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RESUMO
A revolução tecnológica da informática, cada vez mais acelerada, trouxe
associada a ela a geração cada vez maior de equipamentos obsoletos e,
consequentemente, gerando uma grande quantidade de material descartado,
que é chamada de resíduo eletrônico. Este é um problema mundial importante
que afeta também o Brasil. Legislações foram criadas em todo mundo visando
o descarte adequado. No entanto o maior destino destas placas de circuito
eletrônico é incineração de forma inadequada, muitas vezes a céu aberto, com
o objetivo de recuperar os metais dos componentes eletrônicos. Para estes
existem já empresas que fazem a recuperação econômica dos metais
presentes, principalmente os preciosos. As placas de circuito externo têm sido
pouco utilizadas, pois são fabricadas com polímeros termorígidos, de difícil
reutilização Este trabalho tem como objetivo apresentar um processo de
reciclagem alternativo, que reaproveita a parte fenólica da placa de circuito
eletrônico, para fazer cadernos e chaveiros e evita que sejam incineradas. Para
atingir este objetivo e demonstar este processo de reciclagem é apresentado o
processo experimental que levou a esta reciclgem alternativa. Foi realizada
uma revisão da literatura disponivel, abordando desde a importância do
assunto, a legislação pertinente e os processos de reciclagem das placas de
componentes eletrônicos. Verificou-se que pouco se desenvolveu sobre o
reuso ou reciclagem desses polímeros. A partir da análise da literatura sobre os
processos foram selecionados dois para serem avaliados experimentalmente, o
hidrometalúrgico e o de desmontagem termo mecânica. O primeiro foi
descartado por gerar resíduos de dificil manipulação. O segundo foi avaliado de
duas formas: por remoção peça a peça com ferro de solda e outro baseado em
um sistema de aquecimento dentro de uma centrifuga. A remoção com ferro de
solda mostrou-se lenta e tediosa, requerendo 12 horas para limpar uma placa.
A outra forma foi adaptada para utilizar uma estufa de aquecimento onde a
placa foi acomodada com as peças viradas para baixo. Embora a literatura
tenha sugerido 180 °C identificou-se que as peças se desprendem em apenas
5 minutos se for aquecida a 210 °C. Os componentes eletrônicos são
reciclados por terceiros enquanto que as placas foram utilizadas para fazerem
cadernos, cadernetas e chaveiros, encontrando uma finalidade que, embora
não resolva o problema das placas, contribui para o seu reuso.
Palavras-chaves:
Reciclagem.

resíduo

eletrônico;

placas

poliméricas;

sustentabilidade,

ABSTRACT
Ecological recycling of the base of electronic printed circuit boards
The increasingly accelerated technological revolution in information technology has
associated with it the increasing generation of obsolete equipment and, consequently,
generating a large amount of discarded material, which is called electronic waste. This is
an important global problem that also affects Brazil. Legislation has been created around
the world for proper disposal. However, the greatest destination of these electronic circuit
boards is improper incineration, often by open incinaretion, in order to recover metals
from electronic components. For these, there are already companies that make the
economic recovery of the present metals, mainly the precious ones. External circuit
boards have been little used, as they are manufactured with thermoset polymers, which
are difficult to reuse. This work aims to present an alternative recycling process, which
reuses the phenolic part of the electronic circuit board to make notebooks and keyrings
and avoid their incineration. To achieve this objective and demonstrating this alternative
recycling process, the experimental development that led to this alternative recycling is
demonstrated. A review of the available literature was carried out, addressing from the
importance of the subject, the relevant legislation and electronic component board
recycling processes. It was found that little has been developed about the reuse or
recycling of these polymers. From the processes literature review, two of them were
selected to be experimentally evaluated: the hydrometallurgical and the thermomechanical disassembly. The first was discarded because it generated waste that was
difficult to handle. The second had two forms of operation: by piece-by-piece removal
with a soldering iron and the other based on a heating system inside a centrifuge.
Soldering iron removal proved to be slow and tedious, requiring 12 hours to clean a slab.
The other form was adapted to use a heating stove, where the plate was accommodated
with the pieces facing downwards. Although the literature has suggested 180 °C, it has
been found that the pieces will come off in just 5 minutes if heated to 210 °C. The
electronic components are recycled by third parties while the boards were used to make
notebooks, small notebooks and keyrings, finding a purpose that, although not solving
the problem of the boards, contributes to their reuse.
Keywords: electronic waste; polymeric board; sustainability; recycling.
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1 INTRODUÇÃO
Conforme Dias (2011), o resíduo eletrônico é um dos mais novos
problemas da modernidade. O chamado resíduo tecnológico que começa a
acumular de maneira preocupante em aterros e lixões é um dos problemas
ambientais mais alarmantes da atualidade.
A preocupação com a quantidade de resíduo eletrônico e os
conseqüentes impactos desse resíduo ao meio ambiente pode ser
considerada recente, mas deve ser imperativa na sociedade. As
discussões sobre o tema aconteceram nos últimos anos devido à alta
gravidade da situação e a Organização das Nações Unidas (ONU), alerta:
Em 2016, foram geradas 44,7 milhões de toneladas
métricas de resíduos sólidos eletrônicos, um aumento
de 8% na comparação com 2014. Especialistas
prevêem um crescimento de mais 17%, para 52,2
milhões de toneladas métricas, até 2020. (ONU, 2018).

Segundo a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA), 17,7%
do resíduo eletrônico foi reciclado e o restante, depositado indevidamente
em aterros ou mandados para incineração, o que pode liberar gases
tóxicos na atmosfera, se realizados inadequadamente.
Diante deste cenário, um dos principais desafios é a busca por
possibilidades diferentes ao aterro e principalmente alternativas a
incineração, processos novos devem ser adotados, com busca por
diferentes soluções considerando que o meio ambiente está em risco neste
processo.
Segundo Ribeiro (2013) os componentes instalados nas placas de
circuito impresso em geral possuem os seguintes metais: ouro, prata,
cobre, platina e alumínio. Considerando também que alguns destes
componentes contêm metais pesados como chumbo e mercúrio, se faz
necessário o desmonte dos componentes da placa bem como o seu correto
descarte, contribuindo assim para o meio ambiente.
Esse tipo de resíduo cresce cada vez mais devido ao ritmo
acelerado da

inovação

tecnológica

e da

chamada obsolescência

programada que, fazem com que grande parte dos equipamentos
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eletrônicos transforme-se em sucata tecnológica em um curto espaço de
tempo. Acontece que o ritmo, da reciclagem deve acompanhar ou ser
maior que ritmo da inovação, porém, é constatado que a maior parte deste
resíduo não é reciclada: segundo relatório da ONU(2018) em 2016 apenas
20% do resíduo eletrônico foireciclado.
Há na sociedade atual um intenso apelo para que a população se
mantenha sempre atualizada e adquiram produtos novos. Tal fato leva o
nome de consumismo, o qual proporciona ciclos de substituição de
equipamentos cada vez mais acelerados e uma relação direta com o
aumento da produção do resíduo eletrônico (HINZ e AOKI, 2013).
O principal fator que pode motivar a desatualização destes
equipamentos e a sua transformação em resíduo eletrônico seria a
reutilização, mas não é aplicada, pois, em geral, a aquisição de um
aparelho novo é tecnologicamente mais vantajosa que o reparo de um
usado. As pessoas perdem o hábito de usar algo até que ele esteja
completamente desgastado, ao primeiro sinal de defeito são substituídos
por um novo produto (HINZ e AOKI, 2013).
No que tange a este ponto Leite et al. (2009), relatam no seu
trabalho que as Nações Unidas vem incentivando a viabilização de projetos
para a reciclagem dos resíduos eletrônicos, com o lançamento do
programa STEP (Solving the E–Waste Problem) reduzindo o problema do
resíduo eletrônico.
Visando ampliar a reciclagem, a proposta desta dissertação além de
pesquisar uma extensa bibliografia sobre o tema, é apresentar uma
proposta de reciclagem onde as placas de circuitos eletrônicos são
desmontadas, os componentes contendo metais são vendidos a quem os
recicla, e as placas fenólicas são reaproveitadas, criando uma nova
utilidade a este resíduo.
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2 OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa é apresentar um método alternativo para
reciclgem de placas de circuito impresso, que possibilite o aproveitamento
sustentável dos componentes eletrônicos, e principalmente das próprias
placas, para tanto foi usado um método no qual se utiliza uma estufa, a
temperatura de 210º Celsius, que de forma inovadorase conseguiu separar
os componentes eletrônicos da placa de circuito, sendo possível
reaproveitar a placa para se fazer cadernos e chaveiros, evitando que esta
placa seja incinerada, o que é muito poluente.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Apresenta-se a seguir a revisão sobre o tema; primeiro apresentase a definição de residuo eletrônico e um panorama mundial sobre sua
geração, bem como um foco nos paises emergentes e no Brasil e a
obsolecência induzida destes produtos. Depois da apresentação das
placas e do conceito de sustentabilidade, abordam-se as tecnologias de
reciclagem aplicadas às placas de circuito eletônico.

3.1.

Resíduo Eletrônico

3.1.1. O conceito de resíduo eletrônico e sua diferenciação de lixo
Mansur (1993, p.13) define lixo como sendo todo e qualquer
resíduo sólido proveniente da atividade humana.
Mas o que é lixo eletrônico?
O lixo eletrônico constitui-se nos resíduos sólidos gerados
pelo descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Segundo a
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), os
equipamentos eletroeletrônicos, que geram o chamado lixo
eletrônico, compreendem 4 linhas de produtos: linha branca
refrigeradores, fogões, secadoras, lavadoras; linha marrom
monitores, televisores; linha azul batedeiras, liquidificadores,
furadeiras, cafeteiras; linha verde computadores, notebooks,
tablets, celulares (ABDI, 2019).

Para Adeodato (2007), em primeiro lugar se faz necessário
entender também o conceito de lixo e sua diferença para resíduo.
Segundo o dicionário Michaelis, lixo é coisa que não presta mais, não
tem mais uso. Já o termo “resíduo sólido” diferencia-se do termo “lixo”,
pois possui valor econômico por possibilitar o seu reaproveitamento no
processo produtivo.
Calderoni (1996, apud MAGERA, 2012, p. 58) faz a seguinte
definição:
A definição e a conceituação dos termos “lixo”, “resíduo” e
“reciclagem” diferem conforme a situação em que sejam
aplicadas. Seu uso na linguagem corrente, com efeito,
distingue-se de outras acepções adotadas consoantes a
visão institucional ou de acordo com seu significado
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econômico. Na linguagem corrente, o termo resíduo é tido
praticamente como sinônimo de lixo, mas não é. Lixo é todo
material inútil. Designa todo material descartado posto em
lugar público. Lixo é tudo aquilo que se “joga fora”. É o
objeto ou a substância que se considera inútil ou cuja
existência em dado meio é tida como nociva. Já resíduo é
algo que pode ser reaproveitado. Calderoni (1996, apud
MAGERA, 2012, p. 58).

A diferença entre resíduo e rejeito, estabelecida pela política
nacional de resíduos sólido (PNRS) será abordada mais adiante.
Para Garcia (2018) os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos
(REEE), referem-se a todo o resíduo oriundo do descarte de aparelhos
eletrônicos, tais como: computadores, incluindo os seus componentes,
como discos rígidos, placas-mãe, entre outros.
Segundo Torrezani (2018) esses equipamentos são constituídos por
um grande número de metais, o que se configura em elevado risco quando
expostos no meio ambiente. Além disso, o descarte de bens minerais com
elevado valor agregado, o que diferencia lixo de resíduo que pode ser
reaproveitado.
A definição de resíduo eletrônico conforme Eigenheer (2003), todo é
qualquer tipo de material produzido a partir do descarte de equipamentos
eletrônicos, como computadores, celulares e também eletrodomésticos
como geladeiras, fogões, micro-ondas que perdem valor para seus donos
mesmo funcionando.
Ainda segundo Widmer et. al. (2005), resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos são os próprios equipamentos eletroeletrônicos que
deixam de ter valor para seus proprietários quando possui algum
componente quebrado, ou simplesmente quando sua utilização é
indesejada. Ou seja, o equipamento torna-se lixo não só quando pára de
funcionar, mas quando se torna obsoleto.
Para Guerin (2008, apud NATUME e SANTANA, 2011, p. 2),
Resíduo eletrônico é o nome dado aos resíduos da rápida
obsolescência de equipamentos eletrônicos, que incluem
computadores e eletrodomésticos, entre outros dispositivos.
Tais resíduos, descartados em lixões, constituem-se num
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sério risco para o meio ambiente, pois possuem em sua
composição metais pesados altamente tóxicos, como
mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Em contato com o solo
estes metais contaminam o lençol freático e, se queimados,
poluem o ar além de prejudicar a saúde dos catadores que
sobrevivem da venda de materiais coletados em lixões.

A União Européia definiu resíduo de equipamento eletroeletrônico
como sendo todos os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis
que fazem parte do produto que, quando em funcionamento depende de
correntes

elétricas

ou

campos

eletromagnéticos,

bem

como

os

equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e
campos, no momento em que este é descartado (PARLAMENTO
EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2003).
Uma vez finalizada a discussão sobre a diferença entre resíduo
eletrônico e lixo eletrônico, de agora em diante será adotado apenas o a
sigla (REEE) ou apenas resíduo eletrônico.
As legislações em implantação ao redor do mundo, seguindo o
exemplo europeu, têm considerado os fabricantes como responsáveis por
todo o ciclode vida do produto, desde seu projeto até a destinação final, ou
seja, desde a extração da matéria prima, da transformação em produto, a
venda para o consumidor considerando a logística reversa de trazer do
consumidor de volta para responsabilidade da empresa em dar um destino
ambientalmente adequado.
A definição no Brasil se dá pela lei Federal 12.305/2010, chamada
de política nacional de resíduos sólidos, indicada pela sigla PNRS, e de
acordo com o inciso XVI, art.3º a PNRS, define resíduos sólidos como:
[....]todo material, substancia, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está
obrigado a proceder, nos estados sólidos ou semi-sólido
[...](BRASIL,2010, p.30).

O artigo 33 desta mesma Política Nacional de Resíduos Sólidos
define seis categorias de resíduos como perigosos, sendo que a sexta
categoria é justamente resíduos sólidos eletrônicos, seus componentes
incluindo as placas, que são tóxicas quando incineradas.
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A logística reversa também é definida pela Lei 12.305/10:
Instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos
sólidos
ao
setor
empresarial,
para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada (BRASIL, Lei 12.305/10, art 33. ).

A aplicação de logística reversa é de responsabilidade do setor
empresarial. No caso dos resíduos sólidos eletrônicos, este regulamento é
de aplicação obrigatória, conforme o texto a seguir, extraído do artigo 33 da
PNRS:
São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
[...]VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes
(BRASIL , Lei 12.305/10, art 33. ).

A política nacional de resíduo sólido (PNRS) faz distinção entre
resíduo e rejeito, com o objetivo definir os encaminhamentos para cada um
deles, sendo que rejeitos consistem em resíduos não recicláveis, e que
devem ser dispostos de forma ambientalmente adequada. A presente
dissertação vem tratar sobre resíduos sólidos eletrônicos e não sobre
rejeitos.
Ainda sobre resíduos sólidos, a PNRS explica que o resíduo sólido
eletrônico deve ser tratado na seguinte ordem de prioridade:
•

a não geração;

•

redução;

•

reutilização;

•

reciclagem;

•

tratamento final.

Deve-se observar que a reutilização vem antes da reciclagem em
ordem de prioridade. No final desta dissertação será dado um enfoque na
reutilização de placas de circuito impresso, mais especificamente na
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reutilização do material da placa mãe de computador, já desprovidos de
outros componentes eletrônicos.
O Estado de São Paulo foi o primeiro no Brasil a legislar sobre o
assunto, ainda antes da lei federal. A Política Estadual de Resíduos Sólidos
foi estabelecida pela Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006 e define
princípios e diretrizes. Esta lei foi regulamentada através do Decreto nº
54.645, de 05 de agosto de 2009, que também altera o inciso I do artigo 74
do Regulamento de Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo
Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 .
Especificamente

sobre

resíduo

eletrônico

e

tecnológico,

foi

promulgadaa Lei estadual paulista nº 13.576, em 6 de julho de 2009 que
“institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e
destinação final de resíduo tecnológico”.
Destacam-se neste documento os seguintes artigos 1º, 2º, 3º e 5º
que definem o que deve ser considerado “resíduo eletrônico” e qual a
destinação. Ela atribui a responsabilidade da destinação final para as
“empresas que produzam, comercializem ou importem produtos e
componentes eletroeletrônicos”.
Esta lei define ainda que é considerado “Resíduo tecnológico”:
Resíduo tecnológico são os aparelhos eletrodomésticos e os
equipamentos e componentes eletroeletrônicos em desuso
como geladeiras, fogões micro-ondas, televisores, celulares,
computadores, impressoras, periféricos, e todos os
equipamentos de uso doméstico, industrial, comercial ou no
setor de serviços que estejam sem uso e sujeitos à
disposição final,sendo que devem ser realizados processos
de reciclagem e aproveitamento antes da disposição final em
aterros.(ESTADO DE SÃO PAULO, Lei nº 13.576).

Em 02 de agosto de 2011 ocorreu a promulgação de mais uma
Resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a
Resolução SMA nº 038, que estipula condições e prazo aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes para “implantarem programa
de responsabilidade pós-consumo para pilhas e baterias e produtos
eletroeletrônicos, entre outros”.
O organismo internacional que coleta dados de todos os países e
estima a quantidade de resíduo sólido eletrônico é a ONU, Organização
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das Nações Unidas por meio do relatório “Global E-Waste Monitor”, e traz
os seguintes dados sobrelegislação: “Atualmente, 66% da população
mundial, vivendo em 67 países, estão cobertas por leis nacionais de gestão
do resíduo eletrônico, um aumento significativo frente aos 44% de 2014”
(ONU, 2018). Ou seja, existe uma demanda mundial crescente para que
seja dado um fim adequado ao resíduo eletrônico, de maneira que este
tema é muito relevante.
Segundo Guerin (2008, apud NATUME e SANTANA, 2011, pg. 2),
no interior dos resíduos eletrônicos se encontram “as placas de circuito
impresso, que são feitas de um material plástico chamado fenolite que,
quando incinerado, se torna tóxico”.
Segundo Greco (2015), os processos para reciclagem de uma placa
de circuito impresso podem ser mecânico-térmico de classificação e
separação,

também

pode

ser

por

pirometalurgia,

hidrometalurgia,

eletrometalurgia e biometalurgia, e ainda discorre que o tratamento
mecânico-térmico é o menos agressivo ao meio ambiente e à saúde
ocupacional, por gerar menos resíduos contaminantes e não gerar gases
tóxicos como na incineração das placas circuito impresso provenientes da
pirometalurgia.

3.1.2. O panorama sobre o volume do resíduo eletrônico no mundo, nos
países emergentes e no Brasil
A produção do resíduo eletrônico ocorre em todos os setores, seja
em residências, indústrias ou nos comércios. Com o avanço acelerado das
novas tecnologias a necessidade de atualização e obtenção de novos
aparelhos eletrônicos é imensa e intensa.
Neste contexto, eletroeletrônicos considerados obsoletos se tornam
cada vez mais presentes, sendo descartados e trocados por novos
aparelhos. Este ciclo de mudança pode gerar um grande impacto
ambiental, caso o equipamento não passe por um processo adequado
dedescarte.
Torres (2008) aponta que:
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O desenvolvimento tecnológico presenciado nas últimas três
décadas tem proporcionado incontestáveis benefícios à
sociedade, mas também resultou em efeitos indesejáveis,
pois, constantemente transforma produtos duráveis recémlançados em obsoletos, gerando de forma precoce grandes
volumes de resíduos, como resultado da velocidade da
inovação tecnológica, como estratégia competitiva
largamente utilizada pelo setor produtivo industrial. (Torres,
2008, p.60).

O avanço da tecnologia é positivo por um lado, mas, segundo Torres
(2008), há um impacto ambiental relevante, principalmente na indústria de
computadores e eletrônicos, que são um dos setores que mais consomem
recursos naturais proporcionalmente ao peso dos seus produtos, tanto na
forma de matéria-prima, como em termos de água e energia. Os impactos
ambientais gerados a partir da produção e comercialização desses
equipamentos têm sido por muito tempo tratado de forma negligente, sendo
de difícil gestão e controle, pois, a partir da transferência de posse para o
consumidor final, a responsabilidade pelo produto torna-se difusa. A
inovação tecnológica, a diversidade de produtos, a massificação do
consumo são fatores de produção exponencial de resíduos tecnológicos
(TORRES, 2008).
Rodrigues (2007) ressalta:
A geração desses resíduos na fase pós-consumo não é
menos grave que a poluição gerada no processo produtivo
de industrialização. Ao menos sobre esta etapa existem
regulamentações ambientais, baseadas no controle das
emissões industriais, enquanto que na geração difusa de
resíduos pós-consumo, não há gestão e controle necessário,
uma vez que estes equipamentos acabam sendo inseridos
em parte como resíduos domiciliares (RODRIGUES, 2007,
p. 90).

Todavia tem ocorrido uma evolução gradativa da conscientização e
das intervenções positivas para solução dos problemas ambientais,
começando pelo tratamento da poluição, passando pela melhoria nos
processos produtivos que geram a poluição “tecnologias limpas“, chegando
ao redesenho dos produtos (eco design), e ao controle da demanda que
motiva a produção desses produtos com incentivo ao consumo
ambientalmente responsável (MANZINI; VEZZOLI, 2005).
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A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do “Global EWaste Monitor”, quantifica e monitora a quantidade de resíduo eletrônico no
mundo. Com base nos seus dados foi elaborada a Figura 1, que identifica
os dez países que mais produzem resíduo eletrônico nomundo.
Figura 01 - Países que mais produzem resíduos
eletrônicos em milhões de toneladas.

Fonte:Global E-Waste Monitor(2016, apud FORBES, 2017).

Deste modo, se torna possível observar no gráfico da Figura 1 que a
China é o maior produtor de resíduo eletrônico no mundo. Este país, no
entanto, não os recicla corretamente. O acúmulo de resíduo na China é
ainda maior se forem considerados os alarmantes números de importação
do resíduo eletrônico. O país recebe 70% de todo o resíduo eletrônico
exportado no mundo, o restante é exportado para países como Índia,
Nigéria, Paquistão, Malásia, Vietnã conforme o UNEP: United Nations
Environment Programme (UNEP, 2012).
De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA, 2014), atualmente são gerados 40 milhões de
toneladas de resíduo eletrônico por ano no mundo, principalmente oriundos
de países desenvolvidos. Só a União Europeia gera anualmente de 8,3 a
9,1 milhões de toneladas. O mesmo site apresenta uma previsão sobre o
aumento mundial da quantidade de resíduo eletrônico, que pode ser visto
na Figura 2. De acordo com essa Figura há uma expectativa de aumento
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de cerca de 7,5 milhões de toneladas de resíduo eletrônico em apenas 5
anos.
Figura 2 - Estimativa da ONU por meio do Global E-waste Monitor, sobre oaumento
da quantidade de resíduo eletrônico em milhões de toneladas até 2021.
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Fonte: ONU (2018).

Os EUA é o segundo país com maior produção de resíduo eletrônico
do mundo. Em 2007, 410 mil toneladas foram recicladas e o restante foi
inadequadamente descartado, para aterros ou incineradoras (UNEP, 2012).
Nos Estados Unidos e nos países da Europa as leis são mais
severas com relação à reciclagem do resíduo sólido eletrônico. O mesmo
não ocorre em países emergentes, onde há muito pouca reciclagem de
resíduo sólido eletrônico, de modo que se pode prever um agravamento da
situação. Enquanto a média mundial da taxa de reciclagem é de cerca de
20%, no Brasil é de apenas 3 % (ONU, 2018).
Ainda de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), a maior parte do resíduo eletrônico em
seu processo de reciclagem é incinerada, liberando gases tóxicos na
atmosfera, de modo que devem ser buscadas alternativas de reciclagem a
incineração.
Segundo Augusto (2020) que estudou a pesquisa realisada pela
“Criteo”, em 2020 houve um aumento no consumo de notebooks de 169 %,
e um aumento no consumo de televisores de 191 % e a tendencia é
aumentar.
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O PNUMA já destacava em 2014 nos países emergentes o aumento
do volume do resíduo eletrônico, como pode ser visto na Figura 3, onde se
quantifica os resíduos eletrônicos especificamente de computadores em
países emergentes.
Figura 3 - Produção de resíduo eletrônico a partir de computadores nos países
emergentes em milhares de toneladas por ano.

Fonte:Adaptado pelo autor de PNUMA (2014).

Assim computadores e outros equipamentos eletrônicos são
descartados, porém, são ricos depósitos de ouro, prata, cobre, platina entre
outros materiais de valor. O estudo da ONU estima que todo o resíduo
eletrônico gerado em 2016 poderia resultar em US$ 55 bilhões em valor de
materiais reaproveitáveis e assim sendo, também, reduzir a contaminação
do meio ambiente (PNUMA 2014).
Considerando apenas a resíduo oriundo de computadores, os EUA
estão em primeiro lugar na sua geração, com uma produção de 474 mil
toneladas e a China em torno de 300 mil toneladas. Segue o Brasil que, em
2005, gerou 97 mil toneladas. Na América Latina, o Brasil ocupa a primeira
posição como produtor de resíduo de informática (PNUMA, 2014).
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Ainda segundo o estudo do Global E-Waste Monitor da ONU, o
Brasil é o maior produtor de resíduo eletrônico da América Latina e o 6º
maior do mundo. Anualmente, o país produz 1,5 milhão de tonelada de
resíduo eletrônico, e apenas 45 mil de todo esse montante tem um
descarte adequado, conforme a Figura 4, elaborada para mostrar
graficamente a discrepância entre o total gerado e o reaproveitado.
Figura 4 - Quantidade de resíduo eletrônico produzido no Brasil em contraposição com
resíduo corretamente reciclado em 2017.
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Fonte: Global E Waste Monitor (2017).

Ou seja, observando a Figura 4, pode-se dizer que a reciclagem de
resíduo eletrônico no Brasil pode ser considerada insignificante perante o
total de resíduo produzido e todo reaproveitamento possível seria uma
contribuição na melhoria dessa relação.
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3.2.

A obsolescência programada reduzindo a vida útil para estimular o
aumento no consumo de produtos eletrônicos
Nos dias atuais, a obsolescência programada dos produtos é um

fato. Bauman (2008 apud Lima, 2018, p.6) ressalta que:
Afinal de contas, nos mercados de consumidoresmercadorias, a necessidade de substituir objetos de
consumo defasados está inscrita no design dos produtos e
nas campanhas publicitárias calculadas para o crescimento
constante das vendas. A curta expectativa de vida de um
produto na prática e na utilidade proclamada está incluída na
estratégia de marketing e no cálculo de lucros: tende a ser
preconcebida, prescrita nas práticas dos consumidores
mediante a apoteose das novas ofertas (de hoje) e a
difamação das antigas (deontem). Bauman (2008 apud
Lima, 2018, p.6).

A estratégia da obsolescência programada é baseada na grande
rotatividade de produção, provocada por um aumento no ritmo da demanda
por novos produtos: consome-se cada vez mais e cada vez mais rápido. A
atual mentalidade de consumo (“comprar, descartar e comprar novamente”)
e modelo de produção (baseado na obsolescência programada, “criado
para ir para o lixo”) é incompatível com as metas dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, revelando
que,

conseqüentemente,

são

insustentáveis.

Os

Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada
durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos a serem
atingidos até 2030 (ODS, 2021).
A obsolescência de qualidade, mais conhecida como obsolescência
programada ou planejada será abordada neste estudo. Trata-se de uma
estratégia na qual desde o desenvolvimento de um produto a indústria já
programa e planeja o fim antecipado de sua vida útil, seja pelo desgaste de
suas peças ou pela evolução tecnológica que torna obrigatória a compra de
um modelo atualizado.
Na sociedade do consumo o papel do consumidor se resume a pedir
crédito para comprar objetos que não precisa, pois essa sociedade está
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dominada por uma lógica de crescimento, que não está para satisfazer as
necessidades, mas sim crescer por crescer (LATOUCHE, 2012).
De acordo com Latouche (2012) que cita o documentário francês /
espanhol “Comprar, Tirar, Comprar” de 2010, sob adireção de Cosima
Dannoritzer, o documentário discorre sobre a história da obsolescência
programada, e alerta que registros históricos apontam que a obsolescência
programada começou a ser utilizada pela indústria no início dos anos 20 do
século passado.
Neste sentido, Bauman (2008, p.31) reflete:
Entre as maneiras com que o consumidor enfrenta a
insatisfação, a principal é descartar os objetos que a
causam. A sociedade de consumidores desvaloriza a
durabilidade, igualando "velho" a "defasado", impróprio para
continuar sendo utilizado e destinado à lata de lixo. É pela
alta taxa de desperdício, e pela decrescente distância
temporal entre o brotar e o murchar do desejo, que o
fetichismo da subjetividade se mantém vivo e digno de
crédito, apesar de interminável série de desapontamentos
que ele causa. A sociedade de consumidores é impensável
sem uma florescente indústria de remoção do lixo. Não se
espera dos consumidores que jurem lealdade aos objetos
que obtêm com a intenção de consumir. Bauman (2008,
p.31).

O problema é que justamente todo esse consumismo está gerando
toneladas de resíduo eletrônico, que são incinerados o que afeta o meio
ambiente severamente.
Slade, autor da obra "Feito para quebrar", de 2007, fala sobre a
conduta dos projetistas envolvidos no projeto de produtos feitos com baixa
resistência. Os engenheiros mais antigos tinham a intenção de projetar
produtos com alta durabilidade, todavia os projetistas e engenheiros novos,
não pensam na durabilidade do produto o desenvolvem para durar menos
de propósito.
Projeto e design de produto são as questões centrais na
obsolescência programada, no projeto o designer deve fazer o produto
para durar mais, para ter peças de reposição, e não para durar menos.
Para Papanek (2014),
O designer deve ter, entre outras aptidões, a capacidade de
investigar, organizar, inovar, descobrir soluções para os
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problemas recém-surgidos e prever as conseqüências
ambientais, ecológicas, econômicas e políticas provocadas
pelo design. Nesse sentido, o projeto do produto deve prever
todas as etapas do seu ciclo de vida levando em
consideração o contexto atual de esgotamento de recursos
naturais e alta geração de resíduo. Papanek (2014, p 10).

Ainda considerando o que Papanek expôe,se as etapas iniciais do
projeto de um produto selecionar os materiais considerando o fim da vida do
produto e a forma de como será realizaa a sua reciclagem já no projeto
inicial do produto, será mais fácil cumprir as obrigações apontadas na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresentadas durante este estudo
(PAPANEK, 2014).
Voltando para a questão do aumento do consumo, há também a
situação de não serem os produtos que quebram, mas sim o mercado faz o
consumidor querer um produto novo mesmo com o antigo funcionando
(WHITELEY, 1993).
Para Lima et. al. (2018), uma análise do mercado de produtos
eletroeletrônicos de consumo, como os da linha de produtos digitais de
computação, mostra claramentea rapidez no lançamento de novos
produtos, criando necessidades até então inexistentes e de alguma forma
influenciando o consumidor, que passou a ter uma nova relação de
desapego com os produtos que adquire e agora descarta antes do fim de
suas vidas úteis, mesmo estando em perfeitas condições de uso e
cumprido integralmente todas as funções originais.
Estes produtos são substituídos por novos modelos em função de
características mais avançadas, de design inovador, de menor consumo de
bateria e maior autonomia, de maiores velocidades de processamento, de
maiores capacidades de memória, de menores dimensões e peso, etc., que
são trocados por novos modelos mesmo que não exista a real necessidade
da troca, mesmo que estas novas características acrescentem muito pouco
à utilização que se faz dos equipamentos, (LIMA et. al, 2018).
Segundo Prado (2012), Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC) é o pavimento da sociedade moderna do século XXI. A
funcionalidade do ambiente humano está, em parte, baseada em
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dispositivos (elétricos e eletrônicos) cujas características permitem
interações sociais pessoais e/ou de negócios, local ou globalmente.
A TIC é a raiz da revolução tecnológica, ou revolução das novas
mídias ou da Sociedade da Informação. Esta revolução trouxe mudanças
significativas para a cultura humana, mudando a maneira como os
indivíduos vivem com eles mesmos e com os outros, e como interagem em
sociedade (LIMA et. al, 2018).
São vários os autores que mencionam o termo ‘obsolescência
programada ou planejada’ (SLADE, 2007; COOPER, 2004), como uma
ação deliberada da indústria que, ao reduzir o tempo de vida útil dos bens
que produz, provoca a crescente produção de resíduos de produtos pósconsumo pertencentes à categoria dos bens duráveis, onde se destacam
os eletroeletrônicos.
Quando

se

analisam

produtos

de

aplicação

industrial

em

comparação aos produtos de consumo, embora com ciclos de vida
maiores, a substituição dos equipamentos também ocorre majoritariamente
pela inovação, que leva fatalmente à descontinuação de equipamentos e
tecnologias (LIMA et. al., 2018).
Costa et. al. (2010) em um estudo sobre o descarte de
equipamentos eletrônicos em uma empresa de telecomunicações, mostram
que o período de declínio de uma tecnologia traz muitos problemas de
operação, tendo identificado os cinco principais: falta de sobressalentes;
alto custo de reparo devido à escassez de mão de obra especializada; alto
índice de falhas, que em redes interligadas aumenta com o crescimento da
diferença do estágio de desenvolvimento das tecnologias; longos períodos
de indisponibilidade em função da dificuldade de repor os componentes e
de providenciar o reparo e a sobrevalorização dos componentes à medida
que se tornam escassos.
O consumo entendido como um ato de “adquirir e utilizar bens e
serviços para atender às necessidades” Leonard (2011, p. 129) sempre
esteve presente na história humana. Entretanto, a forma de consumo
alterou-se com o decorrer do tempo. A ruptura ocorreu quando o consumo
se transformou em consumismo, a alteração se deu na motivação do
consumidor, aquilo que o leva a comprar (BAUMAN 2001, p.37).
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O Autor Zygmunt Bauman desenvolveu o conceito de modernidade
líquida e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais,
econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os
líquidos; desta forma se estabelece um paralelo, também com o desapego
aos bens: compra-se algo e logo este é substituido por outro novo com
facilidade.
Rodrigues (2012), estudando os motivos que levam ao fim de vida
útil de um produto, agrupou e sintetizou diferentes tipos de obsolescência:
•

obsolescência técnica ou tecnológica: relacionada a
atributos determinados pelos fabricantes no âmbito do projeto
dos produtos e fabricação de componentes, correspondentes
às seguintes estratégias: projeto considerando a redução da
durabilidade;

Inviabilidade

da

manutenção,

Inovações

tecnológicas profundas;
•

obsolescência psicológica: associada adicionalmente, à
utilização de estratégias de marketing. Correspondem a
inovações que não alteram substancialmente a funcionalidade
dos produtos.

Já para Stohrer e Pieniz (2015) a diminuição da vida útil dos
eletrônicos e o aumento no consumo de equipamentos eletrônicos é
produto da constante inovação tecnológica, além de produtos melhores e
mais baratos, mas mesmo sendo produtos melhores, resultam no aumento
do chamado lixo eletrônico ou resíduo eletrônico como será demonstrado
nos dados a seguir.
Dados de 2012 divulgados pela Associação Brasileira da Indústria
Eletroeletrônica (ABINEE), somente no Brasil, já são mais de 61 milhões de
unidades de telefones celulares vendidos anualmente.
O relatório da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
aponta mais de 130 celulares para cada 100 habitantes no ano de 2013,
sendo mais de 270 milhões de linhas de telefonia móvelativas.
A Figura 5, elaborada a partir dos dados de Gartner (2014),
apresenta a evolução do consumo mundial de telefones celulares: em 2013
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foram vendidos 968 milhões de smartphones ao redor do mundo, um
aumento de 42,3% em relação ao ano anterior.
Figura 5 - Aumento da venda de Smartphones para 968 milhões de
unidades entre 2012 e 2013, no mundo.

Fonte: Gartner (2014).

Apenas nos Estados Unidos, segundo a Environmental Protection
Agency – EPA (2014), em 2011 foram vendidos 95 milhões de
smartphones.
Ainda segundo a EPA, em 2010 os Estados Unidos descartaram
51,9 milhões de unidades de computadores e 35,8 milhões de monitores.
Somados, computadores e monitores, totalizaram mais de 1 milhão de
toneladas de resíduo eletrônico. (EPA, 2014).
Segundo a ABINEE, (2018) uma pesquisa apontou no Brasil uma
quantidade de 118 milhões de computadores em 2013, o equivalente a 03
computadores para cada 05 habitantes. Essa relação em 2017 foi de 01
computador para cada habitante, isto é, 200 milhões de computadores, o
montante de computadores neste período é mostrado na Figura 6.
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Figura 6–Variação da base instalada de computadores entre 2013 e 2017.

Fonte: ABINEE (2018).

O Brasil possuía em 2005 a maior taxa de descarte de eletrônicos
entre os países emergentes considerados, com uma produção de 0,5 Kg
por ano por pessoa, considerando uma vida média de 5 anos (UNITED
NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2009).Os dados de 2012, que
incluem desktops, computadores, tablets, aponta um aumento para 2,6
quilos de resíduos eletroeletrônicos por ano por habitante no Brasil, um
número cinco vezes maior que o estimado em 2005 pela UNEP. O
diagnóstico do Plano Nacional foi elaborado por meio de pesquisas em
diversas fontes oficiais, como a ABINEE e o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Um dos motivos relacionados aos altos números de venda e
descarte de computadores e celulares é a diminuição da vida útil destes
produtos. (ABINEE, 2018).
Segundo o GREENPEACE (2014) é de se considerar que a vida útil
média dos computadores nos países desenvolvidos caiu de 06 para
apenas 02 anos entre 2000 e 2005. Este dado confirma que o ritmo
acelerado da inovação junto com obsolescência programada diminui a vida
util dos computadores .Pode-se constatar que o mesmo serve para os
celulares, cuja vida útil média diminuiu de dois para um ano entre 2012 e
2014 (GREENPEACE, 2014).
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3.3.

O conceito de sustentabilidade e a relação com alongar ciclo de vida
do produto e a reciclagem

O questionamento sobre os antigos métodos de produção
associado à necessidade de redução dos danos ao meio ambiente em
função do ciclo de vida dos produtos conduziu à elaboração de novas
estratégias de produção e consumo ambientalmente corretos. Essa foi a
origem do conceito de sustentabilidade (WWF,BRASIL,2019) .
No inicio na década de 1980, o termo Desenvolvimento Sustentável
emergiu da relação entre preservação do planeta e atendimento das
necessidades humanas. A definição de desenvolvimento sutentavel está no
Relatório Brundtland, que ganhou o nome da primeira-ministra da Noruega,
Gro Harlem Brundtland, que chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, para estudar o assunto. O documento final
desses estudos chamou-se Nosso Futuro Comum, também conhecido,
como já mencionado de Relatório Brundtland. Apresentado em 1987,
propõe o desenvolvimento sustentável, visando atender às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às suas necessidades. (WCED, 1987).
Este conceito foi confirmado em 1992, quando a Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento concluiu sobre a
insustentabilidade do modelo de produção e consumo da civilização
vigente à época. Nasce então o conceito de produção sustentável, que
deveria dar conta da questão produção para que os bens e serviços
fossem criados usando processos e sistemas que pudessem trazer
qualidade

de

vida

e

não

comprometer

a

sobrevivência

das

geraçõesfuturas.
Muitos autores divergem desta definição, o que tem gerado
discussões consistentes na literatura, pois alegam que a sustentabilidade
não deve apenas se concentrar a não esgotar os recursos para o futuro
como também para o presente, deve abordar o ciclo de vida do produto
(que aborda a reciclagem) e também a questão sócioambiental (CIEGIS et
al., 2009).
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Para Elkington (1994), desenvolvedor do conceito “Triple Bottom
Line”, a sustentabilidade é o equilíbrio entre os três fatores: ambiental,
econômico e social. A concepção de que as organizações e empresas
devem contribuir de forma progressiva com a sustentabilidade surge do
reconhecimento de que os negócios nesesitam de mercados estáveis, e
que

devem

gerenciamento

possuir

habilidades

necessário

para

tecnológicas,
possibilitar

a

financeiras
transição

e

de

rumo

ao

desenvolvimento sustentável (ELKINGTON, 2001).
Para Barter e Russell (2012), o significado de desenvolvimento
sustentável não é apenas uma questão de salvar a natureza, mas à
implementação de novas estratégias de produção, pensando no ciclo de
vida do produto agregando, assim, novos recursos para permitir o
crescimento econômico e a prosperidade compartilhada por todos.
A disseminação da sustentabilidade fez com que uma grande
parcela da classe consumidora passasse a optar por produtos e serviços
ambiental e socialmente corretos, produtos que se enquadram no conceito
de sustentabilidade (DIAS, 2011).
Ainda relata Dias (2011) sobre a reciclagem:
A reciclagem é uma etapa importante na sustentabilidade
pois além de preservar o meio ambiente da poluição, ela
coloca a matéria prima utilizada em um equipamento de
volta no ciclo de vida do produto, pois a matéria prima volta
a ser reutilizada em outro produto. Estes produtos
receberam, ao longo do tempo, diversas denominações,
como produto ecológico e “produto verde”, entre outras
(DIAS, 2011, p. 10).

Para responder aos anseios dessa mesma população, os governos
têm alterado suas legislações. As legislações e leis ambientais existentes
ou em discussão tem o seu foco voltado de modo a conduzir as empresas
na direção de adotarem estes produtos.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) surgiu em 2003 o
processo de Marrakesh, assim chamado por ter resultado de importante
reunião na cidade do Marrocos. Foi concebido para dar aplicabilidade e
expressão concreta ao conceito de Produção e Consumo Sustentáveis
(PCS).
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Aqui o mais importante é, em termos do Processo de Marrakesh, a
"produção

sustentável",

que

pode

ser

entendida

como sendo

a

incorporação ao longo de todo o ciclo de vida de produtos e serviços, das
melhores alternativas possíveis para minimizar impactos ambientais e
sociais. Acredita-se que esta abordagem reduz, prevenindo mais do que
mitigando, impactos ambientais e minimiza riscos à saúde humana,
gerando efeitos econômicos e sociais positivos (BRASIL, MMA, 2020).
Vista numa perspectiva mundial, a produção sustentável deve
incorporar a noção de limites na oferta de recursos naturais e na
capacidade do meio ambiente para absorver os impactos da ação humana.
Uma produção sustentável será necessariamente menos intensiva em
emissões de gases do efeito estufa e em energia e demais recursos. Uma
produção sustentável pensa o ciclo completo dos produtos –“ do berço ao
berço”, procurando alongar a vida útil dos produtos e reaproveitar e
reutilizar ao máximo possível os insumos da reciclagem em novas cadeias
produtivas (BRASIL,MMA, 2020). Assim desta forma o ciclo de vida
considera

um

produto

desde

sua matéria

prima,

beneficiamento,

manufatura, embalagem, transporte, distribuição, uso e disposição e reuso
ou reciclagem total ou parcial dos componentes presentes no produto.
Antes do conceito de ciclo de vida os materiais costumavam ser
descartados, muitas vezes sem preocupações ambientais.
O ciclo de vida do produto está representado na Figura 7. Ele
considera o que é necessário se abordar uma visão ecológica sobre a
produção, uso e descarte de materiais de modo a não agredir, ou pelo
menos reduzir essa agressão ao meio ambiente, criando um ciclo no qual
se pode realizar uma avaliação ambiental.
Neste sentido a análise do ciclo de vida permite identificar e corrigir
rotas de produção de um produto para diminuir seu impacto ambiental na
sociedade, atuando em todas as etapas do ciclo de vida incluindo a
reutilização e a reciclagem (GARTNER, 2014).
A sociedade como um todo tem mudado o paradigma de produção,
que implica na otimização dos valores e benefícios associados aos vários
aspectos do ciclo de vida de um produto, compreendido da sua concepção
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até a escolhada estratégia de fim de vida, com o objetivo de reduzir os
impactos ambientais. (BRASIL, MMA, 2020).
Figura 7 - Ciclo de vida do produto.

Fonte: Gartner (2014).

Assim,

uma

importante

oportunidade,

com

desdobramentos

econômicos, ambientais e sociais, é a possibilidade de recuperação dos
produtos, partes, componentes ou materiais no fim da fase de uso (Nielsen
e Wenzel, 2002).
É de se reparar que o ítem 6 do ciclo de vida do produto (figura, 7),
é justamente a reciclagem, e no passo seguinte, o material vira materia
prima e está novamente no ciclo da cadeia de produção. Mantendo assim a
reciclagem o material volta a ser matéria prima novamente, mantendo um
ciclo benéfico ao meio ambiente, porém, é claro que não se pode reciclar
cem por cento dos materiais, pois sempre há uma perda, Mas a reciclagem
deve ser adotada em maior escala do que é adotada atualmente para que
tenha o maior alcance possível.
A pesquisa exeprimental do presente trabalho atua justamente no
ciclo de vida do produto, transformando placas de circuito impresso
consideradas sucata eletrônica no fim de ciclo, em materia prima
novamente, reutilizadas para fazer um novo produto, dando início a um
novo ciclo.
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3.4.

O tratamento adequado dos resíduos eletrônicos
A comunidade europeia deu um grande passo na direção da

proteção ambiental ao publicar, em 2003, as diretivas sobre o tratamento
do resíduo elétrico e eletrônico o (Waste Electrical and Electronic
Equipment- WEEE 2002/96/EC).
A diretiva WEEE define metas para a separação do resíduo
eletroeletrônico, bem como padrões de tratamento e metas de reciclagem e
recuperação de equipamentos de uma grande variedade de categorias de
equipamentos eletrônicos. Essa política ambiental busca preservar,
proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente, proteger a saúde
humana e utilizar de forma prudente e racional os recursos naturais.
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos classifica o
resíduo eletrônico como resíduo sólido especial e reverso, isto é, o material
eletroeletrônico descartado deverá passar por um programa de logística
reversa do fabricante e depois por um procedimento diferenciado de
manejo e disposição final. Salientando que o resíduo eletrônico já era
classificado como perigoso na NBR 10004/04 (ABNT, 2004).
A implementação prática das estratégias de fim de vida dos resíduos
eletroeletrônicos é o grande entrave do avanço dessas leis, pois não há um
processo, seja do ponto de vista ambiental ou econômico, viável de ser
aplicado em larga escala.
Assim, o tratamento do resíduo eletrônico tem se mostrado como um
dos grandes desafios da sociedade na atualidade, não só pelo volume a se
processar,

mas

pela

diversidade

de

equipamentos,

produtos

e

componentes.
A

diversidade

de

componentes

sólidos

eletrônicos

reflete

diretamente numa ampla gama de elementos e substâncias encontradas
em seus constituintes, notadamente na “Placa de Circuito Impresso”(PCI),
um dos objetivos de trabalho na presente dissertação.
Deste modo, embora isso torne o processo de tratamento das PCI’s
complicado, a presença de metais base e metais preciosos, bem como de
substâncias poluentes, torna estimulante a busca de meios de recuperação
da matéria-prima e de meios de evitar a disposição inadequada deste
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resíduo. No intuito de contribuir com o processo de reciclagem de resíduos
eletroeletrônicos, em especial as PCI’s, a dissertação ora defendida
apresenta um novo método de desmontagem de placas de circuito
impresso e reutilização daplaca.
Para Nielsen e Wenzel (2002) Uma estratégia de fim de vida
consiste na recuperação do produto com vistas à recuperar valores, tanto
econômicos como ambientais, além de conseguir diminuir a quantidade de
resíduos e suas áreas de disposição final.
Os seguintes materiais são encontrados nos resíduos eletrônicos
(Ribeiro, 2013):

3.5.

•

Ferro 35% e 40%

•

Cobre 17%

•

Estanho 2% e 3%

•

Alumínio 7%

•

Zinco 4% e 5%

•

Ouro 200 e 300 gramas

•

Prata 300 e 1.000 gramas

•

Platina Entre 30 e 70 gramas

•

Fibra Plástica fenolite fibra de vidro 7%

•

Papel e embalagens 5%

•

Resíduos não recicláveis Entre 3% e 5%
A base da placa de circuito impresso

Trata-se de uma placa na qual os componentes eletroeletrônicos são
montados. A placa é a estrutura para montagem e fixação dos
componentes (MEHL, 2013).
A invenção do circuito impresso é creditada ao engenheiro austríaco
Paul Eisler (1907- 1995), que no ano de 1936 patenteou um método para
corroer uma camada de cobre depositada sobre uma superfície ou
substrato isolante. Existe também registro de uma patente norte-americana
de 1925, em nome de Charles Ducas, que propunha depositar uma tinta
condutiva sobre um substrato isolante, que deu origem à expressão
“Circuito Impresso” (MEHL, 2013).
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No entanto, a primeira vez que os circuitos impressos foram usados
de uma forma mais ampla foi por volta de 1943, quando foram empregados
em equipamentos de rádio para uso militar, onde era essencial que o
circuito funcionasse em situações extremamente adversas.
Após a Segunda Guerra Mundial os circuitos impressos foram
usados em outras aplicações e, com o advento dos transistores, tornou-se
a forma mais comum de construção de circuitos transistorizados.
Ainda Mehl, (2013) discorre sobre o circuito impresso
Atualmente, placas de circuitos impressos (PCIs) são
amplamente empregados em todos os tipos de
equipamentos eletrônicos, principalmente quando se
empregam em sua construção circuitos integrados. (MEHL,
2013, p. 39).

O material inicialmente usado na fabricação de placas de circuito
impresso foi uma chapa conhecida pelo nome comercial de um fabricante
de chapas isolantes, o fenolite. As chapas de fenolite (ver Figura 8) são
feitas com a mistura de uma resina fenólica com certa quantidade de papel
picado ou serragem de madeira (carga), responsável pela coloração da
placa (MEHL, 2013).
Figura 8 - Placas de Fenolite

Fonte: Gartner (2014).
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O fenolite é obtido pela aplicação de calor e pressão em camadas de
celulose impregnadas com resinas sintéticas (fenólicas). Ocorre então uma
reação química de polimerização, aglomerando as camadas em uma
massa sólida e compacta, originando um produto termofixo, ou seja, um
material que após conformação torna-se permanentemente rígido, não
podendo posteriormente ser termoformado (VICK, 2013).
Foi desenvolvida também a placa de fibra de vidro (vide Figura 9),
feita de resina epóxi e que possui internamente uma fina manta de tecido
de fibras de vidro.
De acordo com Cavalcanti (2002), a placa de fenolite é identificada
ainda como FR-2 e as de fibra de vidro como FR-4.A sigla FR vem da
expressão em inglês “flame resitant”, isto é, resistente ao fogo. Existem
outros tipos de placas, que empregam materiais como o teflon (®Du Pont),
o poliéster e o MCPCB para aplicações específicas e que não serão
detalhadas nesta dissertação. As espessuras da placa isolante e da folha
de cobre dependem da aplicação a que se destina a PCI. A placa isolante
apresenta espessura típica de 1,6 mm, porém, há modelos de 0,8 mm à
2,4mm.
Figura 9 –Placa de fibra de vidro

Fonte: Gartner (2014).

As placas de circuito impresso classificam-se quanto ao número de
faces:
•

face simples, que possui cobre em apenas uma face;
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•

dupla face, ambas as faces da placa possui cobre; e

•

multi-camadas ou multi-layer, técnica em que duas ou mais
placas do tipo dupla face são prensadas de modo a formar
um único laminado com faces internas (CAVALCANTI, 2002).

Os contatos elétricos entre as trilhas e os componentes são
estabelecidos por meio da solda, geralmente na forma de uma liga à base
de estanho (Sn). O estanho é utilizado, pois, quando na forma líquida,
adere facilmente às superfícies metálicas.
No caso do uso em equipamentos eletrônicos, a liga de estanho é
classificada como metal de enchimento de soldagem branca. O estanho é o
elemento que devido à sua característica de fluidez e maleabilidade, facilita
a junção entre componente e placa. O estanho puro apresenta ponto de
fusão de 183 °C, baixa resistência mecânica e elevada ductilidade.
São exatamente estas placas que serão reaproveitadas no objeto de
estudo deste trabalho.
3.6.

Processos de reciclagem de placas

3.6.1. Reciclagem por meio da Pirometalurgia:
A pirometalurgia é um processo de separação de metais dos demais
materiais após a queima e apresenta um elevado consumo de energia,
desta forma o processamento pirometalúrgico segundo Cui e Zhang (2008),
se tornou o principal método para a reciclagem circuitos eletrônicos, sendo
considerada por Park e Fray (2009) a tecnologia mais tradicional para a
recuperação de metais não ferrosos e metais preciosos de resíduos de
equipamentos eletrônicos.
Entre os processos pirometalúrgicos estão: a pirólise, a incineração,
a fundição em forno de arco elétrico ou em alto-forno, a escorificarão e a
sinterização. Nestes processos, os resíduos triturados são queimados, num
forno ou num banho de fusão, removendo os materiais poliméricos.
Segundo Hoffmann (1992), o processamento pirometalúrgico
convencional forma escória impura, não possibilitando o reaproveitamento
pleno dos metais.
Ainda conforme Sum (1991):
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A fusão de um concentrado de metal bruto pode produzir
ligas metálicas impuras. Essas ligas podem então ser
refinadas eletroliticamente ou pirometalurgicamente. Cabe
salientar que, neste caso, a energia térmica desprendida
destes materiais não é recuperada. (SUM, 1991, p.30).

Para Sum (1991), a incineração é a maneira mais comum de se
desfazer dos materiais poliméricos e outros materiais orgânicos presentes
nos concentrados de metais. Os óxidos metálicos e os óxidos refratários
formam uma fase de escória e os metais de interesse podem ser
recuperados, mas há uma perda.
Os processos pirometalúrgicos são os mais utilizados pelas
indústrias de reciclagem para a recuperação de metais preciosos, devido,
principalmente, a algumas vantagens apresentadas pelo processo como:
aceitar qualquer tipo de sucata eletrônica, não requerer um pré-tratamento
e ter poucas etapas (VEIT, 2005).
Diversos trabalhos estudam a pirólise como processo de reciclagem
de placas circuito onde a incineração não é o melhor método para o
tratamento de materiais como os presentes nas placas de circuito
impresso, pois elas contem materiais inorgânicos, como, por exemplo, a
fibra de vidro, que podem reduzir a eficiência energética da queima.
Assim, os principais problemas relacionados aos processamentos
pirometalúrgicos de sucatas eletrônicas são as emissões gasosas, que,
quando não controladas, podem gerar graves problemas ao meio ambiente
e a saúde, devido à formação de dioxinas e furanos provenientes de
polímeros e outros materiais isolantes. Assim, essas instalações requerem
filtros para impedir a liberação de dioxinas na atmosfera, decorrentes da
queima dos retardadores de chama presentes nas resinas (OLIVEIRA,
2010).
A pirólise a vácuo apresenta algumas vantagens sobre os outros
métodos de pirólise, como por exemplo, o curto tempo de residência de
vapores orgânicos no reator e a baixa temperatura de decomposição, o que
reduz a ocorrência e intensidade de reações secundárias.
Zhouet et al. (2010), realizaram testes em processos de pirólise a
vácuo e separação centrífuga na reciclagem de resíduos de placas de
circuito eletrônico. As placas de circuito eletrônico foram pirolisadas a
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vácuo, na temperatura de 600°C, por 30 minutos e, em seguida, o material
obtido foi aquecido até liquefazer a solda. A solda liquefeita foi separada
dos outros resíduos por meio da centrífuga. Deste modo foram separados o
óleo de pirólise, os gases e os resíduos sólidos (metais e fibra de vidro).
A zona de oxidação agitada converte as impurezas (incluindo ferro,
chumbo e zinco) em óxidos que se fixam numa escória à base de sílica.
Esta escória é arrefecida e moída para recuperar mais metais antes do
descarte.
Kasper (2011), que investigou o trabalho de De Marco et al. (2008)
constatou que eles verificarm a pirólise de equipamentos eletrônicos em
atmosfera de hidrogênio, em autoclave, a uma temperatura de 500°C por
30 minutos. Na pirólise de aparelhos de telefones celulares inteiros os
autores obtiveram aproximadamente 30% de sólidos contendo vários
metais. Como vantagem a pirólise aceita a sucata eletrônica sem o seu
desmonte ou pré-tratamento. Como desvantagens podem ser citadas: a
possibilidade da geração de emissões gasosas tóxicas quando não gerida
corretamente, a perda de metais por volatilização, a geração de grande
quantidade de escória devido à presença de componentes como vidros e
cerâmicas (o que pode causar um aumento na perda de metais nobres), a
baixa taxa de recuperação de alguns metais (ex. Sn e Pb) e a
impossibilidade de recuperaçãode outros metais (ex. Al e Zn) (KASPER,
2011) .
Os materiais plásticos presentes nos equipamentos eletrônicos
contêm compostos halogenados como TBBA (bisfenol-tetra bromo-A), PBB
(bifenil poli bromado) e PBDE (éteres difenílicos poli bromados), os quais
exercem a função de retardadores de chama. Estas substâncias durante a
combustão produzem dibenzo-p-dioxinas e dibenzo-furanos, que são
substancias

tóxicas

(TSYDENOVA;

BENGTSSON,

2011;

MENAD;

BJORKMAN; ALLAIN, 1998; UNITED NATIONS UNIVERSITY, 2009;
SEPULVEDA et al., 2010; OCONNELL et al., 2004, p.15).
Pela informação acima, pode-se refletir que a pirólise não é
recomendável para a saúde e o meio ambiente conforme (OLIVEIRA,
2010).
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3.6.2. Reciclagem por meio da Hidrometalurgia
Kasper (2011) registra que o processo hidrometalúrgico consiste na
separação de metais onde a etapa principal envolve reações de dissolução
do material em soluções lixiviantes, ácidas ou alcalinas. Assim os
processamentos hidrometalúrgicos são processos que envolvem a
interface líquido/sólido. Em geral, ocorre a lixiviação da sucata pelo agente
lixiviante, que pode ser ácido ou alcalino com a conseqüente dissolução
dos metais (OLIVEIRA, 2010).
Luz et al. (2004) afirmam que pode ser utilizada uma combinação de
agentes lixiviantes, de modo a se obter uma lixiviação seletiva dos
materiais de interesse. São inúmeras as técnicas hidrometalúrgicas que
podem ser utilizadas.
Na Figura 10 apresenta-se um fluxograma com as técnicas de
hidrometalurgia que podem ser aplicadas tratamento de resíduos
eletroeletrônicos. Os fatores físicos e químicos que influenciam na
lixiviação são apresentados na Figura 11.
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Figura 10 - Fluxograma de técnicas hidrometalúrgicas para tratamento de REEE
(resíduos eletroeletrônicos).

Fonte: (adaptado de Pant et. al., 2012).
Figura 11 - Fatores físicos e químicos que influenciam na lixiviação.

Fonte:(adaptado de OLIVEIRA,2012).
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A lixiviação, que é um processo de extração sólido/líquido, está
baseada no princípio da solubilização de componentes presentes no sólido
através do contato com um agente lixiviante (OLIVEIRA, 2012).
Dentre os agentes de lixiviação utilizados no processo de reciclagem
de PCIs os ácidos são os mais utilizados e sua concentração depende de
qual metal deseja-se solubilizar. Em geral os metais básicos são
solubilizados em meios ácidos não muito concentrados, meio no qual não
ocorre a dissolução dos metais nobres (OLIVEIRA,2012).
Como vantagem os metais se dissolvem, total ou parcialmente, na
presença destes ácidos (como o níquel, o alumínio, o estanho, o chumbo e
a prata).
Como desvantagem, alguns metais apresentam baixa solubilidade
em determinados meios, por exemplo, a prata em meio de ácido nítrico.

3.6.3. Reciclagem por meio da Eletrometalurgia
O processamento eletrometalúrgico é uma operação de refinamento
para se obter o metal puro ao final da reciclagem. A partir de eletrólitos
aquosos ou sais fundidos é implementado o processo eletroquímico (VEIT,
2005).
Diferentes

metais

podem

ser

recuperados

utilizando

a

eletrometalurgia, a recuperação do cobre empregando processamento
mecânico seguido de um processo eletroquímico.Assim, a eletrometalurgia
ou processamento eletrometalúrgico possui uma alta gama de aplicações
que variam da microeletrônica à recuperação de metais e revestimentos.
Atualmente, a maior parte do cobre, do ouro, do níquel e do zinco é
processada, recuperada, ou refinada por eletrometalurgia.
De acordo com Oliveira (2010),a eletro-obtenção consiste na
eletrólise (com ânodo insolúvel, inerte) de uma solução aquosa de um sal
de metal (sulfato, cloreto, etc), obtida por extração do solvente ou lixiviação
do minério ou concentrado.
Segundo Veit (2005):
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Existem diversos estudos baseados em técnicas
eletroquímicas com o objetivo de recuperar metais dos mais
variados tipos de resíduos. A maioria dos processamentos
eletrometalúrgicos associados com a reciclagem de sucatas
eletrônicas são passos de refino para recuperar no fim o
metal puro. (VEIT, 2005, p. 09)

Sum (1991) comenta que, se os metais forem concentrados através
de hidrometalurgia, que permite eletrodepositar diretamente das soluções
aquosas sobre o cátodoa partir de uma solução de sulfato contendo cobre
e níquel, pode-se eletrodepositar o cobre metálico, deixando o níquel em
solução. Ele discorre sobre a recuperação de metais preciosos, citando as
seguintes vantagens dos processos eletrometalúrgicos:
•

O concentrado de metais preciosos a partir da eletrólise
representa 95% – 97% do metal encontrado na sucata;

•

A quantidade de metais preciosos no lodo anódino depois de
fundição e de eletrólise como etapa de refino é muito baixo;

•

É aplicável em todos os tipos de sucatas que contenham uma
camada superficial de metais preciosos sobre um substrato de
metal base;

•

Todos

os

metais

preciosos

podem

ser

dissolvidos

simultaneamente ou seletivamente (se necessário), e o substrato
a base de cobre permanece inalterado;
•

Porém para isso, o processo necessita que a sucata seja préclassificada, o que pode ser considerado uma desvantagem.

É possível verificar pelas informações apresentadas que a
eletrometalurgia é um processo final, pois antes é preciso que a sucata
seja desmontada separada e classificada. Nesta dissertação justamente
será apresentado um processo simples porém inovador que separa a placa
de circuito impresso dos outros componentes soldados na placa fenólica
por

processo

termomecânico;a

placa

é

reutilizada,

e

os

outros

componentes já separados e classificados vão então para o processo de
eletrometalurgia.

Desse

modo,

pode-se

verificar

que

termomecânico e o eletro- metalúrgico se complementam.

o

processo
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3.6.4. Reciclagem por meio da Biometalurgia
Segundo Oliveira (2012) a biometalurgia é uma técnica que utiliza
interações entre os micro-organismos e minerais para recuperar metais
valiosos. Com base nos processos biológicos tem sido possível recuperar,
por exemplo, alumínio, cobre, níquel, e pricipalmente ouro.
Ao se empregar processos microbiológicos na lixiviação de metais
contidos no resíduo eletrônico se obtém êxito, de forma que, primeiramente
para reduzir os efeitos tóxicos sobre os micro-organismos, o processo é
dividido em duas etapas: os organismos são cultivados na ausência de
sucata eletrônica e, posteriormente sucata eletrônica foi adicionada, em
diferentes

concentrações

aos

micro-organismos

formados

para

solubilização de metais.
Em concentrações de sucata de 05 e 10 g/L, as bactérias lixiviaram
mais de 90% de Al, Cu, Ni e Zn. Também são utlizados fungos que
mobilizaram 65% de Cu e Sn, e mais de 95% de Al, Ni, Pb e Zn.
As principais vantagens da técnica são os baixos custos, quando
comparados aos outros, e a simplicidade.
Como desvantagem pode-se citar o tempo demandado para que
aconteça a biolixiviação e a necessidade do metal estar em uma forma que
fique exposto para o possível ataque biológico (OLIVEIRA, 2012).
Na sucata eletrônica na maioria das vezes os metais não estão
expostos ao ataque microbiano, o que dificulta o uso desta técnica.
3.6.5. Reciclagem por meio de desmontagem e processo termo-mecânico
A tecnologia de junção está relacionada com o modo como os
componentes são conectados ao substrato ou placa de resina. Englobam
dois aspectos: a tecnologia de solda e os encaixes mecânicos, como os
encaixes para pentes de memoria RAM (BRANDSTOTTER, et al. 2004).
O primeiro aspecto envolve informações sobre a liga de solda,
principalmente quanto à sua composição e temperatura de fusão. Nos
equipamentos fabricados a partir do ano 2000 a solda contém apenas
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estanho, não contém chumbo, e o estanho tem seu ponto de fusão baixo a
cerca 183 º graus Celsius.
O segundo aspecto relata que a desmontagem de fixações
mecânicas como encaixes permitem uma separação muito rápida e fácil,
em função da forma que são presos os pentes de memória (Figura 12).
Figura 12– Placa de circuito eletrônico

Fonte: Gartner (2014).

Segundo Rubin (2013), após a remoção das partes encaixadas,
procede-se a centrifugação das placas com os componentes virados para
baixo, para que possam sofrer ação da gravidade e a solda virada para
cima, em uma centrifuga aquecida a 210º graus Celsius (Figura 13).
Enquanto a solda se liquefaz os componentes vão se soltando, assim
sendo se separando da placa de circuito eletrônico.
Com isso são separadas peças como capacitores (Figura 14), outros
componentes (Figura 15) e a placa (Figura 16). Os capacitores são muito
valiosos para a reciclagem, pois são constituídos de alumínio.

51

Figura 13 -Centrifugação de placas na centrifuga aquecida

Fonte: Rubin (2013)

Figura 14 -Componentes soltos da placa

Fonte: Rubin (2013)
Figura 15 -Dois capacitores já soltos da placa

Fonte: Rubin (2013)
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Figura 16 -Placa livre dos componentes eletrônicos

Fonte: Rubin (2013)

Existe também um sistema no qual a placa toda é aquecida e todos
os componentes removidos simultaneamente por meio da gravidade, sendo
a placa com os componentes aquecidos com as peças viradas para baixo.
(LI, 2004).
Rubin (2013) verificando a pesquisa de Layiding (2005), constatou
os modos que a separação acontece nos componentes soldados com
estanho. Os dados demonstraram que com uma temperatura de 190°C
durante 30 segundos, mais de 65% das conexões se soltavam na solda,
sem a quebra do pino ou da placa. Ou seja, temperaturas acima do início
do ponto de fusão diminuem e a força de coesão do estanho que se
liquefaz.
Como principal vantagem deste procedimento de reciclagem é que
as placas não são queimadas, e portanto, não polui o ar. Como principal
desvantagem pode-se citar que é mais trabalhoso, pois tem que separar os
componentes da placa.
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4. MÉTODO DA PESQUISA
A pesquisa se baseou em informações levantadas na literatura e no
desenvolvimento experimental, que são apresentados a seguir.
4.1.

Métodos
Foi pesquisado inicialmente sobre quais métodos de pesquisa que

seriam mais eficientes para os propósitos desta pesquisa, e foi seguido o
que determina Lakatos e Marconi, (2003) quando discorrem sobre métodos
de pesquisa, sendo feita a seleção de dois métodos de pesquisa científica, a
pequisa documental e bibliográfica e a pesquisa a experimental aplicada,
que são apresentadas a seguir.
4.1.1 Pesquisa documental e bibliográfica
A pesquisa documental e bibliográfica tem por objetivo identificar na
literatura os tópicos pertinentes à reutilização das placas de circuito
impresso.
Santos e Macuch (2015) ressaltam a importâcia da pesquisa
documental e bibliográfica, ao considerá-la a premissa dos trabalhos
científicos:
“A pesquisa bibliográfica é a base para todo trabalho
cientifico. Ela se resume pela busca, seleção e organização
de informações sobre determinadas temáticas(...) ”
(SANTOS E MACUCH, p.1, 2015)

.
Também foi considerado qual o propósito da pesquisa biliográfica,
sobre isso Ciribeli (2003 apud Praça 2015, p. 3) apresenta a premissa:

Pesquisa bibliográfica pode ser definida como um conjunto
de etapas e instrumentos pelo qual pesquisador científico,
direciona seu projeto de trabalho com critérios de caráter
científico para alcançar dados que suportam ou não sua
teoria inicial, Ciribeli (2003 apud Praça 2015, p 3).

Com base nessas considerações, a pesquisa cientifica deve se
basear em dados bibliográficos e documentais que comprovem que o
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problema realmente acontece, e qual é sua gravidade e se existe uma
solução;
A pesquisa bibliográfica executada neste trabalho ocorreu entre 2013
e 2021 e teve por objetivo embasar o desenvolvimento experimental
necessário para a reciclagem ecológica das placas.
Para isso foram buscadas as bases principais:
•

periódicos da CAPES consultando artigos científicos, livros,
dissertações de mestrado e teses de doutorado nacionais e
internacionais;

As

•

legislação nacional e internacional;

•

dados da ONU e Seus Organismos.
informações

foram

complementadas

consultando

aquelas

disponíveis no terceiro setor, como as ONG’s WWF e o Greenpeace.
A pesquisa abordou o estado atual e a tendência de evolução da
geração das placas de circuito eletrônico, sua destinação bem como quais
componentes já possuem processos de reaproveitamento e as alternativas
de uso além da incineração dos laminados plásticos termo fixos, que são a
base dessas placas.
A pesquisa obteve êxito, pois foram encontrados dados da ONU,
estatísticas, leis estaduais, nacionais e internacionais, diversos livros,
artigos, dissertações, e teses, que corroboraram as premissas do autor da
pesquisa.

4.1.2 Pesquisa experimental e aplicada
Esta pesquisa também utilizou o método experimental, pois foi
conduzida como tale se enquadra neste método, conforme descreve
Tumelero (2019):

A pesquisa experimental é a pesquisa que se caracteriza por
manipular diretamente variáveis relacionadas com o objeto de
estudo e tem como finalidade testar hipóteses que dizem respeito
à convicção de quem está pesquisando(TUMELERO, 2019 p 1).
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Esta dissertaçao utiliza também o método de pesquisa aplicada, pois
procurou seguir a Abordagem de Solomom (1999 apud LAKATOS E
MARCONI, 2003 p. 239), que discorre “dissertação científica ou tratamento
escrito, original, de assunto específico, com metodologia própria que resulte
de pesquisa pura ou aplicada.” Ou seja, o autor cita que a dissertação
científica poderá ser original e de pesquisa aplicada.
Em seguida delimitou-se o problema e foi procurando levantar uma
hipótese para a reciclagem adequada em substituição da reciclagem
incorreta com a queima da placa de circuito eletrônico que libera gases
tóxicos na atmosfera. Para desenvolver a pesquisa seguiu as etapas
confome figura 17:
Figura 17-Etapas da pesquisa
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA:
AUMENTO DO RESÍDUO SÓLIDO ELETRÔNICO E A RECICLAGEM INCORRETA
UTILIZANDO A PIRÓLISE COM A QUEIMA DESTE MATERIAL POLUENTE

HIPÓTESE:
É POSSÍVEL RECICLAR AS PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO SEM TER
QUE QUEIMAR ESTE MATERIAL - COM SUA REUTILIZAÇÃO

SELEÇÃO DE PROCESSOS DA PESQUISA EXPERIMENTAL APLICADA
COM BASE NA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA LITERATURA, SELECIONAR OS
PROCESSOS DE RECICLAGEM A SEREM TESTADOS EXPERIMENTALMENTE

DELIMTANDO OBJETIVO DA PESQUISA EXPERIMENTAL APLICADA
APÓS OS PROCESSOS SEREM SELECIONADOS – REALIZAR EXPERIMENTOS
E IDENTIFICAR O MELHOR PROCESSO A SER APLICADO
A PARTIR DOS EXPERIMENTOS DESENVOLVER ALGUNS PRODUTOS A
PARTIR DA RECICLAGEM

Fonte: o autor
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Métodos e procedimentos foram feitos em ambientes controlados, conforme
indicados por Lakatos e Marconi (2003), que discorrem que, ao se testar hipósteses
e fazer experimentos, há um aprendizado com erros e acertos que levam uma
evolução na direção do objetivo, resultando nos processos testados, no aprendizado
e no processo adotado será demonstrado no capítulo “ Resultados “.
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5 RESULTADOS
Após bibliografia pesquisada, e a seleção dos métodos a serem testados
experimentalmente. Apresentam-se as atividades e os resultados obtidos. Ao final,
com as placas adequadamente limpas apresenta-se o desenvolvimento de produtos
comercializáveis gerados.
5.1 Separação e limpeza das placas de circuito eletrônico
5.1.1 Limpeza das placas de circuito impresso com ácido
Em principio, para se reaproveitar as placas de circuito eletrônico,
estas foram atacadas com ácido clorídrico, na concentração 33%. Para
tanto foi utilizado o produto comercial Marca Renko.
A placa de circuito impresso foi mergulhada em uma bandeja
contendo o ácido, como mostram as Figuras 18 e 19, permanecendo por
um periodo mínimo de duas horas, podendo ficar até 6 horas. Após a
imersão da placa por algumas horas, ao retira-la da solução ácida, a
mesma era lavada. Os componentes se soltam da placa suavemente ao
simples puxar com a mão.
Figura 18– Placa recém-mergulhada em solução de ácido clorídrico

Fonte: o autor
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Figura 19:Ácido clorídrico corroendo a solda após alguns minutos

Fonte: o autor

A Figura 20 mostra os capacitores soltos da placa. Porém a placa
não fica totalmente livre dos componentes, de modo que o processo tem
que ser repetido para a completa remoção das peças.
Figura 20: Capacitores soltos da placa pela ação do ácido

Fonte: o autor
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O processo, embora simples, é lento, necessitando de duas
imersões, envolvendo riscos de acidentes na manipulação, além de resultar
na geração de uma solução ácida contendo uma mistura de cloretos dos
metais presentes, tais como o estanho.
O descarte adequado desta solução é difícil, exigindo um tratamento
químico desse efluente e por esta razão o processo foi abandonado.
5.1.2 Limpeza das placas com ferro desolda

Em um segundo momento foi utilizado, o ferro de solda.Neste processo os
componentes soldados na placa eram retirados um por um (ver figura 21).
Figura 21-Ferro de solda e placa de circuito impresso

Fonte: o autor

O processo de remoção das peças presentes na placa utilizando um
ferro de solda permite retirar todas as peças, que podem ser enviadas à
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reciclagem. A figura 22 apresenta um momento de remoção na qual a
placa já está com poucas peças ainda soldadas.
Este processo é ambientalmente mais adequado do que o da
remoção de peças com ácido.No entanto, o processo de remoção de peças
uma a uma é muito lento e para limpar uma placa é preciso trabalhar cerca
de 12 horas, ou seja, mais de um dia útil. Este fato inviabiliza o seu uso.
Figura 22-Ferro de solda soltando item por item

Fonte: o autor

5.1.3 Limpeza das placas utilizando forno elétrico para liquefazer a solda
de estanho
Na terceira fase do desenvolvimento, foi encontrada uma solução,
adaptada do trabalho de Rubin (2013), onde as placas são aquecidas a
uma temperatura superior ao ponto de fusão do estanho, que é 183º
Celsius.
No trabalho de Rubin (2013) foi desenvolvida uma centrífuga
aquecida para que as peças que se soltassem e fossem removidas da
placa por ação da força centrífuga.
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No presente trabalho optou-se por utilizar uma estufa de
aquecimento simples. Para tanto foi desenvolvido um suporte especifico
que será apresentado mais adiante. O aquecimento foi realizado em uma
estufa da marca ICAMO, modelo ST 200, como mostrado na Figura 23,
capaz de operar a até 320°C, e neste equipamento se tem avantagem da
placa ficar na horizontal, e quando o estanho se liquefaz a posição
horizontal facilita os componentes se soltarem, pois a placa está na
horizontal com as peças viradas para baixo.
Figura 23- Forno elétrico com temperatura regulável

Fonte: o autor
Para o desenvolvimento deste processo foi desenvolvido um suporte
feito especialmente para este fim, de modo a poder encaixar a placa
suspensa pelas bordas com as peças viradas para baixo, permitindo que
caíssem pela ação da gravidade quando soltas. Isso é mostrado na Figura
24.
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Figura 24- Placa suspensa pelas bordas acomodada no interior da estufa

Fonte: o autor

Como indicado por Rubin (2013), a temperatura mínima para a fusão
do estanho de solda é de 183 °C. No entanto, nesta temperatura nem todas
as peças da placa se soltaram facilmente, nesta temperatura devido a
irregularidades no aquecimento de todo o corpo. Assim, a temperatura de
tratamento térmico foi aumentada paulatinamente até se obter uma
condição adequada de operação.
Na prática, é necessário se aquecer a 210º graus Celsius para que o
estanho se torne totalmente liquefeito que a placa deve estar com os
componentes virados para baixo, permitindo que, pela ação da gravidade,
os componentes se desprendam da placa, após a fusão do estanho.
O estanho é retirado da placa com uma espatula enquanto está
liquefeito e é colocado em um recpiente separado para que seja destinado
a empresas de reciclagem.
Essas condições permitem que o processo seja bastante rápido,
demandando cerca de 5 minutos para poder retirar a placa da estufa.
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A Figura 25 apresenta um fluxograma de processo das etapas com
método do forno. A Figura 26 apresenta os componentes desprendidos da
placa e a Figura 27 apresenta a placa limpa, pronta para ser processada
para ser utilizada como capa de cadernos, cadernetas, etc.
Figura 25- Fluxograma do processo da estufa
Remover da placa partes com encaixes mecânicos

Colocar a placa no forno, com os componentes
eletrônicos virados para baixo, para que depois
de aquecidos se soltem por ação da gravidade

Ligar o forno e deixar aquecer até 210º graus por 5 minutos

Usando uma luva retirar a placa do forno, e raspar o
estanho líquido com uma espátula

Fonte: o autor
Figura 26: Componentes desprendidos da placa

a) Amostra

Fonte: o autor

b) todas as peçasremovidas
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Figura 27 -Placa livre, sem os componentes eletrônicos

Fonte: o autor

Os metais que estão nas placas de circuito impresso estão
encapsulados no interior dos componentes eletrônicos, necessitando de
uma reciclagem específica.
Esses componentes são vendidos a empresas de reciclagem como
a empresa ST-TECH (https://sttech.com.br/) de São Bernardo do Campo,
que é especializada na reciclagem de materiais eletrônicos sucateados.
As placas limpas podem então ser utilizadas para confeccionar as
peças comercializáveis, como cadernos, bloco de notas, chaveiros.
5.2 Utilização das placas limpas para montar os cadernos e cadernetas
Com a placa de circuito impresso livre dos componentes eletrônicos,
foi estudado o que poderia ser feito com a placa.
Pelo tamanho, dureza e resitência da placa consideraou-se que se
poderiafazer capas de cadernos com este material, seguindo conforme as
etapas apresentadas na Figura 28. Cabe salientar que a manipulação deste
material é um processo novo e, portanto, para que se tivesse êxito em serrar
e furar este material, foram adotadas especificações técnicas e industriais de
forma que Figura 28 é na verdade um projeto técnico do processo podutivo,
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um fluxograma de processo, onde se planejou e mapeou o processo
produtivo que foi desenvolvido,de forma a documentá-lo, como se deve fazer
com todo processo de produção industrial, bem como organizar e
estabelecer métodos de produção.
Figura 28: Fluxograma com Método e especificações para fabricar a caderneta
MÉTODO PARA FABRICAR A CADERNETA
SERRAR A PLACA DE CIRCUITO ELETRONICO NO TAMANHO CORRETO DA CADERNETA
PADRÃO, COM ESPECIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM TAMANHO A6 DA NORMA ISO 216 – EM SERRA DE
BANCADA COM ESQUADRO, USANDO DISCO DE SERRA DIAMANTADO

MÉTODO PARA FABRICAR A CADERNETA
FURAR A PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO PARA ENCADERNAR ( COM MÁQUINA PRÓPRIA
DE FURAR PARA ENCADERNAR QUE SEJA CAPAZ DE FURAR ESTE MATERIAL ). ESPECIFICAÇÃO
MAQUINA DE ENCADRNADORA ROBUSTA DE FURO QUADRADO MODELO“ DIPLOMATIC CONJUGADA”

MÉTODO PARA FABRICAR A CADERNETA
ENCADERNAR A PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO COLOCANDO A ESPIRAL E O BLOCO DE
NOTAS – ESPECIFICAÇÃO: BLOCO DE NOTAS DE PAPEL RECICLADO COM GRAMATURA DE 75g / m2–
ESPECIFICAÇÃO DA ESPIRAL- ESPERIAL DE ARAME DUPLO PARA FURO QUADRADO

Fonte: o autor

Os cadernos e cadernetas são de design futurista, pois são feitos com placas
eletrônicas que são embalados com acabamento de produtos novos e tem alto valor
agregado.
Conforme mapeado e descrito no fluxograma, para se fabricar as cadernetas,
as placas são serradas para ficarem no tamanho adequado, de acordo com o
formato A6 da norma ISO 216. Para isso utiliza-se uma serra de bancada com guia
para manter o esquadro, como a mostrada na Figura 29. Na Figura 30 apresenta-se
uma placa recém-cortada.
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Figura 29: Serra circular utilizada para serrar placas
de circuito impresso

Fonte: Loja do Mecânico 2020
Figura 30: Placa que acabou de
ser serrada

Fonte: o autor

Em seguida utiliza-se uma máquina encadernadora, como a mostrada na
Figura 31, para fazer os furos na capa e no papel das cadernetas, como
mostrado nas Figuras 31 e 32. A Figura 33 apresenta os blocos de papel
utilizados para a fabricação dos cadernos.
Figura 31: Maquina encadernadora de furo quadrado robusta

Fonte: Amazon 2020
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Figura 32: Placa de circuito impresso furada

Fonte: o autor
Figura 33: Bloco de folhas adquiridas no tamanho A6,
após perfuração.

Fonte: o autor

A partir dai é utilizada uma linha de montagem das cadernetas,
como mostrado na Figura 34, terminando por produzir as cadernetas, como
mostrado na Figura 35. O mesmo processo é empregado para fazer os
cadernos, mostrado na Figura 36.
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Figura 34: Linha de montagem

Fonte: o autor
Figura 35 - Fabricação em série de cadernos de notas feitos
com placas de circuito impresso

Fonte: o autor
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FIGURA 36: Caderno de placa de circuito impresso

Fonte: o autor

O processo de fabricação de chaveiros é mais simples. Os chaveiros
(Figura 37) utilizam a placa contendo a memória RAM, que é cortada,
furada e recebem a argola de chaveiro.
Figura 37: Chaveiro feito de pente de memória RAM

Fonte: o autor

Assim, foram criados até o momento três produtos que utilizam as
placas de fenolite, em novos produtos, reciclando-as de modo a evitar que
as mesmas sejam incineradas. Embora o alcance do projeto em relação ao
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volume de placas descartadas seja muito pequeno ele é uma contribuição
a sua reutilização.
Outro fato curioso é que como é um produto de design ecosustentável, tem um apelo comercial forte junto ao publico ligado ao meio
ambiente, que paga para contribuir para a redução do rejeito.
Com isso, até o momento foram vendidos mais de mil chaveiros
feitos de pente de memória RAM por 20 reais cada um. Destaca-se
também a aquisição de 100 cadernos em 2015 realizado por uma empresa
de informática como brinde de final de ano.
Tanto o caderno grande quanto a caderneta, são reaproveitáveis,
uma vez que após o uso as folhas podem ser substituídas pelo proprietário,
utilizando a mesma capa.No verso da capa, vai colado um adesivo,(Figura
38) avisando o cliente para trazer a capa eletrônica de volta para
encadernar novamente, este ponto é muito importante pois se entra no art.
33 da política nacional de resíduos sólidos PNRS, que é a logística reversa,
quando um produto no fim de sua vida útil volta para seu fabricante, para
reaporveitamento ou reciclagem. Neste caso deste caderno sustentável,
após a logística reversa, é reaproveitado para ser usado novamente.
Figura 38: Adesivo no verso da capa de caderno eletrônica retornável

ATENÇÃO

QUANDO AS FOLHASACABAREM TRAGA ESTA CAPA
ELETRÔNICA DE VOLTA PARA ENCADERNAR
NOVAMENTE
O MEIO AMBIENTE CONTA COM VOCÊ

Fonte: o autor
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5.3 Aprendizados adquiridos no desenvolvimento dos trabalhos
Após a execução das atividades os seguintes aprendizados foram alcançados
e mostraram uma evolução na forma de abordagem do assunto:
Ensaio de hidrometalurgia: Os ensaios com limpeza ácida ((HCl) mostrou que
é possível soltar as peças de componentes eletrônicos das placas, após algumas
horas de ataque, porém gera um resíduo líquido que também necessita de
tratamento para não poluir o meio ambiente, de forma que este tipo de tratamento
para a obtenção das placas limpas não é o mais adequado.
A separação dos componentes com ferro de solda é um processo mais limpo,
porém muito trabalhoso e pouco produtivo. Assim, embora seja tecnicamente viável
seria praticamente impossível implantá-lo de forma operacional.
O tratamento térmico em estufa revelou-se a melhor opção, pois consegue
soltar os componentes eletrônicos em apenas 5 minutos de processamento e as
peças separadas podem ser utilizadas por outros recicladores.
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6

CONCLUSÃO

Esta pesquisa expôs um problema em nível mundial, que é a quantidade de
resíduo eletrônico que é produzida em todo mundo. Este problema é tão grave que a
ONU, tem um programa só para medir a quantidade de resíduo eletrônico no mundo
que é o ”Global e-waste monitor’. A literatura sobre o assunto é farta, reforçando que
o problema é grave, com muitas referências alertando sobre o aumento do resíduo
eletrônico.
Segundo o E-Waste Monitor, em 2017, a China, Estados Unidos e Japão os
maiores três geradores de lixo REEs. O Brasil, no entanto, figurava numa posição
também preocupante, ocupando a sexta posição mundial, produzindo anualmente
masis de 4 milhões de toneladas deste resíduo. A China ainda importa cerca de 70%
do resíduo mundial com o propósito de ralizar a recuperação dos metais de interesse
presentes nas placas.
De acordo com os dados estatísticos, a quantidade desse resíduo vem
aumentando de forma exponencial, devido à velocidade da inovação acelerada e da
obsolescência programada. Em função disso, os produtos são substituídos
rapidamente, e os motivos se adquirir novos produtos tão rápido às vezes são
triviais, na maioria dos casos ocorre a substituição do produto antigo que ainda está
em pleno funcionamento.
Diversas leis e normas regulam o destino do resíduo eletrônico e abrangem
leis estaduais, nacionais e normas internacionais, sendo as diretivas europeias
(WEE) as mais rígidas, regulando o descarte de resíduos eletrônicos de uma
variedade enorme de equipamentos e por isso são referência para o mundo. No
Brasil a legislação é recente: apenas em 2010 foi promulgada a política nacional de
resíduos (PNRS), que prevê a destinação correta, e as regras para o
reaproveitamento e reciclagem de resíduos eletrônicos. Segundo artigo 33 da PNRS
as empresas geradoras de resíduos eletrônicos devem desenvolver estratégias, criar
políticas, postos de coleta e por meio de divulgação nos meios de comunicação
incentivar os consumidores a irem aos postos de coleta para que os produtos voltem
para as empresas após o uso final pelos clientes, como celulares, computadores,
tablets e notebooks entre outros.
Apesar de toda a legislação, a maioria das placas de circuito eletrônicos

73

descartadas no mundo não é adequadamente reciclada, e quando o são, utilizam o
processo de pirólise com a intenção de recuperar os metais contidos no interior do
resíduo eletrônico. Esta é uma prática muito danosa, que libera gases tóxicos na
atmosfera, e em casos mais extremos a reciclagem se faz pela queima
indiscriminada, muitas vezes a céu aberto. Segundo a literatura, esta prática é
comum na China e Índia, sendo que também ocorrem no Brasil e nos EUA.
A literatura apontou cinco métodos de reciclagem dos resíduos eletrônicos,
sendo que o objetivo da maioria deles é a recuperação dos metais. Pouco se fala do
uso dos polímeros contidos nas placas.
Nesta dissertação aplicou-se o processo de reciclagem por meio de
desmontagem e processo termo-mecânico, uma vez que o hidrometalurgico foi
descartado por gerar resíduos. O processo de desmontagem foi descartado, pois,
embora eficiente, é lento e trabalhoso, demandando cerca de 12 horas para remover
as peças das placas.
A desmontagem termo-mecânica utilizada foi adaptada neste trabalho por
uma forma mais simples de remoção das peças. Nela coloca-se a placa de circuito
eletrônico com as peças viradas para baixo em uma estufa e procede-se o
aquecimento da mesma. Constatou-se que trabalhando a uma temperatura acima do
ponto de fusão do estanho é possível soltar os componentes da placa e que
operando a 210 °C são necessários apenas 5 minutos para que os componentes se
soltem das placas, sendo coletados numa bandeja. Os componentes são então
direcionados a um reciclador especializado na recuperação dos metais.
Após raspagem dos resíduos de estanho as placas foram limpas e,
diferentemente da maioria dos casos de reciclagem, as mesmas foram utilizadas
como capas de cadernos, cadernetas e chaveiros, abrindo um novo campo de
reutilização das mesmas, com uma nova função.
Embora não resolva o problema do volume de material a ser reutilizado, esta
é uma contribuição que poderá resultar em novas aplicações para as placas de
circuito eletrônico, que não a incineração, como, por exemplo, serem aplicados na
confecção de bandejas, biombos e outros produtos.
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