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RESUMO 

Os usos e aplicações do diodo emissor de luz (LED) têm crescido em todo o mundo e, com 

isso, nos próximos anos a geração deste tipo de resíduo tende a crescer substancialmente. O 

LED, apesar da vantagem de ter uma elevada eficiência energética, possui metais pesados e, 

caso não receba a devida destinação final ou tratamento adequado, pode causar sérios riscos à 

saúde humana e ao meio ambiente. Tendo isso em vista, somado ao ainda insipiente 

conhecimento sobre os resíduos de LED, por se tratarem de um resíduo emergente, o objetivo 

deste trabalho é avaliar a recuperação de metais presentes em resíduos de LED, utilizando a 

conjugação de técnicas hidrometalúrgicas e processos de separação por membranas. Foram 

investigados os metais presentes, bem como suas concentrações e suas eficiências de 

recuperação. Soluções sintética e real foram utilizadas para tais avaliações. Os metais 

identificados nas amostras de resíduo de LED trabalhada foram gálio (1350 mg.kg-1), arsênio 

(1350 mg.kg-1), ouro (360 mg.kg-1) e cobre (29%). As eficiências de recuperação dos metais 

nas etapas de lixiviação chegaram a 99,75% para gálio, 74,64% para arsênio, 15,74% para 

ouro e 98,85% para cobre. Estudos investigativos em efluente sintético indicaram rejeições de 

93,45% (pH -0,18) e 98,71% (para os pHs de 2,0 a 4,0) de gálio. No experimento com 

efluente real os valores de rejeição encontrados foram 85% para gálio, 52,67% para arsênio e 

74,14% para cobre. A elevada concentração de metais encontrada nos resíduos de LED, a 

necessidade de tratamento deste resíduo e a urgente demanda pela diminuição dos impactos 

ambientais causados pela mineração tradicional são fatores impulsionadores para a 

continuação de pesquisas acerca do tema. 

PALAVRAS CHAVE: resíduo de LED; recuperação de metais; gálio; processos de 

separação por membranas.  
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ABSTRACT 

The uses and applications of light emitting diode (LED) have been growing all over the world 

and, as a consequence, in the next years the generation of this kind of waste is expected to 

grow substantially. Despite the advantage of having a high energetic efficiency, LED contains 

heavy metals and, if it doesn’t receive the proper final destination or correct treatment, it may 

cause serious harm to human health and environment. Adding to this the yet insipient 

knowledge about LED waste, for it is an emerging one, the purpose of this work is to evaluate 

the recovery of heavy metals from LED, using a combination of hydrometalurgical technics 

and membranes separation processes. The present heavy metals, their concentrations and 

recovery efficiencies were investigated. Synthetical and real solutions were used for such 

evaluations. The heavy metals identified in the studied LED waste were gallium (1350 mg.kg-

1), arsenic (1350 mg.kg-1), gold (360 mg.kg-1) and copper (29%). The heavy metals recovery 

efficiencies reached high as 99,75% for gallium, 74,64% for arsenic, 15,74% for gold and 

98,85% for copper. Investigative studies of synthetic effluents showed rejections of 93,45% 

(pH -0,18) and 98,71% (for pHs ranging from 2,0 to 4,0) for gallium. In the experiment with 

the real effluent, the found rejection values were 85% for gallium, 52,67% for arsenic and 

74,14% for copper. The high concentration of metals found in LED waste, the need to treat 

this waste and the urgent claim for lowering the environmental impacts caused by traditional 

mining are propelling factors to the continuity of studies on this topic. 

KEY WORDS: LED waste; metal recovery; gallium; membranes separation processes. 
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Cu – cobre 

EE – Eletroeletrônicos 

g – grama 

g.L-1 – grama por litro 

ICP-AES – Espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

J0 – fluxo inicial 

Jf – fluxo final 

kDa – quilodaltons 

L.h-1.m-2 – litro por hora por metro quadrado 

LED – Light emitting diode (diodo emissor de luz) 

LED COB – Chips on board () 
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LED SMD – Surface Mounted Diode (diodos montados em superficies) 

M – molar 

mg.kg-1 – miligrama por quilograma 

mg.L-1 – miligrama por litro 

NaOH – hidróxido de sódio 

NF – nanofiltração 

OI – osmose inversa 

pH – potencial hidrogeniônico 

Power LED – diodo emissor de luz de alta potência 

Psi – pound force per square inch (libra-força por polegada quadrada) 

PSM – Processos de Separação por Membranas 

REE – Resíduos Eletroeletrônicos 

rpm – rotações por minuto 

TCLP - Toxicity characteristic leaching procedure (procedimento de lixiviação das 

características de toxicidade) 

UF – ultrafiltração
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1 INTRODUÇÃO 

As constantes inovações tecnológicas, as mudanças no perfil de consumo, bem como o 

barateamento de materiais e tecnologias contribuem sobremaneira para a geração de resíduos 

eletroeletrônicos (REE). Vários estudos têm indicado que a produção de bens 

eletroeletrônicos (EE) é um dos setores de maior crescimento da indústria de transformação 

no mundo (CUI E FORSSEBERG, 2003; MURUGAN et al., 2008; GUO et al., 2009), com 

expectativas de crescimento na faixa de 3 a 5 % ao ano (MARQUES et al., 2013). Muitos 

desses produtos contêm substâncias tóxicas, dentre as quais se encontram os metais pesados, 

que demandam cuidados especiais em sua reciclagem e destinação final (SANTOS et al., 

2010). 

Dentre os EE, o LED, light emitting diode, termo do inglês que designa diodo emissor de luz, 

vem ganhando destaque. Suas características de baixíssimo consumo energético, pouca 

emissão de calor, longa vida útil, e diversidade de cores e configurações têm impulsionado 

seu uso. Esta característica polivalente permite que seja utilizado nas mais distintas áreas, 

desde iluminação pública - em que os gargalos são manutenção para troca das lâmpadas e o 

elevado consumo energético, à indústria automobilística e mais recentemente o uso 

doméstico. 

A recuperação de bens minerais traz ganhos ambientais como a não contaminação de solos e 

corpos d’água, no caso da má disposição, ou mesmo ineficientes tratamentos de resíduos e 

efluentes da indústria mineral, bem como diminui a pressão por novas extrações minerais via 

fonte primária - mineração por cava. Deve-se atentar não só para os custos de extração, como 

considerar os passivos ambientais oriundos da má disposição ou os ineficientes tratamentos de 

resíduos e efluentes da indústria mineral. 

A mineração desde milênios vem proporcionando à humanidade o uso de recursos minerais. 

O uso de metais, um dos principais recursos minerais atualmente explorados pelo setor de 

mineração, contribuiu inicialmente para o franco desenvolvimento das indústrias de base e 

construção civil e nas últimas décadas às indústrias de ponta de eletroeletrônicos em geral. 

Apesar dos pontos positivos citados anteriormente, está intrinsecamente ligado ao processo de 

extração mineral o desmatamento de grandes áreas, o grande consumo de recursos hídricos e a 
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consequente geração de grandes volumes de resíduos e efluentes a serem tratados e 

armazenados. A elevada geração de resíduos e efluentes associadas às também elevadas 

concentrações de contaminantes oferecem um risco à fauna e flora e à biota das regiões 

circunvizinhas. Recentemente o estado de Minas Gerais (Brasil) esteve em evidência por um 

dos maiores desastres ambientais da história (BBC BRASIL, 2015), em que toneladas de 

rejeitos de duas barragens rompidas atingiram dezenas de cidades, por 700 km de rio, até 

atingir o mar. 

Pela crescente geração de REE, sua variada e complexa composição, consequente dificuldade 

de gerenciamento e destinação final, efeitos deletérios que sua má destinação pode ocasionar 

à saúde humana e ao meio ambiente, assim como legislação ainda incipiente no que diz 

respeito à fabricação de EE e ao tratamento e disposição final dos resíduos em questão, vê-se 

a necessidade da implementação de técnicas adequadas de tratamento, associada à sustentação 

econômico-ambiental proporcionada pela recuperação de subprodutos e materiais de 

interesse. 

Este trabalho se justifica pela lacuna existente na literatura acadêmica nacional e internacional 

no que diz respeito ao tratamento de resíduos de LED e reciclagem de seus componentes, bem 

como a inexistência de estudo que investigue a recuperação de metais de resíduo de LED 

utilizando processos de separação por membranas. Os pouquíssimos estudos existentes que 

utilizam processos de separação por membranas para a recuperação de gálio também 

corroboram a importância deste estudo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a integração de rotas hidrometalúrgicas e processos de separação por membranas 

visando recuperar metais presentes em resíduos de LED. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar físico e quimicamente o resíduo de LED. 

• Avaliar o desempenho de ultrafiltração (UF) e nanofiltração (NF) na recuperação de 

gálio presente em solução aquosa sintética. 

• Avaliar o potencial do emprego de osmose inversa na recuperação de ácido nítrico 

usado na rota hidrometalúrgica. 

• Investigar o desempenho da conjugação de hidrometalúrgia e processos de separação 

por membranas na recuperação de metais presentes em resíduo de LED.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Tecnologia LED 

Inicialmente os LEDs possuíam baixíssimo efeito luminoso, sendo utilizados para indicação 

do estado de funcionamento de equipamentos. O desenvolvimento de novos materiais 

semicondutores foi o que proporcionou o avanço da tecnologia LED, pela elevação do efeito 

luminoso, diversificação de cores e aplicações. 

A luz emitida pelo LED é monocromática (PINTO, 2008) e sua cor será determinada pela 

composição química do material semicondutor. De acordo com Lim et al. (2011), a Tabela 

3.1 exemplifica a composição química de semicondutores e respectivamente a cor de emissão 

pela qual é responsável. 

Tabela 3.1 – Características dos tipos de LED. Fonte: Lim et al. (2011) 

 

Atualmente, no mercado, existe uma abundante diversidade de tipos de LED (Tabela 3.2), 

que variam desde a composição do material utilizado como superfície, até ao modo de 

encapsulamento. 

Cor / Intensidade
Vermelha 

/ baixa
Vermelha 

/ alta
Amarela 
/ baixa

Amarela 
/ alta

Verde / 
baixa

Verde / 
alta

Azul / 
baixa

Azul / 
alta

Branca

Cor da luz vermelha vermelha amarela amarela verde verde azul azul branca

Material Semicondutor GaAsP InGaAlP GaAsP InGaAlP Gap GaN GaN GaN InGaN

Comprimento de onda (nm) 625 644 590 591 565 525 430 475  -

Ângulo de abertura (graus) 30 8 30 6 30 20 10 20 20

Dissipação de energia (mW) 105 125 105 125 105 120 140 120 100

Intensidade Luminosa (mcd) 150 6000 50 9750 50 5000 400 900 10000
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Tabela 3.2 – Variedade de configurações de LED 

 

Na Figura 3.1 é possível observar a quantidade de tipos de LED, no que diz respeito à forma 

da lâmpada e aos diferentes tipos de base. 

Figura 3.1 – Diferentes tipos de base e formas de lâmpadas LED 

 

 

Apesar da variedade de tipos de LED, são quatro as formas mais comuns de serem 

encontradas (Tabela 3.3). 

 

 

 

 

 

Superfície utilizada polimérica / cerâmica
Configuração e Forma bulbo / tubular / fita / filamento

Constituição e Estrutura
com dissipador de calor /                    
sem dissipador de calor

Núcleo único / múltiplo
Intensidade Luminosa baixa potência / alta potência

Cor da luz espectro visível
Modo de encapsulamento unitário / múltiplo

Variedades de LED
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Tabela 3.3 - Principais tipos de LED, uso predominante e ilustração 

Principais tipos de 

LED 

Uso predominante Ilustração 

 

LED tipo pino 

 

Equipamentos eletrônicos 

e semáforos  

Fonte: Conexled 

 

LED SMD 

 

Indústria automotiva e de 

decoração 

Fonte: Osram 

 

LED de alta potência 

 

Iluminação doméstica e 

externa 
Fonte: Solelux 

 

LED COB 

 

Iluminação doméstica e 

externa 

 

Fonte: Revoled 

 

• LED tipo pino: primeiro LED a ser criado, tem baixa emissão de luz e por isso não é 

indicado para iluminação. Geralmente encontrado em equipamentos eletroeletrônicos 

para indicação de estado de funcionamento e sinalização semafórica. 
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• LED SMD (Surface Mounted Diode – diodos montados em superfícies): possui maior 

capacidade de emissão de luminosidade que o LED tipo pino. Ainda assim, com 

intensidade luminosa baixa para uso em iluminação doméstica. Geralmente utilizados 

em veículos automotores e iluminação decorativa.  

• LED de Alta Potência (Power LED): É uma variação do LED SMD, porém com 

capacidade luminosa bem elevada. Graças a isso, este tipo de LED necessita de um 

dissipador de calor para que sistema não se danifique caso alcance elevadas 

temperaturas. 

• LED COB (Chips on board - ): é uma nova tecnologia de encapsulamento dos chips 

de LED, em que são encapsulados em conjunto. Isto permite uma melhor distribuição 

da luz, evitando vários pontos de luz em um módulo e ainda um consequente ganho 

estético no acabamento final do produto. 

Tendo em vista o uso crescente do LED no Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) publicou em agosto de 2014 a Portaria nº 389 que 

padroniza e estabelece requisitos mínimos de qualidade e segurança às lâmpadas LED que 

possuem dispositivos de controle integrado à sua base - as de maior uso doméstico. 

Os LEDs se destacam pela elevada eficiência energética, segundo Mottier (2010) lâmpadas 

LED são 85% mais econômicas em quesito energético e tem vida útil 50 vezes maior que as 

incandescentes. O efeito luminoso no LED ocorre devido à migração de elétrons entre 

camadas de diferentes densidades eletrônicas induzida pela passagem de corrente elétrica, e à 

este efeito dá-se o nome de eletroluminescência.   

Outra vantagem do LED é a ausência de vapor de mercúrio – principal componente das 

lâmpadas fluorescentes. Entretanto, apesar de não possuírem  mercúrio, podem conter maiores 

teores de uma vasta variedade de metais em sua constituição. Lim et al. (2011) encontraram 

em LEDs diversos um grupo de 23 elementos, alguns deles com elevadas concentrações: 

cobre (3000 mg.kg-1), níquel (4000 mg.kg-1) e chumbo (8000 mg.kg-1), substâncias 

potencialmente tóxicas ao ser humano e ao ecossistema (SHUBERT, 2006; MOTTIER, 2010) 

e que devido a isto classificaram os LEDs com potenciais de impacto ambiental de 2 a 3 vezes 

maiores que as lâmpadas incandescentes. 
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Lim et al., (2011) investigaram a classificação quanto à resíduo perigoso ou não de LED “tipo 

pino” (marca Purdy Electronics Corporation) utilizando as técnicas padronizadas de lixiviação 

dos Estados Unidos da América (EUA) Procedimento de Lixiviação de Características de 

Toxicidade (TCLP) e da Califórnia Total Threshold Limiting Concentrations (TTCL). No 

estudo foram investigados nove tipos de LED “tipo pino” baseado em diferentes cores de 

emissão, de baixa ou alta intensidade luminosa, o que é regido pela composição química do 

material semicondutor (tabela 3.1). No estudo os LEDs utilizados eram novos por se 

considerar que a composição química não ser alterada no final de vida da lâmpada. Os LEDs 

pesavam em média 300 mg cada e 20 metais foram identificados. 

TCLP e TTLC são métodos padronizados de lixiviação com o objetivo de classificar os 

resíduos quanto à periculosidade, baseados em valores de toxicidade de compostos orgânicos 

e inorgânicos. Os testes visam simular condições semelhantes às quais os resíduos estariam 

expostos em um aterro sanitário. Na Tabela 3.4 encontram-se condições operacionais dos 

testes. 

Tabela 3.4 – Condições operacionais de testes padronizados de lixiviação (TCLP-USEPA) e 
TTLC-Califórnia) 

  TCLP TTLC 

Diluição 
(massa/massa) 

20 vezes 10 vezes 

Diluente 
Ácido 
acético 

Ácido 
cítrico 

pH 2.88 5.00 
Tempo de 

reação 
18 horas 48 horas 

Fonte: Adaptado de USEPA. 

Para os testes de TCLP (Tabela 3.5), apenas um metal, o chumbo, foi identificado como 

ultrapassando o nível padronizado, contudo com valores bastante elevados, quase quarenta 

vezes mais (186 mg.L-1). 
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Tabela 3.5 - Resultados dos testes de procedimento de lixiviação das características de toxicidade (TCLP) 

Substância 
Limite 
TCLP 

LED (cor/intensidade) 
Vermelho 

/ baixa 
Vermelho 

/ alta 
Amarelo 
/ baixa 

Amarelo 
/ alta 

Verde 
/ baixa 

Verde 
/ alta 

Azul / 
baixa 

Azul / 
alta 

Branco 

Chumbo 5,0 186 ND ND ND ND ND ND ND ND 
Ferro N/A 332,5 178,3 206,0 163,5 211,8 161,8 178,5 130,8  202,3 
O valor em negrito indica que o resultado TCLP excede o limite regulatório. A unidade de medida é mg/L. Os metais não 
detectados no TCLP foram omitidos da tabela, e são eles: alumínio, antimônio, arsênico, bário, cério, cobre, cromo, fósforo, 
gadolínio, gálio, índio, ítrio, mercúrio, níquel, ouro, prata, tungstênio e zinco. N/A: não se aplica. ND: não detectado. 

Fonte: Adaptado de Lim et al. (2011). 
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Tabela 3.6 - Resultados dos testes de Limites de Concentrações Totais de Interface (TTLC) 

Substância Limite TTLC 
LED (cor/intensidade) 

Vermelho 
/ baixa 

Vermelho 
/ alta 

Amarelo 
/ baixa 

Amarelo 
/ alta 

Verde / 
baixa 

Verde / 
alta 

Azul / 
baixa 

Azul / 
alta 

Branco 

Alumínio N/A 97,0 158,0 104,0 156,0 79,6 156,0 153,0 73,4 84,5 
Antimônio 500 15,4 2,0 2,8 1,9 3,6 2,5 1,3 1,5 25,9 
Arsênio 500 11,8 111,0 8,0 84,6 7,8 15,2 5,7 5,4 ND 
Bário 10000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Cério N/A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Chumbo 1000 8103,0 8,9 7,7 ND 5,0 ND ND ND ND 
Cobre 2500 87,0 3818,0 956,0 2948,0 1697,0 3702,0 3892,0 2153,0 31,8 
Cromo 500(VI);2500(III) 138,0 28,6 32,7 27,9 84,1 49,3 50,9 30,3 65,9 
Ferro N/A 285558 363890 300905 398630 310720 395652 339234 256499 311303 
Fósforo N/A 114,2 ND 58,4 ND 78,5 91,8 79,1 84,3 110,8 
Gadolínio N/A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Gálio N/A 135,6 95,0 63,8 79,1 75,6 3,1 2,1 1,5 3,8 
Índio N/A 3,4 1,7 ND ND 2,5 ND ND ND ND 
Ítrio N/A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Mercúrio 20 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Níquel 2000 4797,0 2054,0 1541,0 2192,0 2442,0 2930,0 1564,0 1741,0 4083,0 
Ouro N/A 39,8 45,8 30,5 30,1 40,2 176,3 32,5 118,6 115,9 
Prata 500 430,0 409,0 248,0 336,0 270,0 306,0 418,0 721,0 520,0 
Tungstênio N/A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Zinco 5000 48,2 66,2 36,5 63,6 41,8 62,5 42,6 36,7 49,2 
Os valores em negrito indicam que os resultados de TTLC excedem o limite regulatório. A unidade de medida é mg/kg. N/A: não 
se aplica. ND: não detectado. 

Fonte: Adaptado de Lim et al. (2011).
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Nos testes de TTLC, quatro metais ultrapassaram os limites padrão, classificando os resíduos 

como perigosos. Chumbo, apesar de ter ultrapassado os valores apenas em um tipo de 

lâmpada (vermelha/baixa intensidade) foi o que apresentou maior concentração 8103 mg.kg-1, 

além de ter superado os valores padronizados em ambos os testes. O níquel foi o metal que 

apresentou a maior frequência de ultrapassagens, seis de um total de nove, seguido por cobre 

com quatro e prata com duas. O arsênio não chegou a ultrapassar os limites para nenhuma 

lâmpada testada. Gálio e ouro não possuem limites estabelecidos. Apesar de os testes de 

lixiviação TCLP e TTLC serem simulações que considerem a aplicação às condições de clima 

e solo estadunidense, há de ser ter atenção para as indicações de resíduos perigosos e mesmo 

os não perigosos, mas ainda assim de elevadas concentrações de metais. Frente à conjuntura 

exposta, a recuperação de metais de resíduos de LED poderia transformar o potencial poluidor 

do resíduo em potencial econômico. 

3.2 Mineração, metais e impactos ao meio ambiente 

O gálio foi outro elemento encontrado por Lim et al. (2011) – 1,5 a 135 mg.kg-1 de resíduo, 

mas diferente dos outros, ele foi encontrado em todos os tipos de LED pesquisados pelos 

autores. Este metal de propriedades distintas aparece em quantidades extremamente pequenas 

em rochas e minérios de outros metais (DUMORTIER, 2004). Para uma boa compreensão das 

baixas concentrações de gálio alguns dados de teores de gálio são apresentados na tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Teor de gálio na crosta terrestre e em minas 

Teor de Gálio (mg.kg-1) Local 

16 Crosta terreste 1 
20 a 80 Nevada/EUA 2; Caribe 3; Guanxi/China 3 e 4 

1 Moskalyk (2003) 
 

2 United States Geological Survey (2002) 
3 Shulte & Foley (2014) 

 
4 Lu et al. (2008) 

 
 

As dificuldades para a mineração do gálio dizem respeito a dois aspectos: primeiro pelo fato 

de suas concentrações mesmo em minas serem muito baixas (20-80 ppm) e segundo porque 

ele geralmente encontra-se em rochas que apresentam outros minerais de interesse 

econômico, o que aumenta a complexidade do processo de mineração do metal. As principais 
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fontes de gálio são resíduos de processos produtivos de alumínio e zinco (NISHIHAMA, 

1999). Para uma boa compreensão das baixas concentrações de gálio, Puvvada et al. (1999) 

citam que enquanto as concentrações de alumina (Al2O3) no processo produtivo encontram-se 

em torno de 80 g.L-1 as de gálio alcançam apenas 0,19 g.L-1.  

Devido às suas propriedades físicas e elétricas, o gálio se tornou atraente às indústrias de EE – 

seus principais consumidores (DUMORTIER, 2004). Somando-se à dificuldade de obtenção 

do elemento à elevada demanda, não é de se admirar que ele esteja listado no relatório de 

matérias-primas essenciais para a Europa, evidenciando, ainda, zero por cento de taxa de 

reciclagem em fim de vida útil (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 

Além disso, alguns estudos têm indicado potencialidades medicinais do gálio como no 

tratamento de câncer e por possuir ação antimicrobiana (COLLERY et al., 2001; SILVA, 

2009; ENYEDY et al., 2014). Contudo, no que diz respeito às aplicações medicinais do gálio 

ainda existe um contrassenso entre as pesquisas com outros estudos indicando-o como de 

potencial carcinogênico (NIH, 1998), citando que métodos tradicionais de análise não 

conseguiam quantificar bem o gálio complexado em fluidos corporais e por isso não 

indicaram-no como tóxico nos testes (STAFF et al., 2010). 

Para fins de melhor conhecimento acerca do gálio seu gráfico de especiação é apresentado na 

figura 3.3. Pode-se observar que no intervalo de pH estudado (2,5 a 4,0) a espécie 

predominante na formação de precipitado foi o GaOH2+. 
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Figura 3.2 - Especiação do gálio em função do pH a 25°C.  As espécies de gálio estão 
identificadas como: 0 – Ga3+; 1 – GaOH2+ ; 2 – Ga(OH)2

+; 3 – Ga(OH)3 ; 4 – Ga(OH)4
-. 

 

Fonte: Adaptado de Wood e Samson (2006). 

Hu et al. (2015) em etapa posterior à lixiviação, seguiram para investigações de precipitação 

seletiva do gálio e do arsênio. Foram testados dois agentes precipitantes (NaOH e Na2S.9H2O), 

em diferentes pHs (2,0 e 9,0) e velocidades de neutralização (3,4; 5,0; 9,8; 14,3 e 70,8 mL.min.-

1). Os autores encontraram com o uso de NaOH maiores precipitações em pH 3,0, 90% para 

gálio e 30% para arsênio. Considerando a melhor seletividade na precipitação o uso do 

Na2S.9H2O foi identificado como o de melhor desempenho, com 98,5% para arsênio e 1,5% para 

gálio, no pH 6 e com velocidade solução precipitante de 5 mL.min.-1. Ao precipitado contendo 

arsênio foi, então, adicionado FeSO4 para sua estabilização. 

Apesar da elevada seletividade de precipitação com o uso de Na2S.9H2O para os ensaios de 

precipitação e separação por UF o NaOH foi escolhido por representar menor efeito nocivo ao 

meio ambiente. Comparado aos valores de precipitação de gálio (90%) obtidos por Hu et al. 

(2015), a precipitação com NaOH assistida por UF não apresentou expressiva contribuição, 

mantendo-se com os mesmos valores de precipitação (~90%). 

Trivunac e Stevanovic (2006) investigaram a complexação de metais assistida por UF utilizando 

solução sintética contendo zinco (Zn2+) e cádmio (Cd2+). O efeito de diferentes coagulantes 

(dietilaminoetil celulose (DEAE 23), polietilenoglicol (Peg 5000) e dextrin), tipos de membrana 

(versapor 0,45, versapor 0,2 e vlardipor), pHs (1 a 9) e pressões (1 a 4 bar) foi estudado. Os 

maiores valores de precipitação (99% Zn2+ e 95% Cd2+) foram em condições de 3 bar de pressão, 
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com o uso do DEAE23 em pH 9,0. Resultados encontrados intuem para elevados resultados de 

precipitação na associação de precipitantes se separação por UF.  

O ouro tem importância milenar e já vem sendo utilizado desde a antiguidade, por suas 

características físico-químicas despertaram interesse desde então. É encontrado em 

concentrações muito baixas, variando de partes por bilhão (µg.kg-1) a partes por milhão 

(mg.kg-1) e ainda assim sendo considerado economicamente mineráveis. Tem sido utilizado 

como reservas financeiras de países (BAUR & MCDERMOTT, 2016) e mais recentemente 

em materiais de ponta da indústria de eletroeletrônicos (LI et al., 2016; IQBAL et al., 2016).  

Na Tabela 3.8 encontram-se os teores de ouro presentes em algumas das principais minas de 

mineração de ouro do Brasil. 

Tabela 3.8 – Teor de ouro nas principais minas do Brasil 

Teor de Ouro (mg.kg-1) Local 

7.342 Caeté/MG 1 
0.367 Paracatu/MG 1 
0.605 Alto Horizonte/GO 1 
2.34 Pedra Branca do Amapari 1 
0.608 Vila Bela de Santíssima Trindade/MT 1 
2.966 Barrocas e Araci/BA 1 

0.1 a 7.8 Rio Madeira/RO e AM 2 
0.497 média das minas do Brasil 1 

1 Departamento Nacional de Produção Mineral 2007 
2 Balzino et al. (2015) 

 
 

Como pôde ser observado, o teor de ouro em minas tem grandes variações, chegando a 

diferenças de mais de dez vezes de uma para outra. Apesar disso, fatores como profundidade,  

infraestrutura local, quantidade total de ouro e tecnologia ainda pode fazer com que uma mina 

de baixas concentrações de ouro seja economicamente viável à mineração. 

Depósitos de ouro são normalmente associados a sulfetos (BIDONE, 2016), que são expostos 

a intempéries devido à atividade mineral. Além dos sulfetos, outros elementos são liberados, 

dentre eles o arsênio, metal que pode causar uma elevada contaminação no meio ambiente 

dependendo da forma em que se apresente. 
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O arsênio se encontra presente naturalmente em alguns tipos de solo, contudo na maioria da 

das vezes não biodisponível. Entretanto, quando o solo passa pelos processos de 

beneficiamento, o arsênio passa a ser encontrado nas formas As+3 e As+5 que são altamente 

tóxicas por sua elevada biodisponibilidade (ATSDR, 2007). O diagrama Eh-pH do arsênio em 

água é apresentado na figura 3.4. 

Figura 3.3 – Diagrama Eh-pH de arsênio em água e temperatura de 25°C 

 
Fonte: Adaptado de Smedley e Kinniburgh (2002). 

 

Além da toxicidade, o arsênio tem propriedades carcinogênicas. Casos de contaminação com 

elevadas concentrações de arsênio em solos e águas próximos de áreas de mineração de ouro 

já são conhecidos e persistentes em várias partes do mundo (ONO et al., 2016), bem como de 

contaminação humana (KARN, 2015). 

3.3 Legislação referente à fabricação de EE e gerenciamento de REE 

Na Europa, a Diretiva de 2002 (Diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho) 

impunha limitações nos tipos de materiais que poderiam ser utilizados na fabricação de EE, 

abolindo o uso de um grupo de substâncias que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, 
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incluindo o chumbo - até então o principal componente das soldas. Esta medida deveria passar 

a vigorar a partir de 2006, contudo, neste mesmo ano outra Diretiva complementar foi lançada 

(2006/310/CE) admitindo ainda o uso do chumbo, alegando impossibilidade de substituição 

até o momento. 

No Brasil ainda não há legislação preventiva quanto à fabricação de EE. A Política Nacional 

de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) já obriga fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes destes produtos e seus componentes a implementarem sistemas 

de logística reversa, contudo, na prática, pouco ainda tem sido feito. 

3.4 Processos Hidrometalúrgicos 

Hidrometalurgia consiste na técnica de lixiviação de metais, onde realiza-se a separação 

metal-ganga, através de reações de dissolução do mineral em meio aquoso, geralmente em 

meios ácidos. Pode ser utilizada tanto em extrações minerais de fontes primárias (HABASHI, 

2005), forma usual, ou mesmo empregada à recuperação de metais contidos em REE 

(MARTINS, 2007; MORAES, 2011; TUNCUK et al., 2012).  Independente da aplicação, em 

fonte primárias ou secundárias, outros métodos precisam ser empregados para a separação do 

metal e da solução. Diversos métodos clássicos são encontrados em literatura, dentre os 

métodos incluem-se cementação, precipitação química, troca iônica, adsorção, biosorção, 

coagulação e extração por solventes do metal da solução (SYED, 2012). 

Utilizando-se da hidrometalurgia e precipitação química Hu et al., (2015) estudaram a 

recuperação de gálio e arsênio oriundos de um pó residual de uma planta de produção de 

lâmpadas LED. Vários parâmetros operacionais foram investigados pelos autores para a 

identificação da melhor alternativa à recuperação dos metais. A condição operacional 

considerada otimizada no estudo foi a seguinte, 200 RPM, ácido nítrico (1,5 molar), uma hora 

e meia de reação e temperaturas maiores ou iguais a 40°C. Como resultados, soluções com pH 

3 e 4 obtiveram de 90 e 100% de precipitação de gálio, respectivamente.
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Para auxiliar na compreensão sobre as grandezas de concentração dos metais em mineração tradicional e àquelas presentes em REE, segue a tabela 3.9. 

Tabela 3.9 - Compilado de teores de metais de diferentes matrizes 

Matriz Ga (mg.kg-1)  Au (mg.kg-1)  As (mg.kg-1)  Cu (mg.kg-1)  Referência 
Resíduo de LED 1350 360 1350 290000 Dados da pesquisa 

Rochas e minérios 
16 (crosta 

terrestre)a; 20 a 80 
(mina)b,c,d 

0.497 (média 
minas do 
Brasil)e 

200f 10000g 

aMoskalyk (2003); bUSGS (2002); cShulte & Foley 
(2014); dLu et al. (2008)]; eDNPM (2007); f Smith e 

Bruckard (2007); gEarle et al. (2005) 
Resíduo de PCI N.E. N.D. N.E. 203600 Chen et al. (2015) 
Resíduo de PCI 
(celular) 

N.E. 880 N.E. 376000 Petter et al. (2014) 

Resíduo de PCI 
(computadores) 

N.E. 40 a 400 N.E. 
27000 a 
125000 

Luyima et al. (2011) 

Resíduo de PCI 
(impressora) 

N.E. 40 N.E. 325000 Silvas et al. (2015) 

Resíduo de PCI 
(não especificado) 

N.E. 236 N.E. N.D. Park e Fray (2009) 

Resíduo 
(fabricação de 
wafer de silício) 

420000 N.E. 460000 N.E. Chen et al. (2012) 

Resíduo de LED e 
cinzas de fundo 

4000 (LED) e 80 
(cinzas) 

N.E. N.E. 
1000 (LED) e 
860 (cinzas) 

Gupta et al. (2007) 

Scrap (retalhos ou 
sucata) de arseneto 
de gálio 

508000 N.E. 242000 N.E. Hu et al. (2015) 

N.D.: Não 
determinado 

     N.E: Não existente 
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De posse dos dados comparados entre as concentrações dos metais em minas e em REE, é 

nítida a disparidade de proporções. Se compararmos os teores médios de gálio em rochas e 

minerais com o resíduo de LED da pesquisa, este está 27 vezes mais concentrado, já se 

comparado aos resíduos de Chen et al. (2012) e  Hu et al. (2015), estes estão concentrados 

mais  de 9 mil vezes. Ouro e cobre do resíduo de LED estão respectivamente nas ordens de 

700 e 29 vezes mais concentrados. Apesar da elevada concentração de arsênio no resíduo de 

LED, o que diferentemente dos outros metais não é um fator vantajoso, a recuperação de ouro 

e cobre de REE, diminui a demanda por novas cavas e consequentemente mais liberação de 

arsênio para o meio ambiente, tendo em vista que este se apresenta intrinsecamente presente 

em rochas minerais contendo ouro, na forma de arsenopirita e também em algumas rochas de 

processos produtivos de beneficiamento de cobre. 

As informações de concentração de gálio e cobre de Gupta et al. (2007) encontram-se na 

tabela apenas para fins de comparação de concentração com os encontrados na pesquisa. 

Apesar da maior proximidade do resíduo trabalhado pelos autores com os da pesquisa, por se 

tratarem de uma mesma categoria de resíduo, a eficiência de lixiviação dos metais não foi 

discutida nem os dados disponibilizados, restringindo-se apenas às eficiências do processo de 

extração por solventes. As diferenças de concentração provavelmente dizem respeito a 

diferentes tipos e marcas de LED e o fator tecnológico, já que há um intervalo provável de no 

mínimo 8 anos entre os estudos, o que para o desenvolvimento da tecnologia LED, 

principalmente no que tange a composição química, possibilitou grandes avanços. 

Como desvantagem, os processos clássicos de separação empregados após a etapa de 

lixiviação necessitam de gastos contínuos de reagentes, seja pela perda das características 

iniciais requeridas ao uso ou mesmo por evaporação no sistema. Frente às desvantagens 

citadas, a combinação de processos convencionais com técnicas avançadas de separação tem 

se mostrado bastante relevante. 

3.5 Processos de Separação por Membranas 

Processos de separação por membranas (PSM) têm variadas aplicações, podendo ser 

utilizados desde indústrias alimentícias até estações de tratamento de efluentes, constituindo-

se um processo avançado de tratamento. A necessidade de otimização de plantas industriais, 

devido ao esgotamento dos recursos naturais, escassez de água e elevação de seu preço, 
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demandas por tratamentos mais compactos e eficientes tem tornado propício o emprego de 

PSM. Diante deste cenário os PSM têm crescido, por corresponder às expectativas de baixo 

consumo energético, assim como possível reuso de água e recuperação e valoração de 

subprodutos (PAL et al., 2009). 

Para que os PSM ocorram, uma força motriz (pressão, temperatura, concentração ou potencial 

elétrico) precisa existir. Além disso, a configuração dos módulos de membranas, bem como 

características físicas (tamanho das partículas ou íons) e químicas (afinidade ou 

incompatibilidade) do fluido é explorada para determinar o melhor sistema a ser empregado. 

Quanto ao tipo de material as membranas podem ser constituídas de materiais cerâmicos, 

metálicos, líquidos e poliméricos. Comercialmente, as membranas mais produzidas são as 

poliméricas, por conseguirem oferecer a um baixo custo relativo a associação de 

características como elevada resistência mecânica, e suportar a exposição a grandes faixas de 

temperatura e pH.  

Na figura 3.5Figura 3.4 é possível conhecer a classificação das membranas quanto ao 

tamanho de partículas retidas. Será dado destaque às membranas de ultrafiltração (UF), 

nanofiltração (NF) e osmose inversa (OI), devido às suas vantagens: as membranas de UF 

podem ser empregadas quando da necessidade de retenção de partículas maiores, desde 

sólidos suspensos até coloidais; as membranas de NF são utilizadas na retenção de íons 

bivalentes, enquanto que as membranas de OI são capazes de reter íons monovalentes. 

Como desvantagens dos PSM, uma resistência adicional é oferecida pela própria membrana, o 

que implica em necessidade de bombeamento, cuidados com incrustação, bem como 

considerar o preço das membranas no custo de operação do processo. Apesar disso, condições 

adequadas de operação trazem viabilidade às suas aplicações. 
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Figura 3.4 - Tipos de membranas classificadas de acordo com a capacidade de retenção por 
tamanho de partícula 

 
Fonte Habert et al. (2006). 

 

Como evidenciado na figura 3.3, segundo a classificação por tamanho de partículas que são 

capazes de reter, as membranas de nanofiltração (NF) encontram-se entre as de ultrafiltração 

(UF) e osmose inversa (OI). O diferencial intrínseco às membranas de nanofiltração baseia-se 

no fato de conseguirem alcançar elevadas rejeições aos solutos, com valores acima de 90%, 

próximo as de OI (>99%), mas mantendo, ainda assim, maiores fluxos (BAKER, 2004). 

Os principais mecanismos envolvidos nos processos de separação em nanofiltração e osmose 

inversa são: efeito de cargas (Efeito Donnan), Exclusão por tamanho (Efeito Estérico) e 

Coeficiente de Difusão (STRATHMANN, 1980). 

O tipo de fluxo da alimentação nos módulos de membranas pode ser de dois tipos: 

perpendicular ou tangencial. Como as membranas de nanofiltração e osmose inversa 

demandam maiores pressões de operação, em geral é preferível a configuração de fluxo 

tangencial evitando, assim, incrustações mais severas. 

A combinação de processos de NF e OI na remoção de metais e recuperação de ácidos de 

efluentes industriais tem se mostrado próspera, pelo crescente desenvolvimento de 

membranas mais resistentes a condições extremas de pH (SOLDENHOFF et al., 2005). Os 

autores evidenciam que, em condições ácidas, a membrana de NF encontra-se positivamente 

carregada, retendo assim cátions metálicos multivalentes e permitindo que as espécies ácidas 
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permeiem livremente a membrana. Quanto à OI, esta permite a retenção superior a 99% tanto 

de sais quanto de moléculas orgânicas de baixa massa molar dissolvida (HABERT et al., 

2006) enquanto que é permeada por água, podendo ser utilizada para dessalinização de água 

(FU E WANG 2011), tratamento de efluentes industriais na geração de água de reuso 

(MOHAMMAD et al., 2015) e recuperação de ácido presente em efluentes de planta de 

produção de ouro (RICCI et al., 2015). 

  



 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   22     
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Na presente pesquisa se trabalhou com os LEDs do tipo SMD (marca Osram), de emissão de 

luz vermelha, daqueles utilizados em faróis traseiros de automóveis (Figura 4.1). Apesar de 

os LEDs utilizados na pesquisa serem novos, considerou-se que composição química do 

material não se altera com o fim da vida útil, uma vez que a principal causa para a queima dos 

LEDs são oscilações de corrente elétrica da rede que não afeta a composição do material. 

Figura 4.1 - Resíduo de LED utilizado: (A) perspectiva lateral. (B) perspectiva frontal. 

 

Para o preparo das soluções, os principais reagentes utilizados, bem como suas características 

são apresentados na Tabela 4.1. Para o preparo da solução sintética, apenas o gálio foi 

considerado porque inicialmente, por ainda não se ter conhecimento sobre quais metais 

estariam presentes no resíduo, o foco do estudo era a recuperação de gálio, já indicado 

anteriormente em literatura como presente em todos os tipos de LED. 

Tabela 4.1 – Principais reagentes utilizados para o preparo de soluções 

Reagente 
Pureza Fornecedor 

Ácido Nítrico 65% Vetec  
Ácido Clorídrico 37% Neon 

Hidróxido de Sódio  100% Neon 
Padrão Gálio   10000 ppm  SpecSol 

 

(A) (B) 
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Na Figura 4.2 é apresentado o fluxograma geral dos experimentos. Inicialmente, um 

desmonte manual foi realizado para a retirada de material plástico utilizado como embalagem 

dos LEDs. Para otimizar os testes com o LED, testes preliminares com efluente sintético 

contendo gálio foram realizados. 

Figura 4.2 - Fluxograma geral dos experimentos 

 

4.1 Caracterização do resíduo de LED 

Os LEDs foram cominuídos por três minutos em moinho pulverizador de panelas (marca 

Renard, modelo BIR-200x800) (Figura 4.3). Após ser pulverizado, amostras de LED foram 

coletadas para análise granulométrica e identificação qualitativa e quantitativa dos metais 

presentes. Empregou-se o método do quarteamento para uma efetiva homogeneidade das 

amostras coletadas. 
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Figura 4.3 - Resíduo de LED: (A) LEDs inteiros (B) LEDs pós pulverização  em moinho 
pulverizador de panelas 

 

 

4.2 1ª Lixiviação 

A etapa otimizada de lixiviação de Hu et al. (2015) foi adaptada para esta etapa (tabela 4.2), 

seguiu-se a relação mássica sólido/líquido de 1:46, com ácido nítrico (HNO3) 1,5 molar 

previamente aquecida à 40°C. A reação foi conduzida em shaker de bancada de agitação 

orbital (Marca Quimis, modelo: Q816M20) onde realizou-se a lixiviação por 90 minutos, 

mantendo-se os 40°C e à rotação de 200 rotações por minuto (rpm). A solução ácida rica em 

metais foi filtrada em filtro qualitativo para, então, seguir para a etapa de nanofiltração. O 

resíduo retido no filtro passou por um novo processo de lixiviação. 

 

 

 

 

 

(A) (B) 
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Tabela 4.2 – Informações da condição operacional adotada. Adaptação da(otimizada de Hu  
et al. (2015) 

Condição Operacional Utilizada 

Razão sólido/líquido 
(1/46) 

Solução 
Ácido Nítrico  

Concentração 
1,5 M 

Temperatura 
40 ° C 

Rotações por minuto 
200 

Tempo de reação 
90 min. 

 

4.3 2ª Lixiviação 

O filtro utilizado na filtração anterior foi lavado para o recolhimento do material retido. Esta 

solução (água + pó residual de LED) foi levada à estufa a 60°C para secagem. Após o término 

da secagem o material foi novamente pulverizado, com pistilo e almofariz. 

Seguiu-se para a investigação da condição operacional que otimizasse a lixiviação dos metais 

ainda presentes no pó residual. Foram mantidas as condições operacionais de temperatura e 

rotações por minuto, a solução utilizada foi água régia e a concentração do meio e o tempo de 

reação foram as variáveis investigadas, o que totalizou 16 condições investigadas (tabela 4.3). 

Tabela 4.3 - Condições operacionais de lixiviação investigadas 

  
Concentração Molar - Água Régia 

    0.1 M 0.5 M 1.0 M 1.5 M 

Tempo 
de 

reação 

90 min. 1 5 9 13 
180 min. 2 6 10 14 
270 min. 3 7 11 15 
360 min. 4 8 12 16 
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4.4 Avaliação do desempenho de ultrafiltração (UF) e nanofiltração 

(NF) na recuperação de gálio presente em solução aquosa 

sintética 

Duas rotas foram investigadas para a avaliação do potencial de recuperação de metais (Figura 

4.4). 

Figura 4.4 - Rotas de investigação para a avaliação do potencial de recuperação de metais: 
(A) Ultrafiltração; (B) Nanofiltração seguida de Osmose Inversa 

 

Foram realizados testes de permeação com solução sintética para a identificação da melhor 

rota. Os pHs das soluções testadas se encontram na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Condições de pH testados de acordo com o tipo de membrana 

Membrana 
pH 

UF 2.5; 3.0; 3.5; e 4.0 
NF -0.18; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 e 4.0 

 

Anteriormente à realização dos ensaios de filtração, as membranas (UF, NF e OI) foram 

submetidas a um procedimento de limpeza que consiste em duas lavagens de 20 minutos cada 

em banho de ultrassom, a primeira em solução de ácido cítrico (pH 2,5) e a segunda em 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,4%. 

(A) (B) 
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4.4.1 Ultrafiltração (UF) 

A faixa de pH escolhida para investigação considera o intervalo de elevada precipitação de 

gálio obtida por HU et al. (2015). A membrana utilizada é da configuração plana e algumas 

de suas características estão contidas na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Principais características operacionais da membrana de ultrafiltração 

Nome Comercial 
Ultracel 100 kDa 

Fabricante Millipore 

Material 
Celulose Regenerada (suportada em 
Polietileno de Ultra Alto Peso 
Molecular) 

Massa molecular de corte 100 kDa 
pH de operação 2-13 
Pressão máxima de 
operação 

2 bar (30 psi) 

Temperatura máxima (°C) 80 °C 
Rejeição de Dextrano (%) 90 (até 100kDa) 

 

Os ensaios de ulftrafiltração (UF) foram realizados em escala de bancada e a unidade de 

filtração possui a seguinte configuração (Figura 4.5). A célula de UF possui área de filtração 

de 31,7 cm2. A unidade de UF (Figura 4.5) é composta por uma válvula alimentação com ar 

pressurizado, medidor de pressão, tanque de alimentação e a membrana localiza-se na parte 

inferior do tanque. A filtração segue por escoamento frontal, com agitador magnético paralelo 

à membrana para diminuir o efeito de polarização por concentração. A permeabilidade foi 

medida através de balança analítica e considerada a densidade da água (1g.mL-1) para os 

cálculos. 
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Figura 4.5 – Unidade de Ultrafiltração 

 

Antes de se iniciar a permeação com as soluções, precisou-se realizar o processo de 

compactação da membrana. Foram feitas permeações com água destilada nas pressões 15, 10 

e 5 psi, até que se verificasse a estabilização do fluxo permeado. 

Fez-se necessário o ajuste do pH das soluções a serem filtradas com NaOH. Após a correção 

do pH das soluções esperou-se à temperatura ambiente, uma hora para a garantia do equilíbrio 

da solução. A solução foi incorporada ao sistema de filtração, com pressurização de ar 

comprimido de 5 psi. O permeado foi coletado continuamente com intervalos de um minuto e 

seguiu para análises de metais. A taxa de recuperação utilizada foi de 50%. Com o fim da 

permeação de cada solução, a membrana foi lavada com água destilada e o fluxo permeado 

com água foi medida novamente para verificar se se manteve constante. Confirmado o fluxo 

permeado mantido constantes, o ensaio com a solução do próximo pH foi realizado. 

4.4.2 Nanofiltração (NF) 

Os ensaios foram realizados em escala de bancada e a unidade de filtração possui as seguintes 

configurações (Figura 4.6). Como evidenciado no diagrama esquemático, a unidade possui 

um tanque de alimentação, bomba centrífuga conectada a um controlador de velocidade, 

rotâmetro para leitura da vazão de alimentação, válvula para ajuste de pressão, manômetro, 

medidor de temperatura e uma célula de aço inox (Figura 4.7). A entrada concêntrica da 
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alimentação é desviada para uma entrada lateral, para que só então entre em contato com a 

membrana, de modo a obter uma filtração tangencial. A célula possui área de filtração de 64 

cm2 

Figura 4.6 - Diagrama esquemático da unidade de filtração utilizada em NF e OI 

  
Fonte: Adaptado de Ricci et al. (2015). 

Figura 4.7 – Célula utilizada nos ensaios de Nanofiltração e Osmose Inversa 

 

Fonte: Ricci et al. (2015) 

A membrana utilizada segue a configuração plana e suas principais características encontram-

se na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Tabela 4.6 - Principais características operacionais da membrana de nanofiltração 

Nome Comercial 
NF90 

Fabricante Dow Filmtech 

Material Composto de Poliamida 

Massa molecular de corte 100 Da a 
pH de operação 2-11 

Pressão máxima de 
operação 

41 bar (600 psi) 

Temperatura máxima (°C) 45 °C 
Rejeição de Glicose (%) > 97 b 
Rejeição de NaCl (%) 85-95 c 

a Referência: ZULAIKHA et al., (2014) 
b O fluxo permeado e a rejeição ao sal são baseados nas seguintes 
condições de ensaio: 2000 ppm MgSO4, 25°C, pressão aplicada de 
4,8 bar e 15% de taxa de recuperação 
c O fluxo permeado e a rejeição ao sal são baseados nas seguintes 
condições operacionais de ensaio: 2000 ppm de NaCl, 25°C, pressão 
aplicada de 4,8 bar e 15% de taxa de recuperação. 

 

Antes do início dos ensaios de permeação, as membranas precisaram passar pelo processo de 

compactação, para que a estabilidade do fluxo permeado medido fosse alcançada. Realizou-se 

este procedimento com água deionizada na pressão 10 bar até que se observasse a 

estabilização do fluxo permeado. Este procedimento é realizado sucessivamente nas pressões 

seguintes de 8, 6 e 4 bar. 

Posterior à compactação da membrana e à drenagem da água das tubulações, iniciaram-se os 

testes com as soluções sintéticas contendo gálio. Os ensaios foram realizados a pressão de 10 

bar e foi avaliado o efeito da variação do pH das soluções no desempenho das membranas. Os 

ajustes de pH foram realizados com adição de ácido nítrico. A vazão do permeado é medida 

pela coleta do volume de permeado em uma proveta em um tempo fixo. Bolsas térmicas 

foram utilizadas para a estabilização da temperatura da alimentação, que foi mantida entre 20 

e 25°C. O volume de alimentação trabalhado foi de 1000 mL, concentração de gálio em 31 

mg.L-1 e taxa de recuperação de 15%. Alíquotas do permeado e da alimentação foram 

coletadas para análises de metais e medição do pH. 
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Em seguida ao teste de permeação de uma solução, água deionizada foi alimentada 

continuamente na unidade para limpeza da membrana e do sistema e realizou-se a drenagem 

da unidade para remoção da água residual acumulada nas tubulações. 1000 mL da próxima 

solução a ser filtrada foi utilizado para ambientar o sistema, uma nova drenagem das 

tubulações foi realizada para, então, introduzir ao tanque de alimentação 1000 mL da solução 

e iniciar o teste, que segue as mesmas configurações do anterior, assim sucessivamente para 

todas as soluções. 

4.5 Avaliação o potencial do emprego de osmose inversa (OI) na 

recuperação de ácido nítrico usado na rota hidrometalúrgica. 

Como o sistema de filtração utilizado para a realização dos testes de osmose inversa (OI) foi o 

mesmo que o utilizado para os testes de nanofiltração, o aparato experimental dos testes 

seguinte é semelhante ao já exposto no item anterior, com exceção do tipo de membrana.  

Para os testes de osmose inversa (OI), devido à condição agressiva de pH, foram testados dois 

modelos de membranas, para a verificação de qual delas possuía melhor resistência química e 

rejeição ao ácido. O teste de rejeição ao ácido (H+) baseou-se na permeação de uma solução 

sintética de ácido nítrico em pH 4 para ambas as membranas. O pH 4 foi selecionado por ser 

considerado o pior cenário no que diz respeito à recuperação de ácido. Para cada solução 

permeada coletaram-se alíquotas da alimentação e do permeado para a quantificação de ácido 

(H+). 

Na tabela 4.7 encontram-se as principais informações sobre os tipos de membranas utilizadas.  
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Tabela 4.7 - Principais características operacionais das membranas de osmose inversa 

Nome Comercial LP-2540 BW30 

Fabricante Dow Filmtech Dow Filmtech 
Material Composto de Poliamida Composto de Poliamida 

Massa molecular de corte 100 Da a 100 Da b 
pH de operação 2-11 2-11 

Pressão máxima de operação 41 bar (600 psi) 41 bar (600 psi) 
Temperatura máxima (°C) 45 ºC 45 ºC 

Rejeição de NaCl (%) 99.2 c 99.5 d 
a 

b GAUTAM e MENKHAUS (2014) 
c O fluxo permeado e a rejeição ao sal são baseados nas seguintes condições de ensaio: 500 ppm de NaCl, 
25°C, pressão aplicada de 10 bar e 15 % de taxa de recuperação 
d O fluxo permeado e a rejeição ao sal são baseados nas seguintes condições operacionais de ensaio: 2000 ppm 
de NaCl, 25°C, pressão aplicada de 15,5 bar, pH 8 e 15% de taxa de recuperação. 
 

Identificada a membrana que melhor desempenho teve para a recuperação de ácido no teste 

em solução de pH 4 (tabela 4.8) um teste adicional foi realizado, mantendo as mesmas 

condições operacionais. 

Tabela 4.8 - Condições de pH testadas 

Membrana 
pH 

OI (LP-2540) 3.0 e 4.0 
 

4.6  Investigação do desempenho da conjugação de hidrometalurgia e 

processos separação por membranas na recuperação de metais 

presentes em resíduo de LED 

Partindo dos resultados das etapas anteriores, definiu-se a aplicação da nanofiltração (NF) no 

ensaio com o efluente real, originado da etapa de lixiviação do pó de LED cominuído. Ele já 

cominuído, passou por três etapas como exemplificado na  

Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Fluxograma da rota de recuperação de metais em resíduos de LED 

 

4.6.1  Nanofiltração (NF) 

Neste teste o aparato experimental é semelhante ao teste com solução sintética de NF, porém 

o volume de alimentação se altera para 2000 mL, em que se investigou a taxa de recuperação 

máxima possível nas condições operacionais adotadas. A cada 1% de taxa de recuperação os 

valores de pH e fluxo permeado foram monitorados e a cada 2% alíquotas foram recolhidas 

para análise de metais. 

4.7 Métodos Analíticos 

Análise Granulométrica: foi utilizado o Granulômetro a Laser da HORIBA Modelo LA – 950 

– Z2 para a identificação da granulometria do resíduo de LED pós cominuído. 

Identificação de metais presentes (resíduo de LED em pó): foi realizada pela técnica de 

Ativação Neutrônica Instrumental (Sistema de espectrometria gama Canberra, com detector 

HPGe coaxial modelo 5019). O reator encontra-se no Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN). 

Quantificação dos metais presentes (em solução): a quantificação dos íons metálicos presentes 

em solução foi realizada por espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado (ICP-

AES) (marca Perkin Elmer, modelo 7300 DV). 
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O pH das amostras foi determinado por pHmetro de bancada (marca Qualxtron, modelo 

QX1500). As análises foram realizadas em conformidade com o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

4.8 Principais Equações Utilizadas 

Para determinação da vazão de permeado, foi utilizada uma proveta com medições em tempos 

fixos. A fórmula utilizada para a definição do fluxo permeado pela membrana em uma 

determinada temperatura foi: 

𝐽(𝑇) =
𝛥𝑉

𝐴. 𝛥𝑡
 (1) 

Em que 𝐽(𝑇) é o fluxo permeado em uma dada temperatura T, 𝛥𝑉 é o volume de permeado 

recolhido, 𝛥𝑡 é o tempo de coleta e 𝐴 é a área de filtração. 

A correção do fluxo permeado foi realizada mediante o uso da viscosidade dinâmica da água 

na temperatura de permeação do teste: 

𝐽(20°𝐶) =
𝜇(𝑇)

𝜇(20°𝐶)
∗ 𝐽(𝑇) (2) 

Em que 𝐽(𝑇) é o fluxo permeado na temperatura de permeação, 𝜇(𝑇) é a viscosidade dinâmica da 

água na temperatura de permeação, 𝜇(20°𝐶) é a viscosidade dinâmica da água a 20°C e 𝐽(20°𝐶) 

é o fluxo permeado corrigido para 20°C. 

Cálculo para determinação do fluxo permeado de soluto segundo o modelo de solução-difusão: 

𝐽𝑗 = 𝐵. (𝐶𝑗0 − 𝐶𝑗𝑙) (3) 

Em que Jj, B, Cj0 e Cjl são respectivamente o fluxo, a permeabilidade, a concentração na 

alimentação e a concentração no permeado do soluto j. 

O fluxo do solvente Ji é proporcional à pressão efetiva aplicada (𝛥𝑃 − 𝛥𝜋), conforme expresso 

pela Equação: 
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𝐽𝑖 = 𝐿𝑝. (𝛥𝑃 − 𝛥𝜋) (4) 

Em que Lp é a permeabilidade do solvente, 𝛥𝑃 é a pressão aplicada e 𝛥𝜋 é a pressão osmótica. 

A resistência intrínseca (Rm) da membrana foi determinada por meio da permeabilidade 

hidráulica, conforme expresso pela Equação: 

𝑅𝑚 =
1

𝐾(20°𝐶). 𝜇(20°𝐶)
 (5) 

Em que 𝐾(20°𝐶) é a permeabilidade hidráulica da membrana a 20°C e 𝜇(20°𝐶) é a viscosidade 

dinâmica da água a 20°C. 

A rejeição 𝑅(%) é definida por: 

𝑅(%) =
𝐶𝑎𝑖 − 𝐶𝑝𝑖

𝐶𝑎𝑖
 (6) 

Em que 𝑅 é rejeição percentual observada da espécie i, 𝐶𝑎𝑖 e 𝐶𝑝𝑖 são respectivamente a 

concentração de uma espécie 𝑖 na alimentação e no permeado. 

A concentração de um componente i no concentrado (Cci), para uma dada taxa de recuperação α, 

foi calculada por meio de balanço de massa, sendo dada por: 

𝐶𝑐𝑖 =
100. 𝐶𝑎𝑖 − 𝛼. 𝐶𝑝𝑖

100 − 𝛼
 (7) 

Em que Cai e Cpi são as concentrações da espécie i na alimentação e no permeado respectivamente. 

A taxa de recuperação 𝛼 é definida pela equação: 

𝛼 =
𝑄𝑝

𝑄𝑎
∗ 100 (8) 

Em que 𝑄𝑝 e 𝑄𝑎 são respectivamente a vazão volumétrica de permeado e de alimentação em uma 

dada etapa de filtração. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização do resíduo de LED 

O resíduo de LED após ser cominuído em moinho de panelas apresentou granulometria média 

de 1,17 mm. Além de favorecer a lixiviação dos metais pela maior área de contato com a 

menor granulometria, a pulverização foi necessária para por em contato com a solução os 

metais gálio, ouro e arsênio que se encontravam encapsulados uma camada polimérica. Na 

figura 5.1 são evidenciadas com maior detalhamento a localização predominante de cada 

metal. 

Figura 5.1 Estrutura básica dos LEDs utilizados 

                         

Fonte: Adaptado de Osram (2013) 

 

Chen et al. (2015) investigaram a recuperação de cobre em placas de circuito impresso (PCI) 

e na primeira etapa do rota proposta pelos autores foi realizada a separação granulométrica 

com o auxílio de peneiras nas seguintes porções: <0.075 mm, 0.075–0.1 mm, 0.1–0.25 mm, 

0.25–0.5 mm e 0.5–1 mm. Foram realizadas análises de cobre para os diferentes tamanhos e 

identificado que com a diminuição do tamanho da partícula a concentração de cobre diminuiu, 

sendo, portanto, a fração com tamanhos maiores a que apresentou porcentagem superior de 

cobre (20,36%). De maneira oposta, Luyima et al. (2011) identificaram que as amostras de 

tamanho de partícula menores (<0,125mm) continham maior percentual de metais nobre que 

as demais. Dado o exposto anterior, fica evidente a importância que uma boa preparação das 

amostras tem nas etapas subsequentes de hidrometalurgia. Por esse motivo, um bom 

conhecimento acerca do material utilizado se faz necessário. A partir de uma dada 

granulometria os moinhos já não são capazes de pulverizar alguns metais, passando a serem 
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estas porções de menores granulometrias compostas predominantemente por polímeros e 

materiais cerâmicos. Uma vez que a forma de arranjo, a configuração a concentração e o tipo 

de metal presente variam de acordo com o resíduo estudado, faz-se importante investigar a 

influência deste parâmetro para o resíduo em questão, o que pode influenciar positivamente 

na eficiência das etapas subsequentes. 

Pela pequena quantidade amostral de resíduo de LED, o estudo da influência da granulometria 

no estudo não pôde ser realizado. Apesar da identificação da média do tamanho das partículas 

(≤ 1,17mm), investigações acerca das diferentes frações finas poderiam trazer maiores 

contribuições à pesquisa. 

Foram identificados quatro metais presentes no resíduo de LED investigado, cada um deles, 

bem como sua concentração por quilograma de LED encontra-se na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

Tabela 5.1 Concentração de metais no resíduo de LED estudado e em mineração tradicional 

Metal Unidade 
Resíduo de 

LED 
Rochas e minerais 

Gálio mg.kg-1 1350 20 a 80 a 

Ouro mg.kg-1 360 
0.497 (média das minas do 

Brasil)b 
Arsênio mg.kg-1 1350 200c 

Cobre mg.kg-1 290000 5000 a 10000d 

a USGS (2014) 
  b DNPM (2007) 
  c Smith e Bruckard (2007) 

 d Earle (2015) 
   

Comparado aos valores encontrados por Lim et al. (2011), as concentrações dos metais 

identificados na pesquisa foram bem superiores, gálio (10 vezes maior), arsênio (12 vezes 

maior), ouro (dobro) e cobre (74 vezes). O primeiro fator que justificaria esta diferença tão 

grande de concentrações seria pelo fato de que, apesar de em ambos os casos estudados 

trabalhar-se com resíduo de LED, os tipos estudados foram diferentes, no estudo de Lim et al. 

(2011) foram utilizados LED do “tipo pino”, enquanto que neste trabalho o LED utilizado foi 

o SMD. O LED “tipo pino” é tecnologicamente mais simplificado que o SMD, foi o primeiro 
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a surgir, quando o conhecimento e acerca do assunto ainda estava sendo aprimorado, o que só 

foi possível com o desenvolvimento de materiais semicondutores mais complexos, e 

provavelmente com maior quantidade de metais. Outra questão que pode justificar a grande 

variação de teores diz respeito à própria configuração de fabricação que o LED “tipo pino” 

possui, este recebe uma quantidade maior de material (resina/polímero) para encapsulamento, 

o que não é necessário no LED SMD, e, então, aumentaria proporcionalmente a massa de 

polímeros e diminuiria a de metais. O LED “tipo pino” precisa de mais material encapsulante 

que o SMD, porque enquanto um tem o semicondutor totalmente envolto, o outro só recebe 

encapsulamento superficial, de forma unidirecional. 

As diferentes condições operacionais dos testes também contribuem para responder às 

diferenças de concentração, sendo que os testes de lixiviação utilizados pelos autores foram 

feitos para simular condições naturais de lixiviação que ocorreriam dentro de células de 

aterros sanitários. Foram usados ácidos mais fracos (acético e cítrico), faixas de pH menos 

agressivas (2,88 a 5,00), agitação menos vigorosa (30 rpm) e temperatura ambiente, que não 

foram capazes de remover toda a quantidade de metais presentes no resíduo.
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Na tabela 5.2 encontram-se os valores de mercado industrial dos metais encontrados no 

resíduo de LED, com o valor um possível valor agregado dos metais por quilograma do 

resíduo. 

Tabela 5.2 – Preço dos metais e valor agregado por quilograma de resíduo 

   
LED 

  US$.kg-1   Unidade Concentração 
Valor agregado - resíduo 

(US$.kg-1)  

Gálio 187,18 a mg.kg-1 1350 0,253 

Ouro 40421,2 b mg.kg-1 360 14,552 

Arsênio 1,75 c mg.kg-1 1350 0,002 

Cobre 5,85 d % 29 1,697 
a: Média do valor cotado entre 29/05/15 a 05/06/15. Ex-works China (MetalPrices) 
b: Média do valor cotado entre 29/05/15 a 05/06/15. Arsenic 99% USA (MetalPrices) 
c: Média do valor cotado entre 29/05/15 a 05/06/15. Gold Engelhard (MetalPrices) 
d: Média do valor cotado entre 04/06/15 a 05/06/15. Scrap - Bare Bright – USA (MetalPrices) 

 

O cobre foi o único dentre os quatro metais que já possuía preço padrão baseado em resíduo 

(scrap). Os valores do quilograma de gálio, ouro e arsênio foram baseados em dados que 

consideram a venda por processamento de extração mineral tradicional (mineração por cava), 

pois era o único banco de dados disponível para fins de estimativa. O valor de ouro utilizado 

foi o de preço de comercialização para fins industriais, sete vezes menor que o de mercado 

financeiro, mas que sofre menos oscilações de preço. Baseados no preço dos metais e na 

concentração presente, o ouro representaria quase 90% da possível receita gerada com a plena 

recuperação dos metais. Apesar de superestimados, pelos motivos já citados, a recuperação 

dos metais deste resíduo de LED, poderia alcançar expressivos valores econômicos (16,5 

US$.kg-1), potencializando consequentemente a adequada coleta, tratamento e destinação final 

deste resíduo perigoso, possibilitando a tão almejada sustentação ambiental e econômica do 

processo de destinação final de resíduos. 

5.2 1ª Lixiviação 

Lee e Nam (1998) e Hu et al. (2015) em seus estudos de lixiviação de gálio em resíduos 

oriundos de processos de fabricação de wafer de arseneto de gálio identificaram que o ácido 
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nítrico foi o que obteve melhor desempenho de lixiviação frente aos outros ácidos testados, a 

saber, sulfúrico e clorídrico. Chen et al. (2012) em estudos com resíduo semelhante, da 

fabricação de wafer de silício, investigaram a ação de dois ácidos, nítrico e sulfúrico, também 

chegando às mesmas conclusões que os autores anteriores, de que o ácido nítrico obteve 

melhor desempenho para o fim proposto, a lixiviação do gálio. 

Lim et al. (2011), identificaram a composição química presente nos diferentes tipos de LED, 

quanto à cor de emissão, baseado nisto, foi possível identificar que o gálio estava presente em 

todos os tipos de LED investigados pelos autores, e por inferência, que estaria presentes no 

resíduo de LED estudado na dissertação. 

Inicialmente, as análises de metais seriam realizadas pela técnica de ativação Neutrônica 

instrumental, por questões analíticas do equipamento, a elevada presença de cloro já havia 

sido previamente identificada como de grande interferência nas análises dos metais, o que 

inviabilizaria o uso de ácido clorídrico para tal fim. 

Pelas questões acima citadas o ácido nítrico foi escolhido como sendo o que melhor se 

adequaria para a lixiviação dos metais. Adicionalmente ao que já foi exposto, a escolha do 

ácido nítrico também possibilitou uma lixiviação seletiva dos metais, como muitos metais 

preciosos não sofrem lixiviação com o ácido nítrico, enquanto a maior parte dos metais gálio, 

arsênio e cobre foi lixiviada (tabela 5.4), 96,79%, 51,85% e 93,33% respectivamente, o ouro 

permaneceu integralmente na fração sólida, prosseguindo para a lixiviação seguinte (2ª 

Lixiviação). Luyima et al. (2011) baseado em seus experimentos de lixiviação de metais em 

placas de circuito impresso (PCI), detectaram que o uso de ácido nítrico e água régia em série 

foram uma boa estratégia de lixiviação seletiva para a separação de metais preciosos dos não 

preciosos. 

Na tabela 5.3 são apresentados os valores totais dos metais presentes no resíduo (fase sólida), 

as quantidades lixiviadas na 1ª lixiviação e suas respectivas porcentagens. 
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Tabela 5.3 – Concentração total de metais e eficiência de lixiviação na 1ª lixiviação 

  Total (mg.kg-1) 1ª Lix. (mg.kg-1)  1ª Lix. (%) 

Gálio 1350 1306,67 96,79 
Arsênio 1350 700 51,85 
Ouro 360 0 0 
Cobre 290000 270667 93,33 

 

Os parâmetros investigados por Hu et al. (2015) foram três tipos de ácido, sulfúrico, 

clorídrico e nítrico, como já enunciado anteriormente, quatro concentrações molares (0,5, 1,0, 

1,5 e 2,0 M), quatro intensidades de agitação (50, 100, 150 e 200 rpm) e quatro temperaturas 

(30, 40, 50 e 60°C), com uma razão sólido/líquido fixa de 2,5 g/100 mL. O resíduo foi 

previamente moído e peneirado (100 mesh ~ 0,149). 

No primeiro teste realizado, para a identificação do ácido que melhor se adequasse ao 

processo, os parâmetros adotados foram 2,0M, 30°C, 120 minutos e 100 rpm. A lixiviação 

com ácido nítrico se mostrou maior em relação aos outros dois ácidos, apesar de só ter 

alcançado 7,1% para gálio e 11,5% para arsênio. Nestes experimentos a otimização dos 

parâmetros ainda não tinha sido realizada, sendo identificada pelos autores que a branda 

agitação tenha sido o fator relevante para a baixa lixiviação. Os parâmetros que exerceram 

aumento mais expressivos na lixiviação foram a agitação variando de <20% (50 rpm) para 

~100% (200 rpm) e concentração do ácido com valores próximos a zero (0,5 M) e >80% 

(1,5M) para ambos os metais. No menor valor de temperatura (30°C) já foram obtidas 

lixiviações >80% e quanto ao tempo de reação, o menor tempo (30 minutos) conseguiu ~90% 

de lixiviação, também para ambos os metais. Por fim, a condição otimizada sugerida pelos 

autores foi o uso do ácido nítrico (1,5M), com rotação de 200 rpm e temperatura de 40°C, o 

que obteve aproximadamente 100% de lixiviação tanto de gálio, quanto de arsênio. 

Nas investigações de Chen et al. (2012) para otimizar a recuperação de gálio, os parâmetros 

trabalhados foram: tipo de ácido (sulfúrico e nítrico), em diferentes concentrações (1,0 M, 2,0 

M, 3,0 M, 4,0 M e 5,0 M), razões sólido/líquido (1g/100mL, 2g/100mL, 3 g/100mL, 4 

g/100mL e 5 g/100mL), tempo (15, 30, 45, 60 e 75 minutos), em temperatura ambiente e sob 

sistema de agitação constante (os valores de rpm não foram informados). O resíduo foi 

previamente seco a 105°C por 48 horas, moído e peneirado (20 mesh ~ 0,841 mm). 
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Com o uso do ácido sulfúrico, o percentual de recuperação de gálio foi 14, 22, 25, 26, e 29% e 

o percentual de recuperação de arsênio foi 11, 13, 14, 15, e 18%, considerando os valores 

crescentes de concentração do ácido (1,0 M, 2,0 M, 3,0 M, 4,0 M e 5,0 M), já quando se 

utilizou o ácido nítrico, a partir da concentração de 4,0 M, quase 100% de recuperação de 

gálio e arsênio foi obtida. 

O efeito da concentração de arseneto de gálio (1g/100mL, 2g/100mL, 3 g/100mL, 4 g/100mL 

e 5 g/100mL) na lixiviação foi 98, 99,9, 99,9, 84, e 69% para gálio e 98, 98, 99, 86 e 65% 

para arsênio, respectivamente. Quanto ao efeito do tempo de reação para a eficiência da 

lixiviação dos metais no tempo 15, chegou-se a valores entre 75 e 80% e a partir do minuto 30 

quase 100% dos metais foram lixiviados. As condições otimizadas, determinadas pelos 

autores foi o uso do ácido nítrico (4,0 M), na razão de 3 g/100mL com tempo de reação de 30 

minutos. 

Na tabela 5.4 encontram-se os valores de concentração de gálio e arsênio nos resíduos e 

eficiências de lixiviação. 

Tabela 5.4 – Concentração total de metais e eficiência de lixiviação por autor 

 
CT (%) / Efic. Lix. (%) 

  Ga As 
Dissertação 0,135 / 96,79 0,135 / 51,85 
Hu et al. (2015)  50,8 / ~100 24,2 / ~100 
Chen et al. (2012)  46 / ~20 42 / ~ 20 

CT: concentração total no sólido (em massa) 

Efic. Lix.: eficiência de lixiviação  
  

Levando em consideração que as condições operacionais otimizadas de Hu et al. (2015) 

foram adotadas na lixiviação do resíduo de LED, pode-se notar que a eficiência da lixiviação 

do gálio foi semelhante a dos autores 96.79% e ~100% Já quanto à eficiência de lixiviação do 

arsênio, os valores encontraram-se aquém (51.85%) do encontrado pelos autores (~100%). 

Possivelmente, a diferença de aparato experimental utilizado justifique a menor eficiência de 

lixiviação do arsênio comparado aos valores obtidos pelos autores. Enquanto os experimentos 

de lixiviação da dissertação foram realizados em uma incubadora de agitação orbital, que 

possui fluxo de ar para a manutenção da temperatura, Hu et al. (2015) utilizaram banho-maria 
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com agitação interna, a melhor manutenção da temperatura talvez tenha sido o fator 

determinante para seus elevados resultados de lixiviação de arsênio. 

Os valores de lixiviação da dissertação (96.79% Ga e 51.85% As) foram bem superiores aos 

de Chen et al. (2012) em condições operacionais próximas (~15% para ambos os metais). 

Considerou-se o ensaio de lixiviação nas condições 3g/100mL, ácido nítrico (2M), 60 

minutos, a temperatura ambiente (25±3°C) e agitação constante. Tendo em vista que a maior 

diferença operacional dos ensaios foi o fato dos autores terem trabalhado em temperatura 

ambiente, pode-se inferir uma significativa importância que este parâmetro representou na 

eficiência de lixiviação do gálio e do arsênio. Outro fator que pode ter sido determinante para 

a baixa lixiviação de Ga e As diz respeito ao tipo de agitação utilizada (orbital ou magnética) 

e a intensidade, já que estas informações não foram fornecidas. Apesar de, na condição 

considerada otimizada pelos autores (3g/100mL, ácido nítrico 4,0M, 60 minutos, temperatura 

ambiente e agitação constante) os mesmo tenham obtido quase 100% de eficiência para gálio 

e arsênio, baseado nos dados obtidos pela dissertação e de Hu et al. (2015), o incremento de 

tempo e temperatura à reação poderia ser o suficiente para obter resultados semelhantes, o que 

representaria uma economia de mais da metade do ácido consumido (4,0M  1,5M). 

Na tabela 5.5 encontram-se os valores calculados das relações sólido/líquido (g/mL) 

considerando a massa total do resíduo e a massa de metais contidos no resíduo. 

Tabela 5.5 – Razão sólido/líquido (g/mL) diferentes autores 

 
Razão sólido/líquido (g/mL) 

  Massa Total Massa de Metais 

Dissertação 1/46,67 1/159,21 
Hu et al. (2015)  1/40,00 1/53,34 
Chen et al. (2012)  1/33,34 1/37,88 

  

Uma vez que, excluindo-se a massa de metais presentes nos resíduos, o restante diz respeito a 

materiais insolúveis (polimérico e/ou cerâmico), o consumo de ácido para reação 

predominantemente se restringe à massa de metais existente no resíduo, sendo mais coerente, 

portanto, calcular a razão sólido/líquido baseando-se nestes valores. Como a quantidade de 

metais presentes no resíduo de LED é bem inferior percentualmente (29,31% da massa) que 

os valores nos resíduos de Hu et al. (2015) (75% da massa) e Chen et al. (2012) (88% da 
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massa), a quantidade de ácido utilizada na pesquisa (45g/2100mL) talvez tenha sido 

superestimada. Se considerarmos que se pode chegar às razões de 1/53.34 e 1/37.88, sem 

detrimento da eficiência de lixiviação, o consumo de ácido poderia ser reduzido na ordem de 

três a quatro vezes. 

Para as lixiviações de gálio e cobre, a condição operacional adotada na 1ª lixiviação foi 

considerada bastante satisfatória. A baixa lixiviação do arsênio, pouco mais que 50%, pode 

ser atribuída ao uso da incubadora, que possivelmente não pôde garantir uma efetiva 

manutenção da temperatura nas soluções. Sugere-se, portanto, a substituição do uso da 

incubadora por outro equipamento mantenha satisfatoriamente a manutenção da temperatura. 

O ouro é um tipo de metal de elevada resistência química, o que não o faz ser lixiviado por 

muitos ácidos, inclusive o nítrico, necessitando de ácidos de potencial de ionização maiores, 

ou mesmo a associação de ácidos. Este metal seguiu, então, para ser lixiviado na 2ª 

Lixiviação. 
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5.3 2ª Lixiviação 

Os teores de metais obtido nas lixiviações em função do tempo são plotados na Figura 5.2 e observam-se de maneira geral, pequenos incrementos de 

lixiviação em função do tempo. 

Figura 5.2 – Teor de metais obtido na 2ª lixiviação em função do tempo 

 

Nas quatro condições de tempo da solução 0,1M, não ocorreram lixiviações de gálio e ouro. Para arsênio e cobre, a solução 0,1M resultou em teores de 

200 a 232 e 12800 a 14400 mg.kg-1, respectivamente. A partir da solução 0,5M iniciaram-se as lixiviações de gálio (28,4 a 31,2 mg.kg-1) e ouro  (8,4 a 
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12 mg.kg-1). Na mesma solução os teores de arsênio e cobre foram de 200 a 232 e 12800 a 14400 mg.kg-1, respectivamente. Para as soluções 1,0M e 

1,5M, os teores de gálio, arsênio e cobre pouco mudaram em função do tempo, estando as oscilações dentro do desvio padrão das análies. O teor de 

ouro lixiviado na condição 1,0M passou a ter um leve incremento em função do tempo, mas foi na solução 1,5M que o tempo foi fator determinante, 

com elevação de 20,8 mg.kg-1 para 52 mg.kg-1, o que representou aumento de 2,5 vezes. 

Os teores dos metais lixiviados em função da concentração encontram-se na Figura 5.3. Aumentos mais expressivos de eficiência foram obtidos com o 

aumento da concentração das soluções lixiviantes. 

Figura 5.3 – Teor de metais obtido na 2ª lixiviação em função da concentração 
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Como já mencionado anteriormente, gálio e ouro não sofreram qualquer tipo de lixiviação nos 

ensaios de concentração molar 0,1M. Contudo, quando se elevou a concentração de 0,5M para 

1,0M, nas quatro condições de tempo, o teor de ouro lixiviado atingiu grandes elevações, 

principalmente quando o tempo de reação foi de 360 minutos, com valores de 12 mg.kg-1 

(0,5M), 33,2 mg.kg-1 (1,0M) e 52 mg.kg-1 (1,5M). O gálio, não teve aumentos expressivos, 

estando as oscilações dentro do desvio padrão das análises. Com exceção dos valores de cobre, 

que tiveram aumento do teor lixiviado (condição de 270 minutos) entre as concentrações 0,5M e 

1,0M, 13200 mg.kg-1 e 16800 mg.kg-1, respectivamente, os ganhos de lixiviação de gálio, arsênio 

e cobre, em função da concentração, foram diminutos. 

As porcentagens de lixiviação dos metais nas 16 condições experimentais com água régia foram 

Ga (0 a 92,31%), Au (0 a 14,44%), As (30,77 a 49,85%) e Cu (66,21 a 86,9%). Foi observado 

que a capacidade de lixiviação da condição 1,0M (360 min.) foi semelhante à de 1,5M em 270 

minutos, o que representaria uma economia de reagente em um terço. A condição considerada 

otimizada para o sistema foi o uso de água régia (1,5M) com 360 minutos de reação, apesar do 

pequeno acréscimo de lixiviação de Ga, As e Cu, o aumento da lixiviação do Au em relação à 

condição anterior (1,0M) foi em torno de quase 50%. 

Petter et al. (2014) propuseram estudar a factibilidade do uso de lixiviantes alternativos para 

recuperação de ouro e prata de placas de circuito impresso (PCI) de aparelhos celulares 

descartados. Celulares foram aleatoriamente selecionados, sem distinção de tipo e/ou marca e 

foram manualmente desmontados. 2 kg de PCI foram cominuídos em série por moinhos de 

martelos e moinho de facas, para que após o peneiramento (16 mesh) a granulometria 

desejada (<1 mm) fosse alcançada. O escopo do artigo seguiu a seguinte linha: caracterização 

com água régia, para a quantificação total de metais presentes; o uso de lixiviantes 

tradicionalmente utilizados para ouro (cianeto) e prata (ácido nítrico), definindo-se como 

valores de referência para a lixiviação alternativa proposta e; propriamente a lixiviação com 

tiossulfato de sódio e tiossulfato de amônio (lixiviantes alternativos), com razão sólido/líquido 

de 1/20, à temperatura ambiente, por quatro horas, com diferentes dosagens de sulfato de 

cobre (CuSO4) e peróxido de hidrogênio (H2O2). 

A caracterização com água régia identificou a presença dos metais ouro 880 (mg.kg-1), prata 

272,28 (mg.kg-1), cobre 272280 (mg.kg-1), níquel 23,44 (mg.kg-1) e estanho 20,49 (mg.kg-1). 

Baseado em valores da literatura, os autores identificaram que a água régia atendeu 



 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   48     
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 

adequadamente ao fim proposto para todos os metais, exceto para a prata que só foi lixiviada 

em torno de 8%. Pelos gráficos de especiação gerados (software Hydra Medusa) os autores 

identificaram a causa da baixa lixiviação na condição do experimento, a prata se liga ao cloro, 

formando cloreto de prata (AgCl) que é insolúvel. 

Os testes de referência (com lixiviantes tradicionais) indicaram os seguintes valores: 563,55 

mg.kg-1 (64%) para o ouro e 3493,65 mg.kg-1 (~100%) para a prata. Esta investigação feita 

pelos autores foi importante, uma vez que evidencia a difícil tarefa de recuperar ouro em 

resíduos REE. Mesmo com o uso de reagente tradicionalmente utilizado em extração de ouro 

na mineração, a eficiência não foi tão elevada, evidenciando a dificuldade para tal 

recuperação. 

 Nos testes com lixiviantes alternativos a lixiviação de prata, para ambos os lixiviantes 

(tiossulfato de sódio e tiossulfato de amônio) foi bem inferior (~3%) ao valor de referência 

(~100%). As diferentes dosagens de sulfato de cobre (CuSO4) e peróxido de hidrogênio 

(H2O2) contribuíram negativamente para a extração do metal. Os dados de lixiviação de ouro 

com o uso de tiossulfato de sódio e tiossulfato de amônio foram, respectivamente 8% e 2% 

(valor de referência 64%). Para o ouro, o uso de H2O2 na lixiviação: (1) com tiossulfato de 

amônia não exerceu influência, os valores se mantiveram constantes; (2) com tiossulfato de 

sódio exerceu influência negativa, os valores caíram de 8% para 2%. O uso de CuSO4 na 

lixiviação do ouro: (1) com tiossulfato de amônio exerceu influência negativa, decaindo para 

valores menores que os 2% iniciais; (2) com tiossulfato de sódio exerceu um importante 

incremento na lixiviação do ouro, elevando de 8% para 15%. 

Luyima et al. (2011) com o objetivo avaliar a recuperação de metais de resíduos de PCIs de 

computadores, pesquisaram a influência da granulometria da amostras de resíduo (<0,125; 

0,125-0,315; 0,315-0,630; 0,630-1,25; 1,25-2,50; 2,50-5,60; 5,60-11,20 mm), a temperatura 

(20, 40 e 80°C), o tempo (15, 30, 45, 60, 75 e 90 min.), o tipo de ácido (nítrico e água régia) e 

a concentração (20% e 40%). A fração de <0,125 mm e temperatura de 80°C foram 

escolhidas pelos autores para dar prosseguimento às investigações posteriores: efeito do tipo 

de ácido, concentração e tempo de reação. 

Para os ensaios de lixiviação com ácido nítrico (20%) os valores de lixiviação do cobre para 

os primeiros 15 minutos já atingiram 80%, com 90% entre os tempos 45 e 60 e como quase 
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100% de lixiviação a partir do tempo 75. O ácido nítrico não lixiviou o ouro, como já é 

conhecido na literatura. Para os ensaios com água régia (20 e 40%) a condição considerada 

otimizada para ambos os metais foi a de concentração 20%. Nos tempos 30, 60 e 90, os 

valores de cobre e ouro foram respectivamente, 30, 90 e ~100% e 45, 85 e 85%. 

Silvas et al. (2015) em estudos sobre recuperação de metais de PCIs de impressoras, 

propuseram uma lixiviação em série, com dois estágios, iniciando com ácido sulfúrico (1,0M) 

e com o sólido residual seguindo para lixiviação em ácido sulfúrico (1,0M) com peróxido de 

hidrogênio. O resíduo foi previamente cominuído em moinho de facas e de martelos, para 

atingir a granulometria inferior a 2 mm à razão sólido/líquido de 1/10. As condições 

experimentais adotadas para ambos os estágios de lixiviação foram: agitação magnética, 

temperatura de 75°C, 240 minutos, pH mantido entre 0 e 4. Após a finalização do primeiro 

estágio (ácido sulfúrico 1,0M), a solução foi imediatamente filtrada e 24 horas depois filtrada 

novamente. Os filtros foram lavados para retirada do sólido residual, que foi seco e seguiu 

para o segundo estágio (ácido sulfúrico + peróxido de hidrogênio), nesta etapa, 30 mL de 

peróxido de hidrogênio eram adicionados a cada 30 minutos. 

Os principais elementos indicados nas análises de metais foram prata, alumínio, ferro, níquel, 

chumbo, estanho, zinco, ouro e cobre. No primeiro estágio, apenas o ácido sulfúrico não foi 

capaz de lixiviar o cobre, tendo sido esta etapa escolhida para fins de remover outros metais, 

considerados impurezas pelos autores, já que o metal proposto pela recuperação foi o cobre. 

No segundo estágio 100% do cobre foi lixiviado. 

Park e Fray (2009) investigaram a recuperação de metais preciosos presentes em resíduos de 

PCI. O experimento representa a última etapa de uma série de estágios de separação induzida 

e lixiviação dos metais não nobres. Os metais nobres neste fluxograma representavam 2% da 

massa total. Uma mistura sintética dos metais presentes zinco, níquel, prata, paládio e ouro foi 

realizada, respeitando a concentração destes metais no fluxograma com resíduo real. Todos os 

metais foram fios de 0,5 mm de diâmetro com pureza de mais de 99,9%, o tamanho dos fios 

teve o objetivo de manter a superfície de contato proporcional às massas dos metais. Água 

régia concentrada foi utilizada, com investigação de três razões sólido/líquido (g/mL) 1/10, 

1/20 e 1/40, em temperatura de 20 ± 2°C, em regime estacionário até um tempo de 1500 

minutos (25 horas). 
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Na razão de 1/10, a quantidade de ácido foi considerada não suficiente para realizar as 

lixiviações. Em três horas de lixiviação, obtiveram-se valores de ouro de 80, 97 e 100% nas 

razões 1/10, 1/20 e 1/40, respectivamente. A condição considera otimizada pelos autores foi a 

de razão 1/20 em um tempo de 3 horas, como valores de lixiviação de 100% para o níquel, 

97% para o ouro, 7% para o paládio e 2% para a prata. Para a obtenção de elevado grau de 

pureza, os elementos passaram outras técnicas posteriores (extração por solventes e 

precipitação seletiva). 

Na tabela 5.6 é apresentado um resumo da concentração dos metais nos diferentes resíduos 

estudados pelos autores e o utilizado na dissertação, bem como condições operacionais 

otimizadas e eficiências de lixiviação para os metais. 
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Tabela 5.6 – Recuperação de metais de diferentes resíduos eletroeletrônicos 

Matriz 

CT (mg.kg-1) / Efic. Lix. (%) 
Condição Operacional de Melhor 

Desempenho 
Referência Ga 

(mg.kg-1) 
Au 

(mg.kg-1) 
As 

(mg.kg-1) 
Cu 

(mg.kg-1) 

Resíduo de 
LED 

1350 / 
99,75 

360 / 
14,44 

1350 / 
74,67 

290000 / 
98,85 

[ácido nítrico (1.5M); 90 min.; 40°C; 
200rpm] → [água régia (1.5M); 360 min.; 

40°C; 200 rpm] 
Dados da pesquisa 

Resíduo de PCI 
(celular) 

N.E. 
880 / 
15,00 

N.E. 
376000 / 

N.D. 
tiossulfato de sódio e tiossulfato de amônio 
(0.1M); 240 min.; 25°C; agitação mecânica 

Petter et al. (2014) 

Resíduo de PCI 
(computadores) 

N.E. 
40 a 400 / 

85 
N.E. 

27000 a 
125000 / 

90 

água régia (20% do volume); 60 min.; 80°C; 
sem agitação (bloco digestor) 

Luyima et al. 
(2011) 

Resíduo de PCI 
(impressora) 

N.E. 40 / N.D. N.E. 
325000 / 

100 

[ácido sulfúrico (1.0M); 240 min. ; 75°C; 
agitação magnética] →                              

[ácido sulfúrico (1.0M) e peróxido de 
hidrogênio (240mL); 240 min. ; 75°C; 

agitação magnética] 

Silvas et al. (2015) 

Resíduo de PCI 
(não 

especificado) 
N.E. 236/ 97 N.E. N.D. 

água régia (concentrada); 180 min. ; 20°C; 
sem agitação 

Park e Fray (2009) 

CT: concentração total no sólido (em massa) 
   

 
Efic. Lix.: eficiência de 
lixiviação       
N.D.: Não determinado      
N.E: Não existente       
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Apesar dos baixos valores de lixiviação de ouro obtidos por Petter et al. (2014), 15% para a 

condição considerada otimizada, em comparação com os dados da pesquisa, que com o uso de 

água régia (1,5M) obteve 14,44%, levando em conta o uso de lixiviantes alternativos menos 

agressivos e o consumo menor de reagentes, a porcentagem dos autores foi boa. 

Para a recuperação de ouro e cobre de PCI, Luyima et al. (2011) obtiveram elevados valores, 

85 e 90%, respectivamente. As maiores temperatura e concentração de água régia utilizada 

provavelmente explicam a diferença para a lixiviação do ouro (14,44%) na dissertação. 

Contudo, tendo em vista a proposição da pesquisa, de avaliar a conjugação de processos 

hidrometalurgia a processos de separação por membrana, o uso de temperaturas mais elevadas 

não se adequaria, frente à intenção de recuperar o ácido do processo. Quanto à elevação da 

concentração de ácido utilizado, inviabilizaria o uso seguido de PSM, condição em que 

mesmo as mais resistentes membranas fabricadas para aplicação com ácidos não suportariam. 

Além disso, também representaria maior consumo de ácido, o que não seria interessante. Para 

uma melhor eficiência de lixiviação do ouro, talvez o uso de lixiviações em série poderia ser 

uma boa alternativa, considerando a conjugação dos dois processos (hidrometalurgia e PSM). 

No estudo desenvolvido por Park e Fray (2009), elevadas eficiências de lixiviação de ouro 

foram obtidas (97%), contudo, o experimento ao trabalhar com amostra sintética, deixa de 

inserir no processo uma vasta gama de possíveis interferentes que influenciariam 

negativamente na recuperação dos metais, como o que aconteceu com os resíduos de LED da 

pesquisa (14,44% Au) e de PCI de Luyima et al. (2011) (15% Au). Outro fator a ser 

considerado é o fato de terem sido utilizados micro fios metálicos, com dimensões ideais, em 

que a área de superfície fosse igualmente proporcional à massa de cada metal, elemento que 

não ocorre em situação com resíduo real. 

A eficiência de lixiviação do cobre do resíduo trabalhado na dissertação foi bastante 

satisfatória, 93,33% (meio nítrico, 1,5M), 86,90% (água régia 1,5M) e 98,85% (global). Em 

comparação com a eficiência de Luyima et al. (2011), além de resultado levemente maior, 

98,85%, frente a 93,33%, o consumo energético (para manutenção da temperatura a 80°C) e 

de ácido (20% do volume) foi maior, não sendo necessário na condição aplicada na 

dissertação. Já ao comparar a eficiência de lixiviação do cobre na dissertação (98,85%) com a 

obtida por Silvas et al. (2015), apesar de não se ter alcançado 100% de eficiência, houve 

economia de quesito energético, por ter se trabalhado a metade da temperatura dos autores. 
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Os dados de eficiência global das lixiviações dos metais (1ª lixiviação e 2ª lixiviação) estão 

dispostos na tabela 5.7Tabela 5.7 Vale ressaltar que, como o ouro não sofreu lixiviação com o 

primeiro lixiviante, sua eficiência global é exatamente o valor obtido na 2ª lixiviação. 

Tabela 5.7 - Eficiência global das lixiviações 

     
  Ga As Au Cu 

Eficiência Global das Lixiviações (%) 99,75 74,67 15,74 98,85 
 

Os valores de concentração dos quatro metais identificados no resíduo de LED são em alguns 

casos bem superiores aos encontrado em mineração tradicional. Mesmo nas condições em que 

o teor não chegue a ultrapassar os valores de concentração de minerações por cava, como para 

outros tipos de LED evidenciados nos estudos de Lim et al. (2011), a possibilidade de 

associar ao tratamento de resíduos perigosos a geração de lucro traria não só benefícios 

ambientais e econômicos, como também possibilitaria, remuneração mais digna e 

consequente melhoria na qualidade de vida de trabalhadores que compõem um setor 

produtivo historicamente marginalizado. Pela vertente ambiental, além de poupar novas áreas 

de desmatamento em mineração tradicional, grandes quantidades de metros cúbicos de 

resíduos e efluentes também deixariam de ser gerados. 

5.4 Avaliação do desempenho de ultrafiltração (UF) e nanofiltração 

(NF) na recuperação de gálio presente em solução aquosa 

sintética 

5.4.1 Ultrafiltração (UF) 

Na tabela 5.8 encontram-se os valores iniciais e finais de fluxo e as concentrações de gálio na 

alimentação, concentrado e permeado para cada solução testada. O fluxo permeado 

estabilizado com água foi de 856,47 L.h-1.m-2.  
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Tabela 5.8 - Principais dados dos ensaios de ultrafiltração 

      pH 

   
2,50 3,00 3,50 4,00 

Parâmetro Unidade Valor Valor Valor Valor 

Jo L.h-1.m-2 870,66 662,46 662,46 671,92 

Jf L.h-1.m-2 793,94 596,21 539,43 492,11 

Ga 

Alimentação mg.L-1 31,00 31,00 31,00 31,00 

Permeado mg.L-1 20,00 16,00 5,70 3,80 

Rejeição % 35,48 48,39 81,61 87,74 
 

Os perfis de decaimento de fluxo permeado nas diferentes soluções são apresentados em 

função da taxa de recuperação na figura 5.4, evidenciando decaimentos pouco expressivos em 

relação ao fluxo inicial das soluções, com o maior decaimento de fluxo ainda em 73% do 

valor inicial de fluxo. Entre os testes de diferentes pHs a limpeza da membrana foi realizada 

com água deionizada e a permeabilidade com água medida novamente. Observou-se que não 

houve perda permeabilidade, não sendo necessária a limpeza química. 

Figura 5.4 – Fluxo permeado em função da taxa de recuperação UF 
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Ao pH 2,5, o decaimento do fluxo médio permeado em relação ao valor com água foi 

pequeno, de apenas 2,5%. Contudo, a partir do pH 3,0 o decaimento do fluxo médio já foi 

mais pronunciado (31,62%) e em pHs 3,5 e 4,0 o decaimento de fluxo pouco mudou, com 

32,14% e 33,44%, respectivamente. Baseado na concentração de gálio presente no permeado 

das soluções, a redução do fluxo permeado é explica pela maior formação de precipitado de 

gálio com o aumento do pH. Considerando as condições operacionais adotadas, a solução de 

pH 4,0 (87,74% de rejeição)  foi identificada como a de melhor desempenho. Ainda que tenha 

tido maior decaimento de fluxo, o que já era esperado pela maior formação de precipitado, 

mesmo assim manteve um fluxo médio em torno de ~70%, do fluxo com água, o que pode ser 

considerado um bom valor de fluxo. 

Figura 5.5 – Efeito do pH no fluxo médio permeado e na rejeição de gálio 

 

5.4.2 Nanofiltração (NF) 

Na tabela 5.9 encontram-se os valores iniciais e finais de fluxo das diferentes soluções, com 

valores de concentração na alimentação, concentrado e permeado, e rejeições. A membrana 

NF90 obteve 68,85 L.h-1.m-2 de fluxo permeado com água.  
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Tabela 5.9 - Principais dados dos ensaios de nanofiltração 

      pH 

   
-0,18 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Parâmetro Unidade Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Jo L.h-1.m-2 17,03 56,78 59,52 64,66 64,94 68,54 

Jf L.h-1.m-2 21,77 56,80 55,92 61,66 64,54 64,76 

Ga 

Alimentação mg.L-1 29 31 31 31 31 31 

Permeado mg.L-1 1,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Rejeição % 93,45 98,71 98,71 98,71 98,71 98,71 
 

O teste com pH 4 obteve um fluxo permeado inicial bem próxima ao com água, com redução 

de apenas 0,44%. Os valores de decaimento de fluxo permeado para as demais soluções (pH 

3,5; 3,0; 2,5; 2,0 e -0,18) foram respectivamente, 5,68%, 6,09%, 13,5%, 17,5% e 75,3%. 

Como pode ser observado na figura 5.6 o fluxo normalizado no pH -0,18 aumentou com a 

taxa de recuperação o que indica que houve degradação da membrana para esta condição de 

pH.  

Figura 5.6 – Fluxo permeado em função da taxa de recuperação NF 
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O expressivo decaimento do fluxo permeado para o pH -0,18 já era esperado pelo elevado 

aumento da concentração de ácido, possuindo concentração 15000 vezes maior se comparado 

a solução de pH 4,0.  

 
Figura 5.7 – Efeito do pH no fluxo médio permeado e na rejeição de gálio NF 

 

A rejeição de gálio para todas as condições de pH testados com a NF90 foi bastante elevada, 

com valores acima de 93%. É importante salientar que para as soluções de pH (2,0; 2,5; 3,0 e 

4,0) não foi identificada a presença de gálio no permeado, contudo, considerou-se o limite de 

detecção do método (≤0,5 mg.L-1) para o cálculo da rejeição. 

Dada a necessidade de soluções mais ácidas para a maior eficiência de lixiviação dos metais 

na etapa anterior de hidrometalurgia e a degradação da membrana observada na solução de 

pH -0,18, a condição identificada como otimizada, considerando em isolado o desempenho da 

NF90 na rejeição de gálio foi a solução de pH 2,0, de razoável condição ácida, adequada ao 

uso da membrana e de elevada rejeição 98,71%. 
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5.5 Avaliação do potencial do emprego de osmose inversa na 

recuperação de ácido nítrico usado na rota hidrometalúrgica 

Na tabela 5.10 estão dispostos os valores iniciais e finais de fluxo permeado, concentração de 

ácido (H+) na alimentação, permeado e concentração, nos pHs e membranas testadas. Os 

fluxos permeados iniciais com água foram 32,94 L.h-1.m-2 (BW30) e 68,09 L.h-1.m-2 

(LP2540). 

Tabela 5.10 - Principais dados de permeação OI 

      Membrana / pH 

      BW30 / pH4 LP-2540 / pH 4 LP-2540 / pH 3 
Parâmetro Unidade Valor Valor Valor 

Jo L.h-1.m-2 28,14 50,97 46,04 

Jf L.h-1.m-2 27,69 48,78 45,41 

H+ 

Alimentação mg.L-1 6,30 6,30 63,01 

Permeado mg.L-1 1,26 0,91 13,16 

Rejeição % 80,05 85,55 79,11 
 

Em teste com água o fluxo médio permeado pela membrana BW30 (32,94 L.h-1.m-2) foi em 

torno de metade do obtido na membrana LP-2540 (68,09 L.h-1.m-2). Apesar disso, quando 

realizados os testes com solução de pH 4,0, a membrana BW30 teve um menor decaimento 

(5,36%) de fluxo permeado em relação à permeação com água, que o decaimento observado 

na membrana LP-2540, que foi de 26,77%. Na figura 5.8 está disponível o fluxo permeado 

normalizado em função da taxa de recuperação e na condição operacional utilizada (taxa de 

recuperação de 15%), observaram-se baixos níveis de decaimento de fluxo em relação aos 

fluxos iniciais (<5%), o que indica que maiores taxas de recuperação poderiam ser viáveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   59     
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 

Figura 5.8 – Fluxo permeado em função da taxa de recuperação OI  

 

Ambas as membranas obtiveram elevados valores de rejeição ao ácido BW30 (80% pH 4,0) e 

LP-2540 (85% pH 4,0 e 79,11% pH 3,0). Apesar da pequena diferença de rejeição observada, 

o fato da membrana LP-2540 ser capaz de fornecer o dobro de fluxo permeado em relação à 

concorrente a classifica como de melhor desempenho. 

Figura 5.9 – Efeito do pH no fluxo médio permeado e na rejeição de H+ 
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microfiltração (MF), nanofiltração (NF) e osmose inversa (OI) foi possível uma rejeição de 

>95% de metais (corrente de concentrado da NF), um aumento da concentração de ácido em 

99% (corrente de concentrado da OI), e água de reuso industrial (corrente de permeado da 

OI). Os dados dos autores apontam para promissores aplicações de PSM na separação e 

recuperação de ácido, bem como geração de água de reuso. 

5.6 Investigar o desempenho da conjugação de hidrometalurgia e 

processos de separação por membranas na recuperação de 

metais em resíduo de LED 

5.6.1 Nanofiltração (NF) 

Na tabela 5.11 são expostos os valores iniciais e finais de fluxo e as concentrações dos metais 

na alimentação, permeado e concentrado de cada solução testada. O fluxo permeado inicial 

com água na membrana NF90 como já citado anteriormente foi de 68,85 L.h-1.m-2.  

 
Tabela 5.11 - Principais dados do teste de NF - efluente real 

Parâmetro Unidade Valor 

Jo L.h-1.m-2 4,08 

Jf L.h-1.m-2 5,05 

Ga 

Alimentação mg.L-1 28 

Permeado mg.L-1 4,2 

Rejeição % 85 

As 

Alimentação mg.L-1 15 

Permeado mg.L-1 7,1 

Rejeição % 52,67 

Cu 

Alimentação mg.L-1 5800 

Permeado mg.L-1 1500 

Rejeição % 74,14 
 

À taxa de recuperação adotada (2%) o aumento da concentração dos metais na corrente de 

concentrado em relação à corrente de alimentação foi 15% Ga, 9,29% As e 113,08% Cu. 
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O elevado decaimento do fluxo permeado para as condições de pH -0,18 com efluente real 

(1,5M – 1ª Lixiviação) já era esperado pela elevada concentração de metais compondo o 

sistema. Comparada à condição de pH -0,18 sintético, mais 5815 mg.L-1 de metais passaram a 

compor o sistema. Com a elevada concentração de ácido e de metais em solução outra razão 

para o decaimento do fluxo permeado foi o aumento da pressão osmótica, que ocasionou a 

diminuição da pressão efetiva (equação 4). 

Durante o teste, observou-se a formação de um precipitado no tanque de alimentação, o 

precipitado tinha a mesma tonalidade (cinza) que a das tubulações utilizadas no sistema (PVC 

industrial), indicando corrosão, a presença de material particulado no sistema também foi 

outro fator contribuinte para a diminuição do fluxo, neste caso, por ocorrência de incrustação. 

Em relação ao teste de pH -0,18 com solução sintética, houve um decréscimo na rejeição de 

gálio (93,45%  85%), isso pode ser explicado por dois fatores, o aumento da pressão 

osmótica e o fenômeno “Cake-enhanced concentration polarization”. Com o aumento da 

pressão osmótica e o declínio da pressão efetiva, o fluxo permeado de solvente diminui, 

fazendo com que proporcionalmente a concentração de soluto (gálio) no permeado seja maior. 

Hoek e Elimelech (2003) identificaram um fenômeno que chamaram de “Cake-enhanced 

concentration polarization”, ele explica que a presença de material em suspensão no efluente 

pode adsorver os íons, aumentar a concentração de soluto na superfície da membrana e 

consequentemente seus valores de concentração na corrente de permeado. 

A rejeição de cobre foi 74,14%. Este dado pode estar subestimado, uma vez que o registro de 

controle de vazão do sistema de nanofiltração possuía cobre em sua constituição. Com o 

monitoramento prévio da condutividade da alimentação e do permeado foi possível identificar 

o aumento da condutividade na corrente de permeado. Qdais e Moussa (2004) em solução 

sintética que simulava efluente industrial contendo cobre e cádmio (25 a 200 mg.L-1) 

pesquisaram o desempenho do uso de NF e OI para remoção destes metais. As rejeições dos 

metais estiveram acima de 80% com NF e acima de 97% com OI. 

Al-Rashdi et al. (2013) estudaram o uso de NF (NF270) para remoção de metais (cobre, 

arsênio, cádmio, manganês e chumbo), em soluções com cada metal individualmente (1000 

mg.L-1) e multicomponentes (5000 mg.L-1 , 1000 mg.L-1 de cada metal, pH 1,5). A rejeição 

em soluções individuais foi ~100% Cu e 30% As. No ensaio com multicomponentes, em 



 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   62     
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 

relação ao fluxo permeado com água, houve um decréscimo de 90% no fluxo inicial (J: 4 L.h-

1.m-2). As rejeições também tiveram um expressivo decréscimo Cu (~100  40%) e As (30% 

 0,62%). Isto foi explicado pelos autores pela elevada concentração de cátions, o que elevou 

a concentração de ânions, que tiveram uma elevada passagem pela membrana e acabaram por 

propulsionando a passagem dos contra íons (cátions).  

A baixa rejeição de arsênio (52,67%) pela membrana é explicada pela forma em que este se 

encontra. Em condições ácidas próximas de pH 0, as duas espécies que podem ser formadas 

são neutras (H3AsO4 e H3AsO3), com isso o efeito de cargas da membrana deixa de ser 

relevante para tais espécies, atuando para a rejeição basicamente a exclusão por Efeito 

Estérico. 

Apesar de ter sido o metal com a menor rejeição (52,67% As), ainda assim, em relação ao 

valor obtido por Al-Rashdi et al. (2013) (0,62% As) foi expressivamente maior. Apontando 

para um melhor desempenho da membrana NF90 em relação a NF270.  

Figura 5.10 – Efeito do pH no fluxo permeado e na rejeição de gálio NF – efluente real 
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Figura 5.11 – Processo híbrido proposto no trabalho e condições operacionais 

 

Zimmermann et al. (2014) investigaram a factibilidade de um processo em série de 

nanofiltração e extração por solventes para a recuperação de índio oriundo da lixiviação de 

resíduos de placas fotovoltaicas. O objetivo dos autores era avaliar a resistência química das 

membranas de nanofiltração às soluções ácidas, a seletividade da NF na rejeição de cátions, 

em especial o índio (In3+) e a eficiência do uso de extração por solventes aplicada à corrente 

de concentrado da NF. 

Antes dos ensaios com efluente real, foram realizados testes com solução sintética de duas 

membranas (DL e Duracid) em seis diferentes condições operacionais, pH (faixa de 4,0 a 8,0) 

e pressão (entre 5 e 15 bar). Os metais presentes na solução sintética eram In3+ (35 mg/L), 

Mg2+ (25 mg/L) e Na+ (entre 13 e 61 mg/L). Realizados os testes, a membrana identificada 

como sendo a de melhor aplicabilidade à rota foi a Duracid, em condições de pH 4,0 e pressão 

de 5 bar, o que resultou nos seguintes valores de rejeição In3+ ~98%, Mg 2+ 80% e Na 2+ + 

~5%. Com a membrana Duracid soluções de pHs menores que 4,0 foram investigadas. Os 

autores identificaram que para os pHs 0,6 e 1,0 houve queda na rejeição de todos os três íons. 

Com o aumento da concentração de ácido, o Cl- aumento de tal maneira que criou uma 

blindagem na superfície da membrana e por isso diminuindo a rejeição dos metais. 

A condição operacional considerada ideal para os testes com efluente real foram membrana 

Duracid e pressão de 20 bar. O pH não foi informado. Foram identificados ao menos 11 
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cátions. Para a rejeição em NF os valores foram In 98%; Mo, Al, Cd, Cu, Ga, Sn > 90%, Sb 

76%, Zn 56%, Ag 55% e Se 51%. Com o uso da extração por solventes no concentrado da NF 

os valores foram In 95%, Sn 87,4%, Al 62,2%, Mo 91,7% e outros < 20%. 

 Mesmo com a degradação da membrana nas condições de estudo adotadas na dissertação, a 

rejeição ao gálio ainda se manteve elevada, bem compatível com as rejeições de gálio 

encontradas por Zimmermann et al. (2014). Pela degradação que ocorreu com a membrana, 

bem como pelo efeito de blindagem que ocorreu no estudo de Zimmermann et al. (2014), 

condições menos agressivas de pH são recomendadas. 
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Na tabela 5.12 são evidenciadas as eficiências de alguns artigos para fins comparativos com os dados obtidos na dissertação. 

Tabela 5.12 – Compilado de artigos para fins comparativos 

Matriz Condição Operacional Otimizada Eficiência Referência 
Resíduo de 
placas 
fotovoltaicas 
(real/sintético) 

NF com soluções sintéticas: 
Membrana DL, pH 6, pressão 5 bar. 
NF com a solução real: membrana 

Duracid, 20 bar 

 Cu e Ga > 90% Zimmermann et al. (2014) 

Resíduo 
contendo cobre 
(sintético) 

18°C e 50 ppm (ambas as 
membranas, NF e OI) 

Cu ~95,5% (NF) e ~99% 
(RO). 

Sudilovskiy et al. (2008) 

Solução sintética 
contendo cobre e 
cádmio 

200 ppm, para Cd e Cu, NF e RO. 
Testes de proporções: [Cd]/[Cu] = 3/1 

Testes de concentrações: 
Cu: 96% (NF) e 98,5% 

(RO); Testes de 
proporções: NF: 97,5%; 

RO: 99,4%. 

Qdais e Moussa (2004) 

Efluente de 
mineração de 
ouro 

MF+NF+OI 
H2SO4 82% permeação 
(NF), 77% concentração 

(NF) e 99% (OI); 
Ricci et al. (2015) 

Solução sintética 
contendo metais 
pesados 

pH 9, 3bar, coagulante 
diethylaminoethyl cellulose 

>95% Cd e >99% Zn Trivunac e Stevanovic (2006) 

.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

• As concentrações de metais encontradas no resíduo de LED foram bem superiores às 

de mineração tradicional, entre 27 e 724 vezes. Contudo, é importante destacar a 

dificuldade de obtenção de elevadas eficiências de lixiviação para alguns tipos de 

metais como é o caso do ouro. 

• Na 2ª Lixiviação, o tempo de reação exerceu pouca influência na eficiência de 

lixiviação dos metais, exceto para o ouro. 

• De modo geral, na 2ª Lixiviação, o aumento da concentração das soluções foi 

expressivo na eficiência de lixiviação dos metais, principalmente para o ouro. 

• A condição de reação de 360 minutos com água régia a 1,0M resultou em eficiências 

de lixiviação semelhantes à condição de 270 minutos com uso de água régia a 1,5M, 

podendo resultar em uma economia de 1/3 com os reagentes. 

• A membrana NF90 apresentou degradação na condição mais ácida de pH (-0,18). 

Apesar disso, ainda manteve elevadas rejeições de gálio (85%) e cobre (74,14%). O 

arsênio, apesar de ter menor rejeição (52,67%) que gálio e cobre, teve excelentes 

rejeições em comparação aos valores encontrados em literatura (0,62%). 

• A condição operacional utilizada foi satisfatória para a obtenção de elevadas 

eficiências de lixiviação de gálio (99,75%) e cobre (98,85%). 

• Devido às condições extremas de pH (muito baixos ou muito altos) que em geral 

processos hidrometalúrgicos acorrem, estudar o melhor tipo de membrana, condições 

operacionais compatíveis e mesmo a possível utilização de neutralização anterior aos 

processos de separação por membranas podem ter elevados potenciais considerando a 

resistência química das membranas e manutenção de vida útil mais elevada, seja 

trabalhando com membranas em série ou mesmo condições remoções seletivas dos 

metais baseado nas características de resposta diferente que ocorrem em dependendo 

do tipo de membrana utilizada e condições de pH da solução. 
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• Uma vez que a forma de arranjo, a configuração a concentração e o tipo de metal presente 

variam de acordo com o resíduo estudado, é importante investigar a influência da 

granulometria para o resíduo em questão, o que pode influenciar positivamente na 

eficiência das etapas subsequentes, sendo capaz inclusive de possibilitar concentrar metais 

nobres e não nobres a diferentes granulometrias.  

• Estudos robustos de viabilidade técnica e econômica da recuperação de metais em 

resíduos de LED poderiam trazer novos horizontes para os processos de obtenção de 

gálio e ouro, metais raros. 

• A possibilidade de associar ao tratamento de resíduos perigosos a geração de lucro 

traria não só benefícios ambientais e econômicos, como também possibilitaria 

remuneração mais digna e consequente melhoria na qualidade de vida de trabalhadores 

que compõe um setor produtivo historicamente marginalizado. Pela vertente 

ambiental, além de poupar novas áreas de desmatamento em mineração tradicional, 

grandes quantidades de metros cúbicos de resíduos e efluentes também deixariam de 

ser gerados. 
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