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Centro de Tecnologia Mineral 
CETEM/MCTIC

• 40 anos em 2018
• 21 laboratórios
• 4 usinas-piloto
• Biblioteca
• Auditório 
• Núcleo Regional
• 60 mil m²
• 21 mil m² construídos
• 324 colaboradores
• 90% pesquisadores 

doutores



• Análises Químicas 
• Tratamento de Minérios 
• Metalurgia Extrativa e Bioprocessos
• Materiais de Referência Certificados
• Caracterização Mineralógica e Mineralogia de Processo 
• Caracterização e Alterabilidade de Rochas Ornamentais 
• Caracterização de Agregados para a Construção Civil
• Ecotoxicologia Aplicado à Industria Mínero-metalúrgica

• Mercúrio Ambiental 

• Química de Superfície

• Pesquisas Gemológicas

• Modelagem molecular

• Biotecnologia

• Conservação de monumentos







Missão

Desenvolver tecnologia para o uso 
sustentável dos recursos minerais 
brasileiros.



Temas emergentes

• Mineração de dados 

• Mineração de bitcoin

• Mineração sustentável

• Mineração urbana

MINERAR = extrair valor



Economia Circular

Logística reversa

Gestão ambiental

Gestão de resíduos

Mineração urbana



Economia circular

Economia linear

produzir – consumir – descartar

Economia circular

evitar – reduzir – reutilizar – recondicionar - reciclar





Comunidade Europeia

• A circular economy aims to maintain the value of products, 
materials and resources for as long as possible by returning 
them into the product cycle at the end of their use, while 
minimizing the generation of waste.

• The fewer products we discard, the less materials we extract, 
the better for our environment.

• This process starts at the very beginning of a product’s lifecycle: 
smart product design and production processes can help save 
resources, avoid inefficient waste management and create new 
business opportunities.

Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy



Urban Mining

• Gestão de resíduos

• Cadeia de suprimentos

• Logística reversa

• Gestão de materiais

• Mineração urbana

• Economia circular





Gestão de resíduos

• Decreto 5.940 de 2006

Coleta seletiva solidária de materiais recicláveis de 
instituições públicas federais

• Lei 12.305 de 2010 e Decreto 7.404 de 2010

Política Nacional de Resíduos Sólidos
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Gestão de resíduos

• Lei 9.605 de 1998

Lei de crimes ambientais
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia 

autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos
termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar,

ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio

ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: Pena - reclusão,

de um a quatro anos, e multa.





Porque gerenciar e-waste?

• Contém substâncias perigosas (RoHS);

• Produção puxada;

• Consumo pulverizado;

• Alto valor de Mercado de produtos e materiais;

• Atuação de catadores nos países em
desenvolvimento;

• Brasil = mais de 600 produtores;

• Regulamentação específica.



Resíduos eletroeletrônicos

• E-waste - Electronic waste

• WEEE - Waste Electrical Electronic Equipment

• RAEE – Residuos de Aparatos Eletroeletronicos

• Basura eletrônica

• REEE – Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos





Resíduos eletroeletrônicos

• Mundo 44,7 milhões de t/ano 

• Brasil  1,5 milhão t/ano

• Estados Unidos 6,3 milhões t/ano

• China 7,2 milhões t/ano

• India 1,9 milhão t/ano

Global E-waste Monitor, 2017



Geração de e-waste



Geração de e-waste x GDP ou GDP PPP

SUM  - Xavier et al., 2018





Diretiva WEEE – EU 2017 (Ago 2018)

1. Equipamentos de troca de temperatura;

2. Telas, monitores;

3. Lâmpadas;

4. Grandes equipamentos (> 50cm);

Household applicances

5.   Pequenos equipamentos (<50 cm);

Household applicances

6.  Pequenos equipamentos de TI e telecomunicação (<50 cm).







Cadeia de suprimentos

EXTRAÇÃO BENEFICIAMENTO METALURGIA PRODUÇÃO

PÓS-CONSUMODESCARTETRIAGEMDESTINAÇÃO



Cadeia de suprimentos

EXTRAÇÃO BENEFICIAMENTO METALURGIA PRODUÇÃO

PÓS-CONSUMODESCARTETRIAGEMDESTINAÇÃO

LOGÍSTICA DIRETA

LOGÍSTICA REVERSA



Definições

• LOGÍSTICA REVERSA

Gestão de produtos e materiais 
do consumo à origem



De qual origem estamos falando?





Mineração urbana

• Plástico

• Papel

• Metal

• Vidro



Gestão de materiais

Zeng et al., 2017



Mineração urbana

• Fluxos de metais urbanos

Bergbäck et al., 2001

• Hibernating stocks

Estoques potenciais de diferentes materiais

Ex.: cobre em cabos subterrâneos

Krook et al., 2011



Mineração urbana

“provides a systematic management of anthropogenic 
resources stocks and waste (products and buildings), in 
the view of long-term environmental protection, resource 
conservation, and economic benefits” (Cossu, 2013)

“prover a gestão sistemática de estoques de recursos
antropogênicos e resíduos (produtos e construções), 
com vistas a proteção ambiental de longo termo, 
conservação dos recursos e benefícios econômicos” 
(Cossu, 2013)



Circular   x   Closed loop



Ruptura do ciclo



• Remanufatura é 40-80% mais barata que a 
manufatura de um novo produto;

• Prolongamento da vida útil possibilita economia 
de energia;

• Redução de emissões de CO2;

• Reuso é mão-de-obra intensivo (gera empregos / 
estratégia de reindustrialização); A Comissão 

Europeia estima 
geração de 2 
milhões de 

empregos até 2030

Estima economia de 
1 trilhão de dólares 
anuais em materiais

Aumento da 
produtividade em 
30% antes de 2030

NOVAS PERSPECTIVAS (Staher)



Benefícios financeiros

+ 56%

R$/Kg
PET         1,20
Vidro      0,10
Al            3,50
Cobre    18,00

Au              $$$
ETR            $$$



Mineração urbana



Extração Beneficiamento Metalurgia Produção Venda Consumo

Destinação Triagem Descarte Pós-Consumo

Reciclagem ReusoRecondicionamentoRemanufatura

90% 10% 2,5%

Disposição final

2,2% 
FeNb

Análise do Fluxo de Materiais (MFA)
Setor  Automobilístico

1,65 %
(41,2%)
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OEM

Auditing Best Practices in WEEE

Adapted from Dell Inc.



Where electronic scrap is generated, treated and 
refined. Latin America is the new frontier

45

Adapted from BOLIDEN

???



Diretiva WEEE 2017

A quantidade de e-waste gerada é uma função do tempo 
de vida útil (lifespan), segundo a distribuição de Weibull



Rastreabilidade





Campus Party - Recife 2014
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