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RESUMO 

 
Vários estudos estão sendo realizados visando a recuperação hidrometalúrgica de 
metais de alto valor econômico a partir de amostras cominuídas de placas de circuito 
impresso de computadores, entretanto, poucos estudos focam no tratamento dos 
componentes eletrônicos presentes nessas placas. O presente trabalho aborda a 
caracterização estrutural e química de diversos tipos de componentes, após 
desmantelamento manual e remoção dos materiais não metálicos presentes em cada 
um destes. As amostras, terminais de dimensões variadas (~0,5-4 cm de 
comprimento), foram caracterizadas inicialmente por SEM-EDS e EDX para a 
determinação dos principais metais contidos, e posteriormente via análise química 
quantitativa por ICP-OES após digestão. Um método de digestão em bloco digestor 
utilizando água régia invertida (3HNO3:1HCl) e adições sequenciais de HCl foi 
desenvolvido. As análises por SEM-EDS indicaram que Au está presente nos 
terminais como uma fina camada de recobrimento de Ni, geralmente na região de 
contato com os dispositivos eletrônicos. As análises por EDX confirmaram a presença 
de Au em tais regiões, bem como identificaram os principais elementos presentes na 
amostra, i.e. Au, Cu, Ni, Pb, Sn e Zn. A análise via ICP-OES indicou que os metais 
apresentam diferentes teores para cada componente, mas Cu representa o elemento 
majoritário em todos os tipos. Os teores de Au e Cu variaram entre 58-1550 g/t e 612- 
883 kg/t, respectivamente. Diante desses resultados, uma amostra global foi 
preparada, após mistura de todos os componentes caracterizados, homogeneização 
e quarteamento mecânico. Essa amostra apresenta a seguinte composição: Cu 72,7% 
m/m; Zn 21,7% m/m; Sn 4,6% m/m; Pb 1,5% m/m; Ni 1,1% m/m; Au 168 ppm; Fe 103 
ppm; Pd 90 ppm; e Ag 17 ppm. Com base nesses dados, uma rota promissora, do 
ponto de vista técnico, econômica e ambiental, está sendo desenvolvida visando à 
recuperação de Au e Cu. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ouro; cobre; resíduos eletrônicos; placas de circuito impresso; 
hidrometalurgia; meio ambiente. 

 
ABSTRACT 

 
Several studies are being carried out aiming the hydrometallurgical recovery of metals 
of high economic value from comminuted samples of printed circuit boards (PCB) of 
computers, however, few studies focus on the treatment of the electronic components 
present in PCB. The present work deals with the structural and chemical 
characterization of several types of components, after manual dismantling and removal 
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of the nonmetallic materials present in each one of them. The samples, which were of 
numerous sizes (~ 0.5-4 cm in length), were initially characterized by MEV-EDS and 
EDX for the determination of the main metals contained, and later by quantitative 
chemical analysis by ICP-OES after digestion. A digestion block digestion method 
using reverse aqua regia (3HNO3: 1HCl) and sequential additions of HCl was 
developed. The SEM analyzes indicated that Au is present at the terminals as a thin 
coating layer on Ni, usually in the region of contact with the electronic devices. EDX 
analyzes confirmed the presence of Au in such regions, as well as identifying the main 
elements present in the sample, i.e. Au, Cu, Ni, Pb, Sn and Zn. The analysis by ICP- 
OES indicated that the metals present distinct levels for each component, but Cu 
represents the major element in all types. Au and Cu contents varied between 58-1550 
g/t and 612-883 kg/t, respectively. Considering these results, a global sample was 
prepared, after mixing all the characterized components, homogenization and 
mechanical blocking. This sample has the following composition: Cu 72.7% m/m; Zn 
21.7% m/m; Sn 4.6% m/m; Pb 1.5% m/m; Ni 1,1% m/m; Au 168 ppm; Fe 103 ppm; Pd 
90 ppm; and Ag 17 ppm. Based on these data, a promising route, from the technical, 
economic and environmental point of view, is being developed aiming at the recovery 
of Au and Cu. 

 
KEYWORDS: Gold; copper; electronic waste; printed circuit boards; hydrometallurgy; 
environment. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Nas últimas décadas, o ciclo de vida de equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE), 
tais como computadores, televisores, telefones celulares, dentre outros, foi reduzido 
significativamente devido ao acelerado avanço tecnológico e constantes mudanças 
no design desses equipamentos (Ball, 2003). Uma das consequências associadas ao 
elevado consumo de EEE é o grande aumento do volume de resíduos elétricos e 
eletrônicos gerados mundialmente (Alzate, 2016). 

 
Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) contêm diversos 
materiais (metálicos, plásticos e cerâmicos), os quais podem ser reciclados e 
reutilizados. Um resíduo de destaque, dada a presença de metais de alto valor 
econômico, como ouro, prata e paládio, são as placas de circuito impresso de 
computadores (PCIs) (Cui e Zhang, 2008). Apesar das PCIs representarem apenas 
cerca de 6% da massa total dos REEE, tais dispositivos apresentam uma fração 
significativa do valor presente nesses tipos de resíduos (Wang et al., 2012). 

 
Neste contexto, o presente trabalho visa caracterizar os conectores metálicos 
presentes em PCIs de computadores a fim de desenvolver uma rota metalúrgica 
viável, do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, para a recuperação dos 
metais com alto valor agregado. Diversos trabalhos na literatura abordam a 
caracterização das PCI cominuídas contento frações plásticas, cerâmicas e metálicas, 
entretanto não foram identificados estudos abordando apenas a caracterização dos 
conectores metálicos presentes nessas placas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Preparação de amostras 

 
Foram selecionadas aleatoriamente 15 PCIs para o desmantelamento manual e a 
separação dos diferentes tipos de componentes eletrônicos, os quais foram 
individualmente caracterizados visando à determinação daqueles com presença e 
maior teor de ouro metálico. 

 
Após a remoção dos componentes presentes nas placas, utilizando-se um soprador 
térmico Steinel (modelo HL 500), as partes metálicas (conectores) foram separadas 
dos materiais plásticos e cerâmicos com o auxílio de alicates e pinças. Os conectores, 
de dimensões variadas, foram devidamente nomeados de acordo com as suas 
funções, a saber: PCI slot, CPU slot, header strips, DRAM slot, AGP slot, IDE 
connector, audioport, USB port, modem port, mouse/keyboard ports e printer port. As 
carcaças de aço presentes no entorno dos cinco últimos componentes e os 
capacitores, estes contendo folhas de alumínio e papel, não foram caracterizadas 
neste trabalho. 

 
As amostras dos onze grupos de conectores foram homogeneizadas e quarteadas 
separadamente, utilizando-se um quarteador mecânico Quantachrome (modelo 
Sieving Riffler). No total, dezesseis amostras foram obtidas para cada grupo de 
componente eletrônico. 

 
2.2. Caracterização de amostras 

 
Uma análise elementar semi-quantitativa foi realizada para os metais presentes em 
cada grupo de conectores por Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) utilizando 
equipamento Shimadzu (modelo EDX-7000), visando à identificação de ouro nos 
pontos de contato elétrico de cada peça. Análise  por  Scanning  Electron  
Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) utilizando microscópio 
JEOL (modelo JSM 5410) e espectrômetro Noram (modelo 648C-1SSS) em seções 
transversais foi realizada visando confirmar o recobrimento superficial de ouro nas 
amostras preparadas. As amostras finais dos onze grupos de conectores foram 
digeridas em bloco digestor (Tecnal, TE-040/25), em duplicata, utilizando-se uma 
solução contendo 73% de HCl e 27% de HNO3, a qual foi preparada com ácido 
clorídrico 37% P.A. (Química Moderna Gold®) e ácido nítrico 65% P.A. (Química 
Moderna Gold®). Após a digestão as concentrações dos principais metais foram então 
analisadas quantitativamente via Inductively coupled plasma optical emission 
spectroscopy (ICP-OES) utilizando o equipamento Perkin Elmer (modelo Optima 7300 
DV). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Análise por EDX 

 
As análises por EDX foram realizadas incidindo-se o feixe colimado nas superfícies 
douradas de cada conector, geralmente, as pontas deste. Os valores obtidos são 
apresentados na Tabela 1. Observa-se que ouro, cobre e níquel foram identificados 
em todas as superfícies douradas das peças, sendo o cobre o elemento principal. 
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Apesar dos testes terem sido realizados apenas em uma área específica dos 
conectores, os elementos estanho e chumbo foram observados na maioria das 
amostras principalmente por comporem a solda existente entre os conectores 
metálicos e o circuito impresso. Além desses metais, o elemento zinco foi identificado 
na maioria das amostras analisadas. 

 
Tabela 1. Análise semi-quantitativa por EDX da(s) ponta(s) dos conectores metálicos. 

 
Componente Au (%) Cu (%) Ni (%) Sn (%) Pb (%) Zn (%) 

USB port 15 51 1 5 - - 
AGP Slot (video) 7 57 21 6 - 28 

Modem port 7 0 58 6 - - 
CPU Socket 5 52 23 13 10 - 

DRAM Memory Slot 3 52 18 12 9 23 
Printerport 2 46 38 5 - 17 
Audioport 2 63 15 14 6 15 

Mouse/Keyboard 2 51 29 4 - 2 
Header Strips 1 50 15 7 9 2 
IDE Connector 1 50 17 5 8 23 

PCI Slot 1 55 20 - - 26 
 
3.2. Análise por SEM-EDS 

 
Após a identificação do ouro nos conectores das placas de circuito impresso a partir 
das análises por EDX, a confirmação da sua presença como um fino recobrimento 
superficial foi obtida por SEM-EDS. 

 
A Figura 1 apresenta uma micrografia da superfície do conector USB e o espectro 
EDS obtido para o ponto 1, confirmando-se a presença do ouro nas regiões douradas 
dos conectores. Esta análise foi também realizada para outros conectores. 

 
Em seguida, foi realizado embutimento utilizando-se resina epóxi e corte na seção 
transversal de cada conector, sendo as amostras novamente analisadas por SEM- 
EDS. A Figura 2 indica que o cobre é o elemento majoritário no interior dos conectores 
(base), sendo o ouro um fino recobrimento sobre uma camada de níquel. 
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Figura 1. Imagem de MEV e análise via EDS do ponto 1 do componente USB port. 
 

Figura 2. Imagens de MEV da seção transversal da ponta do componente USB port e 
mapeamento químico via EDS. 

 

3.3. Análise por ICP-OES 
 
As amostras de cada conector foram digeridas em duplicada e caracterizadas por ICP- 
OES sendo as quantidades de cada elemento determinadas e reportadas na  Tabela 
2. Os teores metálicos variaram entre os conectores, mas o Cu representa o elemento 
majoritário em quase todos os tipos. Os valores para o cobre e para o ouro oscilaram 
entre 612-833 kg/t e 58-1550 g/t, respectivamente. Os conectores que apresentaram 
em sua composição um teor mais elevado de Au são o Modem e o CPU Socket, 1273 
g/t e 938 g/t, respectivamente. 

 
Os metais Ni, Zn, Pb e Sn, exibiram os teores mais elevados, após o Cu, variando 
entre 0,7-2,74 kg/t, 0,07-1570 g/t, 0,4-4,1 kg/t e 1,0-11,7 kg/t, respectivamente. O Zn 
é o elemento majoritário apenas no conector CPU Socket, onde seu valor é de 
aproximadamente 1570 kg/t seguido pelo Cu com 87,3 kg/t. Por fim, Ag, Fe e Pd são 
os elementos com menores teores variando entre 9,0-579 g/t, 37-140 g/t e 93-157 g/t, 
respectivamente. 

 
Os desvios elevados observados em alguns casos apresentados na Tabela 2 devem- 
se aos diferentes tipos de fabricantes das PCIs, assim como a época em que cada 
placa foi produzida. Outro fator importante é a heterogeneidade que as amostras 
analisadas apresentavam mesmo após as etapas de mistura e quarteamento 
mecânico, uma vez que os conectores metálicos apresentam formas e tamanhos 
variados. 

 
É importante comentar que nas reservas naturais de ouro, o teor do metal é da ordem 
de 1-4g/t em minas a céu aberto e de 4-10 g/t em minas subterrâneas, enquanto que 
o teor de cobre (disponível principalmente na forma de sulfetos e óxidos) em minas a 
céu aberto é da ordem de 0,5% e em minas subterrâneas da ordem de 1-2 % (WGC, 
2016). Esses valores evidenciam a importância do desenvolvimento de alternativas 
de reciclagem e tratamento para as PCIs visando à recuperação dos metais com valor 
econômico. 
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Diante desses resultados, uma amostra global foi preparada visando a recuperação 
de Au e Cu presentes nos conectores metálicos das PCI, após mistura de todos os 
componentes caracterizados, homogeneização e quarteamento mecânico. Essa 
amostra apresenta a seguinte composição: Cu 72,7% m/m; Zn 21,7% m/m; Sn 4,6% 
m/m; Pb 1,5% m/m; Ni 1,1% m/m; Au 168 ppm; Fe 103 ppm; Pd 90 ppm; e Ag 17 ppm. 

 
Com base nesses dados, uma rota promissora, do ponto de vista técnico, econômica 
e ambiental, está sendo desenvolvida visando, inicialmente, à recuperação de Au e 
Cu. 



 

XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 22 a 26 de Outubro 2017 

 
 
 

Tabela 2. Composição química elementar média dos conectores determinada após digestão e análise por ICP-OES. 
 

 

Componente Au (ppm) Ag Pb (%) Sn (%) Fe Zn (%) Cu (%) Ni (%) Pd  (ppm)   (ppm)    (ppm) 

Modem 1273±222 170±42 0,4±0,2 4,1±1,2 73±28 0,07±0,08 87±2 1,4±0,1 134±12 

CPU Socket 938±113 579±79 4,1±0,6 11,7±1,3 73±7 1569±208 87±3 2,74±0,03 98±6 

USB Socket 344±31 48±26 1,3±0,5 9,7±1,4 37±6 0,57±0,63 76±4 0,86±0,03 157±40 

IDE Connector 219±25 8±1 0,7±0,1 1,0±0,2 78±23 25±1 62±3 0,77±0,04 95±10 

Header Strips 216±19 27±21 1,3±0,2 3,1±0,8 105±31 25±1 61±3 0,7±0,1 93±9 

DRAM Memory 
Slot 

AGP Slot (video) 

198±81 
 

187±39 

18±3 
 

14±2 

1,1±0,1 
 

0,5±0,1 

4,9±1,1 
 

2,6±0,7 

103±17 
 

136±38 

14±3 
 

18±3 

72±3 
 

72±3 

1,0±0,2 
 

0,9±0,1 

113±13 
 

109±12 

Mouse/ Keyboard 175±23 16±5 0,7±0,3 2,6±1,9 122±37 21±3 65±3 1,2±0,1 101±8 

AudioPort 178±70 26±9 0,4±0,2 3,5±1,5 93±31 93±31 88±4 1,1±0,2 117±10 

Printerport 93±22 16±4 0,7±0,4 2,4±0,5 118±35 22±1 69±4 1,1±0,1 100±8 

PCI Slot 58±3 19±4 1,0±0,2 1,9±0,6 140±49 26±2 62±4 0,84±0,04 99±15 
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4. CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho abordou a caracterização estrutural e química de diversos tipos 
de componentes eletrônicos presentes em PCIs, após desmantelamento manual e 
remoção dos materiais não metálicos presentes em cada um destes. 

 
As análises por EDX e SEM-EDS possibilitaram a identificação do ouro como um fino 
recobrimento superficial nos conectores metálicos, sendo os componentes Modem e 
CPU Socket aqueles que apresentaram os maiores teores de Au. Foram identificados 
outros metais nas amostras analisadas, principalmente Cu, Ni, Pb, Sn e Zn. 

 
Após a digestão e análise química quantitativa por ICP-OES foi possível quantificar os 
teores metálicos dos diferentes conectores, sendo o Cu o elemento majoritário com 
teor variando entre 612-833 kg/t e o teor de ouro variando entre 58-1550 g/t, o que 
representam teores superior ao dos respectivos minérios. 
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