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RESUMO 
 
Os monitores de computadores possuem como revestimento da tela uma mistura de óxidos que 
contem quantidade significativa de ítrio (~23 % Y), zinco (~39 % Zn), além de európio (~1,2 % 
Eu) e índio (~1,2%), elementos que apresentam elevados valores comerciais. Em uma primeira 
etapa do processo de recuperação destes metais, recuperou-se os metais Eu, Y e parte do Zn. 
Neste trabalho, é apresentado o estudo de dissolução do In e do Zn remanescente no resíduo 
submetido à lixiviação para a recuperação de Eu e Y. Investigou-se as técnicas de lixiviação 
ácida em tanque agitado e de cura ácida. Os melhores resultados foram obtidos através da cura 
ácida. As variáveis desta técnica investigada foram: relação ácido/amostra, tempo de reação e 
temperatura; na lixiviação do material curado, realizada com H2O destilada, investigou-se a 
porcentagem de sólidos, temperatura e o tempo de reação. Após definidas as melhores condições 
de processo, obteve-se um licor contendo 20,3 g.L-1 de Zn e 5,5 g.L-1 de In em um licor sulfúrico 
contendo 230 g.L-1 de SO4

2- com pH de 0,6. O teor de Zn e In remanescente no resíduo foi de 
0,07 e 0,1 %, respectivamente. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os resíduos eletrônicos apresentam, geralmente, alta toxicidade e estão entre as 
categorias de detritos com o maior crescimento no mundo. Com a introdução dos monitores de 
computadores LCD e dos televisores com sistema digital, o descarte dos monitores 
convencionais e televisores analógicos cresceu muito nos últimos anos. Os tubos dos televisores 
coloridos e os monitores de computadores possuem como revestimento da tela uma mistura de 
óxidos que contem quantidade significativa de ítrio (~23 % Y), zinco (~39 % Zn), além de 
európio (~1,2 % Eu) e índio (~1,2 %), elementos que apresentam elevados valores comerciais. 

 
Európio e ítrio são responsáveis pela cor vermelha nos televisores em cores e nos 

monitores de computadores (“Red phosphors”) (Maestro & Huguenin, 1995; Considine, 1974). 
O índio é uma importante matéria-prima em equipamentos eletrônicos e no desenvolvimento de 
novos materiais. Compostos de índio são encontrados em soldas elétricas para fixação de “chips” 
semicondutores à sua base, em “display” de cristal líquido e eletroluminescente; em células 
solares, entre outras aplicações (Habashi, 1997). O zinco metálico é usado na produção de ligas 
ou na galvanização de estruturas de aço. O zinco é também um aditivo de certas borrachas e 
tintas. Pode ainda ser utilizado como eletrodo nas pilhas secas. O zinco é um nutriente essencial 
para os organismos vivos. É responsável pelo controle dos sistemas imunológico, digestivo, e 
nervoso; diminui o risco de hemorragias; ajuda no crescimento; controla diabetes, além de ser 
um importante constituinte das enzimas. Na agricultura, o zinco é usado como suplemento 
nutritivo para promover o crescimento das plantas. Embora o elemento não seja considerado 
tóxico, existem certos sais de zinco cuja ingestão provoca náuseas e diarréia. A inalação de óxido 
de zinco pode provocar lesões em todo o sistema respiratório (Azevedo & Chasin, 2003; DNPM, 
2001). 

 
A amostra estudada é oriunda do revestimento da superfície interna da tela de monitores 

de computadores de tubos de raios catódicos e foi obtida através de raspagem manual. Em 
média, são necessários 300 monitores de computadores, considerando os diferentes tamanhos, 
para se obter 1,0 kg de amostra. Antecedeu-se a este trabalho, a recuperação de Eu e Y a partir 
da amostra original (Resende e Morais, 2009; 2010; 2011). Como parte do Zn e todo o In 
presente na amostra permanece insolúvel após a dissolução do Eu e Y, o presente trabalho trata 
do estudo de digestão ácida/lixiviação do resíduo da lixiviação do pó proveniente de monitores 
de computadores após a recuperação de Eu e Y, com o intuito de se recupera-los. As técnicas 
investigadas foram: lixiviação ácida (H2SO4 e HCl) e cura ácida (H2SO4)/Lixiviação (H2O). Na 
cura ácida as variáveis investigadas foram: relação ácido/amostra, tempo de reação e 
temperatura; na lixiviação com H2O, realizada após a cura ácida, investigou-se a porcentagem de 
sólidos, temperatura e o tempo de reação. 
 
 
2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
A amostra utilizada neste trabalho trata-se do resíduo da primeira lixiviação do pó que 

reveste a tela dos monitores de computador. O resíduo foi homogeneizado e quarteado em 
amostras de 20 e 40 gramas para a caracterização e realização dos experimentos de abertura 
química. Os ácidos, sulfúrico e clorídrico, usados nos experimentos, foram de grau analítico; em 
todo o estudo utilizou-se água destilada. 



XXIV ENTMME - 2011 - Salvador/Bahia 
 
 

1078 
 

 

 
Nos experimentos de lixiviação, investigou-se o desempenho dos ácidos sulfúrico e 

clorídrico na dissolução dos metais. Os experimentos foram realizados em béqueres de 150 mL, 
com temperatura controlada em banho Maria e sob agitação mecânica. Os experimentos de cura 
ácida foram realizados com ácido sulfúrico concentrado, em béqueres de 250 mL, com 
temperatura controlada em chapa elétrica e sem agitação. Depois de completado o tempo de 
cura, adicionou-se água ao béquer e o deixou sob agitação mecânica em temperatura controlada 
por um determinado tempo. Em seguida procedeu-se a separação sólido/líquido por meio de 
filtração a vácuo, utilizando funil de buchner e Kitasado. A fase líquida e o sólido, após 
secagem, foram encaminhados para analise. O sólido foi analisado por fluorescência dispersiva 
de Raios X e a fase aquosa por espectrometria de absorção atômica. Repetições aleatórias de 
alguns experimentos indicaram um erro de 3 % para um índice de confiança de 95 %. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A caracterização química do resíduo da primeira lixiviação do pó de revestimento da 
superfície interna da tela de monitores de computadores está apresentada na tabela I. A primeira 
lixiviação teve como objetivo a recuperação de Y e Eu, que estavam presentes nas proporções de 
13,4 e 0,73 % (m/m) respectivamente. O In que era de 0,24 % (m/m) concentrou-se para 0,6 % 
no resíduo. Durante a primeira lixiviação 90 % do Zn presente na amostra foi lixiviado, gerando 
um licor com 21 g.L-1 de Zn (Resende, 2011; Resende e Morais, 2011).  
 
 
Tabela I: Principais constituintes do resíduo da primeira lixiviação do pó proveniente de tubos de 

monitores de computadores (% m/m). 

Zn In Y Eu Ce Sr Zr Ir Pb Si Ba S 
5,0 0,92 0,38 0,03 0,05 1,87 0,72 0,22 16,8 10,2 3,19 41 
 
 
3.1 Estudo de Lixiviação ácida 
 

Mesmo a amostra já tendo sido submetido a uma lixiviação sulfúrica, testou-se uma 
segunda lixiviação visando à dissolução do In e do Zn remanescente da primeira lixiviação. 
Investigou-se a eficiência dos ácidos sulfúrico e clorídrico. As condições experimentais foram: 
10 % de sólidos, relação ácido material sólido de 1500 kg.t-1, temperatura de 65 oC e 4 horas de 
agitação. Em outros experimentos, nas mesmas condições, adicionou-se clorato de sódio na 
relação de 10 kg.t-1 com o intuito de verificar a influencia de um agente oxidante na dissolução 
dos metais. Não foi observada nenhuma melhora com a adição do agente oxidante. Em nenhum 
dos experimentos observou-se a dissolução do In, enquanto a dissolução do Zn variou de 14 a 16 
% nos experimentos com HCl e de 19 a 22 % nos experimentos realizados com H2SO4. 
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3.2 Estudo de Cura Ácida  
 

Os experimentos de cura ácida apresentaram-se bem mais eficientes que os experimentos 
de lixiviação. Nestes experimentos, investigou-se a influencia das seguintes variáveis de 
processo: relação ácido/amostra sólida, tempo de reação e temperatura. 
 

Relação ácido/amostra: A influência da relação ácido/amostra (RAA) foi investigada no 
intervalo entre 250 a 1500 kg.t-1, a 200 ºC e 2 horas de reação. Os resultados estão apresentados 
na Figura 1. Conforme se pode observar, a influência da RAA é maior para a dissolução do In, 
que aumenta gradualmente com o aumento da relação ácido/amostra, chegando a 93 % para a 
relação ácido/amostra de 1.000 kg.t-1 e atingindo o patamar de 95 % de recuperação em 1.250 
kg.t-1. A recuperação do Zn permaneceu constante, no patamar de 99 %, ao logo do intervalo de 
RAA investigado. Os experimentos subseqüentes foram conduzidos com RAA de 1.250 kg.t-1.  
 

Temperatura: A influência da temperatura na recuperação de In e Zn foi investigada no 
intervalo de 150 a 240 °C usando um tempo de reação de 2 horas e RAA de 1.250 kg.t-1. Os 
resultados obtidos estão apresentados na Figura 2. Pode-se observar que no intervalo de 
temperatura investigado a dissolução do Zn praticamente permaneceu constante, no patamar de 
99%. Com relação ao In, observou-se um aumento expressivo quando a temperatura passou de 
150ºC para 200 oC, com a recuperação passando de 18,5 % para 94.6 %. No intervalo de 200 a 
240 oC a recuperação de In se manteve constante em 94,5 %. Como não foi realizado 
experimento entre 150 e 200 oC, o gráfico é inconclusivo neste intervalo de temperatura. 
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Figura 1. Influência da relação ácido/amostra 
na solubilização de In e Zn: 200 ºC, 2 h de 
reação. 

Figura 2. Influência da temperatura na 
solubilização de In e Zn; relação ácido/amostra 
de 1.250 kgt-1, 2 h de reação. 

 
 

Tempo de reação: A influência do tempo de reação no rendimento de dissolução do In e 
Zn foi investigada no intervalo de 30 minutos a 4 horas. As condições fixas foram: temperatura 
de 200 oC, relação ácido/amostra de 1.250 kg.t-1. Os resultados estão apresentados na Tabela II. 
Conforme mostrado na Tabela II, são necessários 90 min. para se obter a máxima de recuperação 
do In. Observa-se também que 30 min. são suficientes para atingir 98 % de recuperação do Zn. 
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Tabela II: Efeito do tempo de reação na dissolução dos metais In e Zn. 

Tempo de digestão ácida 
(min.) 

Dissolução (% m/m) 
In  Zn 

30 49,3 98,7 
45 69,7 98,1 
60 92,1 99,1 
90 94,7 99,0 
120 94,6 99,4 
180 95,0 99,3 

 
 
3.3 Lixiviação do Resíduo Curado 
 

Durante o estudo de cura do resíduo, após a realização da cura, a temperatura da chapa 
era reduzida para 100 oC e adicionado uma quantidade de água de forma a se ter uma 
porcentagem de sólidos de 10 % e a polpa era mantida na chapa por aproximadamente 2 hora sob 
agitação mecânica. 
 

Nesta etapa do estudo, investigou-se a relação água/material curado, o tempo e a 
temperatura de lixiviação. Os estudos indicaram que é possível utilizar uma relação amostra/H2O 
igual a 1, ou seja 50 % de sólidos e que um tempo de agitação de 1 hora é suficiente para lixiviar 
os metais dissolvidos quantitativamente. Com relação à temperatura, observou-se que a própria 
temperatura da reação exotérmica gerada pela adição da água ao material curado, rico em 
H2SO4, é suficiente para promover a liberação dos metais solúveis para a fase aquosa. 
 

Após definidas as melhores condições de processo, obteve-se um licor contendo 19,6 g.L-

1 de Zn e 4,5 g.L-1 de In em um licor sulfúrico contendo 230 g.L-1 de SO4
2-. O teor de Zn e In 

remanescentes no resíduo dói de 0,07 e 0,1 %, respectivamente. 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados indicaram a viabilidade técnica de se recuperar o índio e o zinco presentes 
no resíduo da primeira lixiviação do pó metálico proveniente do revestimento interno de telas de 
monitores de computadores sucateados. A recuperação do Zn remanescente no resíduo faz 
sentido, visto que este pode ser incorporado ao licor rico em Zn obtido na primeira lixiviação da 
amostra. A dissolução dos metais pela técnica de cura ácida apresentou-se bem mais eficiente 
comparada à técnica lixiviação ácida em tanque agitado. A dissolução do Zn pode ser alcançada 
em condições bem mais favoráveis que a dissolução do In. Todas as variáveis investigadas neste 
trabalho apresentaram-se relevantes com relação à dissolução do In. Utilizando uma relação 
ácido/amostra de 1.250 kg.t-1, um tempo de reação de 90 minutos na temperatura de 200 oC foi 
possível solubilizar 95 % de In e 99,5 % de Zn. 
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