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Resumo. O presente trabalho apresenta um estudo exploratório visando buscar uma 

alternativa para o beneficiamento de sucata eletrônica dentro do processo de 

recuperação dos metais presentes em placas de circuito eletrônico (PCB).  

Desenvolveu-se um aparelho de aplicação de micro-ondas de 2,45 GHz capaz de 

pirolisar o PCB com uma significativa redução de tempo em comparação com 

reatores de leito fluido tradicional. Isto traz a vantagem de um menor gasto 

energético. 

 

Introdução 

 

Um dos temas mais abordados em congressos ambientalistas é o da 

reciclagem, pois o anseio é manter o nosso planeta habitável. A crosta possui 

inúmeras matérias primas que são mineradas e finitas. Sem uma reciclagem 

racional, o planeta resultará em uma série de minas exauridas abandonadas e, o 

pior, mais cedo ou mais tarde, esta disponibilidade de materiais irá acabar.  

Um tipo de “lixo” em particular que está sendo negligenciado é o lixo 

eletrônico, tal como computadores, televisores, aparelhos celulares e outros afins. 

Com o aumento exponencial desse tipo de material sendo descartado diariamente 

devido a novas tecnologias sendo descobertas cada vez mais rapidamente, o 

descarte desses aparelhos se torna cada vez mais um problema. 

Como neles há uma grande concentração de metais preciosos como ouro, 

prata, titânio, cobre entre outros é incoerente que tanta matéria prima esteja sendo 

descartada em lixões, uma vez que além do alto potencial monetário na recuperação 

dos metais, há o risco da contaminação do solo por outros metais como o mercúrio 

que mesmo presente em baixas quantidades nesses aparelhos pode causar danos 

ao meio ambiente. 

Na reciclagem destes metais da sucata eletrônica, uma primeira etapa é sua 

queima. Este é o foco do presente trabalho. O processo convencional é o da queima 

das placas eletrônicas em um reator de leito fluidizado no qual o tubo do reator é 

aquecido até 800°C através de um forno tubular e deixadas dentro do tubo por cerca 

de duas horas. Com o processo em estudo, pelo uso de micro-ondas foi possível 

realizar essa queima em questão de segundos. 

Objetivos 



 

O objetivo do presente trabalho é fornecer uma forma viável de reciclagem do 

lixo eletrônico, em particular da placa eletrônica em aparelhos de celular, que como 

dito anteriormente têm sido descartados com cada vez mais frequência, e a 

recuperação dos metais presentes nessas placas com o incentivo de um reator de 

micro-ondas de 2,45 GHz. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

 

Desenvolveu-se um protótipo incipiente (figura 1) que consiste em uma 

cavidade na qual se transpassa um tubo de carbeto de silício. O carbeto ao ser 

irradiado por micro-ondas absorve-as e eleva a sua temperatura rapidamente 

atingindo temperaturas da ordem de 1000°C (figura 2). Neste tubo, introduziram-se 

PCB cominuídas, que na região aquecida ao rubro, sofreram pirólise. 

A dissolução dos metais existentes nas placas foi feita a partir do 

aquecimento de um tudo de carbeto incentivado por micro-ondas onde se 

monitorava a temperatura do ponto quente do tubo com um termômetro 

infravermelho (marca: Fluke; marca: 568 IR Thermometer). Uma vez atingida a 

temperatura de fusão dos polímeros existentes nas placas elas eram colocadas 

dentro do tubo de carbeto, com o auxílio de um tubo de cerâmica, onde eram 

posicionadas no ponto quente que se formava no carbeto. Vários ensaios foram 

realizados visando o tempo ideal de permanência dos circuitos eletrônicos dentro do 

tubo de carbeto de silício aquecido.  

Para aferir a eficiência do processo em estudo, amostras de cada ensaio 

foram cominuídas e levadas à uma estufa a mil graus Celsius por uma hora para 

determinar a perda ao fogo, que é indicativa do teor de matéria orgânica residual.  

 



 

Figura1 – Equipamento para a pirólise das placas com o incentivo de micro-ondas. 

 

 

Figura 2 – Ponto quente do tubo de carbeto com o reator à temperatura ideal. 

A segunda parte do projeto consistiu em criar uma corrente de ar dentro do 

tubo de carbeto para que houvesse queima completa das placas, para tanto foi 

utilizado uma bomba de vácuo com um tubo de silicone. Também foram instalados 

dois termopares, um na entrada de ar o outro na saída, para se ter o controle da 

temperatura dos gases provenientes da queima dos circuitos. 

 

Resultados 

 

Foi observada a liberação de uma fumaça densa de coloração negra 

proveniente da pirólise/queima dos polímeros. Foram realizados testes com 

diferentes tempos de irradiação, esperando descobrir qual era o tempo ideal de 

permanência da placa dentro do tubo de carbeto de silício para que houvesse 

eliminação de toda a matéria orgânica, sobrando apenas os metais. A tabela 1, a 

seguir, mostra os resultados de redução de massa com diferentes tempos de 

permanência no reator. À primeira vista, são inconsistentes, mas são representativos 



do fenômeno observado, pois mesmo sendo realizados em duplicata e uma triplicata 

os resultados continuaram incoerentes. 

Uma primeira explicação para este fato é que as placas foram retiradas de 

aparelhos de celulares diferentes, e cada uma tinha sua porcentagem diferente de 

metais utilizados. Mais ainda, um teste realizado com as cinzas obtidas nestes 

testes de pirólise, onde foram aquecidas em mufla elétrica a 1000°C, por uma hora, 

indicou que suas massas aumentaram, como se apresenta na tabela 2. Este 

aumento foi atribuído à oxidação dos metais. 

Esses resultados levam a conclusão que independente do tempo que as 

placas foram deixadas dentro do tubo de carbeto de silício irradiado por micro-

ondas, elas já haviam sido completamente pirolisadas e o aumento de massa do 

último teste é proveniente da oxidação dos metais. 

Também deve se observar que na pirólise há liberação de gases prejudiciais 

ao meio ambiente, tais como bisfenol, gás carbônico, monóxido de carbono entre 

outros. 

 

Tabela 1 – Perda de massa relacionado ao tempo de permanência das placas no 

tubo de carbeto. 

Tempo de 

permanência da 

placa no tubo de 

carbeto (s): 

Redução total de 

massa em 

porcentagem: 

30 36,21% 

60 20,63% 

90 13,23% 

120 20,35% 

 

Tabela 2 – Massa das amostras antes e depois de irem à estufa. 

Massa das cinzas 

colocadas na mufla 

Massa das cinzas 

após queima em 



(g): mufla (g): 

1,5780 1,6407 

1,5543 1,5963 

1,4377 1,4834 

 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se concluir, no atual estágio, que a pirólise de sucata eletrônica, 

proveniente de celulares, é possível de ser realizada com micro-ondas. Será 

necessário aprimorar o equipamento e sobretudo a geração de amostras de sucata 

de PCB com teores reprodutíveis de metais.  

Em uma primeira aproximação, os resultados estimulam a continuar o estudo 

deste equipamento e processo de pirólise.  

 

Fontes Consultadas 

 

Chien, Y.C.; Wang, H.P.; Lin, K.S.; Huang, Y.J.; Yang, Y.W. Fate of bromine in 

pyrolysis of    printed circuit        board wastes. Chemosphere, 40 (2000): 383±387, 

1999. 

Hall, W.J.; Willians P.T. Separation and recovery of materials from scrap printed 

circuit boards. Resources,ConservationandRecycling, 51(2007): 691–709, 2006. 

Lamble, K.J.; Hill, S.J. Microwave digestion procedures for environmental matrices. 

Analyst, Vol. 123 (103R–133R), 1998. 

Cui, J; Zhang, L. Metallurgical recovery of metals from electronic waste: A review. 

Journal of  Hazardous Materials, 158 (2008) 228–256, 2008. 

 

 

 

 


