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RESUMO 
 
Nos resíduos eletrônicos como placa de circuito impresso (PCI) estão presentes 
metais de alto valor econômico, tais como ouro, prata, paládio, cobalto e níquel,  
além de elementos tóxicos, tal como chumbo. Já é conhecido que o processador 
presente em PCI de computador apresenta a maior concentração de metais 
preciosos dentre todos os componentes eletrônicos presentes nesse dispositivo. 
Para o desenvolvimento de rota de recuperação de metais contidos nos 
processadores é fundamental caracterizar o material quanto à composição química. 
Neste sentido, este trabalho propõe (i) método de digestão eficiente de amostras 
obtidas após o desmantelamento manual dos terminais do processador e (ii) método 
de análise química da solução obtida após a digestão via ICP-OES. O procedimento 
adotado na etapa de digestão, realizado em bloco digestor mantido a 55 ± 5 oC 
durante 20 min, utilizou 1,5 parte de ácido nítrico 65% e 4 partes de ácido clorídrico 
37% para uma razão sólido:líquido de 1:22 g/mL. Após a digestão completa das 
amostras, os elementos Au, Ag, Pd, Co, Ni, Fe, Sn, Cu, Zn e Pb foram quantificados 
após a construção de curvas de calibração usando padrões analíticos (solução 12% 
HNO3 e 32% HCl). Os resultados obtidos indicaram uma presença significativa de  
Cu (43,11%) nas amostras e concentrações apreciáveis de Au (1,42%) e Co 
(4,64%). Com base nesses dados, uma alternativa promissora, do ponto de vista 
técnico, econômica e ambiental, está sendo desenvolvida visando à recuperação 
desses metais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos eletroeletrônicos; placas de circuito impresso; 
processadores; hidrometalurgia; lixiviação; meio ambiente. 

 
ABSTRACT 

 
In electronic waste such as printed circuit board (PCB) are present high economic 
value metals like gold, silver, palladium, cobalt and nickel, as well as toxic elements, 
like lead. It’s known that the processor present in computer PCB has the highest 
concentration of precious metals among all the electronic components in this device. 
For the development of recovery route of metals contained in the processors it is 
essential characterize the material as to its chemical composition. In this way, this 
paper proposes (i) a efficient method of digestion of samples obtained after the 
manual dismantling of the terminals of the processor and (ii) a chemical method of 
analysis of the solution obtained after digestion through ICP-OES. The procedure 
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adopted in the digestion step, carried out in a digester block maintained at 55 ± 5 oC 
for 20 min, used 1.5 part of 65% nitric acid and 4 parts of 37% hydrochloric acid for a 
solid: liquid ratio of 1:22 g/mL. After the complete digestion of the samples, the 
elements Au, Ag, Pd, Co, Ni, Fe, Sn, Cu, Zn and Pb were quantified after the 
construction of calibration curves using analytical standards (12% HNO3 and 32% 
HCl solution). The obtained results indicated a significant presence of Cu (43,11%) in 
the samples and appreciable concentrations of Au (1,42%) and Co (4,64%). Based 
on these data, a promising alternative, from technical, economic and environmental 
point of view, is being developed aiming the recovery of these metals. 

 
KEYWORDS: Electronic waste; printed circuit board; computer processor unit; 
hydrometallurgy; leaching; environment. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Diante do rápido avanço tecnológico, surgimento de novos produtos para 

atender as necessidades dos consumidores e crescente consumo de equipamentos 
elétricos e eletrônicos (EEE), o volume global de resíduos eletrônicos (RE) gerados 
anualmente tem aumentado vertiginosamente. Uma estimativa indica que, somente 
em 2014, foram gerados cerca de 41,8 Mt de RE em todo o mundo, porém apenas 
cerca de 6,5 Mt foram dispostos e tratados adequadamente. Em 2014, o Brasil foi 
responsável por aproximadamente 3% do volume de resíduos gerados 
mundialmente, o que representa uma geração per capita de aproximadamente 7 
kg/habitante (Baldé et al., 2015). 

Dentre os diferentes tipos de EEE, um enorme volume de sucatas de 
computadores tem sido gerado anualmente. Nos países desenvolvidos, 
computadores pessoais são descartados a cada 3-5 anos (USEPA, 2015). As 
sucatas provenientes de computadores são constituídas por aproximadamente 45% 
(em massa) de metais, 28% de cerâmicos e 27% de compostos orgânicos (Yamane 
et al., 2011). Dentre os metais presentes, existem aqueles que apresentam um alto 
valor econômico, como ouro, prata, paládio, platina, níquel e cobre, os quais 
representam cerca de 70% do valor da sucata (Cui e Zhang, 2008). Também estão 
presentes nesse tipo de sucata alguns metais tóxicos ao ser humano e nocivos ao 
meio ambiente, tais como chumbo (Kumar et al., 2015). 

O processador de computador possui uma alta concentração de metais 
preciosos, quando comparada com as placas de circuito impresso deste 
equipamento. O ouro contido no processador ocorre na forma de finas camadas de 
recobrimento dos conectores (geralmente, constituídos por cobre e ligas de cobre) 
(Bidini et al., 2015). 

A recuperação de ouro presentes em 50 processadores de computadores, 
através de lixiviação, foi investigado por Alzate et al. (2016). O material foi 
caracterizado através da sua dissolução em áqua régia e quantificado por 
espectroscopia de emissão atômica com plasma induzido por micro-ondas (MP- 
AES). Foram analisados o ouro, cobre, níquel e ferro contidos. A lixiviação ocorreu 
em solução de persulfato de amônia ((NH4)2S2O8) contendo oxigênio (O2), onde 
houve a dissolução de toda a liga, exceto pelo ouro que pode ser filtrado ao final do 
processo. De acordo com os experimentos dos autores o melhor resultado foi o 
sistema contendo 0,88 mol (NH4)2S2O8/L e 1,0 L O2/min para relação líquido/sólido 
de 25 mL/g, a 95 °C, atingindo a recuperação de 99% do ouro presente. 
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Existe uma demanda crescente para estudos mais completos com relações 
aos RE, principalmente com relação a rotas de recuperação de metais específicos 
(Oguchi et al., 2012). No presente trabalho foi proposto um método eficiente, rápido  
e econômico para a dissolução das ligas de metais presentes em processadores de 
computadores, afim de dar continuidade em estudos de tratamento. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. Preparação das amostras 

 
Através do desmantelamento e retirada dos pinos conectores presentes na 

base de 155 processadores de computadores utilizando-se soprador térmico  
(Steinel, HL500) e alicates foram obtidos uma massa total de 268,6 g em metais. Os 
pinos apresentam diferenças em massa e tamanho entre si, tendo em vista que são 
oriundos de diversos fabricantes e produzidos em diferentes anos. Estes foram 
agrupados e homogeneizados para obter-se uma amostra única. 

Frações com massa inferior, mas que representam a amostra principal, foram 
obtidas por meio de quarteamento mecânico utilizando quarteador (Quantachrome, 
Rotary Micro Riffler). Duas sub-amostras foram selecionadas e, de cada uma, foram 
retiradas duas alíquotas de 0,5g para serem submetidas ao método de digestão. 

 
2.2. Digestão e análise química 

 
As massas foram transferidas para tubos de ensaios contendo 3,0 mL de 

ácido nítrico (Moderna Gold, 65%) e 1,0 mL de ácido clorídrico (Moderna Gold, 
37%). A fim de se evitar a perda de reagentes por evaporação, o tubo foi fechado  
por um plástico e um pequeno furo foi feito impedindo que a pressão interna 
aumentasse ocasionando estouro da tampa. 

Além dos tubos com as amostras, outros dois tubos foram preparados para 
servirem de referencia. Um tubo foi preparado contendo apenas 1,5 mL de ácido 
nítrico e 0,5 mL de ácido clorídrico servindo como “branco”, e o outro, além da 
mesma quantidade de ácidos foi adicionado uma liga de bronze (IPT10, 85% Cu, 5% 
Zn, 5% Pb e 5% Sn) servindo como padrão de referência. Ambos serão analisados a 
título de comparação, atestando a confiabilidade nos resultados encontrados. 

Todos os tubos foram colocados por 10 minutos em um bloco digestor 
(Tecnal, TE-040/25) regulado para manter a temperatura a 55 ± 5°C. Após os 10 
minutos, os tubos foram retirados e adicionaram-se mais 3,0 mL de ácido clorídrico, 
em seguida, eles foram retornados para o bloco por mais 10 minutos. Terminado o 
tempo estipulado, novamente os tubos foram retirados e mais 3,0 ml de ácido 
clorídrico foram adicionados e, por mais 10 minutos, foram colocados no bloco. Ao 
esgotar o tempo, retiraram-se os tubos, 1,0 mL de ácido clorídrico foram adicionados 
e eles foram colocados para resfriarem. Em temperatura ambiente, as soluções 
foram transferidas para tubos Falcon e avolumou-se para 25,0 mL. 

A análise através do espectrômetro de emissão ótica por plasma induzido 
(ICP-OES) utilizando-se espectrômetro (Perkin Elmer, Optima 7300DV) foi realizada 
em duas partes, onde, no primeiro momento, foram quantificados os elementos de 
menor concentração, sendo eles: prata, ouro, cobalto, ferro e paládio. Na segunda 
análise o cobre, níquel, chumbo, estanho e zinco, elementos de maior concentração, 
foram quantificados. Em todos os casos foi necessária a construção de curvas de 
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calibração utilizando padrões analíticos dos elementos de interesse, diluindo em 
solução contendo 12% HNO3  e 32% HCl diversas concentrações desses padrões. 

 
2.3. Microscopia eletrônica de varredura 

 
Uma amostra dos pinos foi embutida em resina epóxi a quente para análise e 

em microscópio eletrônico de varredura (JEOL, JSM-6360LV). No microscópio foram 
medidas as espessuras das camadas de metais que compõem as amostras e 
realizou-se a análise qualitativa dos elementos presentes utilizando a espectrometria 
de energia dispersiva de raios-X acoplado ao equipamento. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Amostra 

 
A Figura 1 apresenta uma amostra dos pinos de processadores obtidos após 

o desmantelamento. Fica evidente a diversidade de formas e tamanhos. Os valores 
de concentração determinados representam uma média dos diversos pinos 
presentes. 

 

Figura 1 - Pinos de processadores obtidos após o desmantelamento 
 

3.2. Digestão e análise química 
 

Os processos de abertura que utilizam ácido clorídrico e ácido nítrico 
apresentam certa limitação para a total solubilização da liga metálica, isso porque 
estão presentes elementos como chumbo, prata e silício. Prata e chumbo são metais 
que em baixo pH se ionizam e tornam-se solúveis, entretanto, em baixas 
concentrações de íon cloreto, ocorrem reações que levam a formação de cloreto de 
prata e cloreto de chumbo, respectivamente, sendo ambos os sais insolúveis a 
temperatura ambiente (Vogel, 1981). As reações de formação dos sais insolúveis 
estão descritas pelas equações (1) e (2). 
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Ag+  + Cl   � AgCl ! Kps = 1,8 * 10 1O(1) 
Pb2+  + 2Cl    � PbCl2 ! Kps = 1,6 * 10 5(2) 

Durante o processo de abertura proposto é adicionado uma quantidade 
excessiva de ácido clorídrico. O excesso de íons cloreto levam os sais insolúveis 
formados a reagirem novamente e produzirem um novo sal solúvel nas condições do 
experimento, como representado nas equações (3) e (4) (Vogel,1981). 

 
AgCl + Cl   � [AgCl2] k2 = 1,8 * 105(3) 
PbCl2  + 2Cl   � [PbCl4]2 k4 = 2,5 * 1015(4) 

Ao final do processo de digestão verificou-se ainda a presença de algumas 
partículas depositadas no fundo do tubo. As partículas foram analisadas, sendo 
confirmada a composição (sílica), elemento este proveniente da base do 
processador (contaminante da amostra em casos de difícil desmantelamento) que é 
rica neste material. 

A solubilização permitiu que as concentrações dos principais elementos que 
compõem os pinos metálicos fossem analisadas via ICP-OES. O processo de 
análise das concentrações dos metais presentes nos pinos foi realizado em duas 
etapas, onde na primeira delas os elementos que se acreditava possuírem uma 
concentração maior que 2% do total da massa (Co, Cu, Fe, Ni e Pb) foram 
analisados e na segunda os elementos de concentração menor que 1% (Ag, Au, Sn 
e Zn). Para uma determinação exata dos valores soluções diluídas e concentradas 
dos padrões de cada elemento foram preparadas. 

Os valores da composição dos pinos metálicos estão descritos na Tabela 1. A 
soma de todas as concentrações de metais a analisados é de 98,81%, indicando  
que praticamente todos os elementos que compõe o material foram descritos pela 
análise. Como pode ser observado, nota-se uma presença considerável de ouro 
(14,2 g/kg), cobre (431,1 g/kg), cobalto (46,4 g/kg), ferro (261,0 g/kg) e níquel (200,6 
g/kg). Dentre esses elementos acredita-se que o Au, Co, Ni e Cu, devido ao alto 
valor econômico agregado, apresentam concentrações relevantes que possam 
viabilizar uma rota de recuperação. 

 
Tabela 1 - Concentrações de metais presentes em pinos de processadores. 

 

Elemento Concentração 
(g/kg) 

Ag 1,5 ± 0,3 
Au 14,2 ± 0,9 
Co 46,4 ± 8,4 
Cu 431,1 ± 66,5 
Fe 261,0 ± 9,7 
Ni 200,6 ± 11,8 
Pb 22,6 ± 0,2 
Sn 14,0 ± 3,1 
Zn 8,4 ±0,1 

 
Em reservas naturais, o ouro é encontrado com teores variando entre 0,001- 

0,004 g/kg para explorações em minas a céu aberto e 0,004-0,010 g/kg para minas 
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subterrâneas (WGC, 2016). A concentração de ouro presente nos pinos é bastante 
superior aos valores típicos do minério. Isto indica que a recuperação a partir de 
resíduo eletrônico pode representar uma alternativa sustentável que promove a 
conservação de recursos naturais e a redução do potencial de contaminação devido 
à disposição no meio ambiente. 

Nos trabalhos realizados por Alzate et al, foram analisados as quantidades de 
ferro, níquel, cobre, prata e ouro presentes em processadores. Como indicado na 
Tabela 2, teor semelhante de Au foi determinado e fica evidente a discrepância 
existente entre os outros valores e os encontrados no presente trabalho. Acredita-se 
que a diferença existente deve-se ao fato da dissolução realizada por Alzate ter sido 
realizada com processadores sem prévio desmantelamento, enquanto  neste 
trabalho eles foram removidos. Outro fator relevante está associado à 
homogeneidade das amostras, já que no trabalho de Alzate todos os processadores 
eram idênticos, enquanto as analises aqui realizadas utilizaram amostras de 
diversos anos de produção e fabricantes diferentes. 

 
Tabela 2 - Concentrações de metais em processadores apurados por Alzate et al. 

 

  Elemento  Fe  Ni  Cu Ag  Au  
Conteúdo (g/kg) 86,00 73,64 26,65   <0,001 1,05 

 

O número de elementos analisados neste estudo foi superior aos que foram 
descritos no outro trabalho, sendo assim é possível ter uma melhor compreensão do 
sistema adotado nas operações de tratamento. 

 
3.3. Análise via MEV-EDS 

 
Através do MEV foi possível obter micrografias de elétrons retroespalhados, 

onde observou-se a existência de duas camadas distintas sobrepostas. A camada 
mais externa, composta por átomos de maior número atômico, apresenta espessura 
em torno de 2,7 micrometros. Já a intermediaria com espessura de 5,3 micrometros 
é compostas por átomos de menor número atômico sendo a base a porção com 
átomos de menor número atômico. A porção preta presente corresponde a resina 
epóxi do embutimento. 

 

(a) (b) 
 

Figura 2 - Análise de MEV para (a) os pinos de processadores e (b) detalhe ampliado com as 
espessuras das camadas presentes. 
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A  fim  de se deter inar  a  distribuição  e  a  composição  das  ligas  de cada 
horizonte identificado pela micrografia foi obtido o espectro EDS. Como mostrado na 
Figura   3,   a   camada  fina  mais   externa  é   constituída   de   ouro   puro,   a faixa 
intermediária  é uma  liga  composta por  níquel  e  cobalto e  a base apresenta ferro, 
níquel e cobalto. Nesta amostra específica, o cobre não foi detectado na base, mas 
este é o elemento tipicamente presente nessa região, conforme análises não 
apresentadas. 

 
 

 

 
Figura 3 - Espectro de EDX p 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Ainda não existe u 

ra (a) camada mais externa (b) camada intermediária (c) seio da 
peça 

 
 
 
a definição para uma metodologia eficiente que consiga 

realizar a total solubilidade de ligas metálicas presentes em pinos de processadores, 
mas  para  fins  de análise quantitativa  dos  elementos presentes, o  processo aqui 
descrito realizou com suc sso o que se propôs. Um grande empecilho encontrado 
nos processos de dissolução convencionais descritos para esse ti o de liga é a não 
solubilização de prata e chumbo, porém o método proposto conseguiu contornar 
essa limitação com grande eficiência. 

Segundo  os  resultados  obtidos  pela  análise via  ICP-OES, ficou evidente a 
presença de quantidades 
(4,64%),  ferro  (26,10%) e 

significativas de ouro (1,42%), cobre (43,11%), Co 
níquel (20,06%). Ainda foram  detectados  outros metais, 

tais como prata, chumbo, estanho e zinco, onde todos somados representam  
98,81% dos elementos presentes. 
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