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RESUMO 
O presente trabalho apresenta o est udo da li xiviaçào úcida do pó proveniente de monitores de computadores com o intuito de 

se obter um licor passíve l de futu ros tra tamentos por técnicas hid romctalúrgicas para purifi cação c conccntmção dos metai s. Os 
tubos de te lev isores c monitores de computadores apresentam como revestimento um composto contendo vários elementos te r

ras ra ras. com destaque para o Eu c Y a lém de meta is tóx icos como Zn, Z r, Sr, Cd c Pb. A recuperação desses meta is presentes 

nos apare lhos sucatcados é de ex trema importânc ia do ponto de vis ta econômico, uma vez que a separação destes poss ibilita a 

sua utilização cm outras aplicações c do ponto de vista ambiental : v isto que esta propic ia a recuperação também dos metai s tó

xicos a lém de possi bil ita r a rec uperação do vidro c outras partes dos equi pamentos que podem contaminar o solo no qual o des

carte é fe ito . Os resultados indi caram a viabilidade técni ca na rec uperação dos melais. Após a o timi zação das vari áve is de pro

cesso, a recuperação de Európi o c i trio fo i superior a 9X 'Yu p/p quando os experimentos foram conduz idos a 60" C c de 96% p/p 

quando estes foram conduz idos a tem peratura ambiente (25" C). 

PALAVRAS-CHAVE: Terras Raras, Európio, Ítrio, lixiviação. sucata e letrônica . 

A BSTRACT 
T hi s papcr dcscribcs the s tudy o f thc coa ting powder lcaching from compu te r monitors scraps with thc vicw to obta in a liquor 

which a llows its lrcatmcnt through hydromctallurg ical tcchniques w hich prove able to purify the meta is stud icd. The tcchnolo
gica l devclopmcn t observcd in rcccn t years has stimula ted thc appl ication of ra re earth (RE) e lemcnts. T V and computer mo

nito r sc reens present as coating a powd.: r conta ining some rare carth clemcnts, mainly europium and y ttrium. T he reeovery of 

the RE elcments ti·om elcctroni cs scraps is extremel y important as thc economic and environmenta l issucs a re conccrned since 

thcy lead to thc recovery of othcr tox ic metais, e.g. Zn, Zr, Sr. C:d and Pb, which are also prescnt in thc monito r and TV scre

cn coat ing powder. Thc results ind ica tcd the technical viability o fth c rccovcry of the metais. Aftc r thc optimization ofthc pro

ccss, the europium an yttrium rccovery was over 9X wt'Y,, whcn the cxperiments wcrc carricd out at 60oC and 96wt% whcn thcy 

werc carried out at room h:mperalu rc (25"C). 

K EY WORDS : Rare earth , Europ ium. Yttrium. Elcc tronic scraps. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os elementos terras raras (ETR) constituem um grupo moderadamente abundante de 17 elementos compos
tos pelos lantanídeos, escândio e ítrio. Sua abundância na crosta terrestre varia do cério (Ce) ao túlio (Tm), sendo 
que o promécio (Pm) é extremamente raro, contudo, vários ETR não são tão raros, como o nome sugere, c ocor
rem dispersos em uma variedade de formas (Grcenwood and Eamshaw, 1984; Tyler, 2004 ). 

As inumeráveis aplicações dos ETR são devidas as suas propriedades espcctroscópicas c magnéticas (Martins e 
lsolani, 2005). Eles têm sido usados em aparelhos eletrônicos, supcrcondutorcs, medicina nuclear, indústria automo
bilística, tintas especiais- usadas em aviões invisíveis a radares, cintiladores de nêutrons. detectores de partículas car
regadas, na agricultura, dentre outros (Maestro c Huguenin, 1995; Nagaosa c Binghua, 1997, Sánchcz ct ai.; 1999). 

A inserção de monitores de computadores LCD e dos televisores com sistema digital, também LCD. tem in
crementado a substituição dos modelos convencionais, aumentando assim a geração de lixo cletrônico. A crescen
te introdução de novas tecnologias no mercado mundial tem aumentado a utilização de metais nobres nos compo
nentes eletrônicos. Desta fonna a reciclagem de materiais clctrônicos sucatcados tem recebido um impulso cres
cente, principalmente quando estes materiais apresentam altos valores agregados, como é o caso dos elementos 
európio (Eu) e ítrio (Y). 

Os tubos de televisores c monitores de computadores apresentam corno revestimento um composto contendo 
vários ETR, com destaque para o Eu c Y além de metais tóxicos como Zn, Cd, Zr, Sr c Pb. A recuperação desses 
metais presentes nos aparelhos sucateados é de extrema importância do ponto de vista econômico, visto que a se
paração destes possibilita a sua utilização em outras aplicações c também do ponto de vista ambiental uma vez que 
esta pode também propiciar a recuperação dos metais tóxicos e de outros componentes, como vidro, plástico e ou
tras partes dos equipamentos que podem contaminar o solo no qual o descarte é feito. 

Morais et al.(200 I) estudaram a recuperação de európio e ítrio de tubos de televisores cm cores usando como 
agente lixiviante ácido sulfúrico. A solubilização de Eu e Y foi de 90% c 95'% p/p respectivamente, quando reali
zada à 90u C, 2 horas de lixiviação, 1000 Kg/t relação ácido/amostra c 40'Yu de sólido. Para a temperatura de 70" 
C, 40% de sólido e relação ácido/amostra de I 500 Kg/t, a solubilização de ambos os metais foi de 80% p/p. Rabah 
(2008) estudou a recuperação de Eu e Y presentes nos tubos de lâmpadas Jluoresccntcs. Neste estudo foi utili zada 
a mistura de ácidos sulfúrico e nítrico como agente lixiviante. Para se obter um rendimento de 90% p/p de solubi
lização de Eu e de 95% p/p para Y foram utilizadas condições bastante drásticas, ou seja: Temperatura de 120"C, 
8 horas de lixiviação e 4 moi/L da mistura dos ácidos. 

O presente trabalho apresenta o estudo da lixiviação ácida do pó, proveniente de monitores de computadores, 
com o intuito de se obter um licor passível de futuros tratamentos por técnicas hidromctalúrgicas para purificação 
c concentração dos metais. Os parâmetros investigados foram: (i) agente lixiviante, (ii) relação ácido/ amostra, (iii) 
tempo de reação, (iv) porcentagem de sólido e (v) temperatura de rcaçào. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1 Reagentes e soluções 

O pó (mistura de óxidos c sul fetos) usado neste estudo foi retirado manualmente de monitores através da ras
pagem dos mesmos. Os ácidos, sulfúrico c clorídrico, usados nos experimentos de lixiviação foram de grau analí
tico. As soluções foram preparadas usando água destilada. 

2.2 Procedimento experimental 

A caracterização química da amostra, mostrada na tabela I, foi obtida por espectrometria de energia de Raios-X 
(Sistema KEVEX) (Morais e Ciminelli , 1998). Os experimentos de lixiviação foram realizados cm béqueres de 
I 50 mL, sob agitação mecânica e temperatura controlada em banho-mm·ia. Investigou-se como agente lix iviante 
os ácidos sulfúrico (H~S04) e clorídrico (HCI). Primeiramente foi adicionado ácido concentrado à amostra e pos
terionnentc água destilada de forma a se obter a porcentagem de sólidos desejada. 

Tabela 1: Composição química do pó proveniente de tubos de monitores de computadores (p/p '%) 

y ln C c Nd Sm l'u AI Si s k 

17,0 0.49 0.02 0.01 0.02 0,76 4,5 5 10.44 17.3X 2.Jó 

C a Mn Fc Zn Sr Zr Ir l'd H a Ph 

0,80 0.39 0,54 31.42 <l.X2 0 , 15 0.42 0.07 2.15 7.53 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como mostrado na tabela I, quantidades significantes de Eu e Y podem ser observadas, especialmente se com
paradas à concentração desses elementos na matriz mineral como a Monazita a qual apresenta aproximadamente 
O, 15% de Eu,0

1 
c I ,5% de Y Pr Quantidades significativas de outros metais como zinco, alumínio, estrôncio, zir

gônio, índio e chumbo também estão presentes na amostra investigada. O estudo de lixiviação nesta etapa focou 
principalmente a recuperação dos ETR. Dentre os ETR constituintes da amostra, Eu e Y estão presentes em maior 
quantidade c, como os ETR apresentam propriedades químicas muito semelhantes, o estudo da lixiviação dos ETR 
foi baseado nestes elementos. A dissolução de Eu c Y apresentou-se similaridade em todos os parâmetros investi
gados, sendo assim, os resultados foram discutidos juntamente para os dois metais. 

3.1 Agente Lixiviantc 

Ensaios preliminares f(Jram feitos com dois agentes de li xiviação: ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Nestes 
testes variou-se a relação ácido/amostra mantendo-se constante as demais condições de processo. O ácido sulfúri
co foi bem mais eficiente c selctivo na lixiviação de Eu e Y, sendo, portanto selecionado como o agente de lixivia
ção nos ensaios seguintes. O ácido clorídrico deverá ser utilizado na solubilização dos elementos remanescentes 
no resíduo da lixiviação sulfúrica para a recuperação de outros metais presentes no resíduo. 

3.2 Relação ácido/amostra 

A influência da relação ácido/amostra foi investigada no intervalo entre 700 a 2000 g/kg nas seguintes condi
ções: temperatura de 90"C. 3 horas de lixiviação c I 0% de sólido. A figura I mostra que a so lubili zação de Eu e 
Y aumentou significativamente com o aumento da relação ácido/amostra aproximando-se de um máximo de so
lubilização de 97"/o p/p, para ambos os metais, com a relação ácido/amostra de 1500g/Kg. A partir de 1500g/Kg o 
subseqücntc aumento da relação úcido/amostra não provocou alteração na solubilização dos metais. Os ensaios se
guintes foram conduzidos com 1500g/Kg ácido/amostra. 
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Figura I. Efeito da relação úcido/amostra na lixiviação da amostra à 90" C, 3h de reação c I 0% de sólido. 

3.3 Tempo de lixiviação 

A influência do tempo de lixiviação na solubilização dos metais Eu c Y foi investigado no intervalo de 0.5 a 3.0 
horas em duas diferentes condições: (i) na temperatura de 90"C usando uma porcentagem de só lido de I 0% e (ii) na 
temperatura de 60"C usando uma porcentagem de sólido de 30%. Os resultados estão apresentados na tabela II. 

Na temperatura de 90"C. no intervalo estudado, o tempo de reação não apresentou efeito significativo na dis
solução de Eu e Y a qual ficou cm torno de 97% p/p para ambos os metais. Na temperatura de 60" C a extensão da 
lixiviação aumentou gradualmente com o aumento do tempo alcançando um máximo de dissolução de Eu e Y de 
98'Yo p/p em 1.5 horas de lixiviação. Os experimentos subseqUentes foram realizados com I ,5 h de lixiviação. 
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Tabela 11: Extensão da li xiviaçào de Eu c Y cm di !Crentes tempos, temperatura c porcentagem de sólido. 

Extensão da li xiviaçào d.: Eu c Y Extcns.lo da lixiviaçào de Lu c Y 
Tempo de lixi viaçào (h ) (%p/p) ( ·~.;, p/p) 

60 "C - 30'% sólido. <)() "(" - I O'X, sólido. 

0.5 'ln 

t ,O 90 97 

t ,5 9X ')6 

2.0 ')(, 

3,0 97 

3.4 Temperatura de Iixiviação 

A influência da temperatura na dissolução de Eu c Y foi investigada no intervalo de 25"(' (temperatura ambiente) 
à 90°C em duas diferentes porcentagens de sólido - 20'% c 30'% (figuras 2a c 2b ). 

Na figura 2a é apresentada a influência da temperatura na solubili zação de Eu c Y utili zando-se 30'% de sóli
do, I ,5 h de lixiviação e 1.500g/Kg ác ido/amostra. Nestas condições, observou-se que a temperatura de 60"C é su
ficiente para se atingir o máximo de lixiviação dos metais ; aproximadamente 9X'X,_ 
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Figura 2a. Efeito da temperatura de lixi viaçào usando ácido su lfúrico. I ,5 h de lixiviaçào, 
relação úcido/amostra de 1500g/Kg c 30'Y,, de sólido. 

Na figura 2b é apresentada a in fluência da temperatura na solubilização de Eu c Y utilizando-se 20% de só
lido, 1,5 h de lixiviaçào e relação ácido/amostra de 1.500g/Kg. Na temperatura ambiente (25" C) a solubili zação 
dos metais foi de 98,5 %, valor que não di feriu muito da solubilização cm temperaturas maiores a qual se mante
ve cm 99'% para ambos os metais. 
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Figura 2b. Efeito da temperatura de li xiviação usando ác ido su lfúrico, 1,5 h dc li xiviaçào, 

re lação ácido/amostra de 1500g/Kg c 20% de sólido. 
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3.5 Porcentagem de sólido 

A influência da porcentagem de sólidos na solubilização de Eu c Y foi investigada no intervalo de 10% a 40% 
na temperatura de 90"C c no intervalo de 10% a 30% na temperatura de 25°C (ambiente). 

A figura 3a mostra que mesmo a 90"C a porcentagem de sólidos não deve ser superior a 30%. Valores maiores 
de porcentagem de sólido diminuem a solubilização dos metais drasticamente. 
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Figura 3a. Efeito da porcentagem de sólido na lixiviação usando ácido sulfúrico, 90 "C, I ,5 h 
de lixiviação c relação ácido/amostra de 1500g/Kg. 

Para a temperatura de 25"C, nota-se a partir da figura 3b que a porcentagem de sólido não deve ser maior que 
20%. Sob estas condições, a dissolução de Eu e Y foi de 96'% p/p com a porcentagem de sólido de I 0% e 20%, di
minuindo para gg'Yo p/p quando a porcentagem de sólido utilizada foi de 30%. 
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Figura 3b. Efeito da porcentagem de sólido na lixiviação usando ácido sulfúrico, 25 "C, I ,5 h de lixiviação 
c relação ácido/amostra de 1500g/Kg. 

4. CONCLUSÃO 

O pó metálico proveniente de tubos de computadores apresenta quantidades significativas de Európio e 
Ítrio justificando sua recuperação. É possível recuperar estes metais através da aplicação da lixiviação ácida usan
do ácido sulfúrico como agente lixiviantc, em condições relativamente moderadas, onde é obtido um licor 
sulfúrico que possibilita a separação do metais lixiviados sem prévio tratamento. 
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O estudo mostrou que a eficiência na dissolução de Eu e Y depende principalmente da relação ácido/amostra 
e da porcentagem de sólido. Mostrou também a dependência das variáveis temperatura e porcentagem de sólidos. 
Para uma porcentagem de sólido de 30%, a temperatura de 60°C é requerida. Na temperatura de 25°C a porcenta
gem de sólido não pode ser maior que 20%. O tempo de lixiviação de 1.5 h é suficiente para obter a máxima so
lubilização de Eu e Y. 

Para a relação ácido/amostra de 1500g/Kg, 30% de sólido, I ,5h de lixiviação à temperatura de 90° C c 60° C 
a solubilização de ambos os metais foi de 98%. Para a temperatura ambiente, utilizando uma porcentagem de sóli
dos de 20% e mantendo as demais variáveis nos níveis dos ensaios realizados à 90° C c 60" C a solubilização de Eu 
e Y foi de 96%. Nessas condições obteve-se um licor passível de tratamento por técnicas hidrometalúrgicas para a 
purificação e concentração dos metais. 
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