguir mostra o sistema 

formado: 
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Figura 4-5: Sistema de eletro-obtenção empregado na recuperação dos 

metais nas soluções (hidróxidos, cloretos e nitratos metálicos). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os ensaios de eletro-obtenção aconteceram isoladamente para cada 

solução problema, onde com o auxílio de um béquer de 250 mL utilizou-se 100 

mL para cada. 

Nas soluções de hidróxidos e nitratos metálicos, houve uma 

decomposição dos eletrodos assim que ligada a corrente elétrica, com o 

aparecimento de bastante espuma na solução de hidróxidos metálicos e gás 

castanho na nitratos metálicos, logo os ensaios foram encerrados em ambos os 

casos.  

A solução de cloretos metálicos obteve resultados positivos, com os 

eletrodos inicialmente permanecendo inteiros, com isso, foram realizados 

ensaios com seções de duas horas. Ao ligar a fonte, foi observado que o ânodo 

apresentava ao seu redor liberação de gás (bastante bolhas).  

A cada seção, o sólido aderido ao cátodo era retirado com o auxílio de 

uma espátula, lavado com álcool etílico 98%, seco, pesado e guardados, mas a 

partir da terceira seção, o sólido começou a se depositar no fundo do béquer, 

logo o mesmo era filtrado. O cátodo era lavado a cada seção com água destilada, 
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seco e utilizado para as demais. Houve mudança de colocação da solução a 

partir da terceira seção até o fim reacional. 

A partir da sétima seção não houve mais deposição de solido e foi 

observado a decomposição do ânodo se depositando no cátodo, sessando 

assim os ensaios de eletro-obtenção. Foi observado o volume final da solução e 

também analisado seu pH.  

4.2.10. Caracterizações químicas 

Para as análises químicas, foram utilizados algumas técnicas e 

equipamentos com a finalidade de identificar e quantificar os metais presentes 

nas soluções e sólidos formados. 

Nas três soluções resultantes dos tópicos 4.2.2. ao 4.2.4. (hidróxidos, 

cloretos e nitratos metálicos), foram utilizados aproximadamente 50 mL de cada, 

onde foram enviadas para ser feita as análises de espectroscopia de emissão 

atômica (ICP) na central analítica no Núcleo de Processamento Primário e Reuso 

de Água Produzida e Resíduos  (NUPPRAR/UFRN). 

Os sólidos formados nos tópicos 4.2.5., ao 4.2.7. e  4.2.9. foram colocados 

em eppendorfs, no qual foram enviados para ser feito as análises de 

espectroscopia de fluorescência de raio X (FRX) na Laboratório de Peneiras 

Moleculares (LABPEMOL/UFRN). 

Os cristais formados no tópico 4.2.7. foram macerado para serem 

enviados a análise de FRX, mas foi constado que os mesmos estavam úmidos, 

logo, foram colocados em um béquer sob aquecimento no 78hw-1 Constant 

Temperature Magnetic Stirrer a aproximadamente 110 °C, sendo macerados e 

guardados para análise. 

A realização da caracterização química da solução final do tópico 4.2.9., 

foi executada colocando algumas gotas dessa em um tubo de ensaio no qual 

foram adicionados alguns miligramas de K4[Fe(CN)6]3H2O. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse tópico serão apresentados e discutidos os resultados obtidos dos 

procedimentos experimentais realizados anteriormente, assim como: 

identificação e quantificação dos elementos presentes nas três soluções 

(hidróxidos, cloretos e nitratos metálicos); reações envolvidas nas oxidações dos 

metais nas soluções; colorações, gases formados e pH das soluções; 

identificação dos elementos presentes nos precipitados e cristal formado;  e 

identificação e quantificação dos sólidos obtidos a partir das seções de eletro-

obtenção. 

5.1. ANÁLISE QUÍMICA DA SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDOS 

METÁLICOS 

Um dos primeiros procedimentos na separação dos metais nas PCIs 

foram as lixiviações alcalina e ácidas. Foi escolhido inicialmente a lixiviação 

alcalina com NaOH, pois essa base tem o poder de oxidar alumínio, estanho, 

chumbo e zinco, os separando-os dos demais metais.  

Para a realização da análise de espectrometria de emissão atômica (ICP-

AES) da solução de hidróxidos metálicos, foi enviado uma alíquota com 50 mL. 

A Tabela 5-1 mostra os resultados do (ICP-AES) realizada para a 

identificação dos metais presentes na solução dos hidróxidos metálicos: 
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Tabela 5-1: Resultado da composição química da solução de hidróxidos 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LD – Limite de detecção. 

LQ – limite de quantificação. 

 Como pode ser observado na Tabela 5-1, a reação das PCIs com NaOH 

2 mol/L levou a oxidação de em torno 1390 mg/L (1,39 g/L) de alumínio a cátions 

Al+3 na sua forma de sal solúvel aluminato de sódio Na[Al(OH)4]. Outro metal que 

podemos observar resultado relativamente positivo foi o estanho, com cerca de 

663,4 mg/L (0, 6634 g/L) sendo oxidado a seu íon Sn+4 na forma do 

hexahidroxiestanato (IV) de sódio Na2[Sn(OH)6]. Não ocorreu de fato a formação 

dos hidróxidos por causa dos íons hidroxilas em excesso formarem os sais. As 

equações 5 e 6 mostram as reações envolvidas:     

2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l)  2Na[Al(OH)4](aq) + 3H2(g)                 Eq. 5                                                                     

Sn(s) + 2NaOH(aq) 4H2O(l)  Na2[Sn(OH)6](aq) + 2H2(g)                    Eq. 6                                                                                                                 

Elementos Unidade LD LQ Concentração 

Alumínio mg/L 0,0024 0,0072 1390,000 

Bário mg/L 0,0002 0,0006 10,200 

Cobre mg/L 0,0004 0,0012 71,710 

Chumbo mg/L 0,0015 0,0045 < LD 

Estanho mg/L 0,0017 0,0051 663,400 

Potássio mg/L 0,0005 0,0015 12,940 

Sódio mg/L 0,0160 0,0480 51050,000 

Zinco mg/L 0,0001 0,0003 5,061 
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 Como apresentados nas equações 5 e 6, as reações dos metais com 

NaOH geraram a produção do gás hidrogênio, explicando assim, o gás incolor 

formado na reação.  

 Um fato a ser constatado é que o chumbo não teve valores detectados, 

mostrando que, possivelmente não ocorreu sua oxidação. Uma explicação para 

isso pode ser o fato de alguns metais revestirem outros, ou seja, algum metal 

que não reaja com o NaOH pode estar revestindo o chumbo não o deixando 

exposto para reação. 

 O zinco não teve uma oxidação relevante, visto que apenas 5,061 mg/L 

foram oxidado, ou seja, 0,005061 g/L, um valor muito pequeno (desprezível), por 

tanto, foi determinado que não houve oxidação considerável para o metal, uma 

justificativa para isso pode ser a mesma do chumbo, algum metal que não reaja 

com o NaOH pode estar revestindo o zinco não o deixando sujeito a oxidação. 

 Bário, cobre e potássio tiveram valores baixos de concentração, podendo 

ser considerados como impurezas ou muito pouco solúveis em tais condições. 

 Uma observação a se fazer é que os metais com concentração abaixo de 

10 mg/L foram descartados da Tabela 5-1 por serem valores muito baixos, com 

exceção do zinco por ser um dos metais que a literatura mostra como sendo 

oxidado com NaOH. 

 A quantidade extremamente alta de sódio está de acordo, pois foi utilizado 

o NaOH como agente oxidante.  

 O pH da solução foi analisado e teve o valor de 13,82 à 25ºC, valor 

extremamente alcalino, comprovando sua força reativa. 

Não há uma explicação precisa para a coloração da solução ser amarelo, 

um provável motivo seja os retardadores de chamas halogenados, epóxis e 

polímeros presentes nas placas terem solubilizado. 
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5.2. ANÁLISE QUÍMICA DA SOLUÇÃO DE CLORETOS METÁLICOS 

Dando prosseguimento a separação dos metais nas PCIs foi utilizado HCl 

12 mol/L como agente de lixiviação ácida e assim poder oxidar os metais que 

não sofreram oxidação com NaOH 2 mol/L. A fila de reatividade dos metais é um 

indicativo dos metais que podem reagir com HCl: 

 

Figura 5-1: Fila de reatividade dos metais.  

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxi8AE/caracterizacao-dos-cations-

fe-iii-cu-ii?part=2 

Igualmente a solução de hidróxidos metálicos, para realização da análise 

de espectrometria de emissão atômica (ICP-AES) da solução de cloretos 

metálicos, foi enviado uma alíquota com 50 mL. 

Os resultados do (ICP-AES) para a solução de cloretos metálicos, estão 

presentes na Tabela 5-2: 

 

 

 

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxi8AE/caracterizacao-dos-cations-fe-iii-cu-ii?part
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxi8AE/caracterizacao-dos-cations-fe-iii-cu-ii?part
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Tabela 5-2: Resultado da composição química da solução de cloretos 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LD – Limite de detecção. 

LQ – limite de quantificação. 

 Conforme pode ser observado na fila de reatividade dos metais (Figura 5-

1), o alumínio, chumbo, estanho, ferro, níquel, zinco são reativos com HCl, ou 

seja, possuem potencial para reduzir o íon hidrogênio (H+), provocando suas 

oxidações e formando seus sais de cloretos solúveis, que com excesso de íons 

cloretos formam seus íons complexos, mostrados nas equações seguintes: 

 

Elementos Unidade LD LQ Concentração 

Alumínio mg/L 0,0033 0,0099 220,300 

Boro mg/L 0,0001 0,0003 38,510 

Chumbo mg/L 0,0097 0,0291 7344,000 

Cobalto mg/L 0,0005 0,0015 52,420 

Cobre mg/L 0,0004 0,0012 110300,000 

Estanho mg/L 0,0013 0,0039 44800,000 

Ferro mg/L 0,0076 0,0228 5331,000 

Níquel mg/L 0,0010 0,0030 1676,000 

Prata mg/L 0,0096 0,0298 226,400 

Zinco mg/L 0,0001 0,0003 6606,000 
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2Al(s) + 6HCl(aq)  2AlCl3(aq) + 3H2(g)                              Eq. 7 

AlCl3(aq) + Cl-(aq)  [AlCl4]-(aq)                                    Eq. 8 

Pb(s) + 2HCl(aq)  PbCl2(s) + H2(g)                                Eq. 9 

PbCl2(s) + 2Cl-(aq)  [PbCl4]−2
(aq)                               Eq. 10              

Sn(s) + 4HCl(aq)  SnCl4(aq) + 2H2(g)                            Eq. 11 

SnCl4(aq) + Cl-(aq)  [SnCl5]-(aq)                                Eq. 12 

 2Fe(s) + 6HCl(aq)  2FeCl3(aq) + 3H2(g)                         Eq. 13 

FeCl3(aq) + Cl-(aq)  [FeCl4]-(aq)                                Eq. 14              

Ni(s) + 2HCl(aq)  NiCl2(aq) + H2(g)                             Eq. 15 

NiCl2(aq) + 2Cl-(aq)  [NiCl4]-(aq)                               Eq. 16 

Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g)                                         Eq. 17 

ZnCl2(aq) + 2Cl-(aq)  [ZnCl4]-(aq)                              Eq. 18 

 

 

 A presença do alumínio e estanho na solução pode ser explicada pois os 

mesmos podem estar revestidos por outro metal que não reagiu na reação das 

PCIs com NaOH 2 mol/L, mas na presença do HCl 12 mol/L esse revestimento 

reagiu e assim deixou os metais expostos a reação. 

Como podemos ver na Figura 5-1, o cobre e a prata não reage com o 

ácido clorídrico, para que ocorra reação o potencial de redução do agente 

oxidante (H+) deve ser menor que o potencial de redução do agente redutor (Cu 

e Ag), o que não ocorre. A Figura 5-2 mostra os potenciais de redução de 

algumas espécies químicas: 
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Figura 5-2:  Potenciais padrões de redução.  

 

Fonte: http://pibidqmcvr.blogspot.com/2012/12/800x600-normal-0-21-false-false-

false.html 

 Podemos analisar a espontaneidade das reações pela equação, 

ΔEº = Eºoxidação + Eºredução:  

Semi-reações: Cu(s)  Cu+2 + 2e               Eºoxidação = -0,34V                 Eq. 19 

                         Ag(s)  Ag+ + e                   Eºoxidação = -0,80V                 Eq.20 

                       2H+
(aq) + 2e  H2(g)                       Eºredução = 0,00V                   Eq.21 

ΔEº(Cu(s)/H+) = (-0,34) + (0), logo ΔEº(Cu(s)/H+) = -0,34V           Eq. 22 

ΔEº(Ag(s)/H+) = (-0,80) + (0), logo ΔEº(Ag(s)/H+) = -0,80V           Eq. 23 

 Os resultados negativos nas equações 22 e 23 mostram o porquê do 

cobre e prata não reagirem com HCl, pois a reação não é espontânea, mas 

entretanto, os dados apresentados na Tabela 5-2 demostram que houve reação 

desses metais. O argumento mais plausível é que nas placas existe compostos 

orgânicos como: epóxi, retardadores de chamas, polímeros, entre outros, que 

http://pibidqmcvr.blogspot.com/2012/12/800x600-normal-0-21-false-
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podem aumentar o potencial oxirredução da solução, com isso, promovendo a 

oxidação desses metais: 

Cu(s) + 2HCl(aq)  CuCl2(aq) + H2(g)                             Eq. 24 

CuCl2(aq) + 2Cl-(aq)
 
 [CuCl4]-2(aq)                               Eq. 25 

    2Ag(s) + 2HCl(aq)  2AgCl(s) + H2(g)                            Eq. 26 

AgCl(s) + Cl-(aq)
 
 [AgCl2]-(aq)                                                 Eq. 27 

 Com o possível aumento do potencial de oxirredução da solução, o 

estanho possivelmente esteja em seu estado de oxidação mais elevado (Sn+4), 

sendo formado o íon complexo pentacloroestanato (IV) ([SnCl5]-). 

 O cobalto apresentou baixa concentração, 52,420 mg/L (0,052420 g/L), o 

que pode ser devido a pequena quantidade encontrada nas placas, ou 

impurezas. 

 O aparecimento do boro poder ser justificado por razão do mesmo ser 

usado como aditivos ignífugos nas placas, ou seja, compostos que retardam ou 

dificultam as reações de combustão, podendo em pequenas quantidades o boro 

ter solubilizado com HCl (MARI MENDA, 2018). 

Como podemos analisar nas equações de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 24 e 26, 

um dos produtos das reações é o hidrogênio gasoso, explicando assim a 

formação do gás produzido na reação das PCIs com HCl 12 mol/L. 

A coloração da solução verde bastante escuro se deve pela alta 

concentração do íon complexo tetraclorocuprato (II) ([CuCl4]-2) formado pelo 

excesso de íons cloretos (Cl-).  

O pH analisado da solução foi extremamente ácido, o que pode ser 

explicado pelo reação dos compostos orgânicos com ácido, aumentando 

significativamente o poder oxidativo da solução, fazendo assim, com que o pH 

tornasse abaixo do que o pHmetro pode ler. 

5.3. ANÁLISE QUÍMICA DA SOLUÇÃO DE NITRATOS METÁLICOS 

A separação dos metais nas PCIs continuou com outra lixiviação ácida, 

assim oxidando os metais remanescentes das reações passadas. Foi utilizado 
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nessa etapa o HNO3 (14 mol/L) por ser um ácido forte, sendo também 

bastante corrosivo.  

Para a realização da análise de espectrometria de emissão atômica (ICP-

AES) da solução de nitratos metálicos, foi enviado uma alíquota com 50 mL. 

A Tabela 5-3 ilustra os valores do (ICP-AES) para a solução de nitratos 

metálicos: 

Tabela 5-3: Resultado da composição química da solução de nitratos metálicos. 

Elementos Unidade LD LQ Concentração 

Alumínio mg/L 0,0033 0,0099 504,600 

Boro mg/L 0,0001 0,0003 91,800 

Chumbo mg/L 0,0097 0,0291 1215,000 

Cobre mg/L 0,0004 0,0012 113600,000 

Estanho mg/L 0,0013 0,0039 542,900 

Ferro mg/L 0,0076 0,0228 70,880 

Fósforo mg/L 0,0042 0,0126 1059,000 

Níquel mg/L 0,0010 0,0030 21,450 

Zinco mg/L 0,0001 0,0003 288,400 

 

LD – Limite de detecção. 

LQ – limite de quantificação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_forte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrosivo
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Ao analisar a Tabela 5-3 é constatado que os metais não sofreram 

oxidação total nas lixiviações passadas (NaOH 2 mol/L e HCl 12 mol/L), o que 

pode ser justificado devido as PCIs serem composta por multicamadas, onde 

essas são interligadas entre si por cobre, por isso a grande concentração do 

metal na solução dos nitratos metálicos. Os outros metais presentes também 

podem estar entre as camadas como ligas fazendo as conexões ou podem ter 

entrado entre elas quando solubilizados nas lixiviações anteriores, mesmo 

depois das lavagens e secagens das placas permanecendo infiltrados entre elas, 

essa explicação é válida pois o ácido nítrico (14 mol/L) foi o único a separar as 

camadas durante a reação, retirando o verniz e película protetora, isso devido 

ao seu poder corrosivo forte. 

Ao entrarem em contato o HNO3, os metais sofreram oxidações formando 

seus sais de nitratos solúveis: 

Al(s) + 6HNO3(aq)  Al(NO3)3(aq) + 3NO2(g) + 3H2O(l)                Eq. 28 

3Pb(s) + 8HNO3(aq)  3Pb(NO3)2(aq) + 2NO(g) + 4H2O(l)              Eq. 29 

3Cu(s) + 4HNO3(aq)  Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l)              Eq. 30 

Sn(s) + 4HNO3(aq)  Sn(NO3)4(aq) + 4NO2(g)                      Eq. 31 

Fe(s) + 6HNO3(aq)  Fe(NO3)3(aq) + 3NO2(g) + 3H2O(l)               Eq. 32 

3Ni(s) + 8HNO3(aq)  3Ni(NO3)2(aq) + 2NO(g) + 4H2O(l)               Eq. 33 

Zn(s) + 4HNO3(aq)  Zn(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l)               Eq. 34 

2NO(g) + O2(g)  2NO2(g)                                   Eq. 35 

Além dos nitratos solúveis as reações tiveram como produto o NO2, o que 

justifica o gás castanho formado na reação das placas com HNO3, sendo este 

bastante perigoso pois se trata de um composto tóxico. 

Os metais chumbo e níquel reagem com o HNO3 diluído, isso acontece 

porque inicialmente o ácido concentrado reagir ferozmente com o alumínio, 

cobre, ferro e zinco produzindo bastante NO2 e água, com o passar do tempo a 

concentração do ácido diminuiu o deixando mais diluído, fazendo com que 
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posteriormente o chumbo e níquel reagissem formando seus nitratos e NO, gás 

que em contato com oxigênio da atmosfera rapidamente reage formando NO2 

(Equação 29). 

A presença do boro e fósforo pode ser explicado com base no mesmo 

argumento do tópico passado, pois são usados como aditivos ignífugos nas 

placas, podendo reagirem com HNO3, explicando assim, suas solubilizações 

(MARI MENDA, 2018).  

Uma possível explicação para coloração verde da solução de nitratos 

metálicos pode ser dada pelas misturas de sais de nitratos de metais de 

transição (Cu, Fe e Ni) e pós transição (Al, Sn e Pb) que podem resultar na 

coloração, tendo em vista que a maior concentração de metal é do cobre, o que 

se esperaria que a solução tornar-se-ia azul (cor do nitrato de cobre). Outro fato 

que pode ter contribuído para cor da solução é a solubilização dos compostos 

orgânicos presentes nas placas. 

A análise de pH da solução mostrou que a mesma apresentava valor 

abaixo do limite de detecção do pHmetro. A explicação para tal pode ser a 

mesma do tópico 5.2., reação dos compostos orgânicos com o ácido, 

aumentando o poder oxidativo da solução,  comprovando sua corrosividade. 

Os valores apresentados nas análises de ICP-AES são valores 

aproximados, tendo em vista que as concentrações das soluções estavam 

bastante elevadas e assim foi feita diluições em até 1000 vezes para se alcançar 

as concentrações desejadas para leitura do aparelho, com isso, ouve um desvio 

da lei de Lambert-Beer (MENDES, 2018). Outro fato que pode contribuir para 

esse desvio é instabilidade química, espécies que entram em equilíbrio entre 

seus ânions.  

5.4. ANÁLISE QUÍMICA DO SÓLIDO DESIDRATADO (SOLUÇÃO DE 

HIDRÓXIDOS METÁLICOS) 

Após as separações parciais dos metais pelas lixiviações alcalina e 

ácidas, foram utilizados alguns métodos para analisar o comportamento das 

soluções e sólidos formados a partir delas. A desidratação da solução de 

hidróxidos metálicos foi usada como método de comprovação os dados 

apresentados na Tabela 5-1, a partir do sólido formado dessa solução foi 
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analisado sua composição química pela espectrometria de fluorescência de raio 

X (FRX), onde foram analisados 2,004 gramas do material: 

 

Tabela 5-4: Resultado da composição química dos sólidos 

desidratados da solução de hidróxidos metálicos.  

Elementos % no 

sólido 

Valor em 

massa (g) 

Na2O 80,10 1.6052040 

Al2O3 10,24 0.2052096 

SiO2 5,21 0.1044084 

SnO2 0,90  0.0180360 

Outros 3,55 0.0711420 

 

A grande quantidade de óxido de sódio é devido ao uso do NaOH para a 

lixiviação das placas. O aparecimento do óxido de alumínio como segunda maior 

fração é de acordo com os dados da Tabela 5-1. O estanho apresentou valores 

muito baixo, mesmo assim foi a quarta maior fração encontrada no sólido. 

Um fato curioso foi o aparecimento do silício como terceira maior fração 

com cerca de 5,21% em forma de seu óxido (SiO2), elemento que não apareceu 

nos dados da Tabela 5-1. Possivelmente o silício reagiu com o NaOH 2 mol/L 

formando o vidro líquido (metassilicato de sódio, Na2SiO3). 

SiO2(s) + 2NaOH(aq)  Na2SiO3(aq) + H2O(l)                  Eq. 36 

Os outros elementos não foram colocados na tabela por possuírem 

valores muito baixos, em média de 0,032%, por isso foram colocados juntos 

como “outros”. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Metassilicato_de_s%C3%B3dio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato_de_s%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_sil%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato_de_s%C3%B3dio


53 
 

As equações a seguir mostram as reações de decomposição dos sais 

para formação dos óxidos: 

4NaOH(aq)  2Na2O(s) + 2H2O(g)                        Eq. 37  

Na[Al(OH)4](aq)  Al(OH)3(s) + NaOH(aq)                   Eq. 38 

2Al(OH)3(s)  Al2O3(s) + 3H2O(g)                          Eq. 39 

Na₂SiO₃(aq)  SiO2(s) +  Na2O(s)                               Eq. 40 

 Na2[Sn(OH)6](aq)  SnO2(s) + 2NaOH(aq) + 2H2O(g)            Eq. 41 

Como pode ser visto pelas equações (37, 39 e 41) as reações de 

decomposição gera além dos óxidos a água na forma de vapor, explicando 

assim, o gás formado na desidratação. Outro fato que comprova a formação da 

água é o gás analisado com fita pH que mostrou-se neutro. 

 

5.5. ANÁLISE QUÍMICA DO PRECIPITADO FORMADO DOS 

CLORETOS METÁLICOS COM NH4OH 7,4 mol/L 

O emprego do NH4OH 7,4 mol/L na reação com a solução resultante das 

PCIs com HCl 12 mol/L teve como objetivo analisar o comportamento da solução 

e precipitados formados, assim como verificar os dados apresentados na Tabela 

5-2. 

A Tabela 5-5 apresenta os resultados da espectrometria de fluorescência 

de raio X (FRX) realizada para os precipitados. Foram examinados 1,934g 

gramas do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato_de_s%C3%B3dio
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Tabela 5-5: Resultado da composição química do precipitado formado da 

solução de cloretos metálicos com NH4OH 7,4 mol/L. 

Elementos % no 

sólido 

Valor em 

massa (g) 

SnO2 44,95 0,8693330 

Cl 29,98 0,5798132 

PbO 8,46 0,1636164 

Fe2O3 5,95 0,1150730 

CuO 2,70 0,0522180 

ZnO 2,43 0,0469962 

SiO2 1,62 0,0313308 

Al2O3 1,06 0,0205004 

P2O5 0,96 0,0185664 

TiO2 0,72 0,0139248 

Outros 1,17 0,0226278 

 

Os dados mostraram a grande maioria dos metais precipitando na forma 

de óxidos, onde na verdade possivelmente se encontrem na forma de hidróxidos 

pois o FRX analisa os elementos em suas formas puras ou em óxidos. 

Os resultados apresentaram dados interessantes, uma vez que o 

elemento que possui uma quantidade predominante, na solução de cloretos 

metálicos, é o cobre (como ilustrado na Tabela 5-2), mas apenas 2,7% de 

hidróxido de cobre foi formado, isso pode ser explicado pois em meio amoniacal 
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o cobre tem forte tendência a forma o íon complexo tetraminocobre (II) 

([Cu(NH3)4]+2) caracterizado por possuir cor azul violeta, explicando assim a 

coloração da solução formada, ou seja, grande parte do cobre permaneceu em 

solução na forma de íon complexo. 

 [CuCl4]-2(aq) + 4NH3(aq) [Cu(NH3)4]+2
(aq) + 4Cl-(aq)               Eq. 42 

Outro metal que deve ser destacado é o estanho onde 44,95%, quase a 

metade da massa do sólido, formou seu hidróxido. Com ênfase também para o 

chumbo, ferro, zinco e alumino com 8,46, 5,95, 2,43, 1,06 % respectivamente.  

As equações a seguir mostram os produtos formados da reação: 

SnCl4(aq) + 4NH4OH(aq)  Sn(OH)4(s) + 4NH4Cl(s)                Eq. 43 

PbCl2(aq) + 2NH4OH(aq)  Pb(OH)2(s) + 2NH4Cl(s)                Eq. 44 

FeCl3(aq) + 3NH4OH(aq)  Fe(OH)3(s) + 3NH4Cl(s)                Eq. 45 

CuCl2(aq) + 2NH4OH(aq)  Cu(OH)2(s) + 2NH4Cl(s)               Eq. 46 

ZnCl2(aq) + 2NH4OH(aq)  Zn(OH)2(s) + 2NH4Cl(s)                Eq. 47 

AlCl3(aq) + 3NH4OH(aq)  Al(OH)3(s) + 3NH4Cl(s)                 Eq. 48 

TiCl4(aq) + 4NH4OH(aq)  Ti(OH)4(s) + 4NH4Cl(s)                 Eq. 49 

Os elementos silício, fósforo e titânio não apareceram nas análises de 

ICP-AES (Tabela 5-2), mas foram computados no FRX. O silício está presente 

nas placas nos slots onde são conectado os processadores, teve sua oxidação 

com HCl formando o H2SiO3, onde reagindo com NH4OH precipitou na forma de 

óxido. Enquanto o fósforo, provavelmente oxidou com HCl formando o ácido 

fosfórico, onde com NH4OH precipitou na conformação de dihidrogenofosfato de 

amônio (NH4H2PO4), um sólido branco.  

H2SiO3(aq) + NH4OH(aq)  SiO2(s) + NH3(g) + 2H2O(l)            Eq. 50 

H3PO4(aq) + NH4OH(aq)  NH4H2PO4(s) + 2H2O(l)              Eq. 51 
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O aparecimento de cloro elevado se deve a um dos produtos formados 

das reações ser o cloreto de amônio (NH4Cl), o que justifica o aparecimento de 

29,98% do elemento. 

Um fato interessante foi o não aparecimento do níquel e prata, o que 

provavelmente as condições da reação não favorece para a formação dos seus 

hidróxidos ou óxidos.  

A reação foi realizada com três volumes diferentes de NH4OH (40, 60 e 

80mL) com 20mL da solução de cloretos metálicos, onde foram obtidos 

resultados muito semelhantes de coloração da solução, dos precipitados, massa 

dos precipitados (1,934g, 1,923g e 1,897g), assim como pH (13,2, 13,4, 13,1) 

respectivamente. Por esses motivos apenas um dos sólidos foi analisado. 

5.6. ANÁLISE QUÍMICA DOS CRISTAIS FORMADO 

Assim como no tópico anterior, a utilização do NH4OH 7,4 mol/L teve como 

objetivo observar o comportamento da neutralização da solução de nitratos 

metálicos, comparando os dados obtidos com os da Tabela 5-3. Foi verificado a 

formação de cristais de cor azuis intensos, bem semelhantes a cristais formados 

de algumas reações do cobre com sulfato (CuSO4nH2O, [Cu(NH3)4]SO4nH2O). 

Esses cristais podem ser explicados como sendo o complexo nitrato de 

tetraamincobre (II) ([Cu(NH3)4](NO3)):  

Cu(NO3)2(aq) + 4NH3(aq)  [Cu(NH3)4](NO3)2(s)             Eq. 52 

Foram enviados para análise de FRX, 2,003 gramas do precipitado 

formado e 2,009 gramas de cristais macerados. Não foram obtidos os resultados 

do FRX de ambos, então foi realizado um teste para comprovar a formação do 

íon complexo, reagindo uma solução sintética criada de Cu(NO3) com NH4OH, 

onde o resultado conferiu no aparecimento de cristais semelhantes aos formados 

da reação da solução de nitratos metálicos com NH4OH, sendo um indicativo de 

formação dos cristais de nitrato de tetraamincobre (II).  

Segundo Künzel et al. (2017), a formação do íon complexo pode ocorrer 

quando íons amônia entram em contato com nitrato de cobre em temperaturas 

elevadas, o que foi observado pois a reação é bastante exotérmica. Ainda 

segundo o autor, a deposição do composto é uma fonte de risco pois é sensível 

a impactos, fricção e calor, podendo ser explicado com a decomposição térmica, 
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pois um dos produtos formado, possivelmente seja o nitrato de amônio, 

composto usado como fertilizante mas também bastante explosivo. Com isso, é 

explicado a pequena combustão que ocorreu quando os cristais macerados 

foram aquecidos para retirada da umidade, outro fato que reforça a comprovação 

do composto foi o forte odor característico da amônia (NH3).  

 

5.7. RESULTADO DA ANÁLISE QUÍMICA DOS SÓLIDOS OBTIDOS 

NA ELETRO-OBTENÇÃO 

A eletro-obtenção foi a técnica utilizada para a recuperação dos metais, 

pois os mesmos estão em suas formas oxidadas em sais solúveis podendo 

reduzirem a partir da aplicação do potencial de redução. 

A escolha da corrente 2 A e voltagem 0,4 V foi com base em testes 

realizados antes dos ensaios de eletro-obtenção (com a solução de cloretos 

metálicos), no qual foi observado que assim que ligada a fonte com a voltagem 

mínima computava 0,4 V, onde já começava a ocorrer a redução dos metais. 

Como citado no tópico 4.2.9., a eletro-obtenção não obteve resultados 

positivos para as soluções de hidróxidos e nitratos metálicos, com a  

decomposição do ânodo quando ligada a corrente elétrica as soluções. A 

justificativa para esse fato é que essas soluções possuem grandes potenciais de 

oxidação com pH extremamente básico na solução de hidróxidos (13,82) e ácido 

na solução de nitratos metálicos, fazendo com que os eletrodos reagissem com 

a solução decompondo-se. 

Os ensaios foram realizados em seções de duas horas para poder 

notificar a composição química dos sólidos depositados com o tempo. Na 

primeira seção foram depositados 2,1063g de sólido, os quais foram analisado 

no FRX, apresentados na figura 5-3: 
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Figura 5-3: Composição química do sólido primeira seção de eletro-obtenção. 

 

 

Observando a Figura 5-3 podemos ver o grande percentual de cobre 

reduzido na sua forma metálica, chegando aos 94,74% do metal no sólido 

recuperado, estando de acordo com a Tabela 5-2 onde a maior concentração da 

solução é de cobre. A alta concentração do metal justifica a coloração do sólido 

marrom avermelhado, cor característica do cobre metálico. 

Dando continuidade, silício e alumínio foram os outros elementos em 

destaques na tabela com 2,37 e 1,08%, respectivamente. Vale ressaltar que a 

presença do silício deve estar associado a ligas metálicas, uma vez que a 

produção de silício puro requer muita energia com temperaturas acima dos 

1000ºC.  

Na segunda seção foram depositados 3,0746g de sólido, os dados do 

FRX estão apresentados no Figura 5-4: 
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Figura 5-4: Composição química do sólido da segunda seção de eletro-obtenção. 

 

Ao analisar a Figura 5-4, é constatado que seus dados são bem 

semelhantes aos da Figura 5-3, mostrando que ainda havia grande concentração 

do cobre em solução, seguida do silício e alumínio.  

A Figura 5-5 mostra os dados do FRX para 3,8566g de sólido que foi 

depositado na terceira seção: 

Figura 5-5: Composição química do sólido da terceira seção de eletro-obtenção. 
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Os dados da terceira seção mostram alteração na composição química do 

sólido, com uma pequena diminuição do percentual do cobre tendo 87,57%, 

mostrando que ainda havia grande quantidade do metal em solução, mas agora 

o aparecimento do chumbo como segunda maior fração com cerca de 8,26%, 

estanho em seguida com 2,29%.  

Um fato curioso foi o aparecimento do tântalo, metal que não mostrou-se 

em nenhuma das análises feitas anteriormente, com 1,04% dele presente no 

sólido depositado. Sua presença pode ser explicada pois nas placas existem 

capacitores de tântalo, onde na retirada desses, fragmentos pode ter 

permanecido soldados as placa, sendo oxidado quando reagiu com HCl 12 

mol/L.  

 A presença de uma quantidade considerável de chumbo e estanho 

provavelmente seja o fator do sólido ter apresentado cor mais escura. 

A quarta seção obteve 1,3536g do sólido, apresentado sua composição 

na Figura 5-6: 

 

Figura 5-6: Composição química do sólido da quarta seção de eletro-obtenção. 
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A Figura 5-6 traz agora o estanho com maior fração do sólido depositado, 

com 71,21%, seguido do chumbo e cobre com 13,10 e 7,14% respectivamente. 

Mostrando que a concentração do cobre na solução havia diminuído 

drasticamente, ou seja, grande parte do cobre depositou nas seções passadas 

dando espaço para a deposição dos demais metais. Como o estanho possuía a 

segunda maior concentração na solução (Tabela 5-2) era o metal seguinte na 

redução. Pôde-se ver também uma concentração significativa para o níquel, com 

6,15% do sólido.  

A quinta seção apresentou sólido com massa 1,0693g, sua composição 

está presente na Figura 5-7: 

Figura 5-7: Composição química do sólido da quinta seção de eletro-obtenção. 
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A seção seis apresentou sólido com massa de 0,2548g, seus dados da 
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Figura 5-8: Composição química do sólido da sexta seção de eletro-obtenção. 

 

Ao analisar a Figura 5-8 pode-se verificar uma queda no percentual de 

18,93% de estanho no sólido, enquanto o chumbo um aumento em 16,95%, 
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de íons complexo tetraclorocuprato (II) (CuCl4-2), com a diminuição dos íons 

cobre da solução a mesma na terceira seção possuía coloração verde claro, na 

quarta seção a solução tinha cor verde amarelado, provavelmente mistura entre 

cloretos de estanho, chumbo, níquel e ferro. A quinta e sexta seções, a cor da 

solução era amarelo, devido à alta concentração de cloreto de ferro (III) 

As equações a seguir exibem as reações que ocorreram nos eletrodos na 

redução dos elementos: 

Reação do Cátodo: 

             M+n + ne-  M0                                                                                Eq. 53                                                                                               

 2H+ + 2e-  H2(g)                                                                              Eq. 54 

Reação do Ânodo: 

2Cl-(aq)  Cl2(g) + 2e-                                                                           Eq. 55 

Como pode-se constatar, no cátodo além de ocorre a redução do metal 

também há a redução dos íons hidrogênio (H+), proveniente do ácido clorídrico 

assim como a água, já que se trata de uma solução aquosa, formando o gás 

hidrogênio. No ânodo corre a oxidação dos íons cloreto formando o gás cloro, 

caracterizando, assim, o gás que ao condensar nas paredes do béquer formava 

líquido amarelo. 

Como podemos observar, o potencial reduzia grande parte dos metais 

presentes na solução havendo uma competição dos íons, sendo reduzido em 

grandes quantidades do íon metálico com maior concentração, inicialmente o 

cobre. Após a deposição de grande parte do cobre foi a vez da deposição do 

estanho, e por fim um equilíbrio entre estanho e chumbo. Não houve deposição 

considerável do ferro e zinco, tendo em vista que havia uma concentração 

relevante dos dois na solução. 

Com o fim da eletro-obtenção, a solução final possuía volume de 50 mL e 

pH 0,54 a 25ºC. O teste para caracterizar o ferro presente na solução final foi 

positivo, uma vez que a adição de K4[Fe(CN)6]3H2O em solução contendo íons 

ferro (III) torna a cor azul bastante escuro translucido, que foi exatamente a 

coloração do teste realizado, tópico 4.2.10.. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou conseguir 

informações importantes sobre a reciclagem de metais em placas de circuito 

impresso. 

 A lixiviação alcalina utilizando NaOH 2 mol/L teve bons resultados na 

separação do alumínio da superfície das placas, mas pouca eficiência em 

relação a oxidação do estanho, tendo em vista que a maior parte do metal foi 

oxidado nas demais lixiviações, possivelmente por estar recoberto por metais 

que não reagem com NaOH. 

 A desidratação da solução de hidróxidos metálicos possibilitou observar a 

formação do óxido de alumínio, o que pode ser aperfeiçoado como método de 

recuperação do metal. 

Na lixiviação ácida com HCl 12 mol/L foi constatado a oxidação da prata 

e cobre, mostrando que a composição química das placas influenciam no poder 

oxidativo da solução. 

 O emprego do HNO3 14 mol/L como agente oxidante na última lixiviação 

possibilitou verificar a quantidade de metais presente entre as camadas das 

PCIs. 

 A formação de cristais de nitrato de tetraamincobre (II) pode ser 

considerado um método de separação do cobre nas PCIs, assim como também 

a formação do íon complexo tetraamicobre (II) solúvel.  

  A eletro-obtenção obteve resultados positivos na recuperação dos metais 

oxidados, sendo verificado uma seletividade na redução dos mesmos com o 

tempo, podendo ser melhor explorado em estudos futuros. Os metais 

recuperados na eletro-obtenção podem atingir um grau de pureza maior com o 

uso do eletro-refino. 

Pode-se concluir que é possível a separação e recuperação dos metais 

presentes nas PCIs utilizando os processamentos hidrometalúrgico (lixiviações 

alcalina e ácidas) e eletrometalúrgicos (eletro-obtenção) respectivamente, com 

índices que chegaram a 94,74% de cobre, 71,21% de estanho e 37,55% de 

chumbo recuperados em formas metálicas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Imagens das soluções de hidróxido, cloretos e nitratos metálicos. 

 Figura A-1: Hidróxidos metálicos                   Figura A-2: Cloretos metálicos 

                    

    Fonte: Elaborada pelo autor.                                      Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura A-3: Nitratos metálicos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice 2- Imagens do processamento de eletro-obtenção e sólidos 

recuperados nas três primeiras seções. 

Figura A-4: Início da eletro-obtenção          FIgura A-5: Final da eletro-obtenção 

                                     

      Fonte: Elaborada pelo autor.                                 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura A-6: Primeira seção                             Figura A-7: Segunda seção 

                              

    Fonte: Elaborada pelo autor.                                    Fonte: Elaborada pelo autor. 
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FIgura A-8: Terceira seção 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 


