
 

 

UNIDO train the trainer program 

‘Best environmental practice for the manual dismantling of ICT equipment’ 

Phnom Penh, Cambodia, 1-2 July 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia de Desmontagem para 
Equipamentos de TI 
 

Mathias Schluep, Markus Spitzbart, Fabian Blaser 

Junho 2015 

 

 

 



2 

AUTORES 

Mathias Schluep, Fórum Mundial de Recursos (World Resources Forum - WRF), St. Gallen / Suíça 

Markus Spitzbart, Centro de Desmontagem e Reciclagem („Demontage- und Recycling-Zentrum“ -

D.R.Z), Vienna / Áustria 

Fabian Blaser, Instituto Federal Suíço de Tecnologia e Ciência dos Materiais (Institute for Materials 

Science & Technology -Empa), St. Gallen / Suíça 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONHECIMENTOS 

Este guia foi originalmente preparado para os programas de resíduo eletrônico da Secretaria Estadual 

de Assuntos Econômicos (State Secretariat of Economic Affairs – SECO) (Indústrias de Reciclagem 

Sustentável  – www.sustainable-recycling.org, anteriormente conhecido como Programa Suíço de 

Resíduo Eletrônico), implementado pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia e Ciência dos 

Materiais (www.empa.ch) e o Fórum Mundial de Recursos WRF (www.wrforum.org). O guia foi 

adaptado em conjunto com o Centro de Desmontagem e Reciclagem D.R.Z (www.vhs.at/drz) para o 

projeto UNIDO “Criando oportunidades de emprego e assegurando uma gestão efetiva do resíduo 

eletrônico no Camboja” (Creating Employment Opportunities and Ensuring Effective E-waste 

Management in Cambodia), iniciado em conjunto com a República da Coréia, por meio da Agência 

de Cooperação Internacional da Coréia (Korea International Cooperation Agency - KOICA) e 

Samsung Electronics. A versão em português foi elaborada em conjunto com a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro UFRJ no âmbito do projeto “Latin American-European network on waste electrical 

and electronic equipment research, development and analyses - LaWEEEda”. 

 

            

http://www.sustainable-recycling.org/
http://www.empa.ch/
http://www.wrforum.org/
http://www.vhs.at/drz


 

  3 

Índice 

Índice ………………………………………………………………………………………………..3 

Abreviações ......................................................................................................................................... 5 

PARTE A – NOÇÕES BÁSICAS ..................................................................................................... 7 

1 Informações Gerais ................................................................................................................... 8 

1.1 Introdução .......................................................................................................................... 8 
1.2 Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual ...................................................... 10 

1.2.1 Ferramentas ....................................................................................................... 10 
1.2.2 Equipamentos de Proteção Individual ............................................................... 12 

PARTE B – DESMONTAGEM ...................................................................................................... 13 

2 Desmontagem de Aparelhos de Computador ....................................................................... 14 

2.1 Computador e Notebook ................................................................................................... 14 

FT 1 Computador....................................................................................................... 14 

FT 2 Notebook ........................................................................................................... 16 
2.2 Componentes Primários ................................................................................................... 22 

FT 3 Gabinete ............................................................................................................ 22 
FT 4 Monitor CRT ..................................................................................................... 28 
FT 5 Monitor LCD ..................................................................................................... 39 

FT 6 Teclado .............................................................................................................. 45 
FT 7 Mouse ................................................................................................................ 49 

2.3 Subcomponentes .............................................................................................................. 52 

FT 8 Fonte de Alimentação ....................................................................................... 52 
FT 9 Unidade de Disco Rígido (HD) ......................................................................... 56 

FT 10 Unidade de Disco Compacto (CD) ................................................................... 60 
FT 11 Unidade de Disquete ......................................................................................... 64 
FT 12 Placa de Circuito Impresso - Desmontagem .................................................... 68 

3 Desmontagem de Dispositivos de Impressora....................................................................... 74 

FT 13 Impressora......................................................................................................... 74 

4 Desmontagem de Telefones Celulares ................................................................................... 81 

FT 14 Telefone Celular ................................................................................................ 81 

5 Desencapando cabos e fios ...................................................................................................... 84 

FT 15 Cabos e Fios ...................................................................................................... 84 

PARTE C – PROCESSAMENTO POSTERIOR ......................................................................... 89 

6 Mercados e Alternativas de Tratamento para Materiais Recicláveis ................................ 90 

FT 16 Placa de Circuito Impresso – Processamento Final......................................... 92 
FT 17 Plásticos ............................................................................................................ 96 

FT 18 Camada de Cristal Líquido ............................................................................. 102 
FT 19 Metais Ferrosos .............................................................................................. 104 
FT 20 Alumínio .......................................................................................................... 105 

FT 21 Cobre ............................................................................................................... 107 

FT 22 Mistura Metal Plástico .................................................................................... 109 

7 Frações Perigosas: caracterização e alternativas de tratamento ...................................... 110 

FT 23 Bateria ............................................................................................................. 110 
FT 24 Bateria de Chumbo Ácido ............................................................................... 113 
FT 25 Interruptores de Mercúrio ............................................................................... 115 
FT 26 Capacitor......................................................................................................... 117 
FT 27 Tubo de Raios Catódicos (CRT) ..................................................................... 120 



 

 4 

FT 28 Camada de pó fosfórico .................................................................................. 124 
FT 29 Lâmpada Fluorescente de Catodo Frio (LFCF) ............................................ 126 

FT 30 Cartucho ......................................................................................................... 129 
FT 31 Tambor Fotocondutor ..................................................................................... 131 
FT 32 Canhão de Elétrons e Getter ........................................................................... 133 

7.1 Aterro Sanitário Especial ............................................................................................... 134 
7.2 Incineração de Resíduos Perigosos ................................................................................ 134 

7.2.1 Queima a Céu Aberto ..................................................................................... 135 
7.3 Estação de Tratamento de Resíduos Perigosos .............................................................. 135 

Referências ..................................................................................................................................... 137 

Referências das Fotos .................................................................................................................... 139 

 



 

  5 

Abreviações 

ABS  Acrilonitrila butadieno estireno 

ABS/PC Acrilonitrila butadieno estireno/ Policarbonato 

BFR                Retardantes de Chama Bromados (Brominated Flame Retardants) 

CD              Disco Compacto (Compact Disk) 

CD-ROM Memória Somente Leitura – CD (Compact Disk Read-only memory) 

CI  Circuito Integrado (Microprocessador) 

CPU  Processador (Central Processing Unit) 

CRP  Código de Reciclagem do Plástico 

CRT             Tubo de Raios Catódicos (Cathode Ray Tube) 

EEE  Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 

EMPA Instituto Federal Suíço de Tecnologia e Ciência dos Materiais (Eidgenössische 

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) 

EPA                Agência de Proteção Ambiental Americana (US Environmental Protection Agency) 

FCO  Fotocondutor Orgânico 

FT  Ficha Técnica 

FEI  Fornecimento de Energia Ininterrupta 

HD             Unidade de Disco Rígido (Hard Disk) 

HiFi  Alta Fidelidade (High Fidelity) 

ITO                 Óxido de Índio e Estanho (Indium Tin Oxide) 

LCD  Tela de Cristal Líquido (Liquid Crystal Display) 

LED               Diodos Emissores de Luz (Light Emitting Diodes) 

LF  Lâmpadas Fluorescentes 

LFC  Lâmpadas Fluorescentes Compactas 

LFCF  Lâmpadas Fluorescentes de Cátodo Frio 

Li-Íon  Bateria de Íons de Lítio 

LME  Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange) 

MSS  Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

NIC   Placa de Interface de Rede (Network Interface Card) 

NiMH  Bateria de Níquel-hidreto Metálico (Nickel-Metal Hydride battery) 

MCV              Valor Crítico Máximo Europeu (European Maximal Critical Value) 

OLED            Diodos Emissores de Luz Orgânicos  (Organic Light Emitting Diode) 

PC  Computador (Personal Computer) 

PCB  Policlorado de Bifenila (Polychlorinated Biphenyl) 

PCI  Placa de Circuito Impresso 
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    PP        Polipropileno 

    ppm       Partes por milhão 

    PS        Poliestireno 

    PSAI       Poliestireno de Alto Impacto 

    PVC       Cloreto de Polivinil (Polyvinyl Chloride) 

    p%        Porcentagem em peso 

    RAM       Memória de Acesso Aleatório (Random Access Memory) 

    RC        Retardantes de Chama 

    REEE       Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 

    ReSP       Restrição de Substâncias Perigosas (em EEE) 

    RP        Resíduos Perigosos 

    SLA                  Bateria de Chumbo Ácido Selada (Sealed Lead Acid battery),  

    S&S       Saúde e Segurança 

    TIC        Tecnologias de Informação e Comunicação 

    TV        Televisão 

    UPS        Fonte de Alimentação Ininterrupta (Uninterruptable Power Supply) 

    VMC       Valor Máximo de Concentração 

    VRLA          Bateria de Chumbo Ácido Regulada por Válvula (Valve Regulated Lead Acid     

battery). 
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1 Informações Gerais 

1.1 Introdução 

O presente guia sobre desmontagem manual descreve e ilustra como os aparelhos de TI podem ser 

reciclados por meio desta prática. Contém 3 partes: 

A) Noções Básicas: são introduzidas as ferramentas e os equipamentos necessários; 

B) Desmontagem: as etapas necessárias para a desmontagem dos aparelhos de TI selecionados são 

descritas e ilustradas através de fotos. Precauções necessárias à saúde e segurança são 

destacadas;  

C) Processos Posteriores: as frações que saem dos processos de desmontagem são especificadas. 

Precauções necessárias para o armazenamento e destinação adequada para recuperação versus 

disposição ambientalmente adequada são destacadas.    

 

Aparelhos de TI em fim de vida, como computadores, notebooks ou impressoras, fazem parte de um 

fluxo de resíduos chamado e-lixo ou REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), o 

qual compreende várias formas de equipamentos elétricos e eletrônicos que deixaram de ter valor 

para seus donos. As categorias, de acordo com a diretiva sobre REEE da União Europeia, estão 

listadas na tabela a seguir. 

Tabela 1. Categorias de REEE de acordo com a diretiva da UE 

 

Quando o resíduo eletrônico é descartado ou reciclado sem nenhum controle, há impactos negativos 

previstos no meio ambiente e na saúde humana. O resíduo eletrônico contém mais de 1.000 

substâncias diferentes, das quais muitas são tóxicas, como chumbo, mercúrio, arsênio, cádmio, 

selênio, cromo hexavalente e retardantes de chamas que emitem dioxinas quando queimadas. Tais 

toxinas podem causar uma variedade de doenças, desde reações alérgicas a danos cerebrais e câncer. 
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Portanto, a reciclagem segura e ambientalmente adequada dos resíduos eletrônicos requer certas 

etapas de pré-tratamento, onde os componentes que contêm substâncias perigosas são removidos e os 

materiais recicláveis são separados em frações, das quais as matérias-primas secundárias podem ser 

recuperadas sem perda de material. 

  

A desmontagem é a técnica para reciclagem que leva às mais altas taxas de recuperação nas etapas 

subsequentes de reciclagem e recuperação. A desmontagem de REEE normalmente inclui as 

seguintes etapas principais: 

• Abertura do aparelho (separação da carcaça do restante do aparelho); 

• Localização, identificação e remoção dos componentes perigosos; 

• Desmontagem e separação dos componentes restantes em frações comercializáveis. 

Para a desmontagem dos CRTs, a aeração do tubo deve ser incluída como uma etapa adicional para 

evitar implosão. 

Algumas das frações provenientes da desmontagem manual, como metais ferrosos, alumínio ou 

cobre, podem ser destinadas diretamente à recuperação de materiais através da fundição, por exemplo. 

A maior parte das frações obtidas necessita passar por outros processos de reciclagem mecânica, 

como trituração, separação mecânica, assim por diante, antes de ser destinada aos processos de 

recuperação. Algumas frações devem ser descartadas, como os componentes perigosos.  

Dependendo das instalações subsequentes de reciclagem mecânica disponíveis na região e seus custos 

específicos, diferentes níveis de desmontagem devem ser aplicados. Os principais conceitos de 

desmontagem são listados abaixo:  

A) Remoção apenas dos componentes perigosos e de alto valor, como placas de circuito impresso. 

As partes remanescentes são destinadas à separação mecânica/reciclagem; 

B) Além da remoção dos componentes perigosos, a desmontagem manual dos componentes em 

materiais mais ou menos puros e em frações recicláveis é conduzida, quando viável, com 

esforço razoável;   

C) Os aparelhos são desmontados até um ponto em que a separação em materiais puros não é 

possível sem trituração mecânica. 
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1.2 Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual 

1.2.1 Ferramentas 

As ferramentas devem ser escolhidas com muito cuidado. Vale a pena adquirir produtos de alta 

qualidade, pois as ferramentas são expostas a serviços pesados. 

F1 

 

As chaves de fenda são as ferramentas mais usadas. 

Considerando-se todos os diferentes aparelhos, todos os 

diferentes formatos e tamanhos de chaves (Philips, torx, 

etc.) são necessários. Para a desmontagem de discos 

rígidos, por exemplo, são necessárias chaves Philips muito 

pequenas.  

F2 

 

Além de desparafusar, uma chave de fenda pode ser 

utilizada para soltar rótulos, suportes de borracha etc. das 

superfícies plásticas e abrir pequenas carcaças (ex. 

mouse). 

F3 

 

Um martelo é utilizado, por exemplo, para quebrar o 

defletor magnético em um monitor CRT. A parte de trás 

do martelo pode ser usada para abrir invólucros colados. 

F4 

 

Um alicate de corte é necessário sempre que a tesoura não 

for forte o suficiente, por exemplo, para cortar cabos de 

energia.  

F5 

 

Os alicates universais são utilizados com muita 

frequência para remover componentes colados.  

F6 

 

Tesouras industriais resistentes são utilizadas 

principalmente para cortar cabos e fios.  

F7 

 

O estilete é utilizado em várias situações, por exemplo, 

para descamar o cabo grosso em um monitor CRT, 

remover material estranho, etc.  
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F8 

 

Uma desparafusadeira elétrica pode ser utilizada sempre 

que os parafusos estiverem livremente acessíveis. Um 

investimento em uma desparafusadeira elétrica vale a 

pena, uma vez que economiza tempo de maneira 

considerável.  

F9 

 

Uma balança industrial resistente é necessária para 

quantificar o material recuperado. Deve aguentar, no 

mínimo, 200 kg. 

F10 

 

Uma espátula é utilizada para limpar superfícies com 

adesivos ou resíduos de adesivos (ex. CRT). 

F11 

 

Um pequeno machado (ou um martelo) é utilizado para 

remover o canhão de elétrons do CRT. 
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1.2.2 Equipamentos de Proteção Individual 

Para a remanufatura de equipamentos eletrônicos, os seguintes equipamentos de proteção individual 

são necessários: 

E1 

 

Luvas de Segurança protegem o trabalhador de cortar as 

mãos com objetos pontiagudos ou lascas. Luvas ideais devem 

ser justas de maneira que o trabalhador não seja prejudicado 

na execução do seu trabalho. 

E2 

 

Óculos de proteção devem ser usados sempre que o martelo 

for utilizado ou ao remover cartuchos e toners das 

impressoras. 

E3 

 

Máscaras de proteção contra poeira devem ser usadas ao 

equalizar a pressão em um monitor CRT, ao cortar o tubo do 

monitor CRT e enquanto se manuseia a impressora. 

E4 

 

Sapatos de proteção contêm barras de aço e protegem o 

trabalhador em caso de queda de componentes pesados.  

E5 

 

Aventais/macacões são resistentes e fáceis de limpar. 
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2 Desmontagem de Aparelhos de Computador 

2.1 Computador e Notebook  

FT 1 Computador 

 [1] 

Material recuperado: 

Cabos e Fios → ver as fichas técnicas que 

seguem  

Materiais Perigosos: 

→ ver as fichas técnicas que seguem 

Ferramentas: 

F4, F6 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E4, E5 

Contexto Geral 

O design e o tamanho das configurações de PCs variam significativamente, porém seus componentes 

principais são geralmente os mesmos: um gabinete, um monitor, um teclado e um mouse. 

Adicionalmente, uma impressora e outros utensílios como câmeras, fones de ouvidos e alto-falantes, 

podem estar conectados ao conjunto do PC. Para desmontar os respectivos componentes de uma 

maneira eficiente, é recomendável separá-los e desmontá-los em uma linha de desmontagem 

adequada. 
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Fluxograma 

 

Processo de Desmontagem 

Desconecte e separe os diferentes componentes e desmonte-os em sua linha de desmontagem 

adequada (ver fluxograma). Remova todos os cabos e prossiga como descrito em [FT 15: Cabos e 

Fios]. Caso o computador seja alimentado por uma bateria de chumbo-ácido grande, separe-a do resto 

e prossiga como descrito em [FT 24: Bateria de Chumbo-Ácido]. 

Saúde e segurança 

Deve-se garantir que todos os componentes, principalmente o monitor, não estejam quebrados ou 

danificados. Equipamentos de proteção individual como luvas, avental e sapatos resistentes devem 

ser usados.  
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FT 2 Notebook 

[5] 

 

 

Material recuperado: 

Cabos e Fios, Alumínio, Aço, Plásticos, 

Mistura Metal-Plástico, PCIs 

Materiais Perigosos: 

Bateria 

Ferramentas: 

F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E4, E5 

Contexto Geral 

Existe uma grande variedade de modelos diferentes de notebooks, e as etapas de desmontagem podem 

variar muito de acordo com a marca e o modelo. Um notebook geralmente é composto pelos seguintes 

subcomponentes: tela de LCD, unidade de disco rígido, bateria, PCIs, unidade de CD, cabos, teclado, 

etc. A separação dos subcomponentes de um notebook pode ser complicada e trabalhosa.  

 

A desmontagem dos subcomponentes (ver capítulo 2.3) pode nem sempre fazer sentido, 

principalmente se demandar muito trabalho e puder ser processado por indústrias apropriadas. No 

entanto a remoção de substâncias perigosas (ex.: capacitores nas PCIs) é necessária. 
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Fluxograma 

 

Processo de Desmontagem 

Nota: como a montagem dos notebooks pode variar bastante, as etapas de desmontagem descritas 

abaixo podem variar em sua ordem. No entanto, as etapas mostram em quais partes a desmontagem 

deve focar. 

1 Retire a bateria. Geralmente não são 

necessárias ferramentas para removê-la. 

Prossiga com [FT 23: Bateria]. 

Remova todas as placas da parte inferior 

(módulo de memória, placa de rede sem fio, 

placa de modem, etc.). Siga as instruções em 

[FT 12: Desmontagem PCI] ou [FT 16: 

Processamento Final PCI]. 
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2 Remova todas as unidades (HD, CD, etc.). 

Se não conseguir encontrar o disco rígido, 

ele provavelmente está escondido sob o 

teclado ou sob a montagem da tampa 

superior. Se não conseguir encontrar os 

parafusos de fixação da unidade óptica na 

parte inferior, eles provavelmente estão 

embaixo do teclado. Prossiga com [FT 9: 

HD] e [FT 10: CD].  

 

3 Remova todos os parafusos da parte inferior do 

notebook.  

 

4 Remova a faixa de segurança do teclado e 

remova o teclado. Prossiga com [FT 6: 

Teclado]. 
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5 Remova a bateria. Prossiga com [FT 23: 

Bateria]. 

 

6 Remova todos os parafusos sob o teclado e 

corte/desconecte todos os cabos. Prossiga com 

[FT 15: Cabos e Fios]. 

 

7 

 

 

 

 

 

Remova todos os parafusos que prendem a 

montagem da tela. Levante a tela LCD da base.  

Se não for possível, rompa a ligação da tela 

com o corpo principal (ex.: hiperestendendo as 

dobradiças). Siga as instruções em [FT 5: 

Monitor LCD]. 

Tome cuidado para não danificar a luz de fundo 

da tela LCD! 
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8 Levante a montagem da tampa superior da base 

e separe em frações apropriadas (ex.: [FT 20: 

Alumínio], [FT 17: Plástico]). 

 

9 Remova todos os parafusos que prendem a 

placa do sistema, a placa de alimentação, a 

placa de vídeo, etc. Desconecte todos os cabos 

que conectam as placas. Prossiga com [FT 12: 

Desmontagem PCI]. 

 

10 Remova todas as placas e remova o 

processador (placa mãe). Prossiga com [FT 12: 

Desmontagem PCI]. 
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11 Separe o material restante de acordo com seu 

tipo e consulte a ficha técnica apropriada (ex.: 

alumínio, metais ferrosos, plásticos, outras 

PCIs, etc.). 

 

Assegure-se de que as partes plásticas estão 

livres de pedaços de metal. 

 

Saúde e segurança 

A etapa crítica na desmontagem de um notebook é a remoção das lâmpadas fluorescentes de cátodo 

frio (LFCF). Evite danificar as LFCFs durante a remoção da tela de LCD do corpo do notebook. Uma 

vez que as LFCFs são separadas, necessitam ser colocadas em um recipiente adequado imediatamente 

(ver [FT 29: LFCF]). Como estas lâmpadas contêm mercúrio, é recomendado o uso de uma máscara 

apropriada.  

Composição 

Em média, um notebook pesa 3,5 kg. Dependendo da marca e do modelo, o tempo de desmontagem 

de um notebook pode variar bastante, levando até 30 minutos. O gráfico a seguir mostra a 

participação em peso do material recuperável. 

 

 

Figura 1. Composição de um notebook (ecoinvent 2010). 
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2.2 Componentes Primários 

FT 3 Gabinete  

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 8, FT 9, FT 10, FT 11, FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Cabos e Fios, Alumínio, Aço, Plásticos, PCIs 

Materiais Perigosos: 

Baterias das PCIs 

Ferramentas: 

F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E4, E5 

Contexto Geral 

Um gabinete geralmente consiste em uma caixa de plástico ou aço, vários subcomponentes como 

disco rígido, CD-ROM, fonte de alimentação, placas de circuito impresso (PCIs) e cabos. A 

desmontagem dos subcomponentes (ver capítulo 2.3) nem sempre faz sentido, sobretudo se for muito 

intensiva em trabalho e puder ser processada em indústrias apropriadas. No entanto, a remoção de 

substâncias perigosas (ex.: baterias das PCIs) é necessária. 
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Fluxograma 

 

Processo de Desmontagem 

1 Remova a caixa do gabinete para ter acesso 

aos componentes internos retirando todos os 

parafusos. Use uma desparafusadeira 

automática, quando aplicável, para 

economizar tempo.  

Coloque a tampa ao lado. 
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2 Agora retire os parafusos que prendem os 

componentes internos para poder removê-los. 

Desconecte todos os cabos e fios puxando-os 

para fora ou liberando-os aplicando pressão 

ao lacre, caso tenham um lacre de 

travamento.  

 

3 Depois que todos os fios e cabos forem 

desconectados, as unidades (unidade de 

disquete, unidade de CD, unidade de disco 

rígido, etc.) poderão ser removidas. Remova 

também a fonte de alimentação.  

Prossiga com [FT 8: Fonte de Alimentação], 

[FT 9: Unidade de disco rígido (HD)], [Erro! 

Fonte de referência não encontrada.: 

Unidade de Disco Compacto (CD)] e [Erro! 

Fonte de referência não encontrada.: 

Unidade de Disquete]. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para remover a placa mãe, primeiro é 

necessário remover todos os outros 

componentes de dentro da caixa do 

computador. Em conjunto com a placa mãe, 

todas as outras PCIs podem ser removidas e 

tratadas de acordo com [FT 12: 

Desmontagem PCI]. 

O número de parafusos de montagem que 

fixam a placa mãe ao gabinete varia de 3 a 10, 

dependendo do design. Algumas placas são 

fixadas com clipes de plástico no lugar de 

parafusos. Para remover os clipes de plástico 

basta usar uma chave de fenda. 

A placa mãe contém alguns componentes que 

podem ser removidos como memória RAM, 

bateria do Cmos1, NIC (placa de interface de 

rede) e o processador. Para detalhes, veja as 

instruções em [FT 12: Desmontagem PCI]. 

Coloque as baterias em uma caixa separada 

para descarte adequado! [FT 23: Bateria]. 

 

 

5 Após a remoção da placa mãe, o gabinete 

deve ficar completamente vazio. 

Separe e limpe os diferentes materiais e 

prossiga com as respectivas fichas 

técnicas ([FT 20: Alumínio], [FT 19: 

Metais Ferrosos], [FT 17: Plásticos]). 

 

 

1 Bateria Cmos (também: memória não volátil do BIOS) refere-se a uma pequena memória na placa mãe do PC usada para armazenar 

as configurações do BIOS (Wikipedia 2012a). 
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6 Separe os materiais restantes de acordo com 

seu tipo e prossiga com a ficha técnica 

apropriada (ex.: alumínio, metais ferrosos, 

plásticos, demais PCIs, etc.). Tenha certeza 

de que as partes plásticas estão livres de 

pedaços de metal.  

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de um gabinete é relativamente danosa. Embora não haja processos críticos de 

trabalho, equipamentos de proteção individual, como luvas, aventais e sapatos resistentes devem ser 

usados.  
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Composição 

Um gabinete pesa em média 10 kg e leva de 10 a 20 minutos para ser desmontado (excluindo-se a 

desmontagem de subcomponentes). O gráfico a seguir mostra a composição, em peso, do material 

recuperável. 

 

Figura 2. Composição material de um gabinete (ecoinvent 2010).  
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FT 4 Monitor CRT 

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Cobre, Plásticos (ABS/PC), Alumínio, 

Mistura de Metais, Sucata Mista, Fiação e 

Cabos, PCIs 

Substâncias Perigosas: 

Vidro com chumbo, camada de pó fosfórico, 

PCIs  

Ferramentas: 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, utensílio 

de corte para separação do vidro do CRT 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E2, E4, E5 

Contexto Geral 

Um monitor CRT consiste em uma caixa de plástico (ABS/PC), um tubo de raios catódicos (CRT) 

com defletor magnético e canhão de elétrons acoplados, placas de circuito impresso (PCI) e cabos 

(ver Figura 3). O vidro do CRT contém uma grande quantidade de chumbo que pode ser liberada 

quando quebrado. Portanto, é essencial conduzir a desmontagem desses monitores somente em 

instalações adequadas. O processamento posterior do vidro só deve acontecer em instalações 

industriais adequadas. 
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Figura 3. Componentes de um monitor CRT. 

Fluxograma 

A desmontagem do monitor de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva aproximadamente 

30 minutos. 
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Processo de Desmontagem 

A desmontagem de um monitor CRT é realizada essencialmente em duas etapas principais: 

1. Separação e remoção de todos os componentes do tubo de raios catódicos (parte 1, monitor 

CRT); 

2. Separação do vidro afunilado e do painel de vidro, remoção da camada de pó fosfórico e 

máscara de sombra (parte 2, tubo de raios catódicos). 

Parte 1: desmontagem do monitor CRT 

1 Antes de qualquer coisa, o monitor deve 

ser posicionado com a face para baixo 

para evitar que a tela se quebre. 

 

 

 

2 Remova a caixa de plástico retirando 

todos os parafusos que prendem a tampa 

(geralmente em torno de 4). 

  

Limpe a carcaça adequadamente 

removendo todos os materiais estranhos 

no plástico, como etiquetas, suportes de 

borracha, etc. e prossiga com [FT 17: 

Plásticos]. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de remover outras peças do 

monitor, é crucial equalizar a pressão no 

interior do vidro do CRT. Para isso, 

posicione o lado da tela do monitor com 

a aba (conexão do anodo) longe do seu 

rosto. Remova a aba na tela do monitor 

com uma chave de fenda e faça 

cuidadosamente um orifício no CRT onde 

a aba foi fixada. 

 

 

Equalize a pressão com cuidado e use 

equipamentos de proteção!  

Como o corpo do CRT está sob vácuo, esta 

etapa de desmontagem deve ser finalizada 

antes das outras etapas do tratamento para 

evitar uma possível implosão do corpo do 

CRT.  

 

 

4 Remova as braçadeiras ao redor dos fios 

para que você possa livremente removê-

los do monitor. Prossiga com [FT 15: 

Cabos e Fios]. 

 

5 Geralmente, existem duas Placas de 

Circuito Impresso (PCI) em um 

monitor. A PCI pequena é fixada na base 

da tela do monitor com cola ou parafuso. 

A PCI grande é fixada na parte de trás. 

Para posterior processamento das PCIs, 

prossiga com [FT 12: Desmontagem 

PCI]. A placa maior, particularmente, 

pode precisar de desmontagem adicional. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

Corte todos os fios [FT 15: Cabos e Fios] 

em volta do monitor para poder remover 

o defletor magnético (no topo do vidro 

do CRT) que está enrolado por fios de 

cobre. 

 

Remova o defletor magnético com 

cuidado para evitar que o canhão de 

elétrons no topo do CRT seja destruído. 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remova o cobre do defletor magnético 

quebrando-o com um martelo. Corte o 

grande fio ao redor da tela do monitor 

com uma faca ou um alicate de corte 

lateral e remova o cobre [FT 15: Cabos e 

Fios]. 

Limpe o cobre, o plástico e o aço e 

coloque-os ao lado, separadamente. 

 

Use equipamentos de proteção. 

Especialmente óculos e luvas são 

cruciais, pois lascas podem machucar 

braços, mãos e olhos.  
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8 

 

 

 

 

 

Desparafuse o vidro do CRT da caixa 

plástica frontal [FT 17: Plásticos] e 

rompa o canhão de elétrons do tubo com 

um martelo ou um pequeno machado 

posicionando-o logo abaixo do canhão 

[FT 32: Getter + Canhão de elétrons].  

Tome cuidado para que apenas o vidro 

logo abaixo do canhão de elétrons se 

quebre (e não o vidro completo)! 
 

9 Separe os materiais restantes de acordo 

com seu tipo e prossiga com a ficha 

técnica apropriada (ex.: alumínio, metais 

ferrosos, plásticos, demais PCIs, etc.). 

Tenha certeza de que as partes plásticas 

estão livres de pedaços de metal. 

 

De acordo com o tratamento posterior dado ao tubo de raios catódicos:  

1. Ele está pronto para posterior tratamento em locais adequados. Armazene-o corretamente e 

prossiga com [FT 27: CRT]. 

2. Separe o painel e o vidro afunilado antes de destiná-los ao tratamento posterior. Para isso, 

siga as instruções em [FT 4: Monitor CRT – Parte 2: separação do vidro do CRT]. 

Parte 2: separação do vidro do CRT 

De acordo com os requisitos da empresa que recebe as frações do vidro, uma separação do painel e 

do vidro afunilado (ver Figura 4) deve ser feita. Atualmente, diferentes abordagens são aplicadas para 

a desmontagem de tubos de raios catódicos. O vido do painel pode ser separado do vidro do funil 

antes ou depois da trituração. A separação anterior à trituração é descrita abaixo. Maiores informações 

sobre esta etapa de separação podem ser encontradas em [FT 27: CRT]. 

 

Separação do vidro do painel e do vidro afunilado antes da trituração 
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Em primeiro lugar, a 

braçadeira de metal deve ser 

removida do tubo. O vidro do 

painel e do funil são separados 

por meio da tecnologia de 

corte de diamante ou por um 

fio aquecido colocado ao 

longo da interseção entre os 

vidros. Depois disso, o vidro 

em funil é limpo por sucção da 

espuma de revestimento de 

óxido de ferro e grafite e a 

camada de pó fosfórico é 

removida do painel. Para o processamento final, talvez seja mais eficiente triturar o painel e o funil 

separadamente. Durante a trituração do vidro do CRT, a inalação do pó gerado deve ser evitada.  

 

1 

 

 

Antes de iniciar a separação do funil e do 

painel, assegure-se que o CRT não esteja 

mais sob pressão. Coloque o CRT 

firmemente em uma abraçadeira ou 

dispositivo semelhante.  

Primeiro remova os adesivos e seus 

resíduos do tubo com uma espátula. 

[9] 

2 

 

 

 

 

 

Os vidros são então separados ao longo 

da interseção por um fio quente ou 

cortados a laser. 

Se possível, evite a formação de poeira. 

Use um exaustor para minimizar a 

exposição do trabalhador. 

[3]  

 
 

Figura 4. Conteúdo de chumbo em um CRT ([6], modificado) 
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3 Armazene o vidro em funil em uma caixa 

separada. Prossiga com [FT 27: CRT]. 

 

[4] 

4 Remova a máscara de sombra e coloque-

a ao lado, separadamente, assim como os 

metais ferrosos. Prossiga com [FT 19: 

Metais Ferrosos]. 

[3] 

5 

 

 

Aspire cuidadosamente a camada de pó 

fosfórico na face interna do vidro do 

painel. 

Evite a formação de poeira! 

 

 

[3] 
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6 Armazene a camada de pó fosfórico ou o 

saco do aspirador que a contém 

separadamente em uma lixeira com 

tampa. Prossiga com [FT 28: Camada de 

pó fosfórico]. 

[3]  

7 Armazene o vidro do painel limpo em 

uma caixa. Prossiga com [FT 27: CRT]. 

 

[4] 
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Saúde e segurança 

Parte 1 

Para desmontar um monitor CRT, equipamentos de proteção individual como óculos, aventais, 

sapatos fechados e luvas são essenciais, pois algumas etapas potencialmente danosas estão envolvidas 

(indicado na descrição do processo de desmontagem).  

Aqui os pontos mais importantes são reforçados:  

 
Equalize a pressão no interior do vidro do CRT desde o início para evitar explosão; 

 

Use equipamentos de proteção ao quebrar o defletor magnético com um martelo, pois 

lascas podem voar e ferir o trabalhador; 

 

Os CRTs devem ser manuseados com cuidado, mesmo após a equalização da pressão, 

para garantir que nenhuma substância indesejada seja liberada. O vidro proveniente dos 

CRTs deve ser posteriormente processado apenas em instalações industriais adequadas. 

 

 

Parte 2 

As mesmas medidas de proteção indicadas para a parte 1 também se aplicam à parte 2. Os pontos 

cruciais são: 

 
Assegure-se que o CRT não esteja mais sob pressão; 

 

Use equipamentos de proteção durante a desmontagem do CRT. Em particular, a 

exposição à poeira deve ser evitada/minimizada. Durante o corte do vidro, um exaustor 

com um sistema de controle da poluição do ar deve garantir a remoção de qualquer 

poeira tóxica. Além disso, um fornecimento constante de ar fresco deve garantir boa 

qualidade do ar nas instalações; 

 

O vidro e a camada de pó fosfórico devem ser armazenados de maneira adequada, 

prevenindo a liberação de contaminantes. 

Composição 

Um monitor CRT pesa, em média, 4 kg e leva, aproximadamente, 30 minutos para ser desmontado. 

A Figura 5 mostra a composição, em peso, do material recuperável. Informações adicionais sobre o 

conteúdo principal do CRT são fornecidas na Figura 4. 

 



 

 38 

 

Figura 5. Composição de um monitor CRT (ecoinvent 2010). 

Comentários 

Representando mais de 50% do material completo, o CRT (que contém óxido de chumbo, ver [FT 27: 

CRT]) é o maior problema do ponto de vista ambiental e econômico. Para uma reciclagem adequada, 

é indispensável o fornecimento de um tratamento adequado. 
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FT 5 Monitor LCD 

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Plásticos (ABS/PC), Alumínio, Mistura de 

Metais, Sucata Mista, Fios e Cabos, PCIs, 

Camada de Cristal Líquido 

Materiais Perigosos: 

Iluminação de fundo do LCD (LFCF) 

Ferramentas: 

F1, F2, F4, F5, F6, F8, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E4, E5 

Contexto Geral 

As telas de LCD estão progressivamente substituindo as telas CRT no mercado. Os monitores de tela 

plana consistem em uma caixa de plástico e uma camada de cristal líquido contida entre dois painéis 

de vidro e folhas cobertas com materiais condutores. Existem dois diferentes tipos de aparelhos de 

iluminação para LCDs: lâmpadas fluorescentes de catodo frio (LFCF) e diodos emissores de luz 

(LED).  Devido ao conteúdo tóxico de Hg, as LFCFs devem ser manuseadas e tratadas com precaução 

particular.  

Recentemente, um número crescente de aparelhos vem utilizando a tecnologia OLED2 (Diodo 

Emissor de Luz Orgânico). Espera-se que as telas OLED substituam a tecnologia LCD nos próximos 

anos. 

 

Valor do material 

 Embora muitos materiais contidos nas telas de LCD sejam de alta qualidade (ex.: eletrônicos, plástico 

altamente transparente do módulo do LCD, etc.), existem poucas tecnologias de recuperação 

apropriadas para processamento posterior. Assim, os compradores devem ser selecionados com 

cuidado para possibilitar a operação de um processo economicamente viável para as telas planas. 

 

2 OLEDs são finas folhas de vidro ou plástico nas quais compostos de polímeros orgânicos são impressos pela tecnologia de jato de 

tinta. Os OLEDs são estimulados por elementos semicondutores a emitir luz. Os monitores OLED são extremamente finos, flexíveis e, 

portanto, podem ser aplicados em uma gama de funções. Para telas menores e dispositivos com um período de uso mais curto (ex.: 

telefones celulares, notebooks), a tecnologia OLED já está sendo aplicada com sucesso. 
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Fluxograma 

A desmontagem do monitor de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva aproximadamente 

de 15 a 40 minutos. 

 

Processo de Desmontagem 

1 Antes de qualquer coisa, o monitor deve 

ser posicionado com a face para baixo 

para evitar que a tela se quebre. 

 

Remova o suporte do monitor e 

desmonte-o. O monitor é constituído de 

alguns elementos de aço e plástico [FT 

17: Plásticos] e [FT 19: Metais Ferrosos]. 
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2 

 

Remova a carcaça traseira e limpe-a 

adequadamente removendo todos os 

materiais estranhos no plástico, como 

etiquetas, suportes de borracha, etc. e 

prossiga com [FT 17: Plásticos]. 

Carcaças de LCD não contêm retardantes 

de chama e, portanto, são adequadas para 

a reciclagem do plástico.  

 

3 Remova a estrutura frontal para poder 

remover livremente os fios e os 

interruptores. Prossiga com [FT 15: 

Cabos e Fios]. 

Remova a caixa interna traseira retirando 

os parafusos para ter acesso às Placas de 

Circuito Impresso (PCIs). Prossiga com 

[FT 12: Desmontagem PCI]. Corte 

também todos os fios e prossiga com [FT 

15: Cabos e Fios]. 
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4 Remova a tampa de aço que protege as 

camadas soltando-a com uma chave de 

fenda (veja a figura). 

 

Verifique se o LCD é iluminado por 

LFCFs ou por LEDs. 

• LFCFs => prossiga com a etapa 5; 

• LEDs => prossiga com a etapa 6. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conector preto na parte inferior 

esquerda e direita indica onde as 

lâmpadas da luz de fundo estão 

conectadas. Neste ponto, cuidadosamente 

levante e remova a tampa de aço evitando 

que as lâmpadas se quebrem [FT 19: 

Metais Ferrosos]. 

 

 

Remova as lâmpadas de fundo com 

cuidado e coloque-as ao lado [FT 29: 

CCFL]. Dependendo do modelo da tela, 

as lâmpadas de fundo podem ser 

removidas antes ou depois da 

desmontagem do módulo do LCD (vejas 

as fotos). 

 

 

Evite que as lâmpadas de fundo se 

quebrem, pois vapor de mercúrio pode ser 

liberado. As lâmpadas devem ser 

armazenadas em um recipiente fechado 

que disponha de um mecanismo que 

impeça a liberação de ar do interior ao se 

inserir outras lâmpadas (ver [FT 29: 

LFCF]). Se alguma lâmpada estiver 

quebrada deve ser colocada 

imediatamente em recipiente fechado. 

 

 

 



 

  43 

6 Remova a camada de cristal líquido 

escuro (folha) [FT 18: Camada de Cristal 

Líquido] e as outras camadas [FT 17: 

Plásticos] para ter acesso às lâmpadas de 

fundo (veja abaixo). 

Maiores informações sobre a composição 

da camada transparente de difusão da luz 

podem ser encontradas em [FT 17: 

Plásticos]. 
 

7 Separe os materiais restantes de acordo 

com seu tipo e prossiga com a ficha 

técnica apropriada (ex.: alumínio, metais 

ferrosos, plásticos, demais PCIs, etc.). 

Tenha certeza de que as partes plásticas 

estão livres de pedaços de metal. 

 

Saúde e segurança 

A etapa crítica na desmontagem de um monitor de tela plana é a remoção do cristal líquido que 

contém vidro e as LFCFs. Muitas vezes, as lâmpadas de fundo já estão quebradas devido ao 

transporte. Como estas lâmpadas contêm mercúrio, a utilização de uma máscara apropriada é 

essencial.  

Composição 

Um monitor de tela plana pesa de 6 a 8 kg e leva de 15 a 40 minutos (dependendo do tamanho do 

monitor e da quantidade de parafusos a serem removidos) para ser desmontado. A Figura 6 a seguir 

mostra a composição em peso do material recuperável. 
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Figura 6. Composição de um monitor LCD (SWICO 2011). 
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FT 6 Teclado 

[1] 

 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1, FT 2 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Plásticos, Sucatas Variadas, Cabos e Fios e 

PCI 

Materiais Perigosos: 

Chumbo na PCI (teclados antigos) 

Ferramentas: 

F1, F2, F4, F5, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E5 

Contexto Geral 

Os teclados passaram por um desenvolvimento significativo no design de modo que sua aparência 

varia bastante.  Os teclados mais antigos contêm uma grande quantidade de chumbo que atua como 

condutor nas placas de circuito impresso. Os teclados mais recentes são muito mais leves, pois o 

chumbo é substituído por materiais mais leves. Geralmente consistem em uma moldura e teclas de 

plástico (ABS/PC), placas de circuito impresso (PCI), alguns cabos e sucata.  

Os teclados de notebooks podem ser tratados da mesma forma que teclados comuns independentes. 
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Fluxograma 

A desmontagem do teclado de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva aproximadamente 

5 minutos. 

 

Processo de Desmontagem 

1 A desmontagem de um teclado é 

relativamente simples. Primeiro, coloque o 

teclado na mesa e corte o cabo de energia, se 

ainda não tiver sido cortado. Prossiga com 

[FT 15: Cabos e Fios]. 
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2 Retire as teclas de seus lugares com o 

auxílio de uma chave de fenda. Coloque 

a ponta da chave de fenda embaixo da 

tecla, depois abaixe o cabo de maneira 

que a chave de fenda atue como uma 

alavanca. As teclas se soltarão facilmente 

de seus suportes. Para teclas de plástico, 

prossiga com [FT 17: Plásticos]. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Remova a estrutura frontal para que você 

possa livremente remover as placas de 

circuito impresso [FT 16: PCIs]. Remova, 

também, todo o material estranho como 

etiquetas, suportes de borracha, etc. Às 

vezes, fios de aço são presos na parte 

interna das teclas. 

Tenha cuidado especial em remover todas 

as peças de metal, pois o plástico precisa 

estar perfeitamente limpo para posterior 

reciclagem. 
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4 Separe todos os materiais e prossiga com 

o tratamento adequado. Utilize a ficha 

técnica apropriada. 

Tenha certeza de que as partes plásticas 

estão livres de pedaços de metal. 

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de teclados é uma tarefa simples, sem etapas perigosas. Apenas teclados muito 

antigos precisam ser tratados com cuidado por possuírem uma grande quantidade de chumbo.  

Composição 

Um teclado pesa de 1 a 3 kg e leva cerca de 5 a 10 minutos para ser desmontado. O gráfico a seguir 

mostra a composição por peso do material recuperável. 

 

 

Figura 7. Composição de um teclado (ecoinvent 2010). 
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FT 7 Mouse 

[1] 

 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Plásticos, Sucata Mista, Cabos e Fios, PCI 

Materiais Perigosos: 

- 

Ferramentas: 

F1, F2, F4, F5, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E5 

Contexto Geral 

Existem muitos modelos diferentes de mouse, mas geralmente sua composição é simples, consistindo 

em um cabo, uma carcaça, uma pequena PCI e alguns elementos de controle.  

Fluxograma 

A desmontagem de um mouse de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva 

aproximadamente de 1 a 3 minutos. 
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Processo de Desmontagem 

1 A desmontagem de um mouse é 

relativamente simples. Primeiro, corte o cabo 

[Prossiga com FT 15: Cabos e Fios]. Se tiver 

parafusos, retire-os e abra o mouse (os 

parafusos geralmente estão localizados na 

parte inferior). Se não houver parafusos, abra 

a carcaça [FT 17: Plásticos]. 

 

 
 

 

2 Remova a placa de circuito impresso e 

guarde-a separadamente. Prossiga com 

[FT 12: Desmontagem PCI]. 
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3 

 

 

 

 

Separe todos os materiais e prossiga com 

o tratamento adequado.  

 

Tome cuidado especial para remover 

todas as peças de metal, pois o plástico 

deve estar perfeitamente limpo para 

posterior reciclagem. 

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de um mouse é uma tarefa simples, sem etapas perigosas. 

Composição 

Um mouse geralmente pesa por volta de 100 gramas e leva apenas alguns minutos para ser 

desmontado. A composição típica de um mouse é mostrada na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Composição de um mouse (ecoinvent 2010). 
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2.3 Subcomponentes 

FT 8 Fonte de Alimentação 

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 3 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Placa de Circuito Impresso, Aço, Alumínio, 

Cobre, Fiação Mista  

Materiais Perigosos: 

Capacitores 

Ferramentas: 

F1, F4, F5, F8, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E2, E4, E5 

Contexto Geral 

O conjunto fonte de alimentação é derivado da desmontagem do gabinete. Consiste em uma caixa de 

aço, uma placa de circuito impresso (PCI), um ventilador, um radiador e cabos. O processo de 

desmontagem é relativamente rápido. 

Fluxograma 

A desmontagem do conjunto fonte de alimentação de acordo com os princípios introduzidos abaixo 

leva aproximadamente 5 minutos. 
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Processo de Desmontagem 

1 Remova a caixa de aço, limpe-a e coloque-a 

de lado. Prossiga com [FT 19: Metais 

Ferrosos]. 

 

2 

 

 

     

 

 

Remova todos os componentes como 

ventilador resfriador, PCI, transformadores e 

enrolamentos de cobre, cortando os cabos e 

fios, e coloque-os de lado. Prossiga com a 

ficha técnica apropriada. 

A PCI contém placas de alumínio 

relativamente grandes que atuam como 

dissipadores de calor. Remova-as e coloque-

as de lado [FT 20: Alumínio]. 
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Certifique-se de que o alumínio esteja 

devidamente limpo. Recicladores de 

alumínio recusam peças impuras. 

  

 

3 

 

 

 

Separe os materiais restantes de acordo com 

seu tipo e prossiga com a ficha técnica 

apropriada (ex.: alumínio, metais ferrosos, 

cabos, plásticos, outras PCIs, capacitores, 

etc.). 

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de uma fonte de alimentação não inclui nenhuma etapa danosa. No entanto, os 

trabalhadores devem usar equipamentos de proteção individual como luvas, óculos, avental e sapatos 

resistentes.  

Composição 

Em média, uma fonte de alimentação pesa 1,3 kg e leva aproximadamente 5 minutos para ser 

desmontada.  A Figura 9 mostra a composição em peso do material recuperável. 
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Figura 9. Composição de uma fonte de alimentação (ecoinvent 2010). 
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FT 9 Unidade de Disco Rígido (HD) 

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 2, FT 3 

Etapas de desmontagem seguintes: 

-- 

Material recuperado: 

Placa de Circuito Impresso, Metais Mistos, 

Alumínio, Cobre, Fiação Mista 

Materiais Perigosos: 

- 

Ferramentas: 

F1, F5 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E5 

Contexto Geral 

A unidade de disco rígido é composta por uma tampa, uma caixa de metal, um disco de dados, e uma 

PCI. É relativamente rica em metais preciosos como Ag, Au e Pd. A localização do HD varia, mas 

geralmente é fixada ao gabinete do computador por 3 ou 4 parafusos e conectada à placa mãe por 

cabos.  

Fluxograma 

A desmontagem da unidade de disco rígido de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva 

aproximadamente de 5 a 10 minutos. 
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Processo de Desmontagem 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque o HD na bancada de trabalho de 

cabeça para baixo de modo que a PCI possa 

ser vista. Remova os parafusos que fixam a 

PCI. Em alguns casos, os parafusos podem 

ser de cabeça sextava ou de configuração 

incomum. Nesse caso, basta perfurá-los. 

Prossiga com [FT 16: PCI – Processamento 

Final]. 

Use óculos e luvas na perfuração! 
 

2 Desparafuse a tampa superior do HD. Alguns 

parafusos podem estar cobertos por adesivos. 

Remova a tampa superior e prossiga com [FT 

20: Alumínio] ou a ficha técnica apropriada. 

 

3 Desparafuse a bandeja semicircular que 

segura as bandejas do disco rígido. Remova a 

bandeja semicircular ([FT 20: Alumínio] ou 

[FT 19: Metais Ferrosos]) e as bandejas do 

disco rígido [Armazenamento/Fundição de 

Metais Integrados]. 

Devido ao seu conteúdo especial de metal, 

recomenda-se submeter as bandejas a uma 

fundição de metais integrados ou armazená-

los para recuperação futura3. 
 

 

3 O armazenamento é recomendado porque futuros desenvolvimentos tecnológicos podem permitir a recuperação de metais raros. Uma 

bandeja de disco rígido é normalmente fabricada utilizando-se um substrato de alumínio ou vidro e cerâmica e é revestida por uma 

estrutura complexa em camadas constituída de várias ligas metálicas (principalmente não-magnéticas) (Wikipedia 2012b). O substrato 

e as ligas podem conter metais como Rutênio (Ru), Platina (Pt), Tântalo (Ta), Zircônio (Zr), Cromo (Cr), Níquel (Ni) e outros (Nunney 

e Baily 2011). 
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4 Abra a estrutura (atuador) que segura o 

ponteiro (braço do atuador). Remova o ímã e 

o braço do atuador [FT 20: Alumínio]. Se 

possível, armazene os ímãs para uma futura 

recuperação de metais4. 

 

 

5 Desparafuse a placa circular inferior com o 

motor. Prossiga com [FT 20: Alumínio] ou a 

ficha técnica apropriada.  

 

 

4 Os imãs usados em um HD geralmente contêm o metal raro Neodímio (Nd). Embora ainda não estejam disponíveis processos para 

recuperar o Nd de dispositivos em fim de vida, é provável que haja uma recuperação futura. Portanto, é recomendável o armazenamento 

desses ímãs para evitar a perda de Nd e permitir sua recuperação futura. 
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6 Separe as partes remanescentes de acordo 

com sua composição e prossiga com a 

respectiva ficha técnica.  

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de uma unidade de disco rígido não inclui etapas danosas, nem contém materiais 

perigosos. No entanto, os trabalhadores devem usar equipamentos de proteção individual como luvas, 

óculos, avental e sapatos resistentes.  

Composição 

Uma unidade de disco rígido pesa, em média, 0,5 kg e leva aproximadamente de 5 a 10 minutos 

para ser desmontada. A Figura 10 mostra a composição em peso do material recuperável.  

Observação: o imã forte contido no atuador é composto de Neodímio e outros metais. É um elemento 

de terras raras podendo, então, se tornar um material interessante para reciclagem devido à sua 

escassez.  

 

 

Figura 10. Composição de uma amostra de HD (Mohite 2005). 
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FT 10 Unidade de Disco Compacto (CD) 

[7] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 2, FT 3 

Etapas de desmontagem seguintes: 

-- 

Material recuperado: 

Placa de Circuito Impresso, Metais Mistos, 

Alumínio, Cobre, Fiação Mista  

Materiais Perigosos: 

- 

Ferramentas: 

F1, T5 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E5 

Contexto Geral 

Uma unidade de disco compacto consiste em uma caixa, uma bandeja de CD, um leitor óptico e uma 

PCI. A localização varia, mas geralmente é fixada ao gabinete do computador por 3 ou 4 parafusos e 

conectada à placa mãe por cabos.  

Fluxograma 

A desmontagem da unidade de disco compacto de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva 

aproximadamente de 5 a 10 minutos. 
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Processo de Desmontagem 

1 Desparafuse e remova a tampa superior. 

Prossiga com a ficha técnica apropriada 

(geralmente [FT 20: Alumínio]). 

 

2 

 

Desparafuse e remova a PCI. Prossiga com 

[FT 16: PCI – Processamento Final]. 

 

3 Desparafuse e remova o motor do CD. 

Prossiga com [FT 21: Cobre] 
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4 Remova o leitor óptico do CD. Prossiga com 

[FT 16: PCI] ou [FT 22: Mistura Metal 

Plástico]5. 

Remova a bandeja da base do motor do CD. 

Prossiga com a respectiva ficha técnica.   

 

5 Remova a parte frontal da caixa, a bandeja do 

CD e a estrutura da bandeja. Prossiga com a 

ficha técnica apropriada, geralmente [FT 20: 

Alumínio] e [FT 17: Plásticos]). 

Use as travas indicadas nas figuras pequenas 

para separar as frações.  

 

 

 

 

5 Dependendo da qualidade do material, o leitor óptico (que contêm uma pequena PCI) é aceito em uma fundição de metais integrados.  
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6 Remova e separe o material remanescente em 

frações adequadas.   

Certifique-se de que as peças de plásticos 

estão completamente livres de pedaços de 

metal. 

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de uma unidade de disco compacto não inclui etapas danosas nem contém materiais 

perigosos. No entanto, os trabalhadores devem usar equipamentos de proteção individual como luvas, 

óculos, avental e sapatos robustos.  

Composição 

Uma unidade de disco compacto pesa, em média, 1 kg e leva aproximadamente de 5 a 10 minutos 

para ser desmontada. A Figura 11 mostra a composição em peso do material recuperável 

 

 

Figura 11. Composição de uma amostra de unidade de CD (Mohite 2005). 
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FT 11 Unidade de Disquete 

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 2, FT 3 

Etapas de desmontagem seguintes: 

-- 

Material recuperado: 

Placa de Circuito Impresso, Metais Mistos, 

Alumínio, Cobre, Fiação Mista  

Materiais Perigosos: 

-- 

Ferramentas: 

F1, F5 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E5 

Contexto Geral 

As unidades de disquete são geralmente encontradas em computadores antigos, enquanto 

computadores mais novos não dispõem mais de uma unidade de disquete. Consiste em uma caixa, 

uma PCI, um motor, uma bandeja para receber o disquete e um leitor. 

A localização da unidade de disquete varia, mas geralmente se encontra fixada ao gabinete do 

computador por 3 ou 4 parafusos e conectada à placa mãe por cabos.  

Fluxograma 

A desmontagem da unidade de disquete de acordo com os princípios introduzidos abaixo leva 

aproximadamente de 5 a 10 minutos. 
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Processo de Desmontagem 

1 Abra e remova as tampas inferior e superior 

(desparafusar/abrir). Talvez seja necessário 

remover uma pequena PCI para isso. Coloque 

as tampas junto à fração de material 

correspondente e prossiga com as respectivas 

fichas técnicas [FT 17: Plásticos] ou [FT 20: 

Alumínio]. 

Existem dois tipos de carcaças de unidades 

de disquete: carcaça de plástico ou alumínio.  
 

2 

 

Desparafuse a tampa da PCI e 

desparafuse/remova a PCI principal. Prossiga 

com [FT 16: PCI – Processamento Final]. 
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3 Separe o material e os componentes 

remanescentes, como a tampa traseira, o 

motor6 ([FT 16: PCI – Processamento Final]), 

o leitor de disquete7 ([FT 16: PCI – 

Processamento Final] ou [FT 22: Mistura 

Metal Plástico), a estrutura metálica, etc. 

Atribua-os à fração correspondente de 

material (ex.: alumínio, cobre, metais 

ferrosos, plástico, outras PCIs, etc.).  

Certifique-se de que as peças de plásticos 

estão completamente livres de pedaços de 

metal. 

 

 

 

Saúde e segurança 

A desmontagem de uma unidade de disquete não inclui etapas danosas, nem contém materiais 

perigosos. No entanto, os trabalhadores devem usar equipamentos de proteção individual como luvas, 

óculos, avental e sapatos robustos.  

Composição 

Uma unidade de disquete pesa, em média, 0,5 kg e leva aproximadamente de 5 a 10 minutos para 

ser desmontada. A Figura 12 mostra a composição em peso do material recuperável. 

 

6 O motor de uma unidade de disquete está geralmente montado em uma PCI. O cobre e outros metais da PCI podem ser recuperados 

em uma fundição de metais integrados.  

7 Dependendo da qualidade do material, o leitor é aceito em uma fundição de metais integrados.  
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Figura 12. Composição de uma amostra de uma unidade de disquete (Mohite 2005). 
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FT 12 Placa de Circuito Impresso - Desmontagem 

 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 2, FT 3, FT 4, FT 5, FT 6, FT 7, FT 8 

Etapas de desmontagem seguintes: 

-- 

Material recuperado: 

PCI, metais ferrosos, cobre, alumínio 

Materiais Perigosos: 

Baterias, capacitores 

Ferramentas: 

F1, F4, F5 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E2, E5 

 

Contexto Geral 

As PCIs são onipresentes em um computador – quase todos os componentes de um computador 

contêm uma ou várias placas. Para maiores detalhes sobre PCIs ver [FT 16: PCI – Processamento 

Final]. 

A presente ficha técnica se concentra na classificação de uma PCI (sua qualidade) e como desmontar 

cada classificação. Como mostra a Tabela 2, uma PCI pode ser classificada em diferentes graus. A 

origem de uma PCI geralmente indica qual grau ela pertence.  
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Tabela 2. Possível classificação das placas de acordo com o conteúdo de ouro.  

Grau Conteúdo Au [ppm] Ocorrência (não exaustiva, não definitiva) 

Grau ultra baixo até 20 ppm Placas não preparadas de monitores CRT (TV e PC), 

HiFi, fontes de alimentação, pequenos eletrodomésticos, 

etc. 

Grau muito baixo até 50 ppm Placas preparadas de monitores CRT (TV e PC), HiFi, 

fontes de alimentação, pequenos eletrodomésticos, etc. 

Grau baixo até 100 ppm Placas de TI lixiviadas (grau muito baixo a baixo) 

Grau médio até 200 ppm Placas de TI (PC, servidor, impressora) conectores 

mistos, monitores LCD, placas mãe  

Grau alto até 300 ppm Placas de TI/telecomunicações 

Grau muito alto Acima de 300 ppm Telefones celulares, componentes de TI (processadores, 

etc.) 

* preparado refere-se à remoção de dissipadores de calor, estrutura de Al, transformadores, etc. 

 

A profundidade da desmontagem das placas vai depender do seu grau, pois as placas de alto grau 

necessitam de muito pouco pré-processamento e podem ser vendidas desta maneira, já as placas de 

baixa qualidade necessitam de “aprimoramento” com a remoção das partes pesadas.  

Processo de desmontagem para todas as PCIs 

Para todos os tipos de placas, o primeiro passo é a fase de descontaminação, isto é, remoção e 

armazenamento seguro de componentes que contenham substâncias perigosas.   

Fluxograma para todas as PCIs 
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1 Coloque a placa em uma mesa.  

Identifique e remova a bateria. Armazene a 

bateria em um recipiente separado e seguro e 

prossiga com as instruções em [FT 23: 

Bateria]. 

 

2 Identifique e remova os capacitores grandes 

(diâmetro > 2 cm) e armazene-os em um 

recipiente separado e seguro. Continue com 

as instruções em [FT 26: Capacitor]. 

Procure também por interruptores de 

mercúrio na PCI e remova-os. Armazene-os 

em um recipiente separado e seguro e 

prossiga de acordo com as instruções em [FT 

29: LFCF]. 
 

3 Solte e remova os dissipadores de calor (e o 

ventilador). Prossiga com [FT 20: Alumínio]. 
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4 Remova o ventilador do dissipador de calor. 

Em alguns casos ele é colado e uma chave de 

fenda pode ser necessária para desprendê-lo. 

Armazene o ventilador e prossiga com [FT 

22: Mistura Metal Plástico]. 

Armazene o dissipador de calor e prossiga de 

acordo com [FT 20: Alumínio]. 

 

 

5 Etapa opcional8: 

Se a unidade central de processamento 

(processador) puder ser vendida 

separadamente, pode ser economicamente 

viável removê-la. O processador geralmente 

é encontrado na placa mãe, mas também pode 

existir em algumas placas de vídeo e em 

placas para servidor.  

Solte a alavanca de travamento e remova o 

processador. Armazene-o separadamente e 

siga as instruções em [FT 16: PCI – 

Processamento Final]. 

 

 

Nenhum processamento adicional é necessário para placas de alto grau, que podem ser armazenadas 

separadamente e vendidas para uma refinaria (ver [FT 16: PCI – Processamento Final]). 

Desmontagem Adicional para Placas de Baixo e Médio Grau  

 

Placas de baixo e médio grau necessitam de processamento adicional e uma desmontagem mais 

refinada antes de serem vendidas. A baixa quantidade de metais preciosos contida nessas placas pode 

fazer com que os preços de remessa excedam seu valor de venda. Assim sendo, é necessário 

concentrar o valor das placas removendo as peças pesadas feitas de materiais homogêneos.  

 

A desmontagem das placas de acordo com o fluxograma abaixo leva aproximadamente 10 minutos.  

 

8 Dependendo do fundidor receptor, uma separação do processador e da PCI pode ser economicamente vantajosa. 
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Fluxograma para PCIs de Baixo e Médio Grau 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Remova as peças que contêm alumínio, ferro, 

plástico e cobre. Se possível, desparafuse e 

simplesmente remova os componentes.  

Se estiverem colados, um martelo, pinça e 

talhadeira podem ser necessários.  

 

Luvas e óculos são necessários se as peças 

estiverem sendo quebradas, pois lascas 

podem causar ferimentos nos olhos ou cortes.    

 

Armazene as diferentes frações removidas 

separadamente (ver [FT 17: Plástico; FT 19: 

Metais Ferrosos; FT 20: Alumínio; FT 21: 

Cobre; FT 22: Mistura Metal Plástico; FT 26: 

Capacitores]). 
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2 Armazene a PCI “limpa” separadamente e 

prossiga seguindo as instruções em [FT 16: 

PCI – Processamento Final]. 

 

Melhores Práticas (o que fazer e o que não fazer) 

• Não faça lixiviação química úmida: pode ser tentador extrair metais preciosos como ouro e prata 

de maneira imediata com processos químicos úmidos. Esses processos incluem a dissolução dos 

metais em ácidos e sua precipitação com sais de cianeto ou mercúrio. Todos esses procedimentos 

são altamente perigosos e devem ser conduzidos por profissionais em um laboratório. Além disso, 

estudos recentes mostraram que esses processos são seletivos (atuam apenas em 1 metal) e 

ineficientes (permitem extrair apenas os metais aparentes). A melhor alternativa para recuperar 

valor das PCIs é vendê-las para refinarias e fundições de metais preciosos (FT 16: PCI – 

Processamento Final). 

• Outra prática potencialmente perigosa é dessoldar certos componentes em uma PCI aquecendo a 

solda. Se este processo não for conduzido sob condições controladas (regulação de calor), 

substâncias muito perigosas são liberadas (ex.: dioxinas, chumbo gasoso).  

• Se possível, sempre remova as peças desparafusando ou desalojando. As peças só devem ser 

quebradas se estiverem coladas ou forem muito difíceis de remover. Use óculos e luvas quando 

os componentes forem quebrados.  

• Armazene imediatamente as diferentes frações em seus respectivos recipientes e trabalhe um 

material de cada vez. Por exemplo, primeiramente remova todas as peças de alumínio e guarde-

as no recipiente de alumínio. Em um segundo passo, remova todas as peças ferrosas e guarde-as 

no respectivo recipiente, e assim por diante. Agir desta maneira vai evitar a mistura de materiais 

e a redução dos seus valores de venda.  

Saúde e segurança  

O manuseio de PCIs não apresenta nenhum perigo direto específico devido ao conteúdo perigoso de 

componentes. A principal exposição do trabalhador a substâncias perigosas vem do pó que pode ser 

contaminado por várias substâncias presentes no interior do computador. Portanto, recomenda-se: 

▪ Fixar o pó borrifando um pouco de água nas placas antes de manuseá-las;  

▪ Lavar as mãos regularmente;  

▪ Tratar das lesões imediatamente (cortes);  

▪ Evitar abrir baterias e capacitores. 
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3 Desmontagem de Dispositivos de Impressora  

FT 13 Impressora  

[1] 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1 

Etapas de desmontagem seguintes: 

FT 12, FT 15 

Material recuperado: 

Plásticos, metais ferrosos, PCI, fiação mista  

Materiais Perigosos: 

Cartuchos e toners, tambores fotocondutores 

(impressora a laser)  

Ferramentas: 

F1, F2, F4, F5, F6, F8, F9 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E2, E3, E4, E5 

Contexto Geral 

Dois tipos principais de impressoras são usados: impressora a jato de tinta e impressora a laser. A 

definição média em termos de peso e composição é muito difícil devido à grande variedade de tipos 

de equipamentos presentes no mercado. Peças antigas, grandes e pesadas podem ter um valor maior 

e mais economicamente viável, devido ao seu teor de aço, que pode ser vendido a um comerciante de 

sucata para trituração após descontaminação. No entanto, é improvável que modelos mais recentes 

produzam receita significativa de material, uma vez que o revestimento é predominantemente feito 

de plástico.  

Processo de Desmontagem 

Devido à grande variedade de impressoras disponíveis no mercado é impossível fornecer um manual 

específico sobre como desmontar uma impressora. Portanto, as etapas de desmontagem para 

impressoras a jato de tinta e a laser indicadas abaixo devem ser adaptadas caso a caso. Não é possível 

indicar tempos médios de desmontagem ou pesos médios.  
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Fluxograma Impressora a Jato de Tinta 

 

 

Impressora a Jato de Tinta 

1 

 

 

 

 

Remova os cartuchos de tinta e coloque-os de 

lado. Prossiga de acordo com [FT 30: 

Cartuchos]. Os cartuchos podem ser 

recarregados e reutilizados!  

Caso estejam quebrados, precisam ser 

descartados como resíduos perigosos. 

 

2 

 

 

 

 

Abra a caixa de plástico retirando todos os 

parafusos e removendo as travas. Limpe a 

carcaça adequadamente removendo todos os 

materiais estranhos no plástico, como 

etiquetas, suportes de borracha, etc. e 

prossiga com [FT 17: Plásticos]. 

Tenha certeza de que as partes plásticas estão 

completamente livres de pedaços de metal. 
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3 Desparafuse e remova a PCI e prossiga de 

acordo com [FT 12: PCI – Desmontagem]. 

 

 

4 Remova o motor da impressora. Se possível, 

separe a bobina de cobre [FT 21: Cobre] ou 

os ímãs inseridos no motor. Os ímãs devem 

ser armazenados separadamente9. 

Para os materiais restantes do motor, prossiga 

com [FT 22: Mistura Metal Plástico]. 

 

5 Separe o material restante de acordo com seu 

tipo e consulte a ficha técnica apropriada 

(ex.: alumínio, metais ferrosos, plásticos, 

outras PCIs, etc.). 

Assegure-se de que as partes plásticas estão 

livres de pedaços de metal. 

 

 

 

 

 

9Os imãs podem conter metais raros como Neodímio (Nd) ou Samário (Sm). Embora ainda não estejam disponíveis processos para 

recuperar esses metais raros de dispositivos em fim de vida, é provável que haja uma recuperação futura. Portanto, é recomendável 

armazenar esses ímãs para evitar a perda de metais raros e permitir sua recuperação futura. 
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Fluxograma Impressora a laser  

 

Impressora a Laser  

1 

 

 

 

 

Remova o cartucho de toner. Continue na 

etapa 2 para segregar o tambor fotocondutor 

ou coloque-o de lado e prossiga com [FT 30: 

Cartuchos]. Os cartuchos podem ser 

recarregados e reutilizados!  

Caso estejam quebrados, precisam ser 

descartados como resíduos perigosos.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambor fotocondutor 

O tambor fotocondutor geralmente está 

localizado dentro do cartucho. Os tambores 

de máquinas de cópia e fax mais antigos 

podem ser revestidos com substâncias 

tóxicas, como sulfato de cádmio ou selênio e 

devem, portanto, ser separados e destinados a 

um tratamento adequado. Maiores 

informações sobre a identificação desses 

tambores e tratamento posterior podem ser 

encontradas em [FT 31: Tambor 

Fotocondutor].  

Para segregar o tambor, remova o eixo e 

armazene-o separadamente. Prossiga com 

[FT 31: Tambor Fotocondutor]. 

Evite a exposição aos revestimentos de Cd e 

Se dos tambores! Os tambores revestidos 

com selênio devem ser armazenados sem 

exposição à luz (barril com tampa)! 
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3 

 

 

 

 

Abra a caixa de plástico retirando todos os 

parafusos e removendo os clipes. Limpe a 

carcaça adequadamente removendo todos os 

materiais estranhos no plástico, como 

etiquetas, suportes de borracha, etc. e 

prossiga com [FT 17: Plásticos]. 

Tenha certeza de que as partes plásticas estão 

completamente livres de pedaços de metal. 

 
 

4 Retire todos os parafusos e separe a PCI. 

Prossiga com [FT 12: PCI – Desmontagem]. 

 

 

 

5 Remova o ventilador e prossiga com [FT 22: 

Mistura Metal Plástico]. 
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6 Corte e remova a unidade de aquecimento 

(incluindo o rolo aquecido (marrom), veja a 

figura pequena). Prossiga com [FT 22: 

Mistura Metal Plástico]. 

 

7 Separe o material restante de acordo com seu 

tipo e consulte a ficha técnica apropriada 

(ex.: alumínio, metais ferrosos, plásticos, 

outras PCIs, etc.). 

Assegure-se de que as partes plásticas estão 

livres de pedaços de metal. 

 

Saúde e segurança 

Toners e cartuchos devem ser classificados como resíduos especiais. Assim sendo, ao desmontar os 

cartuchos e tratar o pó do toner, medidas de proteção contra poeira são necessárias para proteger a 

passagem de ar e minimizar os riscos à saúde ocupacional dos trabalhadores. Se não forem 

manuseados por uma empresa certificada, os cartuchos de toner e o pó deverão ser dispostos em 

aterros especiais para substâncias perigosas.  

Composição 

A definição média para peso ou composição não pode ser dada devido à grande variedade de tipos de 

equipamentos presentes no mercado. A Figura 13 mostra a composição em peso do material 

recuperável de uma impressora a laser. Perceba que a composição material entre diferentes tipos de 

impressoras também varia consideravelmente.  
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Figura 13. Composição de uma impressora a laser (ecoinvent 2010). 

Comentários 

Devido à grande variedade de equipamentos, tecnologias, tipos, modelos e tamanhos existentes no 

mercado, há uma grande variação nos valores médios de custo e tempo de desmontagem. Portanto, 

uma análise de sensibilidade não produziria resultados viáveis. Peças muito velhas, grandes e pesadas 

podem ter um valor mais alto devido ao seu teor de aço. A carcaça de equipamentos mais novos é 

predominantemente feita de plástico, o que produz um valor de recuperação de material muito baixo.  

Pode-se concluir que a desmontagem de impressoras provavelmente não é financeiramente 

interessante na maioria dos casos. O primeiro objetivo da desmontagem manual é a descontaminação 

através da remoção dos cartuchos de tinta e toner, assim como do tambor fotocondutor.  
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4 Desmontagem de Telefones Celulares  

FT 14 Telefone Celular 

[5] 

Etapas de desmontagem seguintes: 

-- 

Material recuperado: 

PCI, plásticos, aço, alumínio, tela de cristal 

líquido 

Materiais Perigosos: 

Bateria 

Ferramentas: 

F1, F2 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E2, E5 

Contexto Geral 

A tecnologia dos telefones celulares evoluiu rapidamente nos últimos anos e, consequentemente, os 

modelos variaram bastante em função e forma. No entanto, a desmontagem de um telefone celular, 

em geral, permaneceu bastante simples: remoção da bateria e carcaça e envio do restante à fundição 

de metais integrados que trata PCIs. As PCIs em telefones celulares são geralmente de alto grau e 

podem – se fornecidas a um processador posterior adequado – gerar uma alta receita. 

Fluxograma 
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Processo de Desmontagem 

Dependendo dos requisitos do processador posterior, a remoção da bateria do telefone celular é 

suficiente e as etapas adicionais de desmontagem descritas abaixo podem ser omitidas.  

 

1 Remova a bateria primeiro. Geralmente a 

bateria está localizada sob a capa traseira.  

Em alguns casos, o acesso à bateria não é 

rápido e a carcaça deve ser aberta. Prossiga 

com as instruções em [FT 23: Bateria]. 

 

 

2 Remova a carcaça e o teclado do interior 

(desparafuse, force para abrir, etc.) e prossiga 

com as instruções em [FT 17: Plásticos] ou a 

ficha técnica adequada.  

 

 

3 As partes restantes – especialmente PCI e 

LCD – podem ser tratadas posteriormente 

como descrito em [FT 16: PCI – 

Processamento Final].  

As PCIs de telefones celulares geralmente 

são de alto grau (ver Tabela 2). 

Se for facilmente destacável, pode ser 

aconselhável separar outros materiais como 

plásticos, aço, alumínio, etc.  
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Saúde e segurança 

Não há etapas envolvidas que apresentem riscos à saúde humana ou ao meio ambiente. No entanto, 

os trabalhadores devem usar equipamentos básicos de proteção como luvas, avental e óculos.  

Composição 

O peso de um telefone celular varia de acordo com sua idade e modelo. Um telefone celular típico 

pesa cerca de 100 gramas e leva de 1 a 5 minutos para ser desmontado.  

 

Figura 14. Composição de um telefone celular (Empa). 

 

 

Figura 15. Composição de um smartphone (Apple 2011; Apple 2009). 
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5 Desencapando cabos e fios  

FT 15 Cabos e Fios 

 

Etapas de desmontagem anteriores:  

FT 1, FT 2, FT 3, FT 4, FT 5, FT 6, FT 7, FT 8, 

FT 13 

Etapas de desmontagem seguintes: 

-- 

Material recuperado: 

Plástico (baixa densidade), sucata, cobre, outros 

metais 

Ferramentas: 

F4, F5, F6 

Equipamentos de Proteção Individual: 

E1, E5 

Contexto Geral 

Cabos e fios são encontrados em todos os dispositivos de TI e existem em diferentes tipos. Existem 

basicamente 3 tipos: cabos pretos grossos, cabos planos e fios coloridos. Os cabos são reciclados para 

recuperação do cobre.  As refinarias granulam os cabos para extrair os metais do isolamento ao redor 

de maneira automática. Os cabos devem ser desencapados e limpos de acordo com a demanda, 

dependendo do reciclador. Alguns recicladores, por exemplo, usam os plugs cinza achatados para fins 

de reciclagem, outros não. O processamento adicional dos cabos é demonstrado abaixo, de maneira 

geral.   
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Fluxograma 

 

Processo de Desmontagem 

Dependendo do tipo de cabo, uma desmontagem diferente deve ser feita. O processo descrito 

inicialmente refere-se aos cabos de cobre do CRT (A) e o processo descrito posteriormente refere-se 

a todos os outros cabos processados mecanicamente (B).  

 

Parte A: Cabos de Cobre do CRT 

1 Somente o cabo de cobre preto que envolve o 

corpo de vidro do CRT pode ser descascado 

manualmente, utilizando-se uma faca ou um 

alicate de corte.  

Todos os outros cabos devem ser processados 

mecanicamente (ver Parte B). 
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2 Quando todo o cabo é cortado e aberto, a 

fiação de cobre pode ser retirada do 

isolamento. Armazene os materiais 

separadamente.  

Prossiga com [FT 17: Plásticos] e [FT 21: 

Cobre]. 

 

 

Parte B: Outros Cabos 

1 

 

 

 

 

 

 

Limpe os cabos removendo todos os 

materiais estranhos e os plugs.  

Como os cabos serão granulados 

mecanicamente, todos os suportes ou 

componentes similares devem ser removidos 

para não danificar os granuladores.  

Alguns plugs podem ser reutilizados 

(principalmente os maiores e achatados). 

Esclareça isso com o reciclador/granulador 

de cabos local.  

 

 

2 Coloque os fios limpos de lado para 

processamento adicional em um granulador 

de cabos. 
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Saúde e segurança 

 
A queima de cabos para a remoção de metais é muito perigosa e deve ser evitada.  

 
Equipamentos de proteção individual, como óculos e luvas devem ser usados, pois lascas 

podem ser soltas ao se usar um alicate de corte.  

Composição 

A composição dos cabos varia fortemente de acordo com seu tipo. A maioria dos cabos contém cobre, 

outros, alumínio como material condutor. O tipo de plástico circundante também varia. Muitos cabos 

têm PVC como isolante, que libera substâncias muito perigosas se queimado10. 

Comentários 

Dependendo dos custos de mão-de-obra e da infraestrutura acessível, pode ser economicamente 

vantajoso separar os cabos do isolamento (manual ou mecanicamente).  

 

 

 

10 A queima do isolamento de PVC libera o gás cloreto de hidrogênio que, quando inalado, se mistura com a água nos pulmões e forma 

o ácido clorídrico; PCB (policlorado de bifenila) também pode ser gerado durante a queima.  





 

  89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE C – PROCESSAMENTO POSTERIOR  
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6 Mercados e Alternativas de Tratamento para Materiais 

Recicláveis  

Dependendo da entrada e do conceito de desmontagem escolhido, a saída de uma planta de 

desmontagem para resíduo eletroeletrônico pode compreender até 30 frações diferentes. Os cenários 

de desmontagem que se concentram somente em despoluição e na obtenção de frações de alto valor 

(como PCIs) levam a um alto conteúdo de frações mistas (sucata mista, fontes de alimentação, etc.) 

que necessitam ser separadas posteriormente por meio de processos de separação mecânica. Os 

cenários de desmontagem que tentam obter o maior número de materiais puros possível, produzem 

metais mais puros destinados diretamente aos processos de recuperação de metais (fundições, 

refinarias, etc.).  

No entanto, qualquer processo manual de desmontagem de resíduo eletroeletrônico é a primeira etapa 

de tratamento na cadeia de reciclagem desse resíduo para a obtenção de matérias-primas secundárias.  

A recuperação de matérias primas secundárias requer processos mecânicos e/ou físico-químicos 

sofisticados que não podem ser fornecidos por uma planta de desmontagem. De qualquer maneira, a 

desmontagem manual deve seguir os padrões internacionais de qualidade. Práticas que não seguem o 

padrão, como a queima de cabos ou lixiviação química de PCIs, devem ser estritamente evitadas 

devido à séria poluição ambiental e problemas de saúde que podem causar.  

Normalmente, muitas das frações de saída da desmontagem, como metais ferrosos, podem ser 

comercializadas no mercado local. Algumas delas, como placas de circuito impresso (PCIs), devem 

ser destinadas a plantas de reciclagem sofisticadas, localizadas apenas em alguns países do mundo.  

É o mesmo para algumas frações perigosas, que precisam ser tratadas posteriormente e dispostas sob 

condições controladas e ambientalmente adequadas, que não estão disponíveis em todos os países. A 

comercialização de materiais recicláveis geralmente leva a receitas financeiras positivas. Para o 

descarte de materiais perigosos, o custo do descarte deve ser considerado.  

Portanto, a pesquisa para escolha de compradores adequados para as diferentes frações produzidas é 

indispensável para o estabelecimento de um negócio financeiramente sustentável e ambientalmente 

adequado de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Em geral, muitas frações podem ser destinadas 

diretamente para plantas de recuperação ou reciclagem subsequentes, algumas devem ser 

comercializadas por intermediários. De qualquer forma, os preços de venda alcançáveis geralmente 

dependem dos índices globais de preço, uma vez que muitos materiais recicláveis são comercializados 

no mercado global, mesmo que vendidos a compradores locais. Infelizmente, este é um mercado 

bastante volátil; em um ano, os preços podem subir ou cair frequentemente em mais de 30% do valor 

original. Indicadores iniciais sobre valores atuais dos preços para determinado material podem ser 

obtidos através de plataformas na internet, como:  

 

• www.metalprices.com 

• www.lme.com 

http://www.metalprices.com/
http://www.lme.com/


 

  91 

• www.kitco.com 

• www.recycle.net 

 

Os capítulos seguintes contêm informações sobre como algumas diferentes frações devem ser 

manuseadas e armazenadas e para que tipo de processamento adicional elas devem ser destinadas. 

Em relação às frações perigosas, precauções necessárias de saúde e segurança são indicadas e os 

riscos potenciais descritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitco.com/
http://www.recycle.net/
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FT 16 Placa de Circuito Impresso – Processamento Final  

 

Figura 16. Placa mãe (PCI de alto grau) [2]. 

 

Figura 17. PCI de baixo grau de um monitor 

CRT [2]. 

 

Descrição Geral 

Da desmontagem de um computador em fim de vida, as placas de circuito impresso (PCI) representam 

a fração mais valiosa. Elas contêm vários metais básicos, preciosos e especiais, que podem ser 

recuperados por refinarias de metal especializadas. No que diz respeito ao seu conteúdo de metais 

preciosos, diferentes qualidades de PCIs existem. Uma maneira de determinar seu grau (qualidade) é 

em relação ao teor de ouro. A Tabela 3 fornece uma classificação potencial do grau das placas e 

exemplos correspondentes.  

Por outro lado, PCIs também contêm várias substâncias tóxicas, como metais pesados ou retardantes 

de chama. Uma grande liberação de substâncias perigosas pode ser causada por um tratamento 

inapropriado das PCIs, ex.: processos químicos úmidos não controlados, incineração, etc. Esses 

processos apresentam alto risco de perda de valor do material e geralmente implicam em danos à 

saúde humana e ao meio ambiente. Assim sendo, esses processos devem ser evitados. Em geral, as 

PCIs são preferencialmente vendidas para refinarias que oferecem alta taxa de recuperação e pagam 

melhores preços pelo material. 
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Tabela 3. Possível classificação das placas de acordo com o conteúdo de ouro.  

Grau Conteúdo Au [ppm] Ocorrência (não exaustiva, não definitiva) 

Grau ultra baixo até 20 ppm Placas não preparadas de monitores CRT (TV e PC), 

HiFi, fontes de alimentação, pequenos eletrodomésticos, 

etc. 

Grau muito baixo até 50 ppm Placas preparadas de monitores CRT (TV e PC), HiFi, 

fontes de alimentação, pequenos eletrodomésticos, etc. 

Grau baixo até 100 ppm Placas de TI lixiviadas (grau muito baixo a baixo) 

Grau médio até 200 ppm Placas de TI (PC, servidor, impressora) conectores 

mistos, monitores LCD, placas mãe  

Grau alto até 300 ppm Placas de TI/telecomunicações 

Grau muito alto Acima de 300 ppm Telefones celulares, componentes de TI (processadores, 

etc.) 

* preparado refere-se à remoção de dissipadores de calor, estrutura de Al, transformadores, etc. 

Pré-processamento  

Para um pré-processamento manual adequado das PCIs, consulte a ficha técnica [FT 12: PCI – 

Desmontagem]. Antes de realizar o pré-processamento, é útil verificar as condições precisas de 

aceitação do comprador. Muitas vezes é necessário separar as PCIs de acordo com os diferentes graus 

(qualidades). Para destinar as placas a uma fundição de metais integrados, não execute nenhum outro 

processo além do descrito em [FT 12: PCI – Desmontagem]. Especialmente uma quebra/trituração 

imprecisa de PCIs, geralmente leva a uma perda significativa de metais preciosos, o que reduz o valor 

da fração.  

Como descrito em [FT 12: PCI – Desmontagem], dependendo do receptor, uma separação do 

processador e da PCI pode ser economicamente vantajosa. Devido ao seu alto teor de ouro e prata, os 

processadores são bem pagos no mercado.  

Mercados e preços 

Devido à complexa composição das PCIs, as altas taxas de recuperação dos metais componentes só 

podem ser alcançadas com tratamento adequado em plantas especializadas. Diferentes tecnologias, 

como pirometalurgia, hidrometalurgia, eletrometalurgia ou uma combinação dessas podem ser 

utilizadas para recuperação dos metais. Schluep et al. (2009) descrevem as diferentes tecnologias 

existentes e os motivos pelos quais apenas operações integradas em fundidoras e refinarias de 

cobre e metais preciosos11 – que combinam as diferentes tecnologias mencionadas acima – são 

capazes de lidar com requisitos como tratamento ambientalmente adequado, altas taxas de 

 

11 Ou resumindo: fundição de metal integrado 
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recuperação, escala de aplicação industrial, etc. As principais vantagens dessas plantas combinadas 

são:  

• Recuperação de vários metais (em contraste, por exemplo, com um tratamento baseado 

exclusivamente em etapas hidrometalúrgicas), permitindo uma maior receita para o material;  

• Alta eficiência (taxas de recuperação) para os diferentes metais, resultando em uma maior 

receita para o material; 

• Processos controlados que permitem um tratamento sob condições ambientalmente adequadas 

(sistema de limpeza de gases, tratamentos de águas residuárias, etc.) e em condições seguras 

para os trabalhadores.  

Dessa maneira, é recomendável destinar as PCIs à fundição de metais integrados nos mercados 

globais. Como dito anteriormente, essas instalações exigem certos requisitos para o fornecimento de 

PCIs (grau de qualidade, lote mínimo, pré-processamento das placas, etc.). Devido a requisitos como 

remessa mínima de lote, pode ser necessário destinar pequenos volumes de PCIs a um intermediário. 

No entanto, deve-se assegurar que as PCIs não receberão um tratamento inadequado.  

As fundidoras de metais integrados determinam o preço das PCIs principalmente pela sua 

concentração de ouro (Au), paládio (Pd), prata (Ag) e cobre (Cu). Dados sobre a concentração de Ag, 

Au, Pd e platina (Pt) para PCIs de diferentes aparelhos são apresentados na Tabela 4. A concentração 

de Cu em uma PCI é geralmente em torno de 15 a 20 p%. A Tabela 3 fornece uma possível 

classificação em graus de uma placa para um fundidor de metal integrado.  
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Tabela 4. Concentração média de metais preciosos em placas de circuito interno de diferentes 

tipos de equipamentos (revisão bibliográfica de Chancerel et al. 2009) 

 

Frações especiais  

As seguintes frações contêm tanto PCIs quanto metais especiais e podem, portanto, ser enviadas à 

fundição de metais integrados da mesma maneira (a serem esclarecidos com o respectivo fundidor):  

• Leitor óptico da unidade de disquete; 

• Leitor de disquete;  

• Bandejas do disco rígido do HD (armazenamento para recuperação futura ou envio à fundição 

de metais integrados). 
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FT 17 Plásticos 

  

Figura 18. Teclas de plásticos e teclado [2]. Figura 19. Carcaça de plástico de um monitor 

CRT [2]. 

Descrição Geral 

Atualmente, os plásticos são encontrados em quase todos os aparelhos eletrônicos. Eles substituíram 

os materiais tradicionais ao longo do tempo, como metal, madeira ou vidro para muitas aplicações. 

Eles geralmente são encontrados em carcaças, molduras, capas e pequenas partes de aparelhos 

eletrônicos. Existem vários tipos de plásticos, dos quais ABS (acrilonitrila butadieno estireno), PS 

(poliestireno) e PP (polipropileno) são geralmente utilizados na fabricação de computadores. Além 

disso, vários outros tipos são utilizados dependendo das suas características, assim como compostos 

de plásticos. 

Quando os plásticos são reciclados, a qualidade do material geralmente diminui (downcycling). Se 

vários tipos de plásticos forem reciclados misturados, a degradação da qualidade é ainda maior. Como 

consequência, um dos principais objetivos do pré-processamento dos plásticos é a sua separação de 

acordo com os diferentes tipos e a limpeza de materiais estranhos.  

Pré-processamento  

Dependendo do tratamento final dos plásticos, diferentes etapas de pré-processamento podem ser 

executadas:  

(1)  Em qualquer caso, os plásticos devem estar livres de qualquer material estranho. 

Especialmente pedaços de aço são indesejados na mistura plástica, pois podem destruir as máquinas 

de reciclagem. O plástico impuro, portanto, tem menor valor e alguns recicladores nem o aceitam.  

(2) Para agregar um valor máximo ao processo de reciclagem, os plásticos devem ser segregados 

por tipo (ABS, PP, PS, HIPS, etc.) e pelo conteúdo de BFRs.  Dependendo dos requisitos do 

processador do plástico, a segregação é realizada na instalação de desmontagem ou na planta do 
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próprio processador. Na maioria dos casos, os tipos de plástico aptos para reciclagem podem 

ser classificados pelo código de reciclagem do plástico (PIC – ver  

Tabela 5). Um desafio maior é a identificação dos BRFs dentro do plástico (ver abaixo, Retardantes 

de chama).  

(3) Para transportar os plásticos de maneira eficiente, é aconselhável reduzir o tamanho das 

partículas através da trituração mecânica. Às vezes, isso também é exigido pelo processador do 

plástico. Para a trituração, vários aspectos devem ser levados em consideração:  

• Somente frações plásticas puras devem ser trituradas; evite a presença de outros materiais na 

fração plástica;  

• Garanta uma boa manutenção do triturador; 

• Altas temperaturas podem ser alcançadas no triturador. Em temperaturas acima de 300 °C, é 

provável que haja a geração de dioxinas a partir dos BRFs. Porém, se uma manutenção 

adequada do triturador for garantida, essas temperaturas não serão alcançadas na trituração 

da fração de plástico puro. Na ausência de medição direta da temperatura, mudanças para cor 

azul das partes metálicas do triturador são um sinal claro de que as temperaturas atingiram 

um nível em que as dioxinas podem ser geradas (> 300 – 350 °C). Nesse caso, a trituração 

deve ser interrompida e (a) os rolamentos e as partes móveis do triturador devem ser limpas 

(por ex., de plástico preso), (b) os martelos e/ou as lâminas do triturador devem ser polidas.  
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Tabela 5. Símbolos do código de reciclagem para plásticos (Wikipedia 2011). 

 

Camadas valiosas do LCD 

 

Figura 20. Camada de condução e difusão da 

luz em um monitor LCD [8]. 

A camada de condução e difusão da luz em um 

monitor LCD ou LED é feita de um plástico de 

alta qualidade que pode ser comercializado 

separadamente dos plásticos comuns. Se 

quantidades relevantes desse material puderem 

ser coletadas, um potencial meio de venda são 

os mercados de reciclagem on-line.  

Como mostra a Figura 20, a camada é espessa 

e altamente transparente. Está diretamente 

conectada à fonte de luz (lâmpada de fundo do 

LCD).  

As outras camadas (exceto o polarizador/ 

“sanduíche” de cristal líquido, ver [FT 18: 
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Camada de Cristal Líquido]) do módulo LCD 

são de alta qualidade e, portanto, também 

valiosas.  

 

Retardantes de chama 

Alguns plásticos contêm retardantes de chama bromados (BFR), que são substâncias perigosas 

utilizadas para reduzir a inflamabilidade das peças plásticas. Esses plásticos são encontrados em 

muitas peças de aparelhos eletrônicos e devem ser tratados como materiais perigosos.  

Um estudo realizado por Waeger, Schluep e Mueller (2010) sobre substâncias tóxicas em plástico 

misto de REEE, indica que equipamentos de TIC (excluindo monitores) geralmente contêm 

retardantes de chama bromados em concentrações próximas ou acima do Valor Crítico Máximo 

Europeu (MCV)12. Entretanto, a concentração de BRF em aparelhos similares varia 

significativamente; por exemplo, enquanto carcaças de monitores CRT contêm concentrações 

relativamente altas de BRF, em carcaças de monitores de tela plana nenhum BRF foi encontrado.  

Na prática, é difícil identificar quais peças plásticas contêm BRF e quais não, se nenhum equipamento 

analítico específico estiver disponível13. 

O aquecimento de plásticos contendo retardantes de chama bromados (> 300°C) pode causar a 

formação de dioxinas e furanos bromados, que são altamente tóxicos.  Isso deve ser considerado ao 

se triturar frações de plástico.  

Mercados  

 

12 Diretiva ou RoHS-Diretiva (2002/95/EC) sobre restrição de substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos da União 

Europeia (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:en:PDF). 

13 Uma maneira potencial de determinar se os plásticos contêm halógenos (incluindo BRFs) ou não, é através do conhecido teste de  

Beilstein: (1) Um fio de cobre é limpo e aquecido por uma chama, (2) a parte plástica é tocada com o cobre aquecido,  (3) segure o fio 

na chama novamente e observe a cor da chama: se mudar de verde para azul o plástico contém halógenos (Br, Cl, etc.) e provavelmente 

BRFs. Devido à provável geração de dioxinas, apenas pequenos pedaços devem ser testados (queimados) e uma ventilação suficiente 

deve ser fornecida. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:en:PDF
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Os plásticos são feitos de hidrocarbonetos naturais, como óleo, gás ou carbono. Dependendo da 

técnica aplicada, os plásticos homogêneos podem ser valorizados como plásticos ou combustível. 

Isso é mais difícil para compostos de plásticos, que podem ser valorizados termicamente, isto é, 

através da queima adequada em um incinerador.  

Atualmente, existem tratamentos que permitem a separação de diferentes tipos de plásticos, incluindo 

a separação de plásticos com ou sem BRFs. As alternativas de tratamento existentes para plásticos 

estão resumidas na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento  

 

Tabela 6. Tratamentos para plásticos (adaptado de MAVDT 2010). 

Tratamento Descrição 

Reciclagem 

Mecânica (plásticos 

em geral) 

Trituração de plásticos e subsequente aquecimento para granulação.  
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Reciclagem química 

ou terciária 

(plásticos em geral)  

Os resíduos plásticos são tratados por processos físico-químicos nos quais as 

moléculas de plásticos são quebradas, a fim de se obter monômeros ou outros 

produtos úteis/valiosos para a indústria petroquímica e convertidos em matéria 

prima novamente.  

A reciclagem química pode ocorrer por diferentes processos: pirólise, 

hidrogenação, gaseificação, extrusão degradativa, e metanólise.  

Uma grande vantagem de alguns processos de reciclagem química, como a 

pirólise, é que nenhuma separação prévia por tipo de resina plástica é 

necessária, o que permite a reciclagem de resíduos plásticos misturados. Entre 

os processos químicos utilizados para a reciclagem de plásticos cita-se também 

a metanólise (processo de despolimerização), que decompõe o plástico aos 

seus componentes originais, aplicando calor e pressão na presença de metanol. 

Essa combinação não apenas causa a decomposição da cadeia polimérica 

(deixando apenas monômeros que são purificados e repolimerizados em uma 

nova resina), mas permite a destruição de contaminantes.  

Incineração com 

recuperação 

energética (plásticos 

em geral) 

Por uma combustão controlada, esse processo obtém vantagem do alto 

conteúdo energético dos resíduos de plástico como combustível alternativo. 

Embora alguns plásticos possam ser reciclados com benefícios ao meio 

ambiente, pode haver plásticos remanescentes dos processos de reciclagem que 

não podem ser reciclados. Caso uma reciclagem mecânica ou química não seja 

justificada, a recuperação energética pode ser uma maneira eficaz de recuperar 

o valor intrínseco dos resíduos de plástico.  

Incineração  
Nos países desenvolvidos, os plásticos devem ser incinerados. A incineração 

dos plásticos que contêm retardantes de chama bromados pode ser feita se 

algumas especificações forem consideradas. Para evitar a geração de dioxinas 

e furanos, uma combustão controlada com temperatura acima de 600 ° C deve 

ser garantida. Além disso, o incinerador deve ter filtros e equipamentos 

adequados em seus fornos para controlar a poluição, emissão de metais, COVs 

e dioxinas (controle de efluentes gasosos).  
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FT 18 Camada de Cristal Líquido  

  

Figura 21. Componentes de um módulo de 

LCD [2]. 

Figura 22. Camadas de cristal líquido [2]. 

Descrição Geral 

Os cristais líquidos são amplamente utilizados em monitores de cristal líquido, que se apoiam em 

propriedades moduladoras de luz de certas substâncias líquidas cristalinas.  

As propriedades ópticas da camada de cristal líquido são modificadas quando se aplica um campo 

elétrico a ela. Os cristais líquidos não emitem luz diretamente e precisam, portanto, de uma fonte de 

luz (em geral, lâmpadas fluorescentes de catodo frio ou LEDs). As LFCFs são perigosas e precisam 

ser tratadas com cautela (ver [FT 29: LFCF]). 

As camadas de cristal líquido contêm índio, um valioso metal raro.  

Localização em eletrodomésticos e sinais característicos  

Camadas de cristal líquido grandes são usadas principalmente em monitores de TV e computadores. 

Camadas de cristal líquido menores também são encontradas em monitores de impressoras, telefones 

fixos, câmeras fotográficas, etc. A camada de cristal líquido localiza-se entre dois polarizadores 

(escuros) (ver Figura 22 e Figura 23), que é cercada por várias outras camadas plásticas, geralmente 

brancas ou transparentes. (ver Figura 21). 
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Cuidados durante o armazenamento  

Armazene as camadas de LCD em um recipiente. 

Se possível, evite que as camadas se quebrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta e instalação para tratamento  

Nos eletrodos de ITO (óxido de índio e estanho) do módulo de cristal líquido, pequenas quantidades 

de índio (In) podem ser encontradas. O índio é um metal raro que está cada vez mais escasso. Devido 

ao pequeno volume da camada de cristal líquido e do potencial aumento de preço do índio, 

recomenda-se armazená-las para futura recuperação do índio.  

Outra opção é a destinação do módulo de cristal líquido (sem LFCF, ver [FT 29: LFCF]) a aterros 

sanitários (ver 7.1) ou sua incineração controlada (ver 7.2).  

 

Figura 23. Esquema de uma camada de cristal líquido 

[10]. 

 

Figura 24. Armazenamento das camadas de 

LCD (sem lâmpadas de fundo).  
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FT 19 Metais Ferrosos  

  

Figura 25. Aço inoxidável [2].        Figura 26. Sucata de aço [2]. 

Descrição Geral  

Os metais ferrosos incluem os diferentes tipos de peças de aço, incluindo aço cromado, aço cromo-

níquel e aço inoxidável. Muitas vezes é difícil diferenciar os vários tipos de aço, o que faz com que 

geralmente sejam armazenados juntos. Saber qual tipo de aço é encontrado em cada componente 

facilita a segregação. O aço cromado e o aço cromo-níquel geralmente são sem pintura, brilhantes e 

não enferrujam. O aço inoxidável, uma liga de ferro e cromo, deve ser armazenado separadamente e 

não deve ser misturado com sucata de ferro.  

Em um computador, metais ferrosos de diferentes tipos são geralmente encontrados em torres de 

proteção, carcaças das diferentes unidades, carcaças da fonte de alimentação, e alto-falantes. Algumas 

partes estruturantes também estão contidas em outros componentes.  

Pré-processamento  

O aço deve ser limpo até quando for viável. O aço com algum conteúdo de plástico também é aceito, 

pois o plástico pode atuar como um facilitador da queima.   

Mercados  

Metais ferrosos podem ser vendidos para comerciantes de sucata. Como o preço de outras 

commodities, o preço dos metais ferrosos flutua consideravelmente.  
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FT 20 Alumínio  

  

Figura 27. Sucata de alumínio [2]. Figura 28. Alumínio limpo [2]. 

Descrição Geral  

Quase todos os produtos eletrônicos que utilizam energia elétrica superior a alguns poucos watts 

contêm placas de alumínio. Elas geralmente atuam como dissipadores de calor e são encontradas no 

conjunto fonte de alimentação em maiores quantidades. As carcaças do HD e da unidade de disquete, 

assim como placas mãe, também contêm componentes de alumínio. Como mostrado nas figuras 

acima, são encontradas em diferentes formas.  

Pré-processamento  

O alumínio pode ser facilmente distinguido de outros metais por ser mais claro e não magnético. Para 

limpar os componentes de alumínio recuperados, todo o material estranho como parafusos, borracha, 

plástico, etc. deve ser removido. Certifique-se de que o alumínio seja limpo adequadamente, pois os 

recicladores de alumínio recusam peças impuras.   

Mercados  

A sucata de alumínio pode ser vendida para comerciantes de sucata. Como outros metais não ferrosos, 

os preços do alumínio flutuam consideravelmente. Os preços dependem da qualidade do alumínio 

(grau). A Tabela 7 mostra o quanto os preços para diferentes tipos de sucata de alumínio podem 

variar.  
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Tabela 7. Exemplos de preços de sucata de alumínio (2009) (Recycle.net 2009). 

Sucata de Alumínio Preço de Mercado à vista 

[USD/KG] 

Alumínio Primário  1.40 

Alumínio Velho Misturado  0.37 

Utensílio de Alumínio  0.49 

Aparas de Alumínio  0.18 

Extrusões de Alumínio  1.04 

Alumínio com Baixo Teor de 

Cobre  

1.01 

Alumínio Pintado Limpo  0.29 

Alumínio Pintado Isolado  0.11 

Latas de Bebida Usadas (a granel) 0.37 

Fio de Alumínio Isolado  0.37 

Fio de Alumínio Desencapado  0.97 

Folha de Alumínio 0.44 
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FT 21 Cobre 

  

Figura 29. Cobre recuperado de um monitor 

CRT [2]. 

   Figura 30. Bobinas de Cobre [2]. 

Descrição Geral  

O cobre é adicionado em todos os aparelhos eletrônicos. É incorporado em cabos e fios, defletores 

magnéticos, bobinas e condutores. Uma quantidade considerável de cobre é encontrada em monitores 

CRT no defletor magnético e no fio circundante. É relativamente fácil de acessar e pode ser reciclado 

com um ótimo valor após a limpeza. Outros componentes, como bobinas de cobre, são mais difíceis 

de limpar e, portanto, possuem menor valor (consulte a tabela de sucata de cobre abaixo).  

A composição de um transformador é dada na Figura 31. 

Pré-processamento 

O cobre deve ser limpo antes do processamento. Portanto, todos os materiais estranhos, como 

parafusos, borracha e plástico devem ser removidos. Isso não é possível em todos os componentes, 

como por ex. em bobinas de cobre, pois é muito trabalhoso. Os fios e cabos podem ser granulados 

para remover o cobre (consulte a ficha técnica sobre fios e cabos).  

Mercados  

A sucata de cobre pode ser vendida a um comerciante de sucata. Como outros metais não ferrosos, 

os preços do cobre flutuam consideravelmente. Os preços da sucata de cobre dependem da sua 

qualidade (grau).  
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Tabela 8. Exemplos de preços de sucata de cobre (2009) (Recycle.net 2009). 

Sucata de Cobre  Preço de Mercado à vista 

[USD/kg] 

Cobre Grau A 4.30 

Sucata Pesada de Cobre  3.92 

Sucata de Cobre  3.44 

Sucata Leve de Cobre  2.98 

Aparas de cobre  2.98 

Sucata de Fio de Cobre  3.81 

Fio de Cobre Isolado  1.81 

 

 

Figura 31. Composição de um transformador (ecoinvent 2010). 
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FT 22 Mistura Metal Plástico  

  

Figura 32. Mistura de diferentes 

componentes contendo plástico e metais [2] 

Figura 33. Alto-falantes e ventiladores [2]. 

Descrição Geral  

Os componentes mistos de metal e plástico são encontrados principalmente nas placas de circuito 

impresso. Entre eles estão ventiladores de resfriamento, alto-falantes, capacitores eletrolíticos, 

bobinas, transformadores, conectores, transistores, etc. Cabos e fios, também constituídos de uma 

mistura metal plástico, são tratados separadamente (ver [FT 15: Cabos e Fios]).  

Pré-processamento 

Na maioria dos casos, não é viável desmontar ou limpar componentes misturados de metal e plástico, 

pois seria muito trabalhoso separá-los manualmente. Em muitos países, existem usinas de reciclagem 

mecânica capazes de separar sucata mista contendo metais ferrosos/não-ferrosos e plásticos em 

materiais mais ou menos puros por meio de trituração, separação magnética, separação por sensor, 

dentre outros.  

Mercados e preços  

O valor da sucata mista de metal e plástico depende da sua composição. Um conteúdo maior de cobre 

no material agrega mais valor, alto conteúdo de plástico diminui o valor agregado à fração. Alguns 

comerciantes de sucata aceitam componentes metálicos mesmo com alto conteúdo de plástico, pois 

o plástico às vezes é utilizado como facilitador para a queima no processo de fusão.  
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7 Frações Perigosas: caracterização e alternativas de 

tratamento  

FT 23 Bateria 

  

Bateria Botão [2]   Bateria Li-íon para notebook [2] 

Aplicação e Função 

Baterias de diferentes tipos e formatos podem ser encontradas em utensílios de TI.  Baterias pequenas 

(ex. baterias botão) são usadas para o baixo fornecimento permanente de energia aos sistemas de 

alarme e computador (relógio, backup de memória, etc.). Por outro lado, baterias maiores (ex. baterias 

de notebooks) permitem o funcionamento de todo o dispositivo. A maioria dos dispositivos modernos 

não necessita mais das baterias pequenas, uma vez que a demanda permanente por energia do sistema 

é menor. Além disso, a demanda restante de energia pode ser suprida por capacitores. 

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

As baterias são muito diversas em termos de características, composição, forma, tamanho, cor, etc. 

Quase todos os equipamentos de TI contêm pelo menos uma bateria. Baterias recarregáveis podem 

ser encontradas em telefones celulares, notebooks, escovas de dentes ou barbeadores elétricos. 

Aparelhos como maçaricos, tocadores de CD portáteis, etc., podem funcionar com baterias 

recarregáveis e não recarregáveis. As baterias de células pequenas (botão) são frequentemente usadas 

como reserva para a bateria principal, fornecendo um suprimento de energia independente para 

processadores, temporizadores, backup de segurança, etc., em computadores. Geralmente se 

localizam na PCI.   

As seguintes inscrições podem ajudar a identificar as baterias e a distingui-las de outros componentes 

(capacitores, resistências). Inscrição: + / -, Li-íon, NiCd, NiMH (bateria híbrida de níquel metal), 

alcalina (Zn/MnO2), “RAM”, “Dallas”, “Symphony”, “Perigo, não abra”, “Não descarte em 

fogo” “Timekeeper”. Baterias retangulares geralmente se localizam perto do sistema bios da placa 

mãe, com o sinal de um relógio ou um cachorro.   
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Substâncias Perigosas  

Metais pesados como cádmio (Cd), níquel (Ni), e em certa medida zinco (Zn). Solventes orgânicos, 

etc.  

Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

O cádmio (Cd) é extremamente tóxico, mesmo em baixas concentrações. A inalação de grandes 

quantidades de Cd danifica severamente os pulmões podendo levar à morte. Água contaminada com 

Cd irrita gravemente o estômago, levando a vômito e diarreia. O Cd permanece no corpo por um 

longo tempo, podendo acumular-se nos rins, ou levar a danos nos pulmões e ossos frágeis.  É um 

provável agente cancerígeno. O Cd é usado em soldas de prata ou como estabilizador de plásticos, 

bem como em revestimentos fosforescentes em alguns CRTs.   

O efeito nocivo mais comum do níquel é uma reação alérgica (erupção cutânea, asma) em pessoas 

que possuem sensibilidade à exposição ao metal (10 a 20% da população). Pessoas que trabalham em 

fábricas de processamento de níquel apresentam quadros de bronquite crônica e função pulmonar 

reduzida. O uso prolongado de água para beber contaminada com altas concentrações de níquel pode 

causar dor de estômago e efeitos adversos no sangue e nos rins. Os compostos de Ni são conhecidos 

como cancerígenos para humanos. 

O zinco é um elemento essencial na dieta humana. A ingestão inadequada de Zn leva à deficiência 

do metal no organismo, o que pode causar problemas (perda de cabelo, diarreia, atraso no 

desenvolvimento cerebral do feto e em crianças pequenas). No entanto, grandes doses são danosas, 

podendo causar cólicas estomacais, náusea e vômito. A ingestão por um longo período pode causar 

anemia. O íon Zn livre (Zn2+), em solução, é altamente tóxico para plantas, invertebrados e alguns 

peixes.   

Mercúrio: veja [FT 25:Interruptores de mercúrio] 

Cuidados durante a desmontagem 

Nunca quebre ou abra uma bateria!  

Geralmente, não há dificuldade ou risco na separação das baterias do seu suporte, se estiverem em 

boas condições. Use luvas e lave as mãos. Jogue fora as luvas após o contato com substâncias de 

baterias com defeito e vazamento.  
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Cuidados durante o armazenamento  

Evite longos períodos de armazenamento. As 

baterias estão sujeitas à corrosão e ruptura da 

célula, o que pode liberar substâncias perigosas 

reativas (óxido de metal pesado, solventes 

orgânicos, ácido sulfúrico).  

As baterias de íon de lítio, podem facilmente se 

romper, inflamar ou explodir quando expostas a 

altas temperaturas ou luz solar direta.  

Evite risco de incêndio e contato com fontes de 

calor. Todas as baterias devem ser armazenadas em 

barris resistentes a ácidos, em local seco e 

protegido.   

Recolhimento e tratamento  

As baterias devem ser tratadas em uma instalação adequada. Qualquer tratamento deve garantir que 

elas não sejam queimadas em fogo a céu aberto ou juntamente com resíduos sólidos urbanos.  

 

Tabela 9. Composição média das baterias recarregáveis de notebooks (Meskers, Hagelueken, e 

Van Damme 2009) 

(em peso %) NiMH Li-íon Polímero-Li 

Metal misto  5.3 - - 

Eletrólito  10 - - 

Aço ou Fe 25 35** 1 

Plástico 8 10-20 3 

Níquel 21.8* 1-2 2 

Cobre - 7-8 16 

LiCoO2 - 25-27 35 

Carbono - 10 15 

Alumínio - 35** 15 

Outros 17.4 12-18 23 

* em NiOOH      ** dependendo do uso de Al ou Fe 

 

  

 

Figura 34. Armazenamento seguro de  

baterias em um barril [2]. 
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FT 24 Bateria de Chumbo Ácido 

   

Figura 35. Seleção de baterias de chumbo ácido [1]. 

Aplicação e Função 

As baterias de chumbo ácido são uma das fontes de energia independentes e recarregáveis mais 

comumente usadas em automóveis (carros, motor de partida de motocicletas, caminhões, etc.), em 

grandes aparelhos (ex. sistema de energia elétrica isolado doméstico, sistema móvel de TV), assim 

como em maçaricos, notebooks, telefones, etc. Elas também estão contidas em aparelhos UPS (fonte 

de alimentação ininterrupta).   

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

Normalmente, uma UPS é uma unidade individual facilmente identificável, conectada ao aparelho 

por dois cabos. As seguintes inscrições podem ajudar a identificar baterias de chumbo ácido e 

distingui-las de outras baterias:   

+ / - (para todas as baterias em geral), chumbo, Pb, seco, SLA (bateria de chumbo ácido selada), 

VRLA (bateria de chumbo ácido regulada por válvula). 

Geralmente, UPS são fáceis de acessar e desconectar do aparelho.  

Substâncias perigosas  

• Chumbo (Pb); 

• Óxido de chumbo e  

• Ácido sulfúrico.  

Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

O chumbo é um contaminante ambiental global. É uma ameaça para o ser humano, animais e plantas. 

Pode ser espalhado pelo ar ou água e pode se acumular no solo. É um metal venenoso que pode 

danificar o sistema nervoso, especialmente em crianças pequenas, causando retardo mental, 

dificuldades no aprendizado e na memória, além de problemas comportamentais.  Mulheres grávidas 

devem evitar contato com o Pb. Basicamente, o chumbo pode afetar quase todos os órgão e sistemas 

do corpo. De acordo com a EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), o chumbo é 

um provável agente cancerígeno humano.  
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O Ácido Sulfúrico pode ser extremamente corrosivo . 

Cuidados durante a desmontagem 

Nunca abra uma bateria!  

Geralmente, baterias não são perigosas de se manusear quando não estão danificadas, mas tenha 

cuidado ao manuseá-la se vazamentos, devido a danos mecânicos, forem observados.  

Descarregá-las por curto circuito (conexão elétrica direta entre + e -) pode causar um rápido aumento 

na temperatura e levar à explosão. Especialmente baterias grandes podem causar choques elétricos.   

Cuidados durante o armazenamento  

Evite longos períodos de armazenamento. As baterias estão sujeitas à corrosão e ruptura da célula, o 

que pode liberar substâncias perigosas reativas (chumbo, ácido sulfúrico).  

Evite risco de incêndio e contato com fontes de calor. Todas as baterias devem ser armazenadas em 

barris resistentes a ácidos, em local seco e protegido.   

Recolhimento e tratamento  

As baterias devem ser tratadas em uma instalação adequada. Qualquer tratamento deve garantir que 

elas não sejam queimadas em fogo a céu aberto ou juntamente com resíduos sólidos urbanos.  
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FT 25 Interruptores de Mercúrio  

  

 

Figura 36. Seleção de interruptores de mercúrio [1]. 

Aplicação e Função 

A função da chave elétrica (interruptor) é interromper um fluxo elétrico em um circuito elétrico 

(função liga/desliga). Os interruptores de mercúrio têm sido comumente utilizados em termostatos 

bimetálicos (máquinas de café, etc.). 

São encontrados principalmente em grandes eletrodomésticos (categoria 1 UE-REEE) e em pequena 

extensão em equipamentos de TI e telecomunicações (categoria 3 UE-REEE). Devido à natureza 

venenosa do mercúrio, esses interruptores foram eliminados da maioria das aplicações. Porém, ainda 

são usados em máquinas de venda automática com “alarme de inclinação”.    

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

O mercúrio é encapsulado em vidro selado, que pode ser protegido por um estojo. Tem o aspecto de 

uma grande gota de líquido prateado em movimento.  

Substâncias perigosas  

O mercúrio (Hg) é um líquido brilhante, branco-prateado e inodoro em temperatura ambiente. Se 

aquecido, se torna um gás incolor e inodoro. Também pode se tornar sólido (sal em pó branco ou 

cristais) quando misturado com outros compostos (cloro, enxofre, oxigênio). O metal mercúrio 

líquido evapora com facilidade. Em estado gasoso, é absorvido pelos pulmões. Sua toxicidade é 

causada por seus efeitos sobre enzimas e proteínas.  

Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

O mercúrio pode entrar no corpo através dos pulmões, da pele e do sistema digestivo.  O Sistema 

nervoso é muito sensível a todas as formas de mercúrio. O vapor de Hg aumenta significativamente 

a exposição e afeta diretamente o cérebro. A exposição a curto prazo a altas concentrações do vapor 

de Hg pode causar danos aos pulmões, náusea, vômito, diarreia, erupções cutâneas e irritação nos 

olhos. Exposições a altos níveis de Hg podem causar danos permanentes ao cérebro, rins e 

desenvolvimento do feto. Os efeitos no cérebro resultam em irritabilidade, timidez, tremores, 

alterações na visão e audição e problemas de memória.  
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Algumas formas de Hg são possivelmente cancerígenas para humanos.  

Cuidados durante a desmontagem 

Nunca quebre a cápsula selada!!!  

Cuidados durante o armazenamento  

Armazene separadamente para evitar choques com objetos duros e pesados. Mantenha-os em um 

recipiente selado, em um local fresco e longe de qualquer fonte de calor (ex. luz solar direta).  

Recolhimento e tratamento  

Os interruptores devem ser destinados a um reciclador adequado sem estar quebrados.  
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FT 26 Capacitor 

  

Figura 37. Seleção de capacitores [2]. Figura 38. Capacitor [2]. 

Aplicação e Função 

Também chamados de condensadores (termo antiquado). Têm muitos usos em sistemas elétricos e 

eletrônicos: armazenamento de energia, retificação do suprimento de energia e sinais elétricos, filtro 

para “ruído” elétrico, capacitor de energia para motores de partida, processamento de sinal, seleção 

de informação em faixas de frequência (sintonização de estações de rádio).  

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

Os capacitores estão presentes em qualquer aparelho elétrico e eletrônico e sua aparência é muito 

diversificada. Alguns se parecem com pilhas alcalinas, com uma diferença na parte superior. 

Inscrição: nF, F, mF (para nano-, micro- e milifarads). 

Os capacitores críticos (com PCBs, veja abaixo) são grandes (do mesmo tamanho ou maiores que um 

polegar) e foram produzidos antes de 1987. Portanto, os aparelhos antigos, (HiFis, geladeiras, TVs, 

fornos elétricos, aspiradores de pó, etc.) devem ser desmontados com cuidado.  

Substâncias perigosas  

É muito provável que os capacitores antigos e grandes contenham policlorado de bifenila (PCB) 

como fluidos dielétricos. Novos componentes elétricos não são mais produzidos com PCBs. Como 

regra, todos os capacitores com diâmetro maior que 2 cm (do mesmo tamanho ou maior que um 

polegar), encontrados em aparelhos fabricados antes de 1986-87 devem ser manuseados com 

extrema cautela. Os PCBs são uma família com mais de 200 moléculas organocloradas diferentes. 

Podem ser líquidos ou sólidos, incolor ou apresentar uma coloração amarelo claro. Além dos 

capacitores, dentre os produtos fabricados antes de 1987 com PCBs temos luminárias fluorescentes, 

óleos hidráulicos, etc. Foram usados como material refrigerante e lubrificante em equipamentos 

elétricos por não queimarem facilmente e serem bons isolantes.  

Os capacitores também podem conter ácidos orgânicos nocivos como solução eletrolítica. 
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Existe uma certa preocupação com os grandes capacitores de microondas (magnétron), uma vez que 

eles podem conter berílio no material cerâmico ao redor do filamento. O berílio (Be) e seus sais são 

substâncias tóxicas e potencialmente carcinogênicas. Podem causar beriliose aguda, um tipo de 

pneumonia. A produção da poeira de berílio e sua inalação devem ser evitadas, pois podem provocar 

câncer de pulmão. As pessoas que trabalham com o berílio podem se tornar sensíveis a ele e 

desenvolver uma reação inflamatória (beriliose crônica), que pode ocorrer em poucos meses ou 

muitos anos após a exposição. Os sintomas são fadiga, fraqueza, suor noturno, dificuldade para 

respirar e tosse seca persistente. Pode levar à anorexia, doença cardíaca e inflamação pulmonar. A 

beriliose crônica é tratável, mas não é curável.  

Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

Os capacitores podem reter carga muito tempo depois que a energia é removida do circuito; essa carga 

pode causar choques elétricos perigosos. Os capacitores usados no flash de câmeras podem ser 

extremamente prejudiciais e perigosos.  

A exposição aos PCBs pode levar a doenças de pele (cloracne, erupções cutâneas), danos ao fígado, 

alteração da formação de estrogênio (problemas de reprodução). Os PCBs provavelmente são 

cancerígenos.  

Os PCBs são compostos muito estáveis que permanecem no ambiente por um período muito longo. 

Eles podem viajar facilmente para o ar ou para água com partículas orgânicas e se ligar fortemente 

ao solo. Os PCBs se acumulam facilmente em animais, e podem atingir concentrações significativas 

em peixes e mamíferos marinhos.   

Cuidados durante a desmontagem 

Os capacitores, sobretudo os grandes, são capazes de dar choques elétricos que podem ser 

prejudiciais e perigosos. A melhor maneira de se evitar choques é deixando os aparelhos 

desconectados de qualquer fonte de energia durante alguns dias. Portanto, os REEE não devem ser 

conectados à rede elétrica antes da desmontagem. Nunca teste um aparelho antes de abri-lo!  

No que diz respeito à desmontagem de capacitores que possuem PCBs, os seguintes critérios 

permitem identificar os capacitores críticos:  diâmetro maior que 2 cm (do mesmo tamanho ou 

maior que um polegar), fabricados antes de 1986-87. Se algum capacitor deste tipo for encontrado, 

qualquer contato com o conteúdo deve ser absolutamente evitado. Assim sendo, tais capacitores 

devem ser manuseados com ferramentas para evitar contato manual. Eles podem ser separados do 

suporte com ¼ de rotação suave feita com um alicate. Use luvas e lave as mãos. Jogue fora as luvas 

se estiverem contaminadas com o líquido dos capacitores, uma vez que podem ser uma fonte de 

contaminação. Não quebre ou abra os capacitores!  

Os capacitores que não correspondem a essas características podem ser processados com restos de 

metais.  
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Cuidados durante o armazenamento  

Evite o risco de fogo e o contato com fontes de calor. Os capacitores devem ser armazenados em um 

barril de metal, em um local seco e protegido.  

 

Figura 39. Armazenamento de capacitores em um barril [2]. 

Recolhimento e tratamento  

Os PCBs são conhecidos como precursores da dioxina quando queimados em temperaturas muito 

baixas e com falta de oxigênio. Portanto, capacitores aptos à desmontagem não devem passar por 

processo térmico, em nenhuma situação.  
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FT 27 Tubo de Raios Catódicos (CRT)  

 
 

Figura 40. CRTs armazenados em um 

container [2]. 

  Figura 41. Visão esquemática de um CRT [1]. 

Aplicação e Função 

O Tubo de Raios Catódicos (CRT) é um tubo de vácuo que contém um canhão de elétrons (uma fonte 

de elétrons) e uma tela fluorescente usada para criar imagens na forma de luz emitida. Os CRTs 

contêm uma grande quantidade de substâncias perigosas, como chumbo e óxido de bário, e devem, 

portanto, ser tratados com cuidado em uma instalação adequada para evitar dano pessoal.  

Localização nos aparelhos 

Os Tubos de Raios Catódicos (CRTs) são os principais componentes em monitores e televisões desse 

tipo.  

Substâncias perigosas  

Os CRTs consistem de diferentes partes que contêm substâncias perigosas. A composição química do 

vidro do painel e do vidro afunilado são diferentes devido aos diferentes requisitos técnicos. Enquanto 

no vidro afunilado óxido de chumbo é usado como aditivo (em média 15%) para a absorção de alta 

radiação energética, o vidro do painel contêm óxido de bário ou óxido de estrôncio (em média 13%) 

(Gabriel, 2001). A camada de pó fosfórico contém sulfeto de zinco, sulfeto de cádmio, ítrio e európio.   

Durante a fabricação do CRT, uma camada de pó fosfórico é espalhada na superfície interna do vidro 

do painel; para as cores vermelho, azul e verde, sulfeto de zinco, sulfeto de cádmio, ítrio e európio 

são usados. Em monitores CRTs preto e branco, uma alta fração de sulfeto de cádmio é encontrada 

na camada de pó fosfórico. Essas camadas do monitor são aplicadas em revestimento muito fino e 
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pesam de 5 a 7 g por monitor. Maiores informações sobre a camada de pó fosfórico podem ser 

encontradas em [FT 28: Camada de pó fosfórico]. 

O remanescente do canhão de elétrons (Getter) contém bário e alguns compostos. Para tratamento 

posterior, consulte [FT 32: Canhão de elétrons e Getter]. 

Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

O chumbo e seus compostos são classificados como causadores de câncer. A absorção de chumbo 

pode levar a uma intoxicação aguda ou crônica. No meio ambiente, o chumbo se acumula nas cadeias 

aquáticas e biológicas. Nos CRTs, o chumbo é incorporado na matriz de vidro e não oferece perigo 

direto. No entanto, durante a trituração das frações de vidro, o chumbo pode ser exposto, fracionado 

e transportado pelo ar. Se não houver nenhum equipamento de purificação de gases, pode haver uma 

alta emissão de chumbo e consequente distribuição para o meio ambiente.  

O cádmio e seus compostos contidos na camada de pó fosfórico são classificados como tóxicos e 

cancerígenos. Acumulam-se nos rins e fígados e podem causar intoxicações agudas e crônicas.   

O óxido de bário proveniente do canhão de elétrons é classificado como danoso.  

Cuidados durante a desmontagem 

Para reduzir o impacto no meio ambiente das substâncias perigosas contidas nos CRTs, estes devem 

ser desmontados sob condições controladas.  

Vácuo é aplicado no interior de todos os monitores CRT. Os monitores podem implodir se o envelope 

de vidro externo estiver danificado. Devido à força da implosão, frações podem saltar e explodir 

externamente e lascas podem viajar a velocidades potencialmente fatais. Para evitar ferimentos, é 

crucial equalizar a pressão antes de qualquer tratamento posterior (ver [FT 4: Monitor CRT]).  

Se o canhão de elétrons ainda estiver conectado ao CRT, deverá ser removido. Conectado ao canhão 

de elétrons pode haver um chamado getter.  Em alguns casos, o getter está fixado na parte superior 

do próprio CRT. Para tratamento posterior, veja [FT 32: Canhão de Elétrons e Getter]. 

Com processos e máquinas especialmente projetadas, é possível separar o corpo de vidro do CRT em 

painel de vidro, vidro afunilado, máscara de sombra e revestimento de pó fosfórico. Durante esse 

processo, todos os revestimentos do CRT, como camada condutora de grafite e silicato, óxido de 

ferro, óxido de alumínio, e outras substâncias são removidas.  A composição exata dos revestimentos 

depende do fabricante original do tubo.  

Em [FT 4: Monitor CRT] um método de separação dos vidros do painel e do funil com corte por fio 

quente é descrito. Outro método de separação das diferentes frações de vidro é quebrar o corpo de 

vidro por inteiro e, então, uma tecnologia especial desenvolvida permite a separação das diferentes 

frações trituradas pela aplicação de raio X. O raio X detecta conteúdo de chumbo nos pedaços 

triturados e os retira das frações puras de vidro. Outras substâncias tóxicas são lavadas sob condições 

controladas.  
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Depois de desmontar os CRTs, as frações de vidro limpas devem ser recicladas. A Figura 43 mostra 

uma seleção de opções de reciclagem e soluções provisórias, das quais as soluções das setas mais 

grossas devem ser preferidas. As linhas tracejadas representam opções que não devem ser 

consideradas, na medida do possível.  

Cuidados durante o armazenamento  

Os CRTs limpos podem ser armazenados em 

recipientes abertos. Para evitar vazamentos, o 

recipiente não deve ser exposto ao tempo. Se os 

CRTs, ou partes deles, forem expostos à chuva, 

as substâncias perigosas mencionadas 

anteriormente podem escapar e escoar para a 

litosfera!  

Para o caso de o CRT receber algum tratamento 

posterior, por exemplo, separação do vidro do 

painel do vidro afunilado, todos os materiais 

perigosos devem ser isolados imediatamente.  

 

Recolhimento e tratamento  

Como a desmontagem do CRT requer uma infraestrutura bem desenvolvida para prevenir danos à 

saúde e ao meio ambiente, diferentes abordagens, dependendo da tecnologia local disponível, podem 

ser escolhidas (ver Figura 43).  

 

Figura 43. Opções de reciclagem e soluções provisórias para CRTs. Os caminhos de reciclagem 

preferíveis são destacados com setas em negrito. As setas tracejadas indicam soluções finais que 

devem ser evitadas.  

 

Figura 42. Armazenamento de tubos de raios 

catódicos (CRT) [2]. 
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Tabela 10. Alternativas de tratamento para CRTs.  

Tratamento Descrição 

Vidro de CRT para 

vidro de CRT  

A reprodução do vidro para CRT oferece o melhor resultado ambiental e 

é, atualmente, a melhor maneira de se reciclar os CRTs, à medida que 

matéria prima virgem é substituída.  Além de remover o chumbo do fluxo 

dos resíduos municipais, a reciclagem dos tubos evita os impactos 

ambientais associados à mineração e ao processamento do chumbo bruto 

do minério, fornecendo chumbo na forma de vidro para fabricação do 

vidro dos CRTs. A reciclagem também fornece economia significativa de 

energia e economiza recursos como água e outros insumos para o 

fabricante de CRTs.  

A introdução de novas tecnologias, como HDTV e a preferência dos 

consumidores por televisões de tela plana aceleraram a taxa de 

obsolescência e substituição dos aparelhos de CRT convencionais. Como 

os monitores de cristal líquido (LCD) estão substituindo os monitores 

CRT cada vez mais, a reciclagem dos monitores CRT pode ser 

questionada a longo prazo. Para lidar com essas mudanças, é necessário 

o desenvolvimento de novas aplicações para o vidro usado dos CRTs.  

Vidro do CRT para 

agente de fluxo em 

operações de 

sinterização  

Se a reciclagem do vidro do CRT não for viável, o vidro do painel pode 

ser utilizado como escória em processos de sinterização.  Usado em 

pequenas quantidades (até 5% em peso) pode substituir os agentes de 

fluxo convencional, melhorando o processo de densificação e as 

propriedades mecânicas (Andreola et al. 2008). 

Vidro do CRT para 

reciclagem de 

chumbo  

“Vidro do CRT para reciclagem de chumbo” é um processo de 

reciclagem, onde o chumbo (Pb) é recuperado e separado do vidro através 

de um processo de fundição, onde o vidro do CRT atua como um agente 

de fluxo.   

Esse processo é mais automatizado em comparação à “reciclagem vidro 

de CRT para vidro de CRT” e pode ser mais econômico. Também fornece 

condições de trabalho mais seguras, pois os trabalhadores ficam 

protegidos da poeira de chumbo devido à automação do processo e um 

sistema de controle de emissões. O processo vidro do CRT para 

reciclagem de chumbo tem um alto rendimento geral. No entanto, reduz 

o valor do vidro de alta qualidade (Kang e Schoenung 2005). 

Vidro do CRT para 

novos produtos  

Adicionar metais pesados dos CRTs aos materiais de construção ou 

agregá-los a processos da indústria de cerâmica é crítico devido à 

distribuição difusiva de substâncias perigosas no meio ambiente, o que 

pode levar ao fracionamento desses compostos por águas ácidas. No 

entanto, há tentativas de se usar o vidro da tela do CRT na produção de 

tijolos e esmalte, como fluxo na fabricação de tijolos e cerâmica, em 

esmaltes cerâmicos e espuma de vidro.  
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FT 28 Camada de pó fosfórico  

  

Figura 44. Camada de pó fosfórico [2]. Figura 45. Visão interna do painel de vidro com 

a camada de pó fosfórico [2]. 

Aplicação e Função 

Os pós fosfóricos são substâncias que exibem luminescência e são, geralmente, compostos de metais 

de transição ou compostos de terras raras de vários tipos (não devem ser confundidos com o elemento 

químico fósforo P). São usados em CRTs, lâmpadas fluorescentes (LF), lâmpadas fluorescentes 

compactas (LFC), lâmpadas fluorescentes de catodo frio (LFCF) (ver [FT 29: LFCF]), diodos 

emissores de luz (LED) e outros dispositivos.  

A camada de pó fosfórico em um monitor CRT é muito fina (poucos nanômetros), portanto apenas 

pequenas quantidades são utilizadas por monitor (cerca de 5 a 7 g). É um pó branco que reveste a 

superfície interna do vidro do painel. Quando elétrons (ex. do canhão de elétrons, ver   Figura 41) 

atingem o fósforo, ele emite luz. Dependendo de sua composição, a luz aparece em diferentes cores. 

Para a geração das cores vermelha, verde e azul, o vidro do painel é revestido com três diferentes 

tipos de pó fosfórico que contêm, por exemplo, sulfeto de zinco, sulfeto de cádmio e compostos de 

ítrio e európio. O pó é constituído de uma grande variedade de elementos, dentre os quais há também 

elementos perigosos (ver Tabela 11). Nos monitores CRTs preto e branco, a camada de pó fosfórico 

contém quantidades significativas de cádmio (Cd), que é tóxico. 

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

A camada de pó fosfórico em um monitor de computador ou televisão CRT pode ser facilmente 

localizada na superfície interna do vidro do painel (ver Figura 45).  

Substâncias perigosas  

• Ítrio - Y (ver [FT 27: CRT]) 

• Cádmio - Cd (ver [FT 23: Bateria]) 

• Bário – Ba (ver [FT 27: CRT]) 

• Chumbo - Pb (ver FT 24: Bateria chumbo ácido) 
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Tabela 11. Composição química do pó de um CRT, em peso-% (Resende e Morais 2010). 

Y In Ce Nd Sm Eu Al Si S K 

17% 0.49% 0.02% 0.01% 0.02% 0.76% 4.55% 10.44% 17.38% 2.36% 

Ca Mn Fe Zn Sr Zr Ir Pd Ba Pb 

0.80% 0.39% 0.54% 31.4% 0.82% 0.15% 0.42% 0.07% 2.15% 7.53% 

Cuidados durante a desmontagem 

Durante a desmontagem, a geração de poeira de pó fosfórico deve ser evitada. É recomendável o uso 

de máscara protetora de poeira. Para proteger o trabalhador, o ar do local de trabalho deve ser aspirado 

por um exaustor.  

Cuidados durante o armazenamento  

A camada de pó fosfórico deve ser armazenada em um recipiente 

fechado (com tampa!) que impeça liberações (Figura 46). 

 

 

 

 

 

Recolhimento e tratamento  

Os pós fosfóricos contêm elementos valiosos e perigosos. Existem duas alternativas para o seu 

tratamento: 

• Armazenamento: Se possível os elementos contidos na camada de pó fosfórico devem ser 

recuperados. Atualmente, devido à falta de tecnologias adequadas, isto não é viável para 

muitos desses elementos. Mas devido ao conteúdo de elementos valiosos e os preços 

crescentes de metais raros, poderia ser vantajoso, não somente em termos ambientais, como 

também econômicos, armazenar o pó fosfórico até alternativas apropriadas estarem 

disponíveis.  

• Disposição em aterro sanitário: Deve ser assegurado que o pó fosfórico seja descartado em 

um aterro seguro, que impeça a liberação de substâncias perigosas (ex. lixiviados) no meio 

ambiente (consulte também o capítulo 7.1). Ao se aterrar o fósforo, impede-se uma 

recuperação potencial do valor contido nos elementos.  

  

 

Figura 46. Recipiente para o 

pó fosfórico [3]. 
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FT 29 Lâmpada Fluorescente de Catodo Frio (LFCF) 

 

 

Figura 47. Seleção de luzes de fundo do 

LCD [1]. 

Figura 48. LFCF de um monitor de TV [1]. 

Aplicação e Função 

A maneira mais comum de iluminar a camada de cristal líquido é utilizando-se uma lâmpada 

fluorescente de catodo frio (LFCF). Elas aumentam a luminosidade da tela. São encontradas em 

notebooks, televisões, e outros aparelhos com LCDs (visor da máquina de fotocópia, telefones 

celulares, etc.). As LFCFs são classificadas como perigosas devido ao seu conteúdo de mercúrio (Hg) 

e à camada de pó fosfórico (ver [FT 28: Camada de pó fosfórico]). O mercúrio é aplicado aos tubos 

fluorescentes na forma gasosa.  Se for ionizado por eletricidade, emite luz UV, que é transformada 

pela camada de pó fosfórico em luz visível.  

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

Duas LFCFs podem ser encontradas dentro do 

quadro da tela (display), geralmente nas partes 

superior e inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. LFCF em um computador com 

tela LCD [2]. 
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Substâncias perigosas  

Mercúrio (Hg) 

Camada de pó fosfórico (ver [FT 28: Camada de pó fosfórico]). 

Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

O mercúrio (Hg) é um líquido brilhante, branco-prateado e inodoro à temperatura ambiente. Se 

aquecido, se torna um gás incolor e inodoro. Também pode se tornar sólido (sal em pó branco ou 

cristais) quando misturado com outros compostos (cloro, enxofre, oxigênio). O mercúrio líquido 

evapora com facilidade. Em estado gasoso, é absorvido pelos pulmões. Sua toxicidade é causada por 

seus efeitos sobre enzimas e proteínas.  

Cuidados durante a desmontagem 

A desmontagem deve ser executada em um exaustor com um sistema de controle da poluição do ar 

para evitar a exposição do vapor de mercúrio aos trabalhadores, caso alguma lâmpada se quebre 

acidentalmente.  

Os tubos fluorescentes são muito finos e frágeis, e não devem se quebrar durante a desmontagem. O 

acesso a eles só é possível através de uma desmontagem manual cuidadosa da estrutura. Uma vez 

localizado, o tubo fluorescente pode ser desconectado facilmente cortando-se o cabo de alimentação. 

Tenha cuidado, pois alguns tubos podem estar também presos ao suporte.  

Geralmente, as lâmpadas de fundo de monitores de TV são mais difíceis de se remover do que as de 

monitores de computador, por serem maiores. No caso de se quebrarem, devem ser destinadas 

rapidamente a uma caixa ou um barril fechado (ver Figura 51). 
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Recolhimento e tratamento  

 

 

 

Figura 50. Armazenamento seguro em caixa (com 

tampa) para tubos fluorescentes não danificados 

[2]. 

 

Os tubos fluorescentes devem ser armazenados com 

muito cuidado em caixas que evitem a liberação de 

vapor de Hg, no caso de quebra (ver Figura 51). No 

entanto, a danificação dos tubos fluorescentes deve 

ser evitada.   

Figura 51. Barril com tampa especial 

para armazenar tubos fluorescentes 

quebrados de maneira segura [2]. 
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FT 30 Cartucho 

  

Figura 52. Cartucho de toner com tambor 

fotocondutor (verde) [2]. 

Figura 53. Cartuchos de Tinta [2]. 

Aplicação e Função 

Um cartucho de tinta é um componente substituível de uma impressora a jato de tinta. Contêm tinta 

líquida, constituída de vários pigmentos ou cores para a coloração de uma superfície para a criação 

de imagens e textos. Alguns fabricantes de cartuchos de tinta também adicionam contatos eletrônicos 

e um chip que se comunica com a impressora.  

Os cartuchos de toner contêm partículas finas de tinta seca (toner), normalmente de cor preta, que 

se aderem ao papel eletrostaticamente e são fixadas por aquecimento.  

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

Cartuchos de toner e de tinta de diferentes tamanhos são encontrados em:  

• Fotocopiadoras; 

• Máquinas de fax; e  

• Impressoras.  

Substâncias perigosas  

Além das partículas de toner, materiais de toner contêm quantidades muito pequenas de compostos 

potencialmente tóxicos. Entre eles estão os Hidrocarbonetos Orgânicos Voláteis (‘Compostos 

Orgânicos Voláteis’, COVs), como Estirol, Toluol, Etilbenzol, Xilóis, Fenóis, Aldeídos e Cetonas 

assim como vários ácidos carbônicos. Em casos excepcionais, o carcinogênico Benzol também foi 

encontrado no material de toner.   

Os toners fluidos e pastosos podem conter solventes declarados como resíduos perigosos. Além disso, 

os toners coloridos podem conter metais pesados. Os toners de pó preto normalmente não contêm 

componentes tóxicos.  
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Cuidados durante a desmontagem 

Os cartuchos de toner e tinta devem ser separados manualmente do restante da impressora. Caso 

contrário, substâncias perigosas contidas no material do toner seriam liberadas durante possíveis 

tratamentos mecânicos posteriores e poluiriam seriamente o material de reciclagem. 

Diferentes cartuchos de toner e tinta devem ser mantidos separadamente. Do contrário, a qualidade 

do material coletado é degradada.  

Cuidados durante o armazenamento  

Os cartuchos de toner e tinta devem ser coletados e armazenados de maneira que evitem a liberação 

de qualquer material de toner.  

Recolhimento e tratamento  

Sempre que possível, os cartuchos devem ser recarregados e reutilizados.  

Os cartuchos de toner com pó preto podem ser esvaziados. Os cartuchos de plástico vazios podem 

ser destinados à reciclagem de plástico.  

Os cartuchos de toner que contêm toner fluido ou pastoso, toners coloridos, ou toners dos quais as 

substâncias contidas são desconhecidas, devem ser descartados como resíduo perigoso. 
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FT 31 Tambor Fotocondutor  

  

Figura 54. Tambor fotocondutor orgânico 

(TFO) sem substâncias perigosas [2]. 

Figura 55. Tambor fotocondutor contendo 

selênio [5]. 

Aplicação e Função 

Os tambores fotocondutores são utilizados em impressoras e fotocopiadoras a laser para fundir a tinta 

seca (toner) ao papel. De acordo com a imagem a ser impressa, a carga elétrica no tambor é 

especificamente removida por um raio laser. A fotocondutividade do tambor permite que a carga 

vaze para longe das áreas expostas à luz. A tinta seca se adere eletrostaticamente às áreas carregadas 

do tambor que não foram expostas à luz. Posteriormente, o tambor funde a tinta seca ao papel por 

contato direto e calor.  

Localização nos aparelhos e sinais característicos  

Tambores fotocondutores são encontrados em impressoras a laser, fotocopiadoras e máquinas de fax.  

Os tambores de dispositivos modernos geralmente usam fotocondutores orgânicos não perigosos 

como revestimento (FO – fotocondutor orgânico). Tambores de FO podem ser identificados por seu 

brilho colorido (ver Figura 54 e Figura 56). 

As impressoras modernas de alto-desempenho trabalham com tambores baseados em silício amorfo. 

Estes distinguem-se pela aparência azul-acinzentada e metálica. Sua superfície é dura e resistente a 

arranhões.  

No entanto, tambores de aparelhos mais antigos costumam ser revestidos com selênio (Se) ou cádmio 

(Cd), que são tóxicos. Os tambores com camadas de sulfeto de cádmio têm cor amarela, enquanto 

que os tambores com camadas de selênio são caracterizados por sua superfície cinza prateada, um 

diâmetro maior e um abertura na parte frontal (ver Figura 55). 

Substâncias perigosas  

• Selênio e 

• Sulfeto de cádmio. 
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Ameaças à saúde e ao meio ambiente  

O selênio (Se) é um elemento traço. Altas concentrações podem ter efeitos tóxicos no corpo humano 

e causar intoxicação aguda e crônica.  

O cádmio (Cd) é um metal pesado, tóxico e cancerígeno (veja também [FT 23: Bateria]). 

Cuidados durante a desmontagem 

Os tambores fotocondutores que contêm sulfeto de cádmio e selênio, devem ser coletados 

separadamente, do contrário, a qualidade do material coletado é degradada. Durante o tratamento 

mecânico dos dispositivos, os revestimentos e substâncias perigosas contidas são liberadas.  

Para recuperar o alumínio contido, todos os tambores fotocondutores devem ser coletados 

separadamente. No entanto, para a remoção do revestimento eles devem receber um pré-tratamento 

adequado (ex. limpeza por jateamento, incluindo o descarte especial do revestimento de Se/Cd 

desgastado).   

Cuidados durante o armazenamento  

Os tambores de FO e os tambores feitos de silício 

amorfo podem ser armazenados em um 

recipiente aberto.  

Os tambores com camadas de sulfeto de cádmio 

e selênio devem ser armazenados em um 

recipiente seco e fechado que impeça a liberação 

de qualquer substância. Não exponha os 

tambores com revestimento de selênio à luz 

(armazene-os em um recipiente escuro, ex. um 

barril coberto), pois o revestimento se solta sob 

exposição prolongada à luz.  

 

Recolhimento e tratamento  

Os tambores revestidos de sulfeto de cádmio e selênio (ou suas camadas desgastadas) devem ser 

descartados como resíduos perigosos. O tambor, por si só, pode ser recuperado em uma fundição de 

metal apropriada.   

 

  

 

Figura 56. Armazenamento de tambores 

fotocondutores orgânicos não perigosos 

(TFO). 
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FT 32 Canhão de Elétrons e Getter  

Cada CRT contêm um canhão de elétrons e pelo menos um dispositivo de captura (getter). É um 

conjunto de pequenas calhas circulares, presas por uma faixa metálica ao canhão de elétrons e 

preenchidas com metal de terras raras, sendo o bário (Ba) o mais comum. O bário é usado para 

remover traços remanescentes de oxigênio no CRT. É muito reativo com o ar e com a água, onde 

forma o óxido de bário. É venenoso quando dissolvido em água. Portanto, o getter não deve ser tocado 

durante a desmontagem dos CRTs.   

 

Figura 57. Canhão de Elétrons e getter [2]. 

 

De acordo com Pramreiter, et al. (2007), o getter deve ser separado do canhão de elétrons. Deve ser 

armazenado em tambores protegidos contra entradas e descartados como resíduo perigoso.   

O canhão de elétrons consiste em uma alta liga aço-níquel e pode ser comercializado como uma fração 

de reciclagem.   
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Instalações de Tratamento Para Resíduos Perigosos  

7.1 Aterro Sanitário Especial  

O aterro sanitário é um dos métodos mais amplamente utilizados para disposição de resíduos. 

Entretanto, sabe-se que todos os aterros podem apresentar vazamentos. O lixiviado geralmente 

contém metais pesados e outras substâncias tóxicas que podem contaminar o solo e os recursos 

aquáticos.  Mesmo os aterros de última geração, selados para impedir a entrada de toxinas no solo, 

não são completamente estanques a longo prazo. Os aterros mais antigos e os locais que recebem 

despejos sem controle representam um risco muito maior de liberar emissões perigosas.  

O mercúrio (veja também [FT 25: Interruptor de Mercúrio]), o cádmio (veja também [FT 23: Bateria]) 

e o chumbo (veja também [FT 24: Bateria de Chumbo Ácido]) estão entre os lixiviados mais tóxicos. 

O mercúrio, por exemplo, irá se lixiviar quando certos equipamentos eletrônicos, como disjuntores, 

forem destruídos. Verifica-se que o chumbo se liberta de vidros quebrados que o contém, como o 

vidro em forma de cone dos tubos de raios catódicos de TVs e computadores. Quando plásticos 

polibromados retardantes de chama (PBDE) ou plásticos que contenham cádmio são depositados em 

aterros, o PBDE e o cádmio podem lixiviar para o solo e águas subterrâneas.  De forma similar, os 

resistores depositados em aterros emitem PCBs, que são perigosos.  

Além da lixiviação, a vaporização também é motivo de preocupação em aterros sanitários. Por 

exemplo, compostos voláteis como mercúrio, ou uma frequente modificação dele, dimetil mercúrio, 

podem ser liberados. Além disso, aterros também são propensos a incêndios não controlados que 

podem liberar vapores tóxicos.  

Impactos significativos de aterros sanitários poderiam ser evitados pelo condicionamento separado 

dos materiais perigosos dos resíduos eletroeletrônicos e destinação ao aterro apenas de frações para 

as quais não há mais possibilidades de reciclagem. Além disso, deve-se garantir que o aterro tenha 

tecnologia apropriada e que respeite os padrões técnicos ambientalmente adequados.    

7.2 Incineração de Resíduos Perigosos  

A incineração é o processo de destruição de resíduos através de sua queima. Devido à variedade de 

substâncias encontradas nos resíduos eletroeletrônicos, a incineração está associada a um grande risco 

de geração e dispersão de contaminantes e substâncias tóxicas. Os gases liberados durante a queima 

e a cinza residual são, geralmente, tóxicos. Isto é especialmente verdadeiro para incineração ou co-

incineração de resíduos eletroeletrônicos sem tratamento prévio ou sem um sistema de purificação 

sofisticado dos gases de combustão. Estudos em instalações de incineração de resíduos sólidos 

municipais mostraram que o cobre, presente em placas de circuito impresso e cabos, atua como 

catalizador para a formação de dioxinas quando retardantes de chamas são incinerados. Esses 

retardantes de chama bromados, quando expostos a baixas temperaturas (> 600-800°C) podem levar 
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à geração de dioxinas polibromadas (PBDDs) e furanos (PBDFs), que são extremamente tóxicos. O 

PVC, que pode ser encontrado em resíduos eletroeletrônicos em grandes quantidades, é altamente 

corrosivo quando queimado e também induz à formação de dioxinas.  

A incineração também leva à perda de valor de elementos traços que poderiam ser recuperados se 

fossem separados e processados separadamente.  

7.2.1 Queima a Céu Aberto  

Como a queima a céu aberto atinge temperaturas relativamente baixas, libera muito mais poluentes 

do que a incineração controlada em plantas apropriadas. A inalação das emissões do fogo a céu aberto 

pode desencadear ataques de asma, infecções respiratórias, e causar outros problemas como, tosse, 

chiado e dor no peito e irritação nos olhos. A exposição crônica às emissões do fogo a céu aberto 

pode levar a doenças como enfisema e câncer.  Por exemplo, a queima do PVC libera cloreto de 

hidrogênio, que quando inalado se mistura com água nos pulmões e forma o ácido clorídrico. Isto 

pode levar à corrosão dos tecidos pulmonares e diversas complicações respiratórias. Geralmente, a 

queima a céu aberto se dá com falta de oxigênio, o que forma monóxido de carbono, que envenena o 

sangue quando inalado. O material particulado residual na forma de cinza é propenso a voar nas 

proximidades e também pode ser perigoso se inalado.  

7.3 Estação de Tratamento de Resíduos Perigosos  

A estação de tratamento de resíduos perigosos geralmente tem três etapas: 

1. Descontaminação  

A primeira etapa do processo de reciclagem é a remoção de componentes críticos do resíduo 

eletroeletrônico, a fim de se evitar diluição e/ou contaminação com substancias tóxicas nos processos 

a jusante. Os componentes críticos incluem, por exemplo, vidro com chumbo das telas CRT, gases 

CFC de refrigeradores, lâmpadas e baterias.  

2. Trituração  

O processamento mecânico é o próximo passo no tratamento do resíduo eletroeletrônico, consiste 

normalmente em uma operação industrial de larga escala para a concentração de material reciclável 

em frações dedicadas e também para separação de materiais perigosos.  Os componentes típicos de 

uma planta de processamento mecânico são unidades de trituração, trituradores, separadores 

magnéticos e de correntes de Foucault e separadores de ar. As emissões gasosas são filtradas e os 

efluentes tratados para minimizar o impacto ambiental.  

3. Refino/Reimplantação  

A terceira etapa da reciclagem do resíduo eletroeletrônico é o refino.  O refinamento dos recursos no 

resíduo eletroeletrônico é possível e as soluções técnicas existem para recuperar matéria prima com 

o mínimo impacto ambiental. A maioria das frações precisa ser refinada ou condicionada para ser 

vendida como matéria prima secundária ou destinada a um local adequado de disposição final, 
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respectivamente. Durante o processo de refinamento, é dada atenção para três fluxos de materiais: 

metais, plásticos e vidro.  

A matéria prima secundária também pode ser reimplantada diretamente em novos produtos. Por 

exemplo, o plástico pode ser implementado em toda uma gama de novos produtos, como telhas, 

postes, cercas, material isolante, etc. É crucial, antes de reimplantar a matéria-prima, conhecer a 

composição de substâncias perigosas e saber os possíveis impactos ambientais.   
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