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EXTRAÇÃO DE VALORES METÁLICOS DE FONTES SECUNDÁRIAS 
À LUZ DA ECONOMIA CIRCULAR
EXTRACTION OF METAL VALUES FROM SECONDARY SOURCES 
IN THE LIGHT OF CIRCULAR ECONOMY

Considerando o atual modelo industrial "extrair, fabricar e descartar", a
economia circular é restaurativa e regenerativa por definição. Baseado na
inovação em processos e procedimentos experimentais, esse modelo de
economia visa redefinir produtos e serviços para minimizar o descarte de
materiais de alto valor agregado, minimizando os impactos negativos.
Sustentado por uma transição para fontes de energia renováveis, o modelo
circular constrói capital econômico, natural e social.
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EXTRAÇÃO DE VALORES METÁLICOS DE FONTES SECUNDÁRIAS 
À LUZ DA ECONOMIA CIRCULAR

Esta contribuição técnica visa trazer à comunidade científica os reais
impactos sobre a iniciativa de reciclar metais a partir de fontes secundárias,
tais como: a) metais preciosos e metais de base de sucatas
eletroeletrônicas, por processos químicos e biológicos; b) metais de base de
resíduos de mineração; c) Alumínio de embalagem tetra-pack; d) Alumínio
de lodo das estações de tratamento de água; e) chumbo de baterias
automotivas exaustas; f) Ouro e mercúrio a partir de resíduos de garimpos;
g) Recuperação de metais preciosos de catalisadores automotivos exaustos
etc.
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Metais preciosos e metais de base de sucatas eletroeletrônicas, por 
processos químicos e biológicos

•SELFRAG high voltage 

pulsed power systems

Precious and base metals extraction from 
electro-electronic scrap, by chemical and
biological processes

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782b1be6&p2=%5eBYU%5exdm119%5eS17905%5ebr&pg=GGmain&pn=1&ptb=4D3BA50D-9BF8-41B9-9651-744466A04FF7&qs=&si=33060376161&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=SELFRAG+high+voltage+pulsed+power+systems&feedurl=ars/feedback?originalQuery=selfrag&relatedQuery=selfrag+high+voltage+pulsed+power+systems&tpr=jre10&ots=1517360156440&ots=1517361088586
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Metais de base de resíduos de mineração

Base Metals out of Mine Tailings
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Alumínio de embalagem tetra-pack
Aluminum out of tetra-pack packing
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Alumínio de lodo das estações de tratamento de água
Aluminum out of Sludge of the water treatment plant
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Chumbo de baterias automotivas exaustas
Lead from exhausted automotive batteries
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Ouro e mercúrio a partir de resíduos de garimpos
Gold and mercury from 
Artisanal mining waste
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Recuperação de cobre e zinco de aparas de latão
Copper and zinc recovery from
brass shavings
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Recuperação de metais preciosos de catalisadores automotivos exaustos 

Precious metal recovery from exhausted automotive catalysts
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Recuperação de Zinco a partir de sucata de aço galvanizado
Zinc Recovery from Galvanized Steel Scrap
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Conclusões

Como foi observado nos estudos de caso acima mencionados, precisamos levar em
consideração que grande parte desses metais, que estão sendo usados em nossas vidas
diárias, provém de recursos primários que são finitos. Isso significa que muitas dessas
fontes estão ficando cada vez mais escassas, implicando que muito esforço deve ser
implementado para recuperar os valores metálicos de fontes secundárias, como sucatas
eletro-eletrônicas, rejeitos de mineração etc., caso contrário, sofreremos, num futuro
próximo, as consequências de uma escassez real de metais.


