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RESUMO 

 

Com o crescimento do consumo de eletrônicos no Brasil, a geração de e-lixo 

vem aumentando significativamente. O e-lixo é caracterizado por elementos 

tóxicos ao meio ambiente e elementos nobres como o ouro, platina, prata, 

cobre, alumínio entre outros. O foco desta pesquisa são os processos de 

recuperação e reciclagem de placas eletrônicas como os eletrometalúrgicos, 

hidrometalúrgicos, biometalúrgicos e pirometalúrgicos. O objetivo da pesquisa 

é a análise destes processos de recuperação de metais através da Análise 

Hierárquica dos Processos (AHP) e da Modelagem e Simulação Computacional 

na definição dos métodos mais adequados no que diz respeito o aspecto 

ambiental e econômico. A metodologia empregada neste estudo exploratório é 

a AHP seguindo o modelo definido por Saaty (1991) e a Modelagem e 

Simulação Computacional seguindo o método de Law e Kelton (1991) com a 

utilização do software Arena Simulation. A experimentação se baseou em 

dados tanto qualitativos na AHP quanto quantitativos na Modelagem e 

Simulação. Os resultados da AHP demonstraram que os processos 

biometalúrgicos e hidrometalúrgicos são os mais adequados no aspecto 

ambiental e os processos eletrometalúrgicos e biometalúrgicos são os mais 

adequados no aspecto econômico.  Já na Modelagem e Simulação houve a 

experimentação através de seis cenários distintos, quatro utilizando processos 

individuais e dois cenários utilizando processos combinados. Nas conclusões 

verifica-se que é possível a utilização de dois processos combinados estes são 

os biometalúrgicos com hidrometalúrgicos e eletrometalúrgicos com 

biometalúrgicos. Estas combinações aumentam a eficiência produtiva, no 

entanto a instalação de dois tipos de processos totalmente diferentes como é o 

caso da biometalurgia com a eletrometalurgia poderia tornar a combinação 

inviável, já a combinação de processos semelhantes como é o caso da 

biometalurgia com a hidrometalurgia tem a probabilidade grande de ser viável 

economicamente. Porém verificou-se que mais pesquisas e mais detalhes são 

necessárias para o aprofundamento do aspecto econômico. Este estudo serve 

então como uma fonte para tomada de decisão na implantação de processos 

de reciclagem de placas eletrônicas provenientes dos computadores. 

Palavras-Chave: Logística Reversa, Análise Hierárquica dos Processos, 

Modelagem e Simulação. 
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ABSTRACT  

With the growth of consumer electronics in Brazil, the generation of e-waste has 

been increasing significantly. The e-waste is characterized by toxic to the 

environment and noble elements like gold, platinum, silver, copper, aluminum 

and other elements. The focuses of this research are the processes of recovery 

and recycling of electronic boards as eletrometalúrgicos, hydrometallurgical, 

and pyrometallurgical biometallurgical. The objective of the research is the 

analysis of these processes metal recovery through Analytic Hierarchy Process 

(AHP) and Computational Modeling and Simulation in the definition of the most 

appropriate methods regarding environmental and economic aspect. The 

methodology of this exploratory study is the AHP following the model defined by 

Saaty (1991) and Modeling and Computer Simulation following the method of 

Law and Kelton (1991) using the Arena Simulation software . The trial was 

based on both qualitative and quantitative data on AHP in Modeling and 

Simulation. The results showed that the AHP biometallurgical and 

hydrometallurgical processes are more appropriate in the environmental aspect 

and eletrometalúrgicos biometallurgical and processes are most suitable in the 

economic aspect. Already on Modeling and Simulation was experimentation 

through six different scenarios, using four individual processes and processes 

combined using two scenarios. In conclusion it appears that the use of these 

two combined processes are biometallurgical with hydrometallurgical and 

eletrometalúrgicos with biometallurgical is possible. These compounds increase 

the production efficiency however the installation of two entirely different types 

of processes as is the case with the electrometallurgy biometalurgia could make 

feasible combination, since the combination of similar processes as is the case 

with the biometalurgia has hydrometallurgy high probability of being 

economically viable. However it was found that more research and more details 

are needed to deepen the economic aspect. This study thus serves as a source 

for decision making in the implementation of processes to recycle electronic 

boards from computers. 

Keywords: Reverse Logistics, Analytic Hierarchy Process, Modeling and 

Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo, diariamente, são extraídos da natureza toneladas de 

recursos minerais e vegetais para a produção de insumos e bens de consumo. 

Processados e distribuídos, esses bens são consumidos pela população que 

ao final de seu ciclo de vida gera os resíduos que são descartados na natureza 

de diversas formas. Não só o descarte inadequado, mas todas as fases de 

extração e processamento podem gerar impactantes ao meio ambiente como 

demanda de energia, emissões de gases e consumo de água em larga escala 

na fase de manufatura e logística. O Brasil segundo Yamane (2012) segue a 

tendência mundial de rápido crescimento no consumo de equipamentos 

eletrônicos, assim gerando um aumento nos resíduos eletrônicos que apesar 

de ser urbano possui características de um resíduo industrial devido a seus 

componentes. 

O setor industrial dos eletroeletrônicos é o que melhor exemplifica esta 

dinâmica atual de produção, consumo e descarte. A geração massiva e 

crescente de resíduos provenientes dos eletroeletrônicos em conjunto com sua 

complexa composição implica na dificuldade do melhor gerenciamento destes 

resíduos, sendo tema de bastante preocupação pelos pesquisadores e 

estudiosos da área. Segundo o PNUMA 2013 a produção no Brasil de e-lixo 

derivado de computadores é de 96,8 mil toneladas anuais, ou seja, cada 

pessoa descarta cerca de 0,5 kg deste tipo de resíduo no ano.  

Os produtos eletrônicos são constituídos por diversos componentes e 

materiais, alguns nobres de alto valor agregado como o ouro, prata, cobre e 

alumínio. Também são constituídos por materiais tóxicos ao meio ambiente 

como o mercúrio, chumbo, arsênio e berílio. Estes materiais podem trazer 

doenças e impactos irreversíveis ao meio biótico.  

De acordo com Veit (2005) novas fontes de energia e matéria prima são 

cada vez mais escassas e inviáveis de serem exploradas, assim como locais 

que possam ser utilizados para a disposição dos resíduos a um baixo custo. 

Atualmente a pressão nas jazidas naturais é significativa, com previsões de 

extinção das reservas naturais de diversos elementos constituintes dos 

produtos industrializados como os metais. O reaproveitamento desses metais 

através da logística reversa possibilita a mitigação da exploração dessas 
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jazidas, reduzindo a pressão de um ambiente não renovável. Assim a 

sociedade se interessa cada vez mais por meios de reutilização, reciclagem e 

reaproveitamento de materiais. 

O impacto ambiental e econômico do e-lixo sem destinação ou 

tratamento correto após sua fase de consumo é significativa. Somente na 

Europa segundo Veit (2005), 8 milhões de toneladas de e-lixo são descartados 

todo ano. E no Brasil não é diferente com o descarte de e-lixo, cerca de 200 mil 

toneladas são gerados anualmente. 

Neste trabalho estão sendo estudados os processos de recuperação e 

reciclagem de resíduos provenientes das placas eletrônicas, mais 

especificamente as placas de circuito impresso de computadores. Estas placas 

possuem em sua composição materiais heterogêneos como metais, polímeros 

e cerâmicos. Toda essa mistura torna a sua reciclagem muito difícil, tendo-se 

então que realizar um estudo mais sólido sobre as técnicas e métodos de 

reciclagem e recuperação destes resíduos para atender os requisitos 

ambientais e econômicos, já que as placas eletrônicas apresentam em sua 

estrutura metais nobres com alto valor no mercado e substâncias tóxicas ao 

meio ambiente. Sendo assim os processos biometalúrgicos, eletrometalúrgicos, 

pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos são os processos estudados com os 

métodos da AHP proposto por Saaty (1991) e da modelagem e simulação 

computacional proposto por Law and Kelton (1991) com a utilização do 

software de simulação computacional Arena Simulation. De acordo com 

Moraes (2011) estes processos tem como objetivos a recuperação de materiais 

com valor agregado como os metais nobres, favorecendo com isso a 

minimização da exploração de recursos naturais nas jazidas, além de diminuir 

a pressão nos aterros sanitários. 

 

1.1 PROBLEMA 

A geração dos resíduos sólidos cresce proporcionalmente com o 

consumo dos produtos, como é o caso dos eletroeletrônicos, implicando no 

maior impacto ambiental seja ele pela sua destinação ou reaproveitamento 

inadequado. Com isso a preocupação em dar o destino correto aos resíduos é 

cada vez maior. Estes resíduos além de serem tóxicos ao meio ambiente 

possuem componentes e elementos que podem ser reintroduzidos na cadeia 
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produtiva. Sua reintrodução na cadeia produtiva apresenta-se como ação de 

reversão de impactos ambientais, de pressão sobre jazidas minerais e de 

criação de nova cadeia de negócios. Existe viabilidade econômica e ambiental 

nos processos de recuperação e reciclagem de resíduos sólidos provenientes 

dos eletrônicos? 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

Existe viabilidade econômica e ambiental nos processos de reciclagem e 

recuperação de resíduos contidos nas placas eletrônicas, por métodos e 

técnicas industriais, como os processos pirometalúrgicos, eletrometalúrgicos, 

hidrometalúrgicos e biometalúrgicos. Pode-se determinar a massa e valor 

agregado de cada tipo de resíduo na sua caracterização estabelecendo assim 

a sua viabilidade econômica. Também se podem determinar critérios 

ambientais e de eficiência produtiva na AHP para estabelecer os processos 

mais adequados e viáveis quanto ao aspecto ambiental. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

Estabelecer o processo ou combinação de processos, os mais 

adequados no aspecto econômico e ambiental, para recuperação e reciclagem 

de resíduos provenientes das placas eletrônicas.  

 

1.3.2 Específicos  

 

-Caracterizar os resíduos eletrônicos, quanto ao seu tipo, sua massa e valor 

agregado no mercado; 

 

-Analisar os quatro tipos de processos, eletrometalurgia, biometalurgia, 

hidrometalurgia e pirometalurgia, a fim de se determinar os mais adequados 

para a recuperação dos resíduos contidos nas placas eletrônicas utilizando a 

metodologia de tomada da decisão multicritério da AHP; 
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-Modelar e simular os processos de reciclagem de placas eletrônicas, a fim de 

validar a pesquisa. 

 

1.4  JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Pnuma (2013) a geração de resíduos sólidos urbanos tem 

crescido significativamente, como é o caso dos resíduos eletrônicos, ou seja, 

as pessoas consomem mais produtos e geram mais resíduos. O aumento do 

consumo das pessoas e a obsolescência cada vez mais rápida dos produtos 

são as causas principais desse aumento da geração de resíduos.  Os resíduos 

eletrônicos são constituídos de elementos complexos, como baterias, placas, 

monitores e componentes eletrônicos. Estes materiais são compostos por 

substâncias e materiais tóxicos ao meio ambiente e de valor agregado como os 

metais nobres.  

O aspecto ambiental é um ponto importante para a justificativa deste 

estudo. De acordo com Abrantes (1995) as placas eletrônicas são constituídas 

de elementos altamente tóxicos ao meio ambiente, como o mercúrio, chumbo, 

arsênio entre outros, que se dispostos de forma incorreta pode contaminar 

solos, águas fluviais e subterrâneas, a atmosfera, além dos seres vivos. A 

destinação correta destes resíduos poderá ser estruturada pela logística 

reversa onde a reciclagem e recuperação dos elementos são as etapas 

principais do sistema reverso. 

O aspecto econômico também é um fator de extrema importância nesta 

pesquisa. A reinserção na cadeia produtiva de insumos provenientes da 

reciclagem de resíduos reduz o custo de produção, o custo de captação de 

recursos nas jazidas naturais, além de criar um novo nicho econômico. As 

placas eletrônicas são constituídas de elementos nobres, como o ouro, prata, 

paládio, platina e cobre. Estes elementos possuem um alto valor agregado no 

mercado mundial, sendo então um erro a destinação dos resíduos para aterros 

e lixões.  

Na questão social, existem no mundo centenas de milhares de pessoas 

trabalhando e vivendo nos lixões e aterros sanitários, sem condições de 

salubridade e dignidade. A implementação da logística reversa para a 

reciclagem e recuperação de materiais poderá inserir estas pessoas no 
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mercado de trabalho gerando renda e qualidade de vida. Algumas cidades já 

inserem catadores de lixos nas cooperativas de triagem e segregação e nas 

usinas de reciclagem. 

No quesito legislação é importante abordar que de acordo com os novos 

PNRS (2010) e PNSB (2007) preveem que as cadeias reversas para todo e 

qualquer tipo de resíduo deverão ser estruturadas, a destinação correta é de 

responsabilidade compartilhada por todos os agentes do sistema como 

fabricantes, comerciantes, consumidores e o estado.  

É por isso que se torna cada vez mais evidente a necessidade de estudos 

e pesquisas nesta área, a pesquisa acadêmica poderá auxiliar a inserção mais 

adequada e eficiente de processos de reciclagem/recuperação de resíduos 

eletrônicos como os processos eletrometalúrgicos, pirometalúrgicos, 

hidrometalúrgicos e biometalúrgicos. Com a utilização de metodologias de 

análise e validação como a AHP e Modelagem e Simulação Computacional. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 LOGÍSTICA 

 

Segundo Corrêa e Xavier (2013), a logística é uma parte relevante da 

gestão da cadeia de suprimentos que é a administração integrada dos 

processos principais de negócios envolvidos com a gestão das instalações e 

dos fluxos físicos.  

De acordo com Mentzer, Min e Bobbitt (2004) o maior crescimento do 

conceito sobre logística começou a partir dos anos 80, quando as empresas 

reconheceram a logística como uma fonte de vantagem competitiva, 

impulsionada ainda pela popularização do Sistema de Produção Toyota.  

Um dos conceitos mais difundidos para a definição da logística é o 

proposto pelo Council of Supply Chain Management Professionals. 

“Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira 

eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e 

informações cobrindo do ponto de origem até o ponto de consumo.”(CSCMP, 

2013) 

 

2.1.1 Canais de distribuição 

 

De acordo com Taylor (2005) a importância econômica da distribuição, 

tanto do aspecto mercadológico ou do aspecto operacional da distribuição 

física, revela-se para as empresas cada vez mais determinantes, pelos 

crescentes volumes de transação decorrentes da globalização dos produtos e 

das fusões de empresas e a necessidade de se ter um produto certo, no tempo 

certo, no local certo, atendendo os níveis de serviço diferenciados para garantir 

à empresa seu posicionamento competitivo no mercado.  

Ainda segundo Taylor (2005) filosofias e técnicas empresariais, como 

qualidade, just in time, TI, gerenciamento do fluxo logístico, gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, entre outras, que visam a melhoria do serviço das 

empresas aos clientes, por meio de velocidade do fluxo logístico e da redução 

dos custos da operação têm oferecido apoio às empresas para a realização 

das suas metas e objetivos. 
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“Os canais de distribuição são constituídos pelas diversas etapas onde os bens 

produzidos são comercializados até chegar ao consumidor final.” (BALLOU, 

2006) 

 

2.1.2 Canais de distribuição reversos 

 

Os estudos e pesquisas sobre os canais de distribuição reversos são 

recentes, comparando-se aos canais diretos.  

Uma cadeia de suprimentos reversa é integrada pelas formas e pelos 

meios em que os produtos com pouco ou sem uso após sua venda retornam ao 

ciclo produtivo, readquirindo novamente valor em mercados secundários pelo 

reuso ou pela reciclagem de seus elementos. 

Alguns canais de distribuição reversos são conhecidos há muito tempo 

no Brasil, os dos metais, plásticos e papeis são exemplos que representam 

esses canais, eles representam importantes nichos de atividades econômicas. 

Abordando alguns conceitos sobre logística reversa de renomados autores da 

área, tem-se:  

De acordo com Leite (2003) logística reversa é a área da logística 

empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes por meio de canais de distribuição reversos, agregando-lhes 

valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, entre 

outros. 

 “Os canais de distribuição reversos são uma visão de futuro para a logística. O 

pouco interesse pelos canais de distribuição reversos pode ser justificado pela 

sua pouca importância econômica, em relação com os canais diretos.” 

(BALLOU, 2006). 

Os volumes de produtos e materiais nos canais reversos são geralmente 

pequenos, uma fração daqueles transacionados nos canais diretos. O retorno 

desses materiais é considerado em alguns casos um verdadeiro problema 

empresarial a ser solucionado. Então a definição de canais reversos segundo 

Leite (2003) segue abaixo: 
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Os canais de distribuição reversos como de pós-

consumo e de pós-venda. Os canais de distribuição 

reversos de pós-consumo são constituídos pelo fluxo 

reverso de uma parcela de produtos e de materiais 

constituintes originados no descarte dos produtos depois 

de finalizada sua utilidade original e que retornam ao 

ciclo produtivo de alguma maneira. Os canais de 

distribuição reversos de pós-venda são constituídos 

pelas diferentes formas e possibilidades de retorno de 

uma parcela de produtos, com pouco ou nenhum uso, 

que fluem no sentido inverso. (LEITE, 2003) 

 

Podem-se utilizar técnicas de logística reversa em diferentes fases do 

ciclo de vida do produto, desde o retrabalho na indústria até o reuso e 

reciclagem de seus elementos no fim de sua vida útil. No caso das placas 

eletrônicas a cadeia reversa se dá pelo fim de sua vida útil, pela reciclagem de 

seus elementos e reinserção desses elementos na cadeia produtiva.  

 

2.1.3 Bens de pós-consumo 

 

De acordo com Leite (2003) os produtos industriais apresentam ciclos de 

vida úteis já previstos, sendo de alguns dias ou vários anos, sendo descartados 

pela sociedade, de diferentes maneiras, constituindo os produtos de pós-

consumo e os resíduos sólidos em geral.  

Segundo Corrêa e Xavier (2013) produtos de pós-consumo são aqueles 

que chegaram ao final de sua vida útil e encontram-se aptos ao descarte e à 

destinação final. Após os bens atingirem seu efetivo fim de vida útil, o fluxo 

reverso desses bens é por meio de dois grandes sistemas: o canal reverso de 

descarte ou o da reciclagem. No caso da impossibilidade da reciclagem esses 

bens encontram a disposição final em aterros sanitários ou são incinerados. 

Exemplos deste tipo de canal reverso são o do plástico, vidro e metais, onde 

são extraídos de diferentes tipos de produtos descartados ou de resíduos 

industriais para se constituírem em matérias-primas secundárias a serem 

reintegradas ao ciclo produtivo.  

A disposição final para Leite (2003) é o último local de destino para o 

qual são enviados os rejeitos, isto é, produtos, materiais e resíduos em geral 
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sem condições de revalorização pela inviabilidade tecnológica ou econômica. 

São consideradas disposições finais seguras os aterros especializados e 

controlados e as disposições finais não seguras os lixões não controlados. 

 

2.1.4 Ciclos reversos abertos e fechados 

 

Na reciclagem e recuperação de materiais uma parte desses elementos 

será reincorporada a cadeia produtiva, podendo ser reintegrados ao ciclo de 

produção na fabricação de um produto similar ao que lhe deu origem ou a um 

produto distinto. Desta maneira em relação a esta diferença, distinguem-se os 

ciclos reversos fechados e abertos.  

Segundo Leite (2003) os ciclos abertos são formados pelas diversas 

etapas de retorno dos materiais constituintes dos produtos de pós-consumo, 

como os metais, vidros, papeis e plásticos, onde estes materiais são extraídos 

de diferentes produtos consumidos, em que visa à reintegração e substituição 

de novos insumos na manufatura de produtos diferentes. Os ciclos fechados 

são formados por etapas de retorno de produtos de pós-consumo onde os 

elementos provenientes de resíduos de produtos são extraídos para a 

fabricação de produtos similares ao da origem do resíduo. Como exemplo a 

figura ilustra abaixo na figura 01. 

 

Figura 01: Exemplos de ciclo aberto e ciclo fechado. Fonte: Próprio Autor 
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2.1.5 Implementação das cadeias reversas 

 

Existem cinco aspectos fundamentais importantes para a implementação 

de um sistema reverso: fatores econômicos, tecnológicos, ambientais, 

legislativos e logísticos.  

De acordo com Leite (2003) os fatores econômicos são as condições 

necessárias que permitem a realização das economias necessárias à 

reintegração das matérias-primas secundárias ao ciclo produtivo que financiam 

a remuneração adequada aos agentes da cadeia produtiva reversa. Algumas 

condições são essenciais para a organização de um canal reverso. É preciso 

remunerar todas as etapas da cadeia, isso deverá satisfazer economicamente 

todos os agentes em cada fase da cadeia. Os materiais reciclados deverão ter 

qualidade, pois a reintegração ao ciclo produtivo deve permitir produtos com 

conteúdos de reciclados economicamente aceitáveis e rendimentos industriais 

compatíveis nos processos. As quantidades de reciclados devem ser 

suficientes e apresentar constância no tempo, de modo que garantam 

atividades em escala econômica e empresarial. Também é necessário que 

haja, quantitativa e qualitativamente, mercado para os produtos fabricados com 

materiais reciclados, o que refletirá na demanda desses produtos. 

De acordo com Leite (2003) dentre os fatores tecnológicos é necessário 

que a tecnologia esteja disponível para o tratamento econômico dos resíduos 

no seu descarte, em sua captação, na separação e na reciclagem ou processo 

de transformação dos resíduos em matéria-prima. Os fatores logísticos dizem 

respeito à existência de condições de organização, localização e sistemas de 

transporte entre os diversos elos da cadeia de distribuição reversa: fontes 

primárias de captação, centros de consolidação e adensamento de cargas dos 

materiais de pós-consumo, processadores intermediários, centros de 

processamento de reciclagem e usuários finais desses materiais reciclados. 

Novamente de acordo com Leite (2003) os fatores ambientais são 

aqueles que são motivados pela sensibilidade ecológica de qualquer agente do 

governo, da sociedade ou da iniciativa privada. Iniciativas do próprio governo, 

pressões sociais induzindo o governo às ações de intervenção, a 

implementação de seletividade ecológica da sociedade no consumo de bens e 
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preocupação e responsabilidade ambiental das empresas poderão modificar as 

condições do canal reverso.  

Ainda segundo Leite (2003) os fatores legislativos são fatores 

modificadores por intervenção governamental, visando à regulamentação, à 

promoção, educação e ao incentivo à melhoria do retorno dos produtos ao ciclo 

produtivo, podem ser motivados como uma alternativa de redução de custos 

governamentais, para a satisfação de pressões de grupos sociais ou políticos. 

 

2.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O conhecimento dos conceitos acerca dos resíduos sólidos é 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

De acordo com a NBR-10004 (2004), resíduos sólidos são elementos 

nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

A classificação desses resíduos é determinada pela identificação da atividade 

ou do processo que lhes deu origem, dos seus constituintes e características 

além da comparação dessas características com listagens de resíduos e 

substâncias cujos impactos ao meio ambiente são conhecidos. 

 

Segundo a NBR 10004 (2004) os resíduos sólidos podem ser 

classificados da seguinte forma: 

- Resíduos perigosos, classe I; 

- Resíduos não perigosos classe II A (inertes) e classe II B (não inertes). 

 

Segundo a NBR 10004 (2004) os resíduos perigosos são aqueles que 

apresentam periculosidade para a saúde pública provocando doenças e 

mortalidade, além dos riscos ao meio ambiente quando o mesmo for 

gerenciado de forma inadequada. Também são classificados como perigosos 

os que apresentem características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxidade e patogenicidade. 

De acordo com NBR 10004 (2004) os resíduos não perigosos e não 

inertes são aqueles que podem ter propriedades de biodegradabilidade, 
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combustibilidade ou solubilidade em água. Já os inertes são aqueles que não 

tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade da água excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor.  

De acordo com o CONDEMA (2012) os resíduos sólidos também são 

classificados pela sua derivação como: domiciliar; saúde; comercial; público; 

construção; feiras e mercados; transporte, comunicação e iluminação; 

industriais; rurais. Os resíduos sólidos derivados dessas atividades (exceto o 

de saúde) podem ser classificados como: orgânicos ou úmidos; inorgânicos ou 

secos; eletroeletrônicos; resíduos especiais; resíduos volumosos. 

Ainda segundo o CONDEMA (2012) os resíduos de saúde podem ser 

classificados como: líquidos e pastosos (biológicos químicos e radioativos); 

sólidos (cortantes/ perfurantes e não cortantes/ não perfurantes). 

 

2.2.1 Resíduos eletrônicos 

 

Os equipamentos eletrônicos podem ser de pequeno, médio e grande 

porte e incluem todos os dispositivos de som/vídeo, informática, telefonia, os 

equipamentos da linha branca como secadoras de roupas, geladeiras, 

lavadoras e fogões, pequenos eletrodomésticos como ferros de passar, 

secadores de cabelo, ventiladores, exaustores e outros equipamentos dotados, 

em geral, de controle eletrônico ou acionamento elétrico. Também são 

incluídas as pilhas e baterias que são de várias dimensões, desde os 

dispositivos pequenos até as baterias automotivas. 

Segundo o PNUMA (2013), a geração de resíduos sólidos urbanos 

cresce cada vez mais e os eletrônicos são os que mais crescem em todo o 

mundo. Na Europa ele já representa 4% do lixo municipal. Este cenário é 

semelhante e o crescimento da produção de lixo eletrônico é constante em 

todo o mundo. Dentre os componentes dos eletrônicos estão muitos metais 

nobres, como ouro, prata, cobre, titânio, ferro, alumínio. E também estão 

muitos elementos tóxicos como o mercúrio, arsênio, e chumbo. Os elementos 

constituintes de placas eletrônicas estão ilustrados abaixo na figura 02. 
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Figura 02: Representação na tabela periódica dos elementos constituintes das placas 

eletrônicas. Fonte: UNEP 2013 

Legenda: 

 Elementos constituintes da Solda 

 Elementos presentes nos dielétricos 

 Elementos presentes nos retardadores de chama 

 Elementos presentes nos contatos das placas 

 Elementos utilizados no isolamento e chapa 

 Elementos constituintes da base dos semicondutores 

 

Segundo UNEP 2013 os elementos tóxicos contidos nos componentes 

dos eletrônicos não coloca em risco o ser humano na fase de utilização do 

produto. Porém na fase de desmonte, separação, reciclagem e aterramento 

estes elementos podem trazer sérios riscos a saúde do homem, de pequenos 

enjoos a câncer e pode levar até o indivíduo a morte. Abaixo segue a descrição 

de algumas substâncias tóxicas ao corpo humano. 

Segundo USA a (2013) os bifenilos policlorados foram proibidos na 

década de 70 devido a sua característica altamente tóxica. Mas eles continuam 

a ser utilizados em alguns condensadores, pois não existem elementos 

substitutos com a mesma eficiência. Esta substância é composta da mistura de 

mais de duzentos elementos policlorados artificiais, sendo a sua principal 

função a de isoladores e de retardadores de chama. A exposição pode 

ocasionar lesões leves como irritações cutâneas que poderão inclusive 

provocar acne e lesões graves no fígado, dependendo do tipo e tempo de 

exposição ao elemento.  

Segundo USA a (2013) o chumbo é o quinto metal mais utilizado na 

indústria dos eletrônicos. A maior quantidade deste metal encontra-se nas 
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soldaduras efetuadas em placas eletrônicas. No entanto as ligas de chumbo 

estão sendo substituídas por outras mais ecológicas, com base na liga de 

soldadura SAC 305 (96,5% de estanho, 3% de prata e 0,5% de cobre). No caso 

de placas mais atuais, ainda poderão existir algumas quantidades de chumbo 

devido ao seu uso em componentes eletrônicos. A exposição leve ao chumbo 

pode provocar vômitos e convulsões. Já no caso de exposição prolongada, 

normalmente verificada nas indústrias, o chumbo pode atacar o funcionamento 

dos rins e no caso das crianças pode impedir o normal funcionamento do seu 

sistema nervoso.  

Segundo USA a (2013) o cobre é um metal de cor avermelhado que 

existe no meio ambiente. Trata-se de um elemento essencial para todos os 

organismos vivos conhecidos, incluindo os humanos. No entanto a exposição a 

altas concentrações pode ter um efeito tóxico. Apesar do cobre se apresentar 

como um elemento vital para a vida humana, quando existe exposição a 

concentrações muito elevadas, por muito tempo pode chegar-se a situações de 

irritação das vias aéreas, dos olhos e dor de cabeça.  

Segundo USA a (2013) a prata é um metal brilhante, de cor 

esbranquiçada, dúctil e maleável, que perde o brilho quando exposto a 

substância ozônio. É um bom condutor de eletricidade e um elemento estável 

quando exposto ao ar e à água. A exposição a prata pode levar desde 

irritações cutâneas nas baixas quantidades a dificuldades respiratórias e dores 

no estômago nas quantidades maiores e tempos de exposição elevados. De 

acordo com USA a (2013) A Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) nos Estados Unidos da América a concentração de prata no ar é 

limitada a 0,01 miligramas por metro cúbico, para um período de oito horas 

diárias de trabalho.  

Segundo USA a (2013) o zinco é um dos elementos mais comuns na 

terra, encontra-se tanto no ar como na água e solo. Os seres humanos 

necessitam de pequenas quantidades de zinco que são satisfeitas com a 

alimentação. A inalação de grandes quantidades de zinco provoca a doença 

conhecida com a febre do fumo que ataca os pulmões sendo geralmente 

reversível. O consumo excessivo de zinco pode ocasionar desde náuseas até 

anemias e o falecimento do pâncreas.   
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Segundo USA a (2013) o mercúrio é um metal com características 

diferenciadas. Ele é o único metal que é líquido a temperatura ambiente. Este 

metal líquido prateado é muito denso, e ainda possui uma tensão superficial 

alta o bastante para fazer com que o mesmo seja capaz de formar pequenas 

esferas perfeitas nas rochas e minerais onde é encontrado. Uma vez absorvido 

pelo corpo humano, o mercúrio é transportado pelo sangue, sendo oxidado e 

formando compostos solúveis, os quais se combinam com as proteínas sais e 

álcalis dos tecidos.  O mercúrio pode ocasionar intoxicações agudas e 

crônicas, ocorrendo náuseas, sangramentos, problemas renal, diarreias entre 

outros efeitos.  

Segundo USA a (2013) o arsênio é um metal pesado considerado 

altamente tóxico. Esse elemento pode ser liberado na natureza através do 

contato da água de rios com rochas que apresentam elevada concentração 

desse metal, está presente também em meteoritos. O arsênio em exposição 

leve poderá ocasionar o aparecimento de feridas na pele, com alta exposição 

poderá provocar danos a órgãos vitais e câncer de pele, no caso da ingestão 

poderá provocar a morte do indivíduo.  

 

2.3 PROCESSOS DE RECICLAGEM DE ELETRÔNICOS 

 

Existem diversas metodologias e técnicas para se reciclar e recuperar 

resíduos eletrônicos, dentre elas podemos destacar as tecnologias que 

empregam processos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, eletrometalúrgicos e 

biometalúrgicos.  

 

2.3.1 Pirometalurgia 

 

Os processos pirometalúrgicos podem incluir pirólise, fusão, incineração 

e sinterização. Este processo é essencialmente um mecanismo de 

concentração de metais em uma fase metálica e a rejeição da maioria dos 

materiais não metálicos. A queima ou incineração é a forma mais comum de 

eliminar os materiais poliméricos e materiais não metálicos presentes nos 

concentrados de metais. A fusão de um concentrado de metal bruto pode 



29 
 

 

produzir ligas metálicas diversas podendo ser refinadas por processos 

eletrometalúrgicos ou pirometalúrgicos.  

Jie et al. (2008) estudaram os processos de pirólise como uma 

alternativa de reciclagem de placas de circuito impresso. Este processo de 

pirólise decompõe a parte orgânica em piro-óleos e piro-gases. 

Rao (2006) cita que a recuperação dos metais a partir de placas 

eletrônicas através do processamento pirometalúrgico envolve a redução direta 

dos óxidos metálicos a temperaturas acima de 1000ºC usando o carbono como 

agente de redução e oxidação térmica das impurezas voláteis juntamente com 

os compostos orgânicos, formando como subprodutos a escória de óxidos, 

material particulado que fica retido no filtro e os gases voláteis que deverão 

receber tratamento posterior, pois estes gases são altamente tóxicos ao meio 

ambiente. 

Hall e Williams (2007) estudaram a recuperação de metais de sucatas 

de placas eletrônicas através da pirólise obtendo no final cinza consistindo 

principalmente de cobre, cálcio, ferro, níquel, zinco e alumínio.  

As técnicas pirometalúrgicas para a recuperação de metais de placas 

eletrônicas em operação no mundo são: O processo da Noranda no Canadá, o 

processo Boliden na Suécia e a técnica da Umicore na Bélgica. 

Seebacher (2004) investigou meios de otimização do processamento 

pirometalúrgico de materiais secundários, como por exemplo, através da 

metalurgia secundária do cobre, do conteúdo metálico de sucatas eletrônicas 

pré-processadas através de processamento mecânico, no qual materiais não 

metálicos foram subtraídos.  

Vantagens dos processos pirometalúrgicos: 

-Aceita qualquer tipo de sucata eletrônica; 

-Não requer um pré- tratamento; 

-Tem poucas etapas. 

 

Desvantagens dos processos pirometalúrgicos: 

-Polímeros e outros materiais isolantes são uma fonte de poluição do ar através 

da formação de dioxinas e furanos; 

-Os metais podem ser perdidos através da volatilização de seus cloretos; 
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-Componentes cerâmicos e vidros das sucatas aumentam a quantidade de 

escória no forno, aumentando as perdas de metais nobres e de metais base;  

-A recuperação de outros metais é baixa (ex. Sn e Pb) ou praticamente 

impossível (ex. Al e Zn). 

 

 

2.3.2 Hidrometalurgia 

 

O processamento hidrometalúrgico consiste de uma série de ataques de 

soluções ácidas ou cáusticas para dissolução do material sólido. Estas 

soluções são então submetidas a processos de separação como precipitação, 

extração, cementação, filtração, trocas iônicas e destilação para separar e 

concentrar os metais escolhidos. 

De acordo Kelsall (2002) a reciclagem de metais a partir de circuitos 

integrados através de dissolução com ácido clorídrico e eletrodeposição. No 

trabalho de Lee et. Al (2003) foi pesquisada a recuperação de metais e 

soluções usadas. O ácido nítrico foi extraído por TBP, o cobre metálico foi 

obtido pelo processamento da eletro-obtenção, para o estanho foi realizada a 

precipitação pelo ajuste do pH da solução com hidróxido de chumbo, e para o 

chumbo metálico foi obtido pelo processos de cementação com ferro em pó.  

Frias et al (2004) também estudou mecanismos de regenerar as 

soluções usadas na fabricação de placas de placas eletrônicas e 

posteriormente a recuperação dos metais. A regeneração foi baseada em 

técnicas eletrometalúrgicas, enquanto a recuperação do cobre foi feita através 

de técnicas hidrometalúrgicas. 

Moraes (2011) estudou a recuperação de metais de placas eletrônicas 

através do processo hidrometalúrgico em duas etapas, obtendo recuperação 

de 99% de Fe, Zn, e Ni com lixiviação em ácido sulfúrico em meio oxidante, 

ambos em pH 0,5 e à 75ºC. 

Martins (2007) em suas pesquisas trabalhou com a recuperação de 

estanho e cobre através de lixiviação ácida com ácido sulfúrico, obtendo 

recuperação de 98% de SN e 93% de Cu. 

La Marca (2002) também estudou a reciclagem de metais preciosos em 

placas eletrônicas com a utilização da tiuréia, água régia, a solução HCl-NaCl e 
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soluções de cianeto, a fim de recuperar a prata, o ouro e o paládio. Eles 

concluíram que a solução de HCl-NaCl foi ineficiente na recuperação do 

paládio, pois recuperou apenas 11%. 

Kinoshita (2003) trabalhou com o objetivo de utilizar processos 

hidrometalúrgicos para reciclar metais de placas eletrônicas ainda não 

montadas, ou seja, rebarbas ou refugos do processo industrial, obtendo uma 

solução rica em níquel, com pequenas quantidades de cobre praticamente sem 

impurezas.  

Vantagens do processo hidrometalúrgico: 

-Melhor proteção ambiental com relação a riscos de poluição atmosférica;  

-Separação mais fácil dos principais componentes da sucata;  

-Redução dos custos de processo (ex. baixo consumo de energia e reciclagem 

dos reagentes químicos); 

-Sem necessidade de utilização de energia. 

  

As desvantagens do processo hidrometalúrgico: 

-Dificuldade em aceitar sucatas eletrônicas mais complexas;  

-Necessidade de processar mecanicamente as sucatas para reduzir o volume; 

-O ataque químico só é efetivo se o metal estiver exposto; 

-Grande volume de soluções; 

-Efluentes contendo metais base que são corrosivos tóxicos ou ambos; 

-Geração de resíduos sólidos; 

-Tempo longo necessário no processamento. 

 

2.3.3 Biotecnologia 

 

Moraes (2011) cita que o processo biometalúrgico, caracteriza-se pela 

solubilização de metais através da ação de microrganismos. O uso de 

microrganismos como bactérias em reciclagem de sucatas eletrônicas está 

citado em alguns estudos mais especificamente na reciclagem de ouro e na 

digestão de outros metais presentes em placas eletrônicas. 

Yamane (2012) cita em sua tese que diversos tipos de microrganismos e 

técnicas de biolixiviação podem ser utilizados para a recuperação e reciclagem 

de placas eletrônicas, a utilização de bactérias e fungos foram utilizados para 
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lixiviar e recuperar 95% do ouro de placas eletrônicas, 89% de cobre, 79% de 

alumínio, 83% de zinco, e 74% de níquel.  

A utilização de microrganismos para promover a solubilização de metais 

apresenta-se como uma alternativa na recuperação de metais de interesse 

econômico. No estudo de (Brandl 2008), processos biotecnológicos foram 

aplicados para recuperação de metais de sucatas eletrônicas. Bactérias 

(Thiobacillus thiooxidans, ferroxidans) e fungos (Aspergillus niger, Penicillium 

simplicissimum) crescem na presença de sucata eletrônica. Ambos os fungos 

foram capazes de mobilizar 65% de cobre e estanho e mais de 95% de 

alumínio, níquel, chumbo e zinco.  

Vantagens do processo biotecnológico: 

-Os procedimentos biotecnológicos são simples; 

-Estes processos tem um custo baixo;  

-Procedimentos de fácil operação.  

 

Desvantagens dos processos biotecnológicos: 

-Os processos demoram muito, pois são longos períodos de “ataque”; 

-São necessários que os metais estejam expostos, como uma camada 

superficial. 

 

2.3.4  Eletrometalurgia 

 

 

Segundo Yamane (2012) e Moraes (2011) eletrometalurgia é o processo 

de refino de metais através da eletrólise. O princípio envolve as reações de 

oxirredução, não espontâneas, em que o metal presente em um material se 

dissolve sob a forma de íons metálicos e é eletro depositado no cátodo na 

forma pura.  

Veit (2005) citou em sua tese de doutorado que a maior parte dos 

processos eletrometalúrgicos ligados com a reciclagem de placas eletrônicas 

são procedimentos de refinamento para recuperar no fim o metal puro. 

Procedimentos eletrometalúrgicos são normalmente executados em eletrólitos 

de sais fundidos ou aquosos.  
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Há diversos estudos baseados em técnicas eletro-metalúrgicas com o 

objetivo de reciclar metais de diversos tipos de resíduos. Veit (2005) pesquisou 

sobre a recuperação de metais de soluções utilizadas na produção de placas 

eletrônicas, em específico o cobre, o chumbo e o estanho. Nesta pesquisa três 

procedimentos de reciclagem foram aplicados: a reciclagem eletroquímica de 

todos os metais, a combinação de deposição eletroquímica de cobre e a 

precipitação de estanho e chumbo seguidas de um passo pirometalúrgico. 

Ubaldini (2003) pesquisou a reciclagem de metais de resíduos 

eletrônicos e galvânicos. Caracterizou o resíduo através de análise química, 

MEV, difração de raios-X. Depois de um procedimento de lixiviação interligada 

à eletro-obtenção foi proposto para recuperar seletivamente metais como cobre 

e níquel. Ao final do processo foi recuperado no cátodo algo em torno de 94-

99% do conteúdo inicial de cobre e níquel. Experimentou também o eletro-

refino para realizar uma recuperação seletiva de cobre e níquel provenientes 

de soluções de indústrias de produtos eletrônicos e galvânicos. 

Caso estes metais forem concentrados através do processo de hidro 

metalurgia como, por exemplo, a dissolução seletiva, troca iônica ou extração 

por solvente eles podem ser eletro depositados diretamente das soluções 

aquosas sobre o cátodo. Pra exemplificar o processo que utiliza a solução de 

sulfato contendo cobre e níquel pode-se eletro depositar o metal cobre, 

deixando o níquel em solução.  

Segundo Gerbase e Oliveira (2012) praticamente, todo o cobre obtido a 

partir do minério de cobre é refinado eletroliticamente. Dois processos 

eletrometalúrgicos podem ser seguidos, o eletro-refino e a eletro-obtenção. O 

processo de eletro-obtenção é procedimento onde íons metálicos são 

dissolvidos em uma solução e são convertidos em sólidos cristalinos. Na 

dissolução de um sal metálico o sal é dissociado em um cátion e um ânion. 

Assim o potencial aplicado entre dois eletrodos imersos nesta solução, o cátion 

migra em direção ao cátodo e o ânion migra em direção ao ânodo. Quando tem 

a oportunidade, ele se combina com um íon carregado positivamente assim 

formando um átomo metálico sem carga. No processo de eletro-obtenção de 

Cu a célula eletrolítica usada consiste de um ânodo inerte e um cátodo, 

colocado em uma solução aquosa contendo o metal de interesse. O cátodo 
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pode ser um fino pedaço do metal puro ou uma fina chapa de aço inoxidável ou 

alumínio.  

Não somente o cobre, mas o cobalto, níquel, estanho, zinco, ouro e prata 

também podem ser recuperados com a Eletrometalurgia. De acordo com 

Biswas et al (2002) no processo de eletro-obtenção do cobre utiliza-se como 

anodo inerte uma liga de Pb-Sn-Ca e o eletrólito é uma solução aquosa 

contendo o íon metálico. Os produtos obtidos são cobre puro no cátodo e gás 

oxigênio no ânodo. 

Na técnica de eletro-refino a célula eletrolítica utilizada consiste de um 

ânodo fundido do metal a ser refinado, contendo um cátodo além das 

impurezas, que são disponibilizados em um eletrólito com o metal em solução.  

Na etapa de eletro-refino outros metais contidos no ânodo são separados, 

metais solúveis são dissolvidos no eletrólito e metais insolúveis como os metais 

preciosos Selênio e Telúrio formam um lodo que precipita no recipiente. Amer 

(2003) pesquisou técnicas hidro metalúrgicas e piro metalúrgicas para tratar o 

lodo anódico gerado no processo de eletro refino do Cu. Gerbase e Oliveira 

(2012) cita em seu trabalho que numa planta de eletro refino de cobre é 

possível obter cobre com 99,98% de pureza 

Cifuentes (2002) pesquisou as técnicas de eletrodiálise para as soluções 

aquosas contendo sulfato de cobre, ácido sulfúrico, impurezas de arsênio e 

antimônio comumente dos eletrólitos usados no eletro-refino do cobre. O Cu, 

Au, Ag, Pb e Sn são refinados desta maneira.  

Vantagens dos processos eletro metalúrgicos: 

-Recuperação de 99 % do metal; 

-Redução de custos no consumo de produtos químicos; 

-Poucas etapas; 

-É aplicável em todos os tipos de sucatas contendo uma camada superficial de 

metais preciosos sobre um substrato de metal base; 

-O concentrado de metais preciosos a partir da eletrólise representa 95-97% do 

metal encontrado na sucata; 

-A quantidade de metais preciosos no lodo anódico depois de fundição e de 

eletrólise como refinação é muito baixo; 

-Todos os metais preciosos podem ser dissolvidos simultaneamente ou 

seletivamente, e o substrato a base de cobre permanece inalterado; 



35 
 

 

-O eletrólito pode ser reciclado. 

 

Desvantagens dos processos eletro metalúrgicos: 

-A sucata tem de ser pré-classificada, pois não é qualquer tipo que pode ser 

processado; 

-Ineficiência para tratar soluções com baixa concentração de metais; 

-Geração de gases que evoluem do ânodo e podem formar uma mistura de 

ácidos. 

 

2.3.5 Processos mecânicos 

 

Segundo Veit (2005) os processos mecânicos de segregação e 

reciclagem de materiais têm sido usados como parte de etapas de tratamento e 

beneficiamento de minérios na indústria metalúrgica primária. A técnica de 

processamento mecânico de sucatas é visto, normalmente, como um pré-

tratamento para o reaproveitamento dos materiais e associa diferentes estágios 

de separação de compostos e elementos dos resíduos. Hoje existem vários 

estudos para as técnicas do processamento mecânico de placas eletrônicas, 

onde existe uma grande mistura de materiais. Os processos mecânicos são 

divididos em cominuição, classificação e separação. 

 

2.3.5.1 Cominuição 

 

Moraes (2011) cita que a cominuição ou moagem nada mais é do que a 

ação de uma força bruta sob o material fragmentando-o pelo movimento de 

bolas, martelos ou facas dentro de um compartimento fechado. A técnica 

utilizada pode ser por pressão, impacto, abrasão ou corte. Existem dois tipos 

de moinhos que são utilizados no processamento de resíduos sólidos: moinhos 

verticais e horizontais.  

No procedimento de moinhos verticais, o resíduo entra na parte superior 

do equipamento e deve ser quebrado de modo a passar o mais rápido possível 

pelos martelos ou facas em movimento, esvaziando os espaços entre as 

paredes da máquina e os martelos ou facas. O controle do tamanho da 

partícula é ajustado pela distância entre os martelos ou facas e as paredes.  



36 
 

 

No processo de moinhos horizontais os martelos se movimentam acima de 

uma grade que pode ser ajustada dependendo do tamanho do produto que se 

quer. 

 

2.3.5.2 Classificação granulométrica 

 

Nesta etapa o material depois de passar pela cominuição geralmente 

deve ser classificado. Este procedimento é realizado através de peneiras que 

são superfícies perfuradas ou vazadas sobre a qual se da o movimento das 

partículas. As partículas menores que as perfurações tendem a passar através 

dessas perfurações, enquanto as partículas maiores permanecem acima da 

superfície vazada. Essa técnica separa o material somente pelo tamanho das 

partículas e não identifica o material por qualquer outra propriedade. Assim, 

peneiras são frequentemente usadas em recuperação de materiais. Algumas 

vezes após essa etapa já é possível obter partes enriquecidas de determinados 

materiais, os quais podem ser separados do processo principal.  

 

2.3.5.3 Separação gravimétrica 

 

De acordo com Moraes (2011) a separação gravimétrica é uma técnica 

de separação e concentração de materiais que é baseado na diferença de 

densidade que existe entre os diversos tipos de elementos. Todos os 

processos de separação e concentração gravimétrica foram baseados na 

separação de minérios e na limpeza de carvões, porém atualmente essas 

técnicas estão sendo adaptadas para outros processos, até para a limpeza de 

águas usadas nos processos minerais. 

Veit (2005) aplica técnicas de separação por densidade para recuperar 

materiais metálicos de lixo domiciliar urbano. Fazem parte de separação 

gravimétrica, entre outros processos, a utilização de líquidos densos e 

suspensões.  

A técnica menos complexa de separação gravimétrica envolve a 

utilização de líquidos de alta densidade relativa. Esse procedimento é utilizado 

para a separação de partículas sólidas por meio da diferença da densidade. As 

partículas são imersas em um líquido que tem um valor da densidade entre os 
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valores de densidade dos dois elementos que se pretende separar. Exemplo, a 

partícula A tem densidade 1,4 g/cm³ e a partícula B tem densidade 2,7 g/cm³, 

então é utilizado um líquido com densidade de 2 g/cm³, assim as partículas 

mais densas vão para o fundo do recipiente enquanto as partículas menos 

densas flutuam na superfície. 

Este processo utilizando líquidos densos foi experimentado por Veit 

(2005), ele utilizou tetrabrometano (TBE) com intuito de separar os metais dos 

polímeros e cerâmicos, o metal ficava no fundo do recipiente e os cerâmicos e 

polímeros flutuavam na superfície.  

A técnica mostrou-se bastante eficiente, pois foi possível separar os 

metais dos polímeros e cerâmicos. A desvantagem da técnica é a toxicidade 

dos líquidos orgânicos empregados e também o custo destes líquidos, sendo 

viável apenas para testes em laboratório. 

Segundo Moraes (2011) existe o método de suspensões que é uma 

técnica baseada na diferença de densidades entre dois elementos que se 

deseja a separação. São colocados em um líquido ou polpa com densidade 

intermediária, sendo que um destes produtos afunda e o outro flutua. Esse 

processo já é largamente utilizado no tratamento de carvão, para remover as 

elevadas frações de cinza, no processo de metais base, pedras preciosas e 

minério de ferro. O procedimento consiste na formação de uma polpa, que é a 

mistura de água e partículas de um sólido, com densidade intermediária entre 

os elementos que se deseja separar.  

 

 

 

2.3.5.4. Separação magnética  

 

Segundo Veit (2005) todos os elementos da tabela periódica são 

afetados de alguma maneira pela presença de um campo magnético. Os 

materiais tratados em processos de seleção de partículas magnéticas, que se 

baseiam no movimento diferencial de materiais em campo magnético, podem 

ser divididos em duas grandes categorias: 

-Materiais diamagnéticos, que são repelidos por um campo magnético e que se 

move para posições de mais baixa intensidade de campo; 
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-Materiais paramagnéticos, que são atraídos por um campo magnético e que 

se move para posições de mais alta intensidade de campo. 

Mesina (2002) experimentou técnicas novas para a classificação dos 

metais baseados em sensores e sistemas automatizados. Nesse experimento 

eles utilizaram um sensor eletromagnético para a identificação e separação de 

sucatas metálicas em diferentes grupos. 

Procedimentos de separação magnética podem ser divididos em alta e 

baixa intensidade de processo. As baixas intensidades de campo podem ser 

usadas para selecionar materiais que tenham alta mobilidade magnética em 

outro material que tenha baixa suscetibilidade como, por exemplo, o Fe3O4 de 

SiO2.  

Franzreb e Habich (2002) criaram uma máquina de separação 

magnética com alto gradiente para a remoção de partículas finas ferrosas em 

fluxos superiores a 100m³/hora, que são comumente encontrados nas águas 

de processo provenientes da manufatura de aço. A técnica de separação 

magnética foi também utilizada como uma das etapas no estudo de 

caracterização e reciclagem de baterias usadas. 

 

2.3.5.5. Separação a base de propriedades elétricas 

 

Moraes (2011) cita que na separação a base de propriedades elétricas 

pode ser feita seleção de partículas sólidas de uma mistura através da 

utilização das forças que atuam nas partículas carregadas ou polarizadas em 

um campo elétrico. Cada elemento tem sua característica elétrica, essa 

característica resulta em movimentos distintos das partículas no campo e sua 

seleção dentro de diferentes processos em um fluxo. Existem três maneiras 

importantes no qual as partículas adquirirem uma carga superficial: 

bombardeamento de íons, indução e contato. Quando dois materiais diferentes 

em contato um com o outro, uma troca de carga acontece, isso se dá 

provavelmente pela transferência de elétrons. Muitos contatos repetidos de 

partículas que são pouco condutoras elétricas resultam no desenvolvimento de 

uma carga “estática”.  

O processo de indução de condutividade é desenvolvido através de uma 

partícula sólida que é colocada em um grande rotor na presença de um campo 
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elétrico, esta partícula desenvolve uma carga superficial por indução. Essas 

partículas condutoras assumirão o grande potencial do rotor que é oposto ao 

do eletrodo sem descarga. As forças eletrostáticas nas partículas condutoras 

irão atraí-los em direção ao eletrodo. As partículas que são incapazes de 

adquirir carga do rotor permanecem polarizadas e são atraídas pelo rotor ou 

passam através do campo relativamente intactas. Um separador colocado 

entre os processos irá separar as partículas condutoras e não condutoras.  

No processo de bombardeamento por íons utilizando um eletrodo com 

descarga acontece uma transferência de carga entre o rotor e o eletrodo. Com 

a aplicação de uma diferença de voltagem muito alta entre o eletrodo e o rotor, 

átomos carregados podem ser gerados. As partículas movimentam-se então 

através desse fluxo de íons que se movem entre os eletrodos, e as cargas são 

bombardeadas na superfície dessas partículas. As forças de atração entre as 

partículas carregadas e o rotor resultam que essas partículas permaneçam 

como o rotor. A diferença do caminho realizado pelas partículas torna a 

separação viável. Inserindo uma partícula condutora para dentro de um campo 

magnético flutuante é gerada na partícula uma contra corrente. A força que 

atua nesta contra corrente pela variação do campo magnético é utilizada para a 

separação das partículas. As partículas condutoras são mudadas de direção 

enquanto as partículas não condutoras não são desviadas, ocorrendo a 

separação. A propriedade de condutividade elétrica de um elemento está ligada 

diretamente ao tipo e forças de ligação entre os átomos do cristalino.  Deve-se 

tomar cuidado para distinguir entre materiais metálicos e materiais contendo 

metais em sua composição, pois são casos totalmente distintos.  

Veit (2005) em sua pesquisa relata a separação de não ferrosos 

provenientes dos resíduos de um incinerador. O procedimento foi de utilizar a 

cinza de fundo resultante da incineração e aplicar alguns procedimentos para a 

recuperação desses materiais, entre eles os metais não ferrosos, que foram 

separados utilizando-se das suas propriedades elétricas.  

Dodbiba et al.(2004) aplicaram um conjunto de vários procedimentos 

mecânicos de separação, como a separação a base de propriedades elétricas 

na reciclagem de resíduos eletrônicos, principalmente fios e cabos. 

 

2.4 LEGISLAÇÃO 
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No ano de 2001 com a aprovação do Estatuto das Cidades foram 

iniciados novos marcos regulatórios da gestão pública urbana, as principais 

foram as leis de saneamento básico e a de resíduos sólidos. Este estatuto 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu as 

condições para uma reforma urbana em todo território nacional. Com isso todos 

os principais municípios do País foram obrigados a formular o seu Plano Diretor 

visando a promoção do direito à cidade sob os aspectos sociais, ambientais, 

econômicos, sanitários, entre outros. Hoje, o Brasil conta com leis específicas 

que estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, por meio da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e para o 

saneamento público nas cidades por meio do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007). Os estados e municípios terão que elaborar seus 

Planos Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico 

para terem acesso aos recursos nacionais, que são destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos de 

acordo com o quadro 01. 

 

Quadro 01: Divisão do planejamento público em relação aos resíduos sólidos. 

PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

Planos de Micro 

regionais e de 

Metrópole 

Planos Municipais Planos Intermunicipais 

Fonte: PNRS 2010. 

As leis na esfera nacional destacam-se o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305 de 2010) e a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 

11.445 de 2007). 

 

2.4.1 Política nacional de saneamento básico 

 

A Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº11. 445/2007) aborda o 

conjunto de serviços de abastecimento público de água potável; coleta, 

tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e 
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manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos sólidos. A Lei institui como diretrizes para a prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 

-o planejamento, a regulação e fiscalização; 

-a prestação de serviços com regras; 

-a exigência de contratos precedidos de estudo de viabilidade técnica e 

financeira; 

-definição de regulamento por lei, definição de entidade de regulação, e 

controle social assegurado.  

Tem como princípios a universalidade e integralidade na prestação dos 

serviços além da interação com outras áreas como recursos hídricos, saúde, 

meio ambiente e desenvolvimento urbano. 

 

2.4.2 Plano nacional de resíduos sólidos  

 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos definem princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, indicando as 

responsabilidades dos geradores, do poder público e dos consumidores. Os 

princípios definidos são o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da 

eficiência ecológica, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor 

social, do direito à informação e ao controle social, entre outros.  

De acordo com o Art. 30. a responsabilidade compartilhada faz dos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, e de manejo de resíduos 

sólidos, responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Todos agentes têm suas 

responsabilidades, o poder público deve apresentar planos para o manejo 

correto dos materiais, para as empresas a responsabilidade é do recolhimento 

dos produtos no fim do ciclo de vida pós-consumo, para os consumidores cabe 

participação nos programas de coleta seletiva e a conscientização para a 

redução do consumo excessivo e como consequência a geração excessiva de 

resíduos. 

Segundo o Art. 33 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos aqueles 

agentes corresponsáveis são obrigados a estruturar e programar sistemas de 
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logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 

de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

de: 

I - agrotóxicos; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

A logística reversa é disposta no PNRS como um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, 

procedimentos e meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros ciclos 

produtivos.  

 

No artigo 15 da sessão II da PNRS dispõe que é muito relevante o apoio 

à inclusão produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

priorizando a participação de cooperativas ou de outras formas de associação 

destes trabalhadores. A PNRS definiu por meio do Decreto 7.404, que os 

sistemas de coleta seletiva e de logística reversa, deverão priorizar a 

participação dos catadores de materiais recicláveis, e que os planos municipais 

deverão definir programas e ações para sua inclusão nos processos. Com a 

observação de dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou 

associações de catadores, para o estímulo ao fortalecimento institucional de 

cooperativas e à pesquisa voltada para sua integração nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e 

a melhoria das suas condições de trabalho.  

 

2.5 MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A simulação computacional segundo Jonassen (2007) é uma 

metodologia de pesquisa operacional que envolve a modelagem de um 
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programa computacional para representar algum cenário associado a certo 

problema, teórico, aplicado, ou do mundo real, de tal forma que os 

experimentos no modelo são como a previsão do comportamento ou evolução 

do problema, ou do que acontecerá na realidade. Assim, a simulação permitirá 

que se verifique o funcionamento de um sistema em um ambiente virtual, 

gerando modelos em que o comportamento é como o real, ou fornece uma 

solução com um mínimo de erro esperado, considerando a variabilidade do 

sistema e demonstrando o que, com alto grau de significância e veracidade, 

acontecerá de forma dinâmica. 

 

2.5.1 Aplicação da modelagem e simulação computacional 

 

O uso da metodologia da modelagem e simulação computacional, 

durante muito tempo, foi restrito devido a necessidades de grandes recursos 

computacionais e ao grande esforço de programação requerido. Porém, hoje 

em dia, os softwares de simulação rodam em microcomputadores e os 

programas vêm evoluindo se tornando cada vez mais práticos e fáceis de usar. 

Segundo Jonassen (2007), a simulação computacional figura entre as 

três ferramentas mais utilizadas pelos pesquisadores em ciências básicas, 

tecnológicas ou administrativas.  

 

A modelagem e simulação computacional pode ser utilizada para a 

otimização de sistemas produtivos, logística de distribuição, layout, transportes 

e cadeia de suprimentos, setor de serviços como bancos financeiros, hospitais 

e outros tipos de serviços como o da empresa Correios. Sakuraba e Myiake 

(2009) aplicaram as técnicas e métodos de modelagem nas operações de 

serviços utilizando softwares de simulação computacional. 

 

 

2.5.2 Vantagens e desvantagens da modelagem simulação 

computacional 

 

Bateman e Bowden (2002) apresentam as seguintes vantagens para a 

utilização da modelagem e simulação computacional em estudo de sistemas: 
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-Sistemas complexos que contenham elementos estocásticos que não 

conseguem ser tratados adequadamente por técnicas analíticas podem ser 

modelados e simulados no computador; 

-Uma forma de controle mais adequada sobre as condições experimentais do 

que seria possível na experimentação no sistema real; 

-Interações com diversos cenários e experimentação; 

-Permite replicação precisa dos experimentos, podendo-se testar cenários para 

o sistema; 

-Permite simular longos períodos em um tempo reduzido; 

-A maioria das vezes é mais barato do que o sistema real. 

 

Como desvantagens para a utilização de simulação computacional em 

estudo de sistemas Bateman e Bowden (2002) apresentam: 

 

-A simulação é dependente da validação do modelo desenvolvido. Caso o 

modelo criado não represente o sistema ou se os dados de entrada não são 

confiáveis, de nada adianta fazer um estudo detalhado dos dados de saída e 

encontrar uma solução para o problema; 

-A técnica da simulação só testa as alternativas dadas pelo usuário; 

-Um estudo de simulação pode ser longo e consumir recursos elevados, sendo 

contudo economicamente mais eficiente que o tratamento experimental de 

soluções para o problema em foco. 

 

2.5.3 Classificação dos modelos de simulação 

 

Os modelos de simulação computacional são classificados de acordo 

com uma série de critérios segundo Law e Kelton (1991), Bateman e Bowden 

(2002), Chwif e Medina (2006) segue uma breve descrição das características 

de cada uma delas. 

 

2.5.3.1 Quanto à representação da realidade 
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Os modelos icônicos são modelos concebidos geralmente para fins de 

treinamento. Neste caso, aparentemente representam situações reais. Como 

exemplo têm-se os simuladores de voo. 

Os modelos simbólicos são aqueles em que as características do 

sistema real são representadas matematicamente ou simbolicamente. 

 

2.5.3.2 Quanto aos recursos computacionais 

 

Nos modelos analógicos as variáveis e os relacionamentos entre 

elementos dos sistemas são representados por entidades físicas. Como 

exemplo tem-se o túnel de vento em que o modelo é instrumentado e os dados 

são alimentados em um programa de simulação que avalia a resposta do 

modelo.  

O modelo digital é caracterizado pelo aumento considerável do 

dinamismo e precisão, como exemplo tem-se a simulação completamente 

digital do comportamento de um corpo no fluído sem a utilização de uma 

entidade física.  

O modelo híbrido onde é necessário combinar recursos, mesclando 

modelo analógico com o modelo digital. 

 

2.5.3.3. Quanto ao tratamento dos dados 

 

Nos modelos determinísticos os dados são considerados sem 

variabilidade estatística associada ao modelo.  

Nos modelos estocásticos os efeitos da aleatoriedade dos dados são 

considerados no desenvolvimento do modelo. 

 

2.5.3.4. Quanto ao comportamento em relação ao tempo 

Os modelos estáticos retornam uma resposta a um determinado 

conjunto de dados de entrada para um tempo específico não levando em 

consideração a continuidade da simulação.  

Nos modelos dinâmicos a simulação representa o desempenho do 

sistema ao longo do tempo, sendo possível acompanhar o comportamento do 

sistema em diferentes momentos. 
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2.5.3.5 Quanto às mudanças de estado 

 

Nos modelos discretos as mudanças do sistema ocorrem em intervalos 

definidos e específicos de tempo.  

Nos modelos contínuos o comportamento ininterrupto de mudanças de 

estado pode ser representado. 

 

2.5.3.6 Quanto ao interesse sobre os resultados 

 

Modelos terminantes são aqueles em que o interesse recai sobre o 

comportamento dos sistemas em um tempo ou evento específico, ou após um 

período definido inicialmente.  

Modelos não terminantes o interesse está em analisar a condição 

contínua de operação do modelo sem se ater a eventos ou momentos 

especiais.  

 

2.5.3.7 Quanto ao uso 

 

O modelo de uso unitário é concebido para representar uma situação 

específica. Após a decisão ser tomada, o modelo não tem mais utilidade.  

Nos modelos de uso continuado, a concepção está voltada para testar e 

validar hipóteses sobre o sistema e seu funcionamento continuamente, 

podendo ser utilizado enquanto o sistema real continue ser representado pelo 

modelo. 

 

2.5.4 O software ARENA 

 

De acordo com o Filho (2008) o software Arena Simulation é um 

ambiente gráfico integrado de simulação, que contém todos os recursos para 

modelagem de processos, desenho e animação, análise estatística e análise 

de resultados. A seguir é ilustrado a sua interface na figura 03. 
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Figura 03: Interface do software Arena Simulation. Fonte: Software Arena. 

 

O software Arena Simulation é tanto uma linguagem de simulação 

quanto um ambiente de experimentação e trabalho, que pode ser utilizado para 

fazer testes no modelo e analisar os resultados através de recursos de 

animação. Sua interface segue os padrões do Microsoft Office, com comandos 

e botões similares e menus que agregam funções parecidas com as 

encontradas em outros programas do Windows como o Word, Excel, 

PowerPoint. Um usuário do Word, por exemplo, ao abrir o software Arena 

saberá como salvar ou abrir um arquivo de modelo, pois os botões para isso 

são semelhantes, e os comandos "Abrir” e “Salvar” encontram-se também no 

menu “Arquivo”. A barra de menus principal do Arena segue ilustrado na figura 

04: 

 

 

Figura 04: Barra do menu principal do Arena. Fonte: Software Arena. 

 

Segundo Filho (2008) a linguagem incorporada ao software Arena é o 

SIMAN. Não é necessário escrever nenhuma linha de código no software, pois 
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todo o processo de criação do modelo de simulação é por fluxogramas, sendo 

assim gráfica e visual e de maneira integrada. 

A tecnologia diferencial do software Arena é a criação de templates, ou 

seja, uma coleção de objetos/ferramentas de modelagem, que permitem ao 

usuário, descrever o comportamento do processo em análise, através de 

respostas às perguntas pré-elaboradas, sem programação, de maneira visual e 

interativa. Pela utilização de templates (cartuchos de customização), o Arena 

pode transformar-se facilmente em um simulador específico, sendo ele 

aplicável para simulações em reengenharia, manufatura, mineração e outros.  

 

2.6 ANÁLISE HIERÁRQUICA DOS PROCESSOS 

 

De acordo com Ker e Stockdale (2007) a introdução de novas 

tecnologias de manufatura, como é o caso das alternativas de processos de 

recuperação e reciclagem de metais das sucatas eletrônicas, representa um 

impacto considerável no planejamento estratégico das grandes empresas pelo 

mundo. A inovação geralmente trás resultados distribuídos em longo prazo, 

tomando como o processo de decisões fatores chaves para o sucesso e 

competição no mercado. Sendo assim, é necessário um adequado sistema de 

suporte a decisão para facilitar a seleção e avaliação de novas tecnologias que 

melhor se ajuste as metas e objetivos empresariais.  

Segundo Ker e Stockdale (2007) e Gomes (2002) entre os métodos de 

tomada de decisão multicritérios, o método da Análise Hierárquica de 

Processos (AHP) propostos por Saaty (1991) é o mais difundido e popular 

entre os pesquisadores e foi aplicado para resolver vários problemas 

complexos de decisão. A principal vantagem da AHP é a habilidade inerente ao 

método de manipular fatores intangíveis, com variáveis qualitativas, como é o 

caso desta pesquisa. Também os cálculos matemáticos são mais simples e 

compreensíveis, fazendo dessa técnica ideal para ser empregada no processo 

análise proposto. Isso se deve, provavelmente, a duas razões, a seu 

pioneirismo onde foi desenvolvido em meados da década de setenta pelo 

estudioso americano Thomas L. Saaty quando se começava a abordar 

problemas complexos sob a visão de múltiplos critérios simultâneos. Não havia, 

na época, muitas abordagens desse tipo. A segunda razão é o seu caráter 
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simples e intuitivo. Ao conhecer as suas premissas, rapidamente o usuário 

começa a utilizá-lo, estruturando critérios, atribuindo valores e selecionando 

alternativas. 

O princípio básico da Análise Hierárquica é que um problema de tomada 

de decisão pode ser estruturado de maneira hierárquica, onde o topo da 

hierarquia contém a sua descrição geral e nos níveis mais abaixo estão os 

critérios ou atributos que são considerados para a análise. Esses critérios 

poderão ser divididos em outros critérios e assim sucessivamente. O último 

nível da estrutura hierárquica será encontrado as alternativas destacadas na 

análise hierárquica. O posicionamento das alternativas na base significa que 

eles serão analisados de forma individual, com a visão desses critérios e 

subcritérios nas ramificações mais externas da estrutura da análise. Sendo 

assim o problema decisório será subdividido em problemas menores que serão 

analisados separadamente e no final serão postos em conjunto para agregar 

ao problema principal.  O método é demonstrado esquematicamente na figura 

05. 

 

Figura 05: Modelo de estrutura hierárquica do AHP segundo Saaty 1991. 

 

Terminando a definição dos critérios que serão utilizados, o problema 

pode ser analisado em partes menores, sendo os efeitos dos critérios 

percebidos de diversas formas. Como exemplo podemos entregar os aspectos 

específicos para especialistas da área em estudo, que irão avaliar sua área 

com mais propriedade. Em um cenário hipotético, um problema de tomada de 

decisão na seleção de projetos de construção civil, aspectos técnicos serão 
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mais bem avaliados por engenheiros civis. Aspectos financeiros serão mais 

bem avaliados por analistas desta área.  

O Método de Análise Hierárquica é um método simples e confiável. 

Permite a utilização de dados qualitativos e/ou quantitativos mensuráveis, 

sendo estes tangíveis ou intangíveis, na análise de critérios. Tem sido 

mundialmente utilizados para auxiliar os processos de decisão considerando os 

mais diversos fins, por exemplo, na economia, questões sociais, questões 

políticas, processos tecnológicos dentre outros. 

A comparação entre dois elementos utilizando o AHP pode ser realizada 

de diferentes formas. Dentre elas a utilização da escala de relativa importância 

entre duas alternativas, proposta por Saaty (1991) é a mais amplamente 

utilizada. Atribuindo valores que variam entre 1 a 9, a escala determina a 

importância relativa de uma alternativa com relação à outra, conforme 

apresentado no quadro 02. 

 

Quadro 02: Escala fundamental de Saaty. 

Escala Avaliação numérica Reciprocidade 

Extremamente mais 

importante 

9 1/9 

Bastante mais importante 7 1/7 

Muito mais importante 5 1/5 

Pouco mais importante 3 1/3 

Igual importância 1 1 

Valores intermediários 2,4,6,8  

Fonte: Saaty (1991) 

 

A partir dos dados fornecidos pelo julgador é construída a matriz de 

comparação abaixo: 
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      (1) 

Note que na matriz “A” mostrada acima os elementos obedecem à 

seguinte regra: aji = 1/aij, onde aij são valores reais positivos, i é o índice que 

representa a linha e j a coluna. Estas características fazem com que a matriz 

“A” seja denominada como recíproca positiva. 

 

Para a solução do problema seria ideal ter-se as notas/pesos (Wi) 

atribuídas pelo julgador a cada atributo, contudo a matriz “A” fornece apenas a 

razão aij = Wi/Wj. 

Na prática os valores aij são baseados em julgamentos subjetivos, assim 

poderá existir uma diferença entre estes valores e as razões teóricas Wi/Wj. 

Sendo assim, para resolver este problema e estimar os pesos Wi’s, utiliza-se a 

seguinte procedimento: 

Existem λi , i = 1, ..., n, tal que satisfaça a equação Ax = λx , onde x é um vetor 

de pesos. 

Sabe-se que a matriz “A” possui linhas linearmente dependentes, por 

isso ela fornecerá autovalores iguais a zero, com exceção de um que será o 

maior valor de λi. 

Considerando os resultados acima para uma matriz “A” bem estimada, 

espera-se que pequenas variações nos aij mantenham o maior autovalor λmáx 

próximo de n. 

Portanto se faz necessário encontrar o autovetor w de pesos que 

satisfaça a equação: 

Aw = λmaxw.  O autovetor w fornecerá a ordenação por nível de importância dos 

atributos correspondentes à matriz “A”, pois estará estimando os pesos reais 

dados aos atributos ou itens que estão sendo comparados. 

Como já foi dito anteriormente as comparações são de caráter subjetivo, 

o que gera a necessidade de avaliar a proximidade entre λmáx e n. Para tal 
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utiliza-se a razão de consistência (RC), que é calculada da seguinte forma: 

   
  

  
          (2) 

Onde IC é  
        

     
  e CR é o índice de consistência randômico.       (3) 

 

O índice de consistência randômico é proveniente de uma amostra 

aleatória de 500 matrizes recíprocas positivas de dimensão 11 por 11. Note, no 

quadro 03, que existe uma limitação no número de itens ou atributos a serem 

comparados uma vez que a tabela fornece valores até n igual a 9, assim CR é 

dado em função do valor atribuído ao atributo, tal que: 

Quadro 03: Índice de consistência randômico. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CR 

randômico 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Fonte: Saaty 1991. 

 

Considera-se uma matriz consistente quando o valor da razão de 

consistência é menor que 0,10. Caso contrário recomenda-se uma revisão da 

matriz de comparação. 

Se a consistência da matriz de comparação dos atributos for confirmada, 

o próximo passo é verificar qual dos atributos é o mais importante na opinião 

do julgador. Para isto deve-se estimar o autovetor w, entretanto como é mais 

conveniente trabalhar com um autovetor normalizado calcula-se o autovetor T 

que é o autovetor w normalizado pela soma de suas entradas. Sendo assim 

calcula-se T através da seguinte fórmula: 

   (4) 
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Desta forma, o autovalor correspondente é dado por: ƛmáx = T.v. Onde 

v é o somatório das colunas da matriz recíproca. 

Após a análise dos atributos realiza-se uma comparação das 

alternativas, duas-a-duas em relação a cada atributo. Então, o número de 

matrizes de comparação das alternativas será igual ao número de atributos, por 

exemplo: no caso de 4 atributos, ter-se- ia 4 matrizes de comparação. As 

comparações das alternativas são feitas com base na tabela de Saaty (1991) e 

gera matrizes com as mesmas características da matriz “A” já citada. Assim o 

cálculo dos auto vetores é realizado de maneira semelhante à mostrada 

anteriormente, porém agora para cada matriz separadamente. 

Por fim para alcançar o objetivo de verificar qual das alternativas é a 

melhor, ou seja, a mais importante na opinião do julgador deve-se obter a 

ordenação final das mesmas. Para isso, após realizar a comparação das 

alternativas forma-se uma matriz com os seus respectivos auto vetores em 

forma de coluna. Essa matriz será multiplicada pelo auto vetor T. O resultado 

dessa multiplicação é um novo vetor onde se terá uma resposta de qual é o 

melhor item, considerando todos os atributos e o quanto cada um deles está 

presente nas alternativas que estão sendo comparadas. A melhor alternativa é 

aquela que possuir maior peso no vetor final. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é descrito o método de trabalho adotado para o 

desenvolvimento de resultados desta dissertação. O método de trabalho, de 

acordo com Lakatos e Marconi (2010) é um conjunto de atividades sistemáticas 

e racionais que orientam a geração de conhecimentos válidos e verdadeiros, 

que indicam o caminho a ser seguido. 

 

3.1 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

De acordo com seus propósitos e características, descritos nos capítulos 

anteriores, esta pesquisa possui um caráter explicativo com abordagem tanto 

quantitativa quanto qualitativa. A pesquisa está dividida então em quatro 

etapas. Ilustrados na figura 06. 

 

Figura 06: Etapas da pesquisa. Fonte: próprio autor. 

 

3.1.1 Primeira etapa 

A primeira etapa é a da caracterização física dos resíduos eletrônicos 

provenientes dos computadores. Esta etapa tem uma abordagem quantitativa e 

apresentam as seguintes variáveis: 

 

 Tipo do resíduo; 

 Massa do resíduo; 

 Valor do resíduo. 

 

Na variável tipo dos resíduos temos a tipificação do resíduo em metais, 

polímeros e cerâmicos. 

Na variável massa dos resíduos temos a massa de cada tipo em 

gramas, quilogramas ou toneladas. 
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Na variável valor temos o valor econômico agregado a cada parte do 

resíduo, em reais ou dólares. 

 

Nesta etapa a técnica de coleta de dados utilizada é a pesquisa 

bibliográfica onde se examina elementos documentais escritos e em 

áudio/vídeo. Os dados foram obtidos através de fontes secundárias. Estes 

dados foram coletados de documentos como o Manual de Orientação para 

Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, a Norma 

Brasileira 10004 de 2004, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil da 

ABRELPE de 2011, Relatório de Meio Ambiente do PNUMA, Política Nacional 

de Resíduos Sólidos de 2010, site do IBGE, site da ABINEE, entre outras 

pesquisas e estudos realizados no setor conforme citações realizadas ao longo 

do trabalho. 

 

3.1.2 Segunda Etapa 

 

A segunda etapa é a da análise multicritério proposto por Saaty (1991) a 

Análise Hierárquica dos Processos (AHP). O método apesar de antigo é o mais 

difundido na tomada de decisões partindo de alternativas e critérios pré-

estabelecidos. Esta etapa tem uma abordagem qualitativa e apresenta as 

seguintes variáveis: 

 Alternativas; 

 Critérios 

 Subcritérios.  

 

As variáveis alternativas são compostas pelos tipos de processos de 

reciclagem e recuperação de resíduos em eletrônicos como eletrometalurgia, 

biometalurgia, hidrometalurgia e pirometalurgia. 

As variáveis definidas como critérios são definidas por aspecto ambiental 

e aspecto de eficiência produtiva. 

As variáveis definidas como subcritérios são definidas por consumo de 

água, consumo de energia, geração de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos), 

tempo de processo, custo do processo e percentual de recuperação. 
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O diagrama ilustrado na figura 07 demonstra as varáveis desta etapa. 

 

 

Figura 07: Diagrama da AHP. Fonte: próprio autor. 

 

Nesta etapa a técnica de coleta de dados utilizada é a pesquisa 

bibliográfica onde se examina elementos documentais escritos e em 

áudio/vídeo. Os dados foram obtidos através de fontes secundárias de 

especialistas e pesquisadores da área. Estes dados servem para definição das 

prioridades e ponderações das alternativas. 

A metodologia empregada nesta etapa segue os princípios de Saaty 

(1991). É um modelo de tomada de decisão multicritério, onde são definidos 

critérios, subcritérios para as alternativas confrontando dois a dois e 

ponderando cada um deles. 

Os dados em análise da AHP foram submetidos no software Excel, 

para facilitar o cálculo através dos macros e atalhos existentes. As etapas da 

AHP seguem os princípios de Saaty (1991) e estão ilustrados na Figura 08. 
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Figura 08: Sequência da AHP. Fonte: Saaty (1991) adaptado pelo autor 

 

3.1.3 Terceira etapa 

Nesta etapa são propostas a modelagem e simulação computacional a 

fim de validar com experimentações a pesquisa. Na modelagem e simulação 

computacional utilizou-se a metodologia de Law e Kelton (1991), com 

adaptações de Bateman e Bowden (2002), Chwif e Medina (2006). A simulação 

computacional foi aplicada no software Arena Basic Simulation. Poderia se 

pensar na utilização de outro software, mas o Arena é o mais simples e 

adequado a este tipo de simulação. Conforme a figura 09 o modelo apresenta 

as seguintes características: 

 

Figura 09: Características do modelo de simulação empregado. Fonte: Próprio Autor. 

Definição do objeto de decisão 

Definição das alternativas 

Definição dos critérios e estruturação Hierárquica 

Comparação das alternativas em relação aos critérios 

Determinação da importância relativa 

Obtenção do vetor de prioridades 

Avaliação global de cada Alternativa 

Análise da consistência 

• Simbólico Quanto a representação da realidade 

• Digital Quanto aos recursos computacionais 

• Determinístico  Quanto ao tratamento dos dados 

• Dinâmico 
Quanto ao comportamento em 
relação ao tempo 

• Discreto  Quanto as mudanças de estados 

• Não terminantes Quanto ao interesse nos resultados 

• Continuado Quanto ao Uso 
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No entanto, para cumprir os objetivos desse estudo, faz-se necessário 

um desdobramento explicativo dessas etapas. O método de desenvolvimento 

do projeto de simulação computacional utilizado nesta dissertação está 

baseado em grande parte na metodologia desenvolvida por Law e Kelton 

(1991), Bateman e Bowden (2002), Chwif e Medina (2006). Esse método tem 

sido empregado pela simulação computacional, uma área de conhecimento 

consolidada - e é avaliado por diversos autores, como a mais eficiente. Essa 

metodologia foi o norte para a modelagem e simulação realizada neste 

trabalho. As etapas enumeradas estão demonstradas na figura 10. 

 

Figura 10: Passos de um estudo de simulação em azul Fonte: Law e Kelton (1991), Bateman e 

Bowden (2002), Chwif e Medina (2006). 

 

Formulação do problema e Planejamento do estudo. Entendimento 

claro do problema de pesquisa e determinação de pontos importantes como: 

questões a serem respondidas, estágios da investigação, escopo do modelo, 

configurações do sistema a ser modelado, softwares de simulação a serem 

utilizados, estruturação de recursos e tempo. Definição no planejamento do 

estudo para estabelecimento de informações como: número de pessoas 

envolvidas, custo do estudo, tempo requerido para completar cada fase do 

trabalho e resultados esperados. 

Formulação do 
Problema e 

Planejamento do 
estudo 

Coleta de Dados 
Construção do 

Modelo Conceitual 
Validação do 

Modelo Conceitual 

Construção do 
Modelo 

Computacional 

Verificação do 
Modelo 

Computacional 
Execuções Piloto 

Validação do 
Modelo 

Computacional 

Planejamento dos 
Experimentos 

Execuções, 
Experimentação 

Análise da 
Experimentação 

Documentação e 
Registro 
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Coleta de dados e definição do modelo conceitual. Após os dados 

serem coletados através de pesquisa de campo ou bibliográfica em livros, sites, 

documentos e informações de instituições governamentais/ não 

governamentais (IBGE, ABRELPE, SINEC, PNRS 2010, CONAMA). São 

definidos os parâmetros, componentes, variáveis e relações funcionais para 

construção do modelo conceitual. No caso da presente pesquisa é estabelecido 

um panorama e caracterização do resíduo eletrônico no Brasil para 

determinação das variáveis quantitativas como: quantidade em volume e 

massa, tipo, composição, preço dos elementos recicláveis, destinação final e 

potencial econômico do setor. A análise hierárquica dos processos é 

empregada para determinação das variáveis qualitativas como: impactos 

ambientais e eficiência. 

Validação do modelo conceitual. Para a construção do modelo 

computacional é validado o modelo conceitual, percorrendo o modelo de 

maneira estruturada para garantir que as suposições, definições e coleta de 

dados estejam corretas e completas. 

Construção do programa computacional e verificação. O modelo 

computacional é construído através do software de simulação ARENA. Foi 

realizada uma análise de aplicabilidade para verificar a adequação do software 

escolhido como adequado para a solução do modelo e quanto aos resultados 

obtidos. 

Realização de execuções piloto. Serão executados os procedimentos 

de simulação piloto para a validação do modelo computacional. As execuções 

são necessárias para que se tenham resultados mais confiáveis para o modelo, 

efetuando-se verificações por comparação com soluções de problemas padrão 

da literatura.  

Verificação e validação do modelo programado. Em se tratando de 

variáveis aleatórias, cada execução produzirá respostas diferentes. A análise 

comparativa de soluções permite inferir que as soluções da simulação 

computacional apresentam maior proximidade de uma situação real. Nesta 

etapa é realizada a verificação e validação do modelo programado para 

determinar se o modelo é uma representação confiável do sistema real. 

Planejamento dos experimentos. Determinação da duração das 

simulações, número de simulações e suas configurações, definições das 
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quantidades alternativas a situação real, bem como as possíveis combinações 

entre elas.  

Realização das execuções de simulação – Experimentação. As 

várias simulações e execuções realizadas fornecem resultados e medidas de 

desempenho, características das soluções obtidas do software, que fornecem 

informações a serem analisadas, para estabelecimento de panoramas 

específicos de alternativas de processos industriais da cadeia logística reversa. 

Análise de resultados. A principal abordagem para a análise dos 

resultados será a abordagem por inspeção e será utilizada estatística, 

considerando indicadores como média, variância simples, função de correlação 

e histogramas. 

Documentação e Registro. Uma cuidadosa e completa documentação 

de todas as fases do projeto serão realizadas para auxiliar uma possível 

implementação do modelo. No caso deste projeto a versão final da dissertação 

será o documento.  

 

3.1.4 Quarta etapa 

A quarta e última etapa é a da análise, confrontando os resultados 

obtidos na caracterização dos resíduos, AHP e na Modelagem e Simulação.  

 

3.3 DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A abrangência da pesquisa é delimitada para placas eletrônicas 

provenientes de computadores, a abrangência pelo país Brasil, porém a 

experimentação de validação é realizada com valores proporcionais para o 

estado da Bahia. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo vão ser apresentados os resultados das experimentações e 

das análises realizadas a partir da caracterização dos resíduos, da AHP e da 

Modelagem e Simulação Computacional. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ELETRÔNICOS 

 

Como forma de coleta de dados inicial foi realizada a caracterização dos 

resíduos sólidos para auxiliar na obtenção da AHP e Modelo Computacional 

para simulação de relações e eficiência do encadeamento de processos 

industriais de reciclagem. 

 

4.1.1. Resíduos sólidos urbanos 

A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil segundo a Abrelpe 

(2011) é de cerca de 60,8 milhões de toneladas anuais e foi registrado entre 

2010 e 2011 um crescimento de 1,8%, chegando neste ano a valores próximos 

de 62 milhões de toneladas anuais. Deste montante 55,1 milhões de toneladas 

anuais são coletados pelos serviços públicos ou privados. Na Bahia foram 

coletados cerca de 4,5 milhões de toneladas de RSU, na cidade de Ilhéus na 

Bahia foram coletados 44,5 mil toneladas de resíduos sólidos no ano de 2010 

segundo Sistema Nacional Informações Sobre Saneamento do Governo 

Federal. E na cidade de Itabuna-BA foram coletados em 2010 58,8 mil 

toneladas de resíduos sólidos também de acordo com SNIS. Demonstrada na 

tabela 01. 

Tabela 01: Quantidade de RSU coletados por cidade/região 

País/Região/Cidade Quant. de RSU coletados em ton. 

Brasil  60.800.000 

Bahia 4.480.000 

Ilhéus 44.530 

Itabuna 58.793 

Região do entorno de 

Ilhéus/Itabuna 
131.035 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento dados de 2010. 
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A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos segundo o 

Abrelpe (2011) apresenta perfil de composição de 51,4% de matéria orgânica, 

31,9% de materiais recicláveis e 16,7% de outros materiais. Sabendo que 

resíduos orgânicos podem ser reciclados, transformados pelo processo da 

compostagem em adubo, a porcentagem do montante que pode ser 

reaproveitado chega próximo a 84%. Conforme o gráfico ilustrado na figura 11. 

 

 

Figura 11: Composição Gravimétrica dos RSU no Brasil. Fonte: Abrelpe 2011. 

 

Considerando que com as tecnologias e processos já utilizados, atuais, 

32% do montante já são recicláveis, ou seja, 19,8 milhões de toneladas anuais 

de resíduos sólidos urbanos tem sido usualmente, ou já apresentam viabilidade 

tecnológica e econômica, para serem reciclados. Este montante é constituído 

de metais, papeis plásticos e vidro. O resíduo eletrônico é constituído de 

componentes complexos, e sua estrutura física é composta por metais, 

polímeros e cerâmicos, além dos compósitos. 

Segundo o PNUMA (2013) do montante de 60 milhões de toneladas, 200 

mil toneladas anuais são resíduos provenientes de eletrônicos (computadores, 

televisores, celulares e outros produtos eletrônicos). De computadores são 

somados 95 mil toneladas anuais descartadas pela população no Brasil, ou 

seja, 0,5 kg por pessoa/anual. Porém de acordo com Afonso (2011) essa 

projeção de descarte de resíduos provenientes de computadores já chega a 

150 mil toneladas por ano no Brasil. No estado da Bahia nós temos então 14,9 

mil toneladas de resíduos eletrônicos descartados anualmente sendo que cada 

produto eletrônico tem uma vida útil específica. No caso dos computadores a 

17% 

32% 
51% 

Composição Gravimétrica dos Resíduos 
Sólidos Urbanos no Brasil 

Outros 
Recicláveis 
Orgânicos 
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sua vida útil gira em torno de três a cinco anos. No final desse período, em 

geral, milhões de aparelhos vão para o lixo. 

O crescimento do consumo de eletrônicos no mundo é significante, 

somente no Brasil de 2006 a 2010 segundo a Abinee (2013) foram adquiridos 

pelos consumidores 221 milhões de celulares e 56 milhões de computadores, 

conforme mostra a tabela 02. 

 

Tabela 02: Crescimento das vendas de eletrônicos no Brasil. 

Ano/milharesde unidades 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Venda de Computadores 8.225  9.983  12.000  12.000  14000 56208 

Venda de Celulares 34.000  45.000  48.000  46.000  48.000  221.000 

Fonte: ABINEE (2013) 

 

Sendo assim a tendência do consumo deste tipo de produto é de 

crescimento. Com isso, a cada ano que passa a geração do resíduo eletrônico 

se expande segundo a curva dada na figura 12. 

 

 

Figura 12: Crescimento das vendas de eletrônicos no Brasil. Fonte Abinee 2010. 

 

Segundo o IBGE, o percentual de domicílios brasileiros com computador 

saltou de 10%, em 2000, para 35% em 2010. O computador foi o bem durável 

que teve maior crescimento de presença nas residências brasileiras. A 

pesquisa mostra que cerca de 22 milhões de domicílios tinham computador em 
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2010. As vendas para o segmento doméstico têm apresentado crescimento 

maior do que o corporativo em torno de 20% enquanto o corporativo 10%. 

 

4.1.3 Resíduos eletrônicos  

 

De acordo com a Pnuma (2013), a distribuição da porcentagem 

representada por cada tipo de resíduo dentro da composição do lixo eletro 

eletrônico é: 

 20% Monitores e Televisores; 

 15% Computadores, Celulares, fax, Impressoras; 

 15% Dvds, Vídeos cassetes, rádios; 

 20% Geladeiras; 

 30% Máquinas de Lavar, secadoras, aspidores, ar-condicionados, ferro 

de passar. 

Segundo o Pnuma (2013) os resíduos eletrônicos provenientes dos 

computadores são formados por 32% de metais ferrosos, 18% de metais não 

ferrosos, 15% de vidros, 12% de placas eletrônicas e o restante de outros 

materiais, conforme a tabela 03. 

 

Tabela 03: Componentes de um computador.  

COMPONENTES DE UM COMPUTADOR 

Metais ferrosos 32% 

Metais não Ferrosos (cádmio, mercúrio, berílio, etc...) 18% 

Vidro 15% 

Placas Eletrônicas (ouro, prata, platina, etc...) 12% 

Outros 23% 

Fonte: PNUMA 2013. Adaptado pelo autor. 

  

Segundo o Pnuma (2013) uma tonelada de computador é constituída de 

elementos de acordo com o quadro 04: 
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Quadro 05: Componentes em uma tonelada de computadores. 

Elemento Porcentagem do total do peso 

Ferro 40% 

Cobre  17% 

Chumbo 2% e 3% 

Alumínio 7% 

Zinco 4% a 5% 

Ouro 200 a 300 gramas 

Prata 300 a 1000 gramas 

Platina 30 a 70 gramas 

Fibras plásticas 15% 

Papel e Embalagens 5% 

Resíduos não recicláveis 3% a 5% 

Fonte: PNUMA 2013.  

 

Observando a quantidade de 95 mil toneladas anuais de resíduos 

provenientes de computadores, fazemos um paralelo com a porcentagem 

contida de placas eletrônicas, que é de 12%. Obtemos assim a quantidade de 

11,4 mil toneladas de placas eletrônicas descartadas anualmente no Brasil e 

fazendo a proporção para o estado da Bahia, com o descarte de 7 mil 

toneladas de computadores obtemos 840 toneladas de placas eletrônicas 

anuais. Conforme a figura 13. 

 

Figura 13: Composição média das placas de circuito integrado em porcentagem. Fonte Afonso 

2011 
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A tabela 04 mostra a porcentagem mássica dos elementos das placas 

eletrônicas. 

 

Tabela 04: Porcentagem mássica dos elementos em uma PCI 

Elemento Porcentagem Mássica em kg de uma 

PCI 

Ouro 0,025 

Paládio 0,01 

Prata 0,1 

Cobre 17 

Estanho 3 

Chumbo 2 

Níquel 1 

Alumínio 5 

Aço 5 

Zinco 1 

Fonte: ABRANTES (2009). 

 

Com esses dados podemos calcular a quantidade descartada 

anualmente de cada elemento. Calcularemos apenas as quantidades e valores 

do ouro, prata, platina e cobre que são considerados os mais nobres da lista 

conforme a tabela 05. 

 

Tabela 05: Quantidade em gramas de metais no e-lixo. 

Commoditie Quantidade em Gramas no 

Brasil 

Quantidade em Gramas 

na Bahia 

Ouro 23.750.000 1.750.000 

Prata 61.750.000 4.550.000 

Platina 4.750.000 350.000 

Cobre 16.150.000.000 1.190.000.000 

Fonte: PNUMA 2013 (adaptado pelo autor)  

 

Sendo assim a quantidade de ouro na média de 250 gramas por 

tonelada temos que em 95 mil toneladas de e- lixo proveniente de 
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computadores é gerado anualmente no Brasil é de 23.750.000 gramas de ouro. 

E na Bahia é de 1.750.000 gramas de ouro. 

A quantidade de prata em 95 mil toneladas de e- lixo proveniente de 

computadores que são gerados anualmente no Brasil é de 61.750.000 gramas 

de prata. E na Bahia é de 4.550.000 gramas de prata: 

A quantidade de platina em 95 mil toneladas de e- lixo proveniente de 

computadores que são gerados anualmente no Brasil é de 4.750.000 gramas 

de platina. E na Bahia é de 350.000 gramas de platina. 

A quantidade de cobre em 95 mil toneladas de e- lixo proveniente de 

computadores que são gerados anualmente no Brasil é de 16.150.000.000 

gramas de cobre. E na Bahia é de 1.190.000.000 gramas de cobre. 

Com base na economia atual e verificando as cotações das commodities 

temos na tabela 06: 

 

Tabela 06: Cotações dos metais. 

Commoditie Valor (R$) de uma grama 

Ouro R$ 110,00 

Prata R$ 2,04 

Platina R$ 110,00 

Cobre R$ 0,24 

Fonte: BMFBovespa de 17-01-2013. 

 

Assim temos que o valor em reais dos elementos descartados como e-lixo é: 

 

Tabela 07: Quantidade em gramas dos elementos no computador e valor em reais da 

quantidade. 

Metal Valor em Reais no Brasil (R$) Valor em Reais na Bahia (R$) 

Ouro 2.612.500.000,00 192.500.000,00 

Prata 125.970.000,00 9.282.000,00 

Platina 522.500.000,00 38.500.000,00 

Cobre 3.876.000.000,00  285.600.000,00  

Total 7.136.970.000,00 525.882.000,00 

Fonte: Próprio Autor 
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Observados então o valor total somente com os 4 metais que são 

elementos do computador e commodities cotadas no mercado financeiro de R$ 

7.136.970.000,00 (sete bilhões, cento e trinta e seis milhões, novecentos e 

setenta mil reais). Este montante que é equivalente a um ano de descarte de 

resíduos eletrônicos no Brasil, não é reciclado, ou seja, mais de 7 bilhões de 

reais não são reaproveitados, dinheiro jogado no lixo. Sem considerar os anos 

anteriores acumulados de resíduos de e-lixo não reciclados. E realizando a 

proporção com o estado da Bahia, chegamos a um valor de 525.882.000,00 

(quinhentos e vinte cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais). 

 

4.2 ANÁLISE HIERÁRQUICA DOS PROCESSOS 

 

A análise é compreendida neste estudo qualitativo que visa 

principalmente à escolha mais adequada de um processo capaz de recuperar e 

reciclar resíduos eletrônicos provenientes de computadores. Esta escolha será 

realizada através da metodologia de Análise Hierárquica de Processos 

seguindo o modelo de Saaty (1991). A definição de processo mais adequado 

seguirá os critérios de aspecto ambiental onde temos parâmetros como 

consumo de energia, consumo de água e geração de resíduos. O segundo 

critério será o de eficiência produtiva onde temos parâmetros de tempo de 

processo, percentual de recuperação/reciclagem e custos do processo.  

 

4.2.1 Definição do problema/objeto de decisão 

 

O problema em questão deste estudo é a análise das alternativas de 

processos de reciclagem e recuperação de metais contidos nas placas 

eletrônicas. A decisão a ser tomada é a escolha do processo, ou composição 

de processos, mais adequado no que se refere ao aspecto ambiental e de 

eficiência produtiva.  

 

4.2.2 Definição das alternativas 

As alternativas dispostas para análise são metodologias e técnicas na 

reciclagem de placas eletrônicas, estudadas por autores renomados e 

conceituados. Estas alternativas são: Eletrometalurgia, Pirometalurgia, 
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Hidrometalurgia e Biotecnologia. Segue na figura 14 a ilustração do diagrama 

de análise hierárquica: 

 

Figura 14: Alternativas da AHP. Fonte: Próprio Autor. 

 

4.2.4 Definição dos critérios e estruturação da AHP 

 

Os critérios e subcritérios foram definidos para atender o objetivo da 

pesquisa, aspecto ambiental e eficiência são os critérios, consumo de energia, 

consumo de água, geração de resíduos (sólidos, efluentes, gases), tempo de 

processo, custo do processo e percentual de recuperação são os subcritérios 

que irão ser analisados. Abaixo segue a figura 15 para ilustração do diagrama 

da AHP. 

 

 

 

Figura 15: Diagrama da Análise Hierárquica. Fonte: Próprio Autor. 
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4.2.4 Comparação das alternativas em relação aos critérios 

 

A escala será a fundamental de Saaty (1991) para os julgamentos 

comparativos.  

 

4.2.4.1 Aspectos ambientais  

 

O aspecto ambiental tem que ser levado em consideração, pois apesar 

de ser um processo de mitigação e recuperação do meio ambiente através do 

gerenciamento de resíduos estes processos podem ainda ser mais danosos ao 

meio ambiente e a saúde do ser humano. Como por exemplo, processos de 

incineração sem controle poderá acarretar num maior dano ambiental do que já 

se tinha devido ao lançamento de particulados na atmosfera, além de gases de 

efeito estufa. 

 

Geração de resíduos (sólidos, líquidos, gasosos) 

 

Por ordem de importância inferimos que em primeiro lugar no critério 

ambiental temos a geração de resíduos. As gerações de resíduos sólidos, 

efluentes e gasosos são de muita importância neste estudo já que a pesquisa 

busca a melhor maneira de se reciclar resíduos.  Processos de reciclagem não 

devem gerar mais problemas do que os já existentes, a geração ou 

transformação de resíduos não é adequada para este tipo de processo. 

Processos hidrometalúrgicos segundo Veit (2005) geram grande volume 

de soluções contendo metais base que são corrosivos e tóxicos, gerando 

efluentes totalmente poluentes. No entanto emissões gasosas e sólidas são 

praticamente nulas neste tipo de processo. Processos pirometalúrgicos 

segundo Yamame (2012) são bastante usados na recuperação de metais 

preciosos, a Pirometalurgia com materiais poliméricos e outros materiais 

isolantes são uma fonte de poluição do ar através da formação de dioxinas e 

furanos. Processos pirometalúrgicos também geram resíduos sólidos que não 

são reciclados como escórias de cerâmicos, polímeros e metais de difícil 

reciclagem. 
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A eletrometalurgia e biometalurgia segundo Veit (2005) não geram 

resíduos significativos de sólidos, líquidos ou gasosos, sendo que até o 

eletrólito pode ser reciclado. 

Assim temos então a ordem de prioridades na geração de resíduos; 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 1; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 5; 

-Eletrometalurgia com o valor 3;  

-Pirometalurgia com o valor 1.  

 

Lembrando que quão maior for o valor menor é a geração de resíduos 

do processo. 

 

Matriz de preferências – critérios e normalização da matriz 

 

Tabela 08: Matriz de preferência do critério de resíduos 

 
Hidrometalurgia Biotecnologia Eletrometalurgia Pirometalurgia PML 

Hidrometalurgia 1,00 5,00 3,00 1,00 0,39 

Biotecnologia 0,20 1,00 0,33 0,20 0,07 

Eletrometalurgia 0,33 3,00 1,00 0,33 0,15 

Pirometalurgia 1,00 5,00 3,00 1,00 0,39 

SOMA 2,53 14,00 7,33 2,53   

Fonte: Próprio Autor. 

Matriz normalizada 

0,39 0,36 0,41 0,39 

0,08 0,07 0,05 0,08 

0,13 0,21 0,14 0,13 

0,39 0,36 0,41 0,39 
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Cálculo da Prioridade Média Local (PML): as PMLs são as médias das 

linhas dos quadros normalizados, ou vetor de prioridades local (auto-vetor), ou 

ainda o peso relativo calculado para cada um dos nós de julgamento. Memória 

de calculo no apêndice A. 

 

Obtenção da matriz V (seguindo tabela o IR = 0,9): 

 

Como a base do método AHP é a realização de um julgamento de valor, 

podem-se esperar, em algumas situações, avaliações inconsistentes. Prevendo 

essa eventualidade. 

 

Tabela 09: Razão de consistência do critério resíduos. 

AV ƛ máx IC RC 

1,58 

4,04 0,016 0,014 
0,28 

0,62 

1,58 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Saaty (1991) sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) 

menor que 0,10. Ou seja, 0,014 é consistente. 

 

Consumo de Energia 

 

Por ordem de importância inferimos que em segundo lugar no critério 

ambiental temos o consumo de energia. 

 

A respeito do consumo de energia temos que a Hidrometalurgia tem 

como principal vantagem com os outros processos à não necessidade da 

utilização de qualquer recurso energético significativo como energia elétrica ou 

geradores de energia à combustão. A Biotecnologia que seria um processo 

semelhante à Hidrometalurgia, também não necessita de recursos energéticos 

significativos. Assim no subcritério consumo de energia os processos 

hidrometalúrgicos e biotecnológicos necessitam de menos energia, sendo que 

o hidrometalúrgico tem ligeira vantagem sobre a biotecnologia, pois alguns 
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micro-organismos que são os agentes da biotecnologia necessitam de 

tratamento térmico. 

 

A pirometalurgia e eletrometalurgia utilizam de energias significativas 

para a sua operação. Os processos pirometalúrgicos para serem operados 

utilizam-se de grandes quantidades de energia, pois é necessário atingir 

elevadas temperaturas, seja ela provenientes da energia elétrica,  combustíveis 

fósseis dentre outros. A eletrometalurgia também utiliza recursos energéticos 

significativos, porém não chega próximo do patamar dos processos 

pirometalúrgicos.  

Assim temos então a ordem de prioridades no consumo de energia: 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 9; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 7; 

-Eletrometalurgia com o valor 5;  

-Pirometalurgia com o valor 1.  

 

Lembrando que quão maior for o valor menor é o consumo de energia do 

processo. 

 

Matriz de preferências – critérios e normalização da matriz 

 

Tabela 10: Matriz de preferências do critério de consumo de energia. 

 
Pirometalurgia Biotecnologia Hidrometalurgia Eletrometalurgia PML 

Pirometalurgia 1,00 7,00 9,00 5,00 0,64 

Biotecnologia 0,14 1,00 3,00 0,33 0,10 

Hidrometalurgia 0,11 0,33 1,00 0,20 0,05 

Eletrometalurgia 0,20 3,00 5,00 1,00 0,21 

SOMA 1,45 11,33 18,00 6,53 

 Fonte: Próprio Autor. 
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Para cada nó de julgamento da hierarquia calcula-se a matriz 

normalizada. O cálculo compreende o somatório dos elementos de cada coluna 

e a divisão de cada elemento da coluna pelo respectivo somatório. A matriz 

que resulta do processo é chamada de matriz normalizada. Cálculo para matriz 

normalizada aij/S, ou seja:                         . 

 

Matriz normalizada: 

0,69 0,62 0,50 0,77 

0,10 0,09 0,17 0,05 

0,08 0,03 0,06 0,03 

0,14 0,26 0,28 0,15 

 

Cálculo da Prioridade Média Local (PML): as PMLs são as médias das 

linhas dos quadros normalizados, ou vetor de prioridades local (auto vetor), ou 

ainda o peso relativo calculado para cada um dos nós de julgamento. Memória 

de calculo no anexo I. 

 

Obtenção da matriz V (seguindo tabela o IR = 0,9): 

 

Como a base do método AHP é a realização de um julgamento de valor, 

podem-se esperar, em algumas situações, avaliações inconsistentes. Prevendo 

essa eventualidade. 

 

Tabela 11: Razão de consistência para o critério de consumo de energia. 

AV ƛmáx IC RC 

2,82 

4,17 0,058 0,064 
0,41 

0,19 

0,88 

Fonte: Próprio Autor. 
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Saaty sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) menor 

que 0,10. Ou seja, 0,064 é consistente. 

 

Consumo de água 

 

Por ordem de importância inferimos que em terceiro lugar no critério 

ambiental temos o consumo de água. O consumo de água desses processos 

poderá ser amenizado com ciclos fechados, reaproveitando a água para a 

realização de outros processos. Porém para se comparar os processos 

levamos em consideração os ciclos abertos de todos os processos. 

 

A respeito do consumo de água temos que a os processos 

Hidrometalúrgicos e Biotecnológicos utiliza-se da água como fator primordial 

para a operação de seu sistema. Ou seja, estes processos têm como principal 

desvantagem no aspecto ambiental o consumo grande de água. Além de existir 

a possibilidade de grande contaminação na água, seja por agentes químicos ou 

biológicos.  

 

Os processos pirometalúrgicos e eletrometalúrgicos também consomem 

água no seu sistema, porém utiliza-se de volumes menores, além de não 

contaminarem a água como os dois processos anteriores. Nos processos 

pirometalúrgicos podem ser utilizadas no resfriamento do sistema. 

 

Assim temos então a ordem de prioridades no consumo de água: 

 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 1; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 1; 

-Eletrometalurgia com o valor 3;  

-Pirometalurgia com o valor 5.  

 

Lembrando que quão maior for o valor menor é o consumo de água do 

processo. 
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Matriz de preferências – critérios e normalização da matriz 

 

Tabela 12: Matriz de preferências do critério de consumo de água. 

 
Hidrometalurgia Pirometalurgia Eletrometalurgia Biotecnologia PML 

Hidrometalurgia 1,00 5,00 3,00 1,00 0,39 

Pirometalurgia 0,20 1,00 0,33 0,20 0,07 

Eletrometalurgia 0,33 3,00 1,00 0,33 0,15 

Biotecnologia 1,00 5,00 3,00 1,00 0,39 

SOMA 2,53 14,00 7,33 2,53   

Fonte: Próprio Autor. 

 

Matriz normalizada 

0,39 0,36 0,41 0,39 

0,08 0,07 0,05 0,08 

0,13 0,21 0,14 0,13 

0,39 0,36 0,41 0,39 

 

Obtenção da matriz V (seguindo tabela o IR = 0,9): 

 

Tabela 13: Razão de consistência do critério consumo de água. 

AV ƛmáx IC RC 

1,58 

4,04 0,016 0,014 
0,28 

0,62 

1,58 

Fonte: Próprio Autor. 
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Saaty (1991) sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) 

menor que 0,10. Ou seja, 0,014 é consistente. 

 

Avaliação global de todas as alternativas 

 

Na definição do objetivo global dos critérios podemos fazer a seguinte 

ponderação, a prioridade é que se tenham processos de reciclagem de 

resíduos que não gerem resíduos, ou que a redução dos resíduos seja 

significativa. A segunda prioridade é o consumo energia, já que a energia 

dependendo de sua fonte é alta geradora de impactos ambientais. A terceira 

então seria o consumo de água. O Brasil tem uma abundância relativa de 

fontes de água doce. Proporcionalmente quatro vezes mais que outros países, 

com 12 % da água doce e 3 % da população do Planeta. Como estes 

processos não necessitam de tratamentos significativos da água para a 

efetividade do processo, então esta é a terceira prioridade na escala de 

ponderação dos objetivos globais. 

Tabela 14: Objetivos globais do aspecto ambiental ponderados. 

  RESÍDUOS 
CONSUMO DE 

ÁGUA 

CONSUMO DE 

ENERGIA 
PML 

RESÍDUOS 1,00 5,00 3,00 0,65 

CONSUMO DE 

AGUA 
0,20 1,00 0,60 0,13 

CONSUMO DE 

ENERGIA 
0,33 1,67 1,00 0,22 

SOMA 1,53 7,67 4,60   

Fonte: Próprio Autor. 

Matriz normalizada: 

0,65 0,65 0,65 

0,13 0,13 0,13 

0,22 0,22 0,22 
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Calculando-se os critérios e as prioridades médias locais podemos 

chegar a seguinte avaliação global das alternativas, veja abaixo: 

 

Tabela 15: Avaliação final global das alternativas no aspecto ambiental 

PROCESSOS 
CONSUMO 

DE ENERGIA 

CONSUMO 

DE AGUA 

RESÍDUOS 

(Sólidos, Líquidos, 

Gasosos) 

AVALIAÇÃO 

GLOBAL DAS 

ALTERNATIVAS 

Pirometalurgia 0,64 0,07 0,39 0,51 

Eletrometalurgia 0,21 0,15 0,15 0,19 

Hidrometalurgia 0,05 0,39 0,39 0,17 

Biotecnologia 0,10 0,39 0,07 0,13 

Fonte: Próprio Autor. 

 

A ordem de prioridades na escolha do processo mais adequado 

seguindo aspectos ambientais é demonstrada na figura 16. 

 

Figura 16: Ordem de prioridades na escolha do processo de reciclagem. Fonte: Próprio Autor. 

 

A biotecnologia seguindo a avaliação final no aspecto ambiental é a 

primeira escolha seguida da Hidrometalurgia. O processo que ficou em último 

na avaliação foi o da Pirometalurgia, ou seja, para o aspecto ambiental este 

processo não é adequado. 

 

4.3.6.1 Aspectos de eficiência 

 

A proteção ao meio ambiente não deve ir contra ao progresso 

econômico e de eficiência, deve sim ir de lado à lado com este aspecto pois o 

retorno financeiro é fundamental para a prosseguimento das pesquisas e à 

implantação operacional dos processos tecnológicos do mundo. Sendo assim 

os aspectos associados à eficiência produtiva são fundamentais para o 

1º 

 Biotecnologia 

2º 

 Hidrometalurgia 

3º 
Eletrometalurgia  

4º 

 Pirometalurgia 
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estabelecimento do processo mais adequado na reciclagem e recuperação de 

metais provenientes de resíduos eletrônicos. 

 

Custo dos processos 

 

Por ordem de importância inferimos que em primeiro lugar no critério 

eficiência produtiva temos o custo dos processos. O custo dos processos é 

uma variável ampla, que engloba um conjunto de fatores e aspectos, no que 

tange o aspecto econômico é o principal fator de estudo. 

Os processos Biotecnológicos e Hidrometalúrgicos segundo Veit (2005) 

são processos com um custo mais baixo, por apresentarem poucas etapas, 

pela facilidade de operação, baixo consumo de energia e possibilidade de 

reaproveitamento de seus reagentes. Processos Eletrometalúrgicos e 

Pirometalúrgicos apresentam-se como os dois processos mais custosos, por 

terem a necessidade de mais etapas, sistema complexo e consumo de energia 

elevada. Assim temos então a ordem de prioridades no custo de processo: 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 5; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 5; 

-Eletrometalurgia com o valor 1;  

-Pirometalurgia com o valor 3.  

Quão maior for o valor menor é o custo do processo indicado. 

 

Matriz de preferências – critérios e normalização da matriz: 

Tabela 16: Matriz de preferência do critério custo dos processos. 

X Eletrometalurgia Pirometalurgia Hidrometalurgia Biotecnologia PML 

Eletrometalurgia 1,00 3,00 5,00 5,00 0,58 

Pirometalurgia 0,33 1,00 1,67 1,67 0,19 

Hidrometalurgia 0,20 0,60 1,00 1,00 0,115 

Biotecnologia 0,20 0,60 1,00 1,00 0,115 

SOMA 1,73 5,20 8,67 8,67   

Fonte: Próprio Autor. 
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Matriz normalizada 

0,58 0,58 0,58 0,58 

0,19 0,19 0,19 0,19 

0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12 0,12 0,12 

Obtenção da matriz V (seguindo tabela o IR = 0,9): 

 

Tabela 17: Razão de consistência do critério custo do processo. 

AV ƛmáx IC RC 

2,31 

4,0005 0,00016 0,00018 
0,77 

0,46 

0,46 

Fonte: Próprio Autor. 

Saaty (1991) sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) 

menor que 0,10. Ou seja, 0,00018 é consistente. 

 

Percentual de recuperação 

 

Por ordem de importância inferimos que em segundo lugar no critério 

eficiência produtiva temos o percentual de recuperação. A porcentagem de 

recuperação dos resíduos, ou porcentagem de reciclagem é de importância 

significativa, pois este subcritério está integrado à geração de resíduos e 

viabilidade econômica do processo. 

Segundo La Marca et al. (2002) nos processos pirometalúrgicos os 

metais podem ser perdidos através da volatilização de seus cloretos. 

Componentes cerâmicos e vidros das sucatas aumentam a quantidade de 

escória no forno, aumentando as perdas de metais nobres e de metais base. 

Segundo Cui e Zhang (2008) o processo realizado pela empresa Canadense 

Noranda (pirometalúrgico), através do qual cerca de 100 mil toneladas desse 
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tipo de resíduo são tratados anualmente no Canadá, resulta como produto final 

ouro com pureza de 99,1%, sendo os 0,9% restantes, uma mistura contendo 

metais preciosos como prata, paládio e platina. 

Ainda segundo La Marca et al. (2002) foi avaliado na hidrometalurgia a 

recuperação de metais preciosos em circuitos impressos através da utilização 

de tiuréia, água-régia, HCl-NaCl e soluções de cianeto, a fim de recuperar 

paládio, ouro e prata. Eles concluíram que usando água-régia foi possível 

recuperar 97% do ouro e 95% da prata, metais nobres de grande importância 

na reciclagem de PCIs. Park & Fray (2009) realizaram em seus experimentos 

processos hidrometalúrgicos para recuperar prata (98%), paládio (93%) e ouro 

(97%) de resíduo constituído de placas de circuito impresso. Quinet et al. 

(2005) experimentou métodos hidrometalúrgicos com a finalidade de recuperar 

metais preciosos a partir de PCI de aparelhos de telefone celular. O resultado 

alcançado é 93% de prata, 95% de ouro e 99% de paládio. De acordo com 

Martins (2007) o processo hidrometalúrgico apresentou os melhores resultados 

de extração para Sn e Cu, respectivamente 98 e 93%. 

Na biotecnologia segundos experimentos descritos por Veit (2005) a 

sucata foi tratada em uma solução contendo 10 g.L-1de Fe+3 e uma cultura de 

bactéria (YTL-2) com pH < 2,5 depois de 2 dias, 97% do ouro foi recuperado na 

forma de lâmina, porcentagem relativamente alta e de igualdade com o 

processo hidrometalúrgico, porém para outros metais o processo 

biotecnológico é mais efetivo. De acordo com Brandl (2008) as bactérias 

lixiviaram mais de 90% de Al, Cu, Ni e Zn. 

De acordo com Brandl (2008) nos processos eletrometalúrgicos o 

concentrado de metais preciosos a partir da eletrólise representa 95 – 97% do 

metal encontrado na sucata. A quantidade de metais preciosos no lodo anódico 

depois de fundição e de eletrólise como refinação é muito baixo. 

Nas pesquisas de Veit et al. (2008) o cobre recuperado através de eletro 

obtenção atingiu teores acima de 97% na maioria das amostras. 

Assim temos então a ordem de prioridades no percentual de recuperação: 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 3; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 5; 

-Eletrometalurgia com o valor 7;  

-Pirometalurgia com o valor 1.  
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Quão maior o valor maior é o percentual de recuperação de metais contidos na 

placa. 

 

Matriz de preferências – critérios e normalização da matriz 

Tabela 18: Matriz de Preferências do critério percentual de recuperação 

X Pirometalurgia Hidrometalurgia Biotecnologia Eletrometalurgia PML 

Pirometalurgia 1,00 3,00 5,00 7,00 0,59 

Hidrometalurgia 0,33 1,00 1,50 2,50 0,20 

Biotecnologia 0,20 0,60 1,00 1,50 0,12 

Eletrometalurgia 0,14 0,50 0,80 1,00 0,09 

SOMA 1,68 5,10 8,30 12,00   

Fonte: Próprio Autor. 

 

Matriz normalizada: 

0,60 0,59 0,60 0,58 

0,20 0,20 0,18 0,21 

0,12 0,12 0,12 0,13 

0,09 0,10 0,10 0,08 

 

Obtenção da matriz V (seguindo tabela o IR = 0,9) 

Tabela 19: Razão de consistência do critério percentual de recuperação. 

AV ƛmáx IC RC 

2,42 

4,08 0,027 0,030 
0,80 

0,49 

0,37 

Fonte: Próprio Autor. 
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Saaty (1991) sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) 

menor que 0,10. Ou seja, 0,030 é consistente. 

 

Tempo de processo 

 

Por ordem de importância inferimos que em terceiro lugar no critério 

eficiência produtiva temos o tempo de processo. O tempo de processo poderá 

estar inserido no subcritério custo do processo, porém foi analisado 

individualmente. 

 

Segundo Veit (2005) nos processos biotecnológicos e hidrometalúrgicos 

as principais limitações são os longos períodos de “ataque” e a necessidade 

dos metais estarem expostos, como uma camada superficial. Ele fez uma 

lixiviação de PCI em uma solução de H2SO4 durante 24 dias, tempo 

relativamente alto se comparado com outros processos. Ou seja, processos 

hidrometalúrgicos e biotecnológicos são demorados, requerem semanas, ou 

até meses para a recuperação e reciclagem de metais em eletrônicos.  O 

processo biotecnológico leva pequena vantagem se comparado com o 

hidrometalúrgico no tempo de processamento. 

De acordo com Veit (2005) os processos pirometalúrgicos e 

eletrometalúrgicos são mais rápidos e práticos por terem em seus sistemas 

poucas etapas e não requererem pré-tratamentos. O eletrometalúrgico mostra-

se como um processo mais demorado do que o pirometalúrgico, pois necessita 

de tempo para que os resíduos sofram ataques elétricos do processo. 

Assim temos então a ordem de prioridades no tempo de processo: 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 1; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 3; 

-Eletrometalurgia com o valor 5;  

-Pirometalurgia com o valor 7.  

 

Quanto menor o valor mais demorado é o processamento. 

 

Matriz de preferências – critérios e normalização da matriz 
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Tabela 20: Matriz de preferências do critério tempo de processo. 

 
Hidrometalurgia Biotecnologia Eletrometalurgia Pirometalurgia PML 

Hidrometalurgia 1,00 3,00 5,00 7,00 0,59 

Biotecnologia 0,33 1,00 1,50 3,00 0,21 

Eletrometalurgia 0,20 0,60 1,00 1,40 0,12 

Pirometalurgia 0,14 0,43 0,71 1,00 0,08 

SOMA 1,68 5,03 8,21 12,40   

Fonte: Próprio Autor. 

 

Matriz normalizada: 

0,60 0,60 0,61 0,56 

0,20 0,20 0,18 0,24 

0,12 0,12 0,12 0,11 

0,09 0,09 0,09 0,08 

 

Obtenção da matriz V (seguindo tabela o IR = 0,9) 

 

Tabela 21: Razão de Consistência do critério tempo de processo 

AV ƛmáx IC RC 

2,39 

4,05 0,015 0,016 
0,83 

0,48 

0,34 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Saaty (1991) sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) 

menor que 0,10. Ou seja, 0,016 é consistente. 
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Avaliação global de todas as alternativas 

 

Na definição do objetivo global dos critérios podemos fazer a seguinte 

ponderação, a prioridade é que se tenham processos de reciclagem de 

resíduos que tenham eficiência produtiva, ou seja, tempo de processo baixo, 

percentual de recuperação alta e com isso o custo do processo o menor 

possível. Assim a primeira prioridade é o custo do processo, o procedimento de 

recuperação e reciclagem dos metais tem que ser viável economicamente. A 

segunda prioridade é o percentual de recuperação, onde a porcentagem que 

pode ser recuperada de metais deve ser significativa. A terceira prioridade é o 

tempo de processo, quanto menor a duração do processo, melhor. 

 

Tabela 22: Objetivos globais dos critérios de eficiência produtiva. 

  
TEMPO DE 

PROCESSO 

CUSTO DO 

PROCESSO 

PERCENTUAL 

DE 

RECUPERAÇÃO 

PML 

TEMPO DE 

PROCESSO 
1,00 5,00 3,00 0,65 

CUSTO DO 

PROCESSO 
0,20 1,00 0,60 0,13 

PERCENTUAL 

DE 

RECUPERAÇÃO 

0,33 1,67 1,00 0,21 

SOMA 1,53 7,67 4,60   

Fonte: Próprio Autor. 

 

Matriz de normalização: 

0,65 0,65 0,65 

0,13 0,13 0,13 

0,22 0,22 0,22 
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Tabela 23: Avaliação final global das alternativas do critério de eficiência. 

X 
TEMPO DE 

PROCESSO 

CUSTO DO 

PROCESSO 

Percentual de 

Recuperação 

AVALIAÇÃO 

GLOBAL DAS 

ALTERNATIVAS 

Pirometalurgia 0,08 0,19 0,59 0,21 

Eletrometalurgia 0,12 0,58 0,09 0,17 

Hidrometalurgia 0,59 0,12 0,20 0,44 

Biotecnologia 0,21 0,12 0,12 0,18 

Fonte: Próprio Autor. 

 

A ordem de prioridades na escolha do processo mais adequado 

seguindo parâmetros de eficiência produtiva é demonstrada na figura 17. 

 

 

Figura 17: Ordem de prioridades na escolha do processo de reciclagem. Fonte: Próprio Autor. 

 

Na avaliação final das alternativas seguindo critérios de eficiência 

produtiva nós temos como primeiro processo a Eletrometalurgia seguido da 

Biotecnologia, Pirometalurgia e por ultimo a Hidrometalurgia. 

  

1º 
Eletrometalurgia 

2º 

 Biotecnologia 

3º  

Pirometalurgia 

4º 
Hidrometalurgia 
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4.3 MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Esta etapa consta a modelagem e simulação computacional seguindo 

parâmetros do modelo dos autores Law e Kelton (1991), Bateman e Bowden 

(2002), Chwif e Medina (2006). 

 

4.3.1 Formulação do problema e planejamento do estudo 

 

Neste tópico é definido o problema a ser solucionado com a modelagem 

e simulação bem como todo o processo de planejamento do estudo. 

 

4.3.1.1 Escopo e objetivos do estudo 

 

Esta modelagem e simulação têm como objetivo a concepção de um 

modelo computacional de um sistema logístico reverso para resíduos sólidos 

provenientes de produtos eletrônicos com especificação para placas de 

circuitos integrados. A fronteira do sistema são os processos de reciclagem dos 

metais. 

 

4.3.1.2 Abrangência do estudo 

 

O modelo de cadeia reversa empregado neste trabalho é somente para 

placas eletrônicas. Monitores, baterias e outros resíduos não são tratados 

nesta pesquisa. A abrangência do estudo será o sistema reverso dos resíduos 

eletrônicos, mais especificamente as etapas de reciclagem dos metais contidos 

nas placas como: cominuição, granulometria, separação magnética, separação 

eletrostática, hidro lixiviação/ bio lixiviação, pirometalurgia e eletrometalurgia. O 

sistema é constituído pelas seguintes etapas conforme figura 18:

 

Figura 18: Etapas do sistema reverso. Fonte: Próprio Autor. 

 

Coleta Segregação 
Reciclagem/ 
Manufatura 

Destinação 
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Sendo que a fronteira do sistema são os processos de Reciclagem/ 

Manufatura das placas demonstradas na figura 19. 

 

 

Figura 19: Fronteira do sistema reverso estudado. Fonte: Próprio Autor. 

 

Serão modeladas as etapas de desmontagem, cominuição, 

granulometria, separação magnética, separação eletrostática e analisada em 

cenários distintos as etapas finais de eletrometalurgia, pirometalurgia, 

hidrometalurgia, biotecnologia. 

 

A simulação deste sistema de manufatura será realizada através do 

software ARENA Simulation.  

 

4.3.1.3 Tipo de experimento  

 

Definiu-se utilizar os tempos reais de execução das operações de 

manufatura, o que caracteriza o modelo como sendo determinístico, dinâmico e 

contínuo. Além disso, os estudos realizados levaram em conta que um único 

modelo seria suficiente tanto para representar o sistema reverso atualmente 

utilizado no mundo quanto para representar os cenários criados. 

  

Desmontagem Cominuição granulometria 

separação magnética 
Separação 

eletrostática 

Eletrometalurgia 

Pirometalurgia 

Hidrometalurgia 

Biotecnologia 
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4.3.1.4 Forma dos resultados  

 

Os resultados do modelo buscaram representar o funcionamento real 

das operações de manufatura reversa de placas eletrônicas. Para tanto foram 

identificados indicadores de desempenho para o processo em questão como: 

manufatura com maior eficiência na recuperação de metais e menor impacto 

ambiental dos processos conforme a legislação.  

 

4.3.2 Identificação das restrições 

 

Segundo Chwif e Medina (2006) as restrições para o desenvolvimento 

de um projeto de simulação podem ser classificadas em três categorias: tempo, 

escopo e recursos. No entanto, além das três restrições anteriormente citadas, 

foram consideradas ainda restrições ambientais e de eficiência produtiva. 

 

4.3.2.1 Tempo 

 

A restrição quanto à categoria do tempo pode estar diretamente 

relacionada com o nível de detalhamento do modelo. No presente estudo o 

tempo para realização do projeto foi uma das restrições na proposição de 

melhorias na produtividade da atividade de manufatura reversa das placas 

eletrônicas.  

 

4.3.2.2 Recursos 

 

O volume gerado de resíduos eletrônicos provenientes de computadores 

no estado da Bahia serão os recursos utilizados neste modelo, ou seja, todos 

estes resíduos eletrônicos gerados no estado serão considerados. Os dados da 

Bahia são demonstrados na tabela 24. 
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Tabela 24: Geração de resíduos eletrônicos em toneladas/ano na Bahia..  

Tipos de Resíduos Volume em toneladas/ano 

Geração de Resíduos Sólidos Urbanos 4.480.000 t 

Geração de lixo eletrônico (computadores, 

celulares, televisores). 

14.933 t 

Geração de resíduos eletrônicos provenientes 

de computadores 

7.000 t 

Geração de placas eletrônicas 840 t 

Fonte: ABRELPE 2011. 

Lembrando que os resíduos gerados são insumos ou matéria-prima de 

nosso sistema de manufatura reverso. No ano de 2013 temos 365 dias, 

estabelecemos então o volume de insumos ao dia para ser manufaturado. 

     

        
                           (5) 

Ou seja, as entradas de matéria-prima ao dia são de 2,30 toneladas de 

placas eletrônicas. 

 

4.3.3 Construção do modelo conceitual e coleta de dados 

 

Nesta fase, o sistema real sob investigação é abstraído através de um 

modelo conceitual e, ao mesmo tempo, dados do sistema são coletados. A 

coleta refere-se a dados quantitativos e qualitativos sobre as entradas e saídas 

do sistema, bem como informações sobre os componentes do sistema e suas 

interconexões ou relações. A formulação do modelo consiste na especificação 

de seus componentes, variáveis, atributos, entidades e eventos. Sendo assim o 

sistema se encontra ilustrado na figura 20. 
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Figura 20: Etapas da manufatura reversa para placas eletrônicas. Fonte: Próprio Autor 

Assim seguindo etapa por etapa temos que a primeira que é a de 

desmontagem apresenta-se como a separação dos componentes das placas 

eletrônicas. 

 

Entradas 

Computadores 

(Circuitos Impressos) 
Desmontagem 

Saídas 

Fios, componentes 

eletrônicos. Placas 

eletrônicas 

 

Na etapa da desmontagem as entidades que entram são os 

computadores, nas quais placas eletrônicas derivadas de diversos tipos estão 

integradas. São retirados alguns componentes que não são reciclados ou são 

perigosos. As entidades de saída então são componentes recicláveis e não 

recicláveis. Os recicláveis seguem no processo.  

As entidades desse processo são as placas eletrônicas, os atributos são 

os materiais recicláveis, as atividades são de desmontagem e separação das 
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placas eletrônicas e as variáveis deste processo são o volume, peso e tipo de 

placa eletrônica.  

Entradas 

Placas Eletrônicas 

inteiras  

 

Cominuição 

Saídas 

Placas moídas com 

diversas glanulometrias 

 

A etapa da cominuição as placas eletrônicas são moídas por máquinas 

como moinho de bolas, ou moinho de facas. As entradas são as placas inteiras 

que são moídas. As saídas são placas moídas com diversos tamanhos. 

As entidades desse processo são as placas eletrônicas inteiras, os 

atributos são os materiais moídos, as atividades são de moagem e cominuição 

das placas eletrônicas e as variáveis deste processo são o volume, peso e 

granulometria. 

 

Entradas 

Placas moídas com 

diversas glanulometrias 

granulometria 

Saídas 

Granulometrias 

separadas por tamanho 

 

A etapa da granulometria auxilia nas próximas etapas de separação. 

Esta etapa separa por tamanho de grãos as placas eletrônicas moídas 

utilizando peneiras.  As entradas são as placas moídas de diversos tamanhos. 

As saídas são placas moídas separadas pelo tamanho do grão. 

As entidades desse processo são as placas eletrônicas moídas com diversos 

tamanhos, os atributos são os grãos, as atividades são de peneiramento e 

granulometria e as variáveis deste processo são o volume, peso e tamanho dos 

grãos. 

Entradas 

Grãos de placas 
Separação 

magnética 

Saídas 

Material magnético e 

Material Não magnético 
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Esta etapa de separação magnética separará os materiais magnéticos 

como o ferro e níquel dos materiais não magnéticos como o cobre, prata, 

chumbo, ouro dentre outros. As entradas são os grãos de placas. As saídas 

são grãos magnéticos e grãos não magnéticos. 

As entidades desse processo são os grãos de placas, os atributos os 

materiais não magnéticos, as atividades são de separação magnética e as 

variáveis deste processo são o peso de materiais magnéticos e não 

magnéticos. 

Entradas 

Materiais não 

magnéticos 

Separação 

eletrostática 

Saídas 

Material condutor, 

Material não condutor 

Esta etapa de separação eletrostática separará os materiais condutores 

como os metais dos materiais não condutores como os polímeros e cerâmicos. 

As entradas são os materiais magnéticos. As saídas são materiais condutores 

e os nãos condutores 

As entidades desse processo são os materiais magnéticos, os atributos 

os materiais condutores, as atividades são de separação eletrostática e as 

variáveis deste processo são o peso de materiais condutores e não condutores. 

A partir de agora os processos são simulados através de seis cenários 

diferentes:  

Quadro 06: Cenários e processos.  

Cenário 01 Processamento Hidrometalúrgico 

Cenário 02 Processamento Eletrometalúrgico 

Cenário 03 Processamento Pirometalúrgico 

Cenário 04 Processamento Biometalúrgico 

Cenário 05 Processo Bio + Hidro 

Cenário 06 Processo Eletro + Bio 

Fonte: Próprio Autor. 

Os cenários 05 e 06 são cenários que possuem dois métodos 

combinados para uma melhor eficiência na recuperação dos metais, pois um 

método poderá recuperar uma grande porcentagem de determinado metal, 

porém de outros metais tem o rendimento baixo. Os métodos foram escolhidos 
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através da prioridade de escolha na Análise Hierárquica dos Processos. No 

cenário 01 tem-se: 

Entradas 

Materiais condutores 
Hidrometalurgia 

Saídas 

Metais nobres (ouro, 

prata, platina, cobre) e 

resíduos. 

 

Esta etapa de processamento hidrometalúrgico irá recuperar os metais 

nobres como o ouro, a prata, platina e cobre. Outros elementos serão resíduos 

do processo. As entradas são os materiais condutores derivados do pré-

processamento. As saídas são metais nobres e resíduos. 

As entidades desse processo são os metais nobres, os atributos os 

materiais condutores, as atividades são de recuperação através da lixiviação 

hidrometalúrgica e as variáveis deste processo é o percentual de recuperação 

dos metais nobres e o peso final de cada metal. No cenário 02 tem-se: 

Entradas 

Materiais condutores 
Eletrometalurgia 

Saídas 

Metais nobres (ouro, 

prata, platina, cobre) e 

resíduos. 

 

Este cenário de processamento eletrometalúrgico irá recuperar os 

metais nobres como o ouro, a prata, platina e cobre. Outros elementos serão 

resíduos do processo. As entradas são os materiais condutores derivados do 

pré-processamento. As saídas são metais nobres e resíduos. 

As entidades desse processo são os metais nobres, os atributos os 

materiais condutores, as atividades são de recuperação através da 

eletrometalurgia e as variáveis deste processo é o percentual de recuperação 

dos metais nobres e o peso final de cada metal. No cenário 03 tem-se: 

Entradas 

Materiais condutores 
Pirometalurgia 

Saídas 

Metais nobres (ouro, 

prata, platina, cobre) e 

resíduos. 
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Este cenário de processamento pirometalúrgico irá recuperar os metais 

nobres como o ouro, a prata, platina e cobre. Outros elementos serão resíduos 

do processo. As entradas são os materiais condutores derivados do pré-

processamento. As saídas são metais nobres e resíduos. 

As entidades desse processo são os metais nobres, os atributos os 

materiais condutores, as atividades são de recuperação através da 

pirometalurgia e as variáveis deste processo é o percentual de recuperação 

dos metais nobres e o peso final de cada metal. No cenário 04 tem-se: 

Entradas 

Materiais condutores 
Biometalurgia 

Saídas 

Metais nobres (ouro, 

prata, platina, cobre) e 

resíduos. 

 

Este cenário de processamento biometalúrgico irá recuperar os metais 

nobres como o ouro, a prata, platina e cobre. Outros elementos serão resíduos 

do processo. As entradas são os materiais condutores derivados do pré-

processamento. As saídas são metais nobres e resíduos. 

As entidades desse processo são os metais nobres, os atributos os materiais 

condutores, as atividades são de recuperação através da biometalurgia e as 

variáveis deste processo é o percentual de recuperação dos metais nobres e o 

peso final de cada metal. No cenário 05 tem-se: 

Entradas 

Materiais condutores 
Bio + Hidro 

Saídas 

Metais nobres (ouro, 

prata, platina, cobre) e 

resíduos. 

 

Este cenário de processamento biometalúrgicos com hidrometalúrgico 

irá recuperar os metais nobres como o ouro, a prata, platina e cobre. Outros 

elementos serão resíduos do processo. As entradas são os materiais 

condutores derivados do pré-processamento. As saídas são metais nobres e 

resíduos. As entidades desse processo são os metais nobres, os atributos os 
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materiais condutores, as atividades são de recuperação através da 

biometalurgia e da hidrometalurgia e as variáveis deste processo é o 

percentual de recuperação dos metais nobres e o peso final de cada metal. No 

cenário 06 tem-se: 

Entradas 

Materiais condutores 
Bio + Eletro 

Saídas 

Metais nobres (ouro, 

prata, platina, cobre) e 

resíduos. 

 

Este cenário de processamento biometalúrgico com eletrometalúrgico irá 

recuperar os metais nobres como o ouro, a prata, platina e cobre. Outros 

elementos serão resíduos do processo. As entradas são os materiais 

condutores derivados do pré-processamento. As saídas são metais nobres e 

resíduos. As entidades desse processo são os metais nobres, os atributos os 

materiais condutores, as atividades são de recuperação através da 

biometalurgia e da eletrometalurgia e as variáveis deste processo é o 

percentual de recuperação dos metais nobres e o peso final de cada metal. 

 

4.3.4 Modelo computacional 

O Software Arena é ao mesmo tempo um programa de simulação e um 

ambiente de trabalho e experimentação que pode ser usado para testar o 

modelo e fazer a apresentação dos resultados através de recursos avançados. 

Sua interface assemelha-se com os softwares da Microsoft, como Word e 

Excel, com botões e menus similares. Estudo do tempo, balanço de massa e 

energia são exemplos de aplicabilidade do software Arena. A figura 21 ilustra a 

interface da pesquisa de simulação no software Arena Simulation 
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Figura 21: Interface do Software Arena Simulation. Fonte: Próprio autor. 

 

4.3.5 Simulação Computacional 

 

Apenas para facilitar o entendimento haverá a demonstração das etapas 

iniciais da cadeia reversa do e-lixo, iniciando da coleta.  

A primeira etapa composta pelos processos de coleta, triagem e 

estocagem está ilustrada e foi simulada através do software Arena Simulation. 

O período utilizado foi o diário e a quantidade de entrada 19178 Kg de 

computadores. 

Foi considerado que a decisão de reuso na imagem é apenas simbólica, 

para mostrar que existe a alternativa do computador estar apto a funcionar, 

voltando à cadeia de consumo sem necessidade de reciclagem. Sendo assim 

100% dos insumos serão preparados para reciclagem, pois apesar da 

alternativa do reuso, certo tempo depois este mesmo computador terá que ser 

reciclado. Como ilustrado na figura 22. 
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Figura 22: Primeira etapa do sistema reverso simulado em computador. Fonte: Próprio Autor. 

 

A segunda etapa é demonstrada como a segregação e compactação 

dos componentes do computador. Sendo que para esta pesquisa o foco serão 

as placas eletrônicas. Constando que após a segregação teremos 

componentes metálicos, carcaças poliméricas e elementos cerâmicos. Pelos 

dados de entrada 19178 kg de computadores temos nos dados de saída 2308 

kg de placas eletrônicas e 16869 kg de outros componentes que não serão 

estudados. Como demonstrado na figura 23. 

 

Figura 23: Segunda etapa do sistema reverso simulado em computador. Fonte: Próprio Autor. 

 

A partir desta etapa é que engloba a manufatura reversa das placas 

eletrônicas, começando pelo pré-tratamento que é comum a todos os cenários. 

A terceira etapa é composta pelos processos de pré-tratamento das placas 

eletrônicas, os processos mecânicos de cominuição, granulometria e 

separação magnética. Após a separação magnética teremos de um lado os 

metais ferrosos (que contém ferro) e do outros os não ferrosos (que não 



99 
 

 

contém ferro). Cerca de 3% da placa eletrônica são metais ferrosos e os 

restantes componentes não ferrosos. Sendo assim para demanda diária, 

apenas 72 kg são metais ferrosos e 2236 kg de metais não ferrosos que 

seguirá para próxima etapa como demonstrado na figura 24. 

 

Figura 24: Terceira etapa do sistema reverso simulado em computador. Fonte: Próprio Autor. 

 

A quarta etapa é a separação de elementos que conduzem a corrente 

elétrica da que as que não conduzem ou pouco conduzem a corrente elétrica. 

De um lado os metais condutores e do outro lado os componentes poliméricos 

e cerâmicos. Sendo que da quantidade diária, apenas 436 kg são materiais 

condutores e 1800 kg são materiais não condutores. Como ilustrado na figura 

25.

 

Figura 25: Quarta etapa do sistema reverso simulado em computador. Fonte: Próprio Autor. 
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A quinta e última etapa é a obtenção dos metais nobres através dos 

processos de recuperação apresentados através dos seis cenários: 

hidrometalurgia, eletrometalurgia, pirometalurgia, biometalurgia e dois 

combinados biometalurgia com hidrometalurgia e eletrometalurgia com 

biometalurgia. Como ilustrado na figura 26. 

 

 

Figura 26: Recuperação dos metais com a pirometalurgia. Fonte: Próprio Autor. 

 

Utilizando a técnica da pirometalurgia são recuperados, no volume diário 

gerado de lixo eletrônico, 4,646 kg de ouro, 17,262 kg de prata, 0,883 kg de 

platina, 338,76 kg de cobre e 74,449 kg de metais não recuperados. Os metais 

não recuperados são compostos das porcentagens não recuperadas dos 

metais estudados e dos metais não estudados neste trabalho, como o níquel, 

estanho entre outros. Como ilustrado na figura 27. 

 

 

Figura 27: Recuperação dos metais com a hidrometalurgia. Fonte: Próprio Autor. 
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Utilizando a técnica da hidrometalurgia são recuperados, no volume diário 

gerado de lixo eletrônico, 4,646 kg de ouro, 17,262 kg de prata, 0,816 kg de 

platina, 331,39 kg de cobre e 103,79 kg de metais não recuperados. Como 

ilustrado na figura 28. 

 

Figura 28: Recuperação dos metais com a biometalurgia. Fonte: Próprio Autor. 

 

Utilizando a técnica da biometalurgia são recuperados, no volume diário gerado 

de lixo eletrônico, 4,646 kg de ouro, 16,686 kg de prata, 0,883 kg de platina, 

338,76 kg de cobre e 75,25 kg de metais não recuperados. Como ilustrado na 

figura 29. 

 

 

Figura 29: Recuperação dos metais com a biometalurgia. Fonte: Próprio Autor. 

 

Utilizando a técnica da eletrometalurgia são recuperados, no volume diário 

gerado de lixo eletrônico, 4,454 kg de ouro, 16,303 kg de prata, 0,864 kg de 
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platina, 357,17 kg de cobre e 57,209 kg de metais não recuperados. Como 

ilustrado na figura 30. 

 

Figura 30: Recuperação dos metais com a combinação biometalurgia e hidrometalurgia. Fonte: 

Próprio Autor. 

 

Utilizando duas técnicas combinadas a biometalurgia e hidrometalurgia 

são recuperados, no volume diário gerado de lixo eletrônico, 4,785 kg de ouro, 

18,936 kg de prata, 0,948 kg de platina, 365,27 kg de cobre e 46,061 kg de 

metais não recuperados. Como ilustrado na figura 31. 

 

Figura 31: Recuperação dos metais com a combinação eletrometalurgia e biometalurgia. Fonte: 

Próprio Autor. 

 

Utilizando duas técnicas combinadas a eletrometalurgia e biometalurgia 

são recuperados, no volume diário gerado de lixo eletrônico, 4,77 kg de ouro, 

18,89 kg de prata, 0,945kg de platina, 367,11 kg de cobre e 44,285 kg de 

metais não recuperados. 
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4.3.6 Análise dos resultados 

 

 Pelo estudo realizado podemos estabelecer quais processos são mais 

adequados qualitativamente e quantitativamente para a recuperação e 

reciclagem de metais das placas eletrônicas.   

 

4.3.6.1 Análise qualitativa 

 

No que diz respeito aos aspectos ambientais com os critérios de 

consumo de água, energia e geração de resíduos temos ilustrado na figura 32 

a comparação em gráfico de barras os valores ponderados na AHP. 

 

Figura 32: Gráfico de barras grau de prioridade x aspectos ambientais. Fonte Próprio autor. 

 

Analisando o gráfico temos que para o critério de consumo de água a 

hidrometalurgia e biotecnologia são os processos que mais consomem água. 

Porém o processo poderá ter um sistema fechado e esta água poderá ser 

reutilizada pelo mesmo processo o que não está sendo considerado no estudo.  

Para o consumo de energia temos que o processo pirometalúrgico possui uma 

alta demanda de energia, pois para atingir altas temperaturas o processo exige 

muita energia. A depender do tipo de fonte energética esse processo poderá 

ter o impacto ambiental minimizado. Sendo então os processos 

hidrometalúrgico e biotecnológicos são os que consomem menos energia. 
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Tratando-se da geração dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 

verificamos que os processos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos tem 

geração alta de resíduos, os pirometalúrgicos com geração de gases e o 

hidrometalúrgico com geração de efluentes tóxicos. Porém como já foi 

destacado acima, processos com sistemas fechados poderão minimizar estes 

impactos e reutilizar os resíduos gerados. 

 

Assim seguindo os resultados da Análise Hierárquica dos Processos 

temos que a ordem de prioridade na escolha dos processos de reciclagem das 

placas eletrônicas seguindo parâmetros ambientais é; 

 

1º Biotecnologia, 2º Hidrometalurgia, 3º Eletrometalurgia, 4º Pirometalurgia. 

 

No âmbito de eficiência produtiva com os critérios de tempo de processo 

custo de processo e percentual de recuperação temos ilustrado na figura 33 a 

comparação em gráfico de barras os valores ponderados na AHP. 

 

Figura 33: Gráfico de barras grau de prioridade x aspectos de eficiência produtiva. Fonte: 

Próprio Autor. 

Analisando o gráfico temos que para o critério de tempo de processo a 

hidrometalurgia e biotecnologia são os processos que mais demandam tempo 

para serem processados.  
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Para o percentual de recuperação temos que o processo 

eletrometalúrgico possui maior percentual de recuperação. É importante 

esclarecer que os processos têm percentuais de recuperação similares, no 

entanto esta recuperação está relacionada com o tipo de elemento a ser 

recuperado, alguns metais são mais eficientemente recuperados com 

determinado tipo de processo, ou com um conjunto de processos. 

 

Tratando-se do custo de processo, verificamos que os processos 

biotecnológicos e hidrometalúrgicos possuem relativamente um custo mais 

baixo, pois seus processos são mais simples e tem menos etapas. Os 

processos eletrometalúrgicos e pirometalúrgicos por demandar mais energia, 

são mais caros, porém os processos podem ser barateados conforme a 

tecnologia empregada. 

 

Assim a ordem de prioridades dos processos seguindo critérios de eficiência é; 

 

1º Eletrometalurgia, 2º Biotecnologia, 3º Pirometalurgia, 4º Hidrometalurgia. 

 

4.3.4.1 Análise quantitativa 

 

Analisando os dados quantitativos obtidos da modelagem e simulação 

tem-se que numa amostra diária da Bahia de resíduos provenientes de 

computadores na massa de 19178 kg. A massa média dos metais contidos nas 

placas eletrônicas está abaixo na tabela 25. 

Tabela 25: Massa das entidades do processo. 

Fonte; Próprio autor. 

 

 

MASSA DAS ENTIDADES DOS PROCESSOS (Kg) 

  
Computador  

Placa 

eletrônica  
Ouro Prata Platina  Cobre 

ANO 7000000,00 840000,00 1750,00 7000,00 350,00  134400,00 

MÊS 583333,33 70000,00 145,83 583,33 29,17  11200,00 

DIA 19178,08 2301,37 4,79 19,18 0,96  368,22 

HORA 799,09 95,89 0,20 0,80 0,04  15,34 
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O percentual de recuperação é distinto para cada método de processo, 

assim podemos definir então a massa final recuperada em cada tipo de 

processo. Este percentual de recuperação foi obtido a partir da média de dados 

secundários de pesquisas e estudos mencionados na revisão bibliográfica e na 

AHP.  

Analisando 6 cenários diferentes, um pra cada tipo de processamento e 

dois cenários com processamentos combinados escolhidos a partir das 

prioridades obtidas na AHP, temos: 

 

Quadro 07: O percentual de recuperação dos processos e a massa final dos metais. 

Cenário Metal Média % de 

recuperação 

Massa final 

em Kg 

Cenário 01 

(hidrometalurgia) 

 

 

 

Ouro  97% 4,646 

Prata  90% 17,262 

Platina  85% 0,816 

Cobre 
90% 331,39 

Cenário 02 

(eletrometalurgia) 

Ouro 93% 4,454 

Prata 85% 16,303 

Platina 90% 0,864 

Cobre 97% 357,17 

Cenário 03 

(pirometalurgia) 

 

 

 

Ouro 97% 4,646 

Prata  90% 17,262 

Platina  92% 0,883 

Cobre 
 92% 338,76 

Cenário 04 

(biometalurgia) 

Ouro  97% 4,646 

Prata 87% 16,686 

Platina 92% 0,883 

Cobre  92% 338,76 

Cenário 05     (bio + hidro) Ouro 1º- 97%, 2º-97% 4,785 

Prata 1º- 87%, 2º-90% 18,936 

Platina 1º- 92%, 2º-85% 0,948 
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Cobre 1º- 92%, 2º-90% 365,27 

Cenário 06 (eletro + bio) Ouro 1º- 93%, 2º-97% 4,77 

Prata 1º- 85%, 2º-87% 18,89 

Platina 1º- 90%, 2º-92% 0,945 

Cobre 1º- 97%, 2º-92% 367,11 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Nos cenários 01 a 04 temos os processos individuais com seus 

respectivos percentuais de recuperação. Na hidrometalurgia a recuperação 

com maior percentual é a de ouro com 97% de recuperação. O cobre por sua 

vez tem o percentual de 90%, sendo o cobre a maior parte em massa dos 

metais, na conta final da massa ele se torna o mais significativo, contudo 

quando o aspecto econômico é o foco, a massa de cobre se torna pouco 

significativa, pois é a menor cotação do mercado entre os quatro.  

Nos cenários combinados 05 e 06, foram realizados dois processos, o 

primeiro processo recupera uma porcentagem do metal o segundo processo 

recupera uma porcentagem do que o primeiro processo não recuperou. Como 

ilustrado no quadro 00 os processos combinados recuperam mais metais, o 

ouro, por exemplo, no valor de 4,785 kg diários levantando o valor de 4,646 kg 

que é a massa média nos processos individuais a diferença é de 0,139 kg. No 

mercado de cotações esta diferença é significativa como ouro na cotação de 

110 reais a grama terá R$ 15.290,00 reais a mais no caixa. Na tabela 26 tem-

se a apresentação com as diferenças em massa e os valores em reais. 

Tabela 26: Diferenças das massas e valores em reais dos processos individuais e combinados. 

Metal Processos 

Individuais em 

Kg 

Processos 

Combinados 

em Kg 

Diferença de 

massa em 

kg 

Valor em Reais 

dessa diferença 

Ouro 4,646 4,785 0,139 15.290,00 

Prata 17,262 18,936 1,674 3.414,96 

Platina 0,816 0,948 0,132 14.520,00 

Cobre 331,39 365,27 33,88 8.131,20 

Fonte: Próprio autor. 
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A diferença e o total em reais dos processos combinados giram no valor 

de R$ 41.356,16 reais ao dia. Sendo assim os processos combinados são mais 

eficientes que processos individuais, porém os custos dos processos e o tempo 

de processamento irão aumentar consideravelmente, restando o estudo de 

viabilidade técnica e econômica dizer se é viável utilizar processos 

combinados. Como é o caso da combinação dos processos hidrometalúrgicos 

e biometalúrgicos que duram semanas para a sua realização, esta combinação 

irá aumentar o tempo de processo para muitas semanas ou até meses. Os 

processos combinados de eletrometalurgia e biometalurgia necessitariam de 

processos totalmente diferentes, ou seja, poderia tornar o sistema inviável 

economicamente. 

 

4.3.7 Documentação e registro 

 

Os projetos que envolvem simulação não podem ser considerados 

completos se não foram compreendidos e aceitos. Uma boa documentação e 

registro da simulação são importantes para o entendimento da pesquisa 

realizada e para dar mais credibilidade aos seus resultados. A documentação e 

registro também facilitam as modificações e adaptações que proporciona ao 

pesquisador o conhecimento de cenários reais que podem ser analisados em 

projetos futuros. Para esta pesquisa o documento principal é a dissertação 

final.  

Foram gerados e publicados 3 artigos provenientes deste estudo, um  

com  o tema: Potencial econômico na reciclagem das placas de circuitos 

integrados no Brasil. Tendo como base a primeira parte da dissertação sobre 

caracterização física das placas eletrônicas. O segundo com o tema: Tomada 

de decisão na escolha do processo de reciclagem e recuperação de metais das 

placas eletrônicas através da Análise Hierárquica. Tendo como base a segunda 

parte desta dissertação sobre AHP. E o terceiro com o tema: Modelagem e 

simulação dos processos de reciclagem de placas eletrônicas. Que é a terceira 

e última parte deste estudo. Ainda as apresentações em slides nos seminários 

integradores e exame de qualificação são documentos importantes para 

registro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSIÇÕES 

 

  Este estudo propôs um avanço no estado da arte na logística reversa de 

resíduos sólidos provenientes de eletrônicos integrando uma cadeia de 

pesquisa científica. O modelo de pesquisa conforme concebido aqui permite 

considerar diversos mecanismos e processos inter-relacionados do sistema de 

reciclagem e recuperação de metais contidos nas placas eletrônicas. 

Este modelo buscou viabilizar soluções para implantação de uma planta 

industrial de reciclagem, impactando positivamente a comunidade local 

envolvida, ensaiando por meio da modelagem e simulação computacional, as 

diversas possíveis soluções de arranjo de sistemas produtivos de tratamento, 

reciclagem e processamento de resíduos. 

  Os métodos de recuperação e reciclagem de metais contidos nas placas 

eletrônicas são peculiares, ou seja, tem características próprias e distintas um 

do outro. A partir da AHP pode-se chegar à escolha mais adequada do tipo do 

processo, no quesito do aspecto ambiental os métodos biometalúrgicos e 

hidrometalúrgicos são os mais adequados. Já no que diz respeito ao aspecto 

econômico os processos eletrometalúrgicos e biometalúrgicos são os mais 

viáveis. Pode ser verificado que é possível a utilização de dois processos 

combinados, estes escolhidos a partir da AHP, são biometalúrgicos com 

hidrometalúrgicos e eletrometalúrgicos com biometalúrgicos. Estas 

combinações aumentam a eficiência produtiva, no entanto a instalação de dois 

tipos de processos totalmente diferentes como é o caso da biometalurgia com a 

eletrometalurgia poderia tornar a combinação inviável economicamente, já a 

combinação de processos semelhantes como é o caso da biometalurgia com a 

hidrometalurgia tem a probabilidade grande de ser viável economicamente, 

porém o tempo de processo iria duplicar. Sendo assim confirmadas as 

hipóteses da pesquisa sobre a viabilidade ambiental e econômica dos 

processos de reciclagem e recuperação de metais nos resíduos eletrônicos. 

  Na modelagem e simulação chegou-se a conclusão que são viáveis 

economicamente a reciclagem e recuperação de metais provenientes das 

placas eletrônicas, pelo volume de entrada (a geração deste resíduo no Brasil) 

e pelo percentual de recuperação e valor agregado ao tipo de metal a ser 

recuperado. A validade e confiabilidade desses dados são subjetivas, pois são 
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dados secundários de órgãos e instituições como IBGE, ABRELPE e UNEP, 

sendo que alguns deles estão defasados pelo ano de coleta dos mesmos, 

porém pode-se fazer uma perspectiva de qual volume está sendo gerado de 

resíduos nos dias atuais. Poderia ter sido levantado a questão da escolha de 

outros softwares, porém o uso do software ARENA Simulation foi adequado e 

atendeu aos objetivos pré-estabelecidos. 

  A falta de estudos e pesquisas na área de recuperação de metais das 

placas eletrônicas, bem como laboratórios ou indústrias de reciclagem de 

placas eletrônicas no Brasil, para se realizar experimentos, foram as limitações 

deste estudo. Mais pesquisas e mais detalhes são necessárias para o 

aprofundamento do aspecto econômico. Um estudo de viabilidade econômica 

para plantas industriais de reciclagem de metais para eletrônicos é uma 

proposta futura de estudo, que daria continuidade e sequência a esta pesquisa. 

  Em um horizonte de médio em longo prazo, este trabalho poderá auxiliar 

a instalação de plantas industriais destinadas a eliminar do meio ambiente 

natural os resíduos sólidos provenientes de eletrônicos e a mitigação dos 

impactos ambientais ocasionados por e-lixo. O desenvolvimento de uma 

indústria poderia ser iniciado através de um plano piloto numa instituição de 

ensino para o desenvolvimento e estudo das tecnologias e inovações a serem 

empregadas. Os impactos dos resultados desta pesquisa no meio científico, 

tecnológico e econômico são:  

-Publicação de artigos em periódicos científicos especializados, comunicados 

em congressos e similares. Foram gerados e publicados 3 artigos provenientes 

deste estudo, um  com  o tema: Potencial econômico na reciclagem das placas 

de circuitos integrados no Brasil publicado nos anais do IV Congresso Nacional 

de Gestão Ambiental realizado em Salvador. Tendo como base a primeira parte 

da dissertação sobre caracterização física das placas eletrônicas. O segundo 

com o tema: Tomada de decisão na escolha do processo de reciclagem e 

recuperação de metais das placas eletrônicas através da Análise Hierárquica, 

também sendo publicado nos anais do IV Congresso Nacional de Gestão 

Ambiental. Tendo como base a segunda parte desta dissertação sobre AHP. E 

o terceiro com o tema: Modelagem e simulação dos processos de reciclagem 

de placas eletrônicas. Que é a terceira e última parte deste estudo, sendo 
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submetida na revista eletrônica Produção Online com área de avaliação 

interdisciplinar e estrato B2. 

 -Geração de conhecimento para a indústria, governo federal, estadual e 

órgãos de pesquisa. Um modelo conceitual e computacional foi gerado e está 

disponível para uso de qualquer órgão para implementação de processos de 

reciclagem de placas eletrônicas. 

-Contribuição ao planejamento de implantação de plantas industriais de 

reciclagem de resíduos sólidos de e-lixo; 

-Disponibilização de modelo computacional experimental de planejamento de 

sistema de logística reversa para resíduos provenientes de eletrônicos; 

-Contribuição ao empreendedorismo no estabelecimento de novas empresas 

para o setor. 
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APÊNDICE A - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AHP 

 

Aqui consta a memória de cálculo de apenas um ponto da AHP, os 

outros pontos foram calculados através de recurso computacional com o 

software Excel 2010. 

Aspectos Ambientais – Geração de Resíduos 

Determinação da Importação relativa; 

-Hidrometalurgia pontuado como o maior valor 1; 

-Biotecnologia pontuado com o segundo valor 5; 

-Eletrometalurgia com o valor 3;  

-Pirometalurgia com o valor 1.  

 

Obtenção do vetor de prioridades. A quantidade de julgamentos 

necessários para a construção de uma matriz de julgamentos genérica A e n 

(n-1)/2, onde n e o numero de elementos pertencentes a esta matriz. Os 

elementos de A são definidos pelas condições: 

(6) 

Matriz de Preferências – Critérios e Normalização da Matriz 

Tabela 27: Matriz de preferência do critério de resíduos 

 
Hidrometalurgia Biotecnologia Eletrometalurgia Pirometalurgia PML 

Hidrometalurgia 1,00 5,00 3,00 1,00 0,39 

Biotecnologia 0,20 1,00 0,33 0,20 0,07 

Eletrometalurgia 0,33 3,00 1,00 0,33 0,15 

Pirometalurgia 1,00 5,00 3,00 1,00 0,39 

SOMA 2,53 14,00 7,33 2,53   

Fonte: Próprio Autor. 
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Para cada nó de julgamento da hierarquia calcula-se a matriz 

normalizada. O cálculo compreende o somatório dos elementos de cada coluna 

e a divisão de cada elemento da coluna pelo respectivo somatório. A chamada 

Matriz normalizada. 

 

Matriz normalizada 

0,39 0,36 0,41 0,39 

0,08 0,07 0,05 0,08 

0,13 0,21 0,14 0,13 

0,39 0,36 0,41 0,39 

 

O índice de consistência tem como base a prioridade média local. Ele é 

calculado através do somatório do produto de cada elemento do vetor da matriz 

normalizada pelo total da respectiva coluna da matriz comparativa original.  

 

ƛ máx = [(0,39 x 1,58)+(0,07 x 0,28)+(0,15 x 0,62) + (0,39 x 1,58)] = 4,04   (7) 

 

 

O índice de consistência é dado por; 

 

         (8) 

Então: 

 

IC=
        

   
 = 0,016251828       (9) 

 

A razão de consistência é dada por: 
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onde o IR ( índice randômico é tabelado)    (10) 

 

Ordem da 

Matriz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Valores de IR 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 

 

Como a ordem da Matriz é 4 temos então; 

 

RC = 0,016251828 / 0,9 = 0,14626645      (11) 

 

Tabela 28: Razão de consistência do critério resíduos. 

AV ƛ máx IC RC 

1,58 

4,04 0,016251828 0,014626645 
0,28 

0,62 

1,58 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Saaty sugere que é aceitável uma razão de consistência (RC) menor 

que 0,10. Ou seja, 0,014626645 é consistente. 
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