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Resumo 

 

As telas de cristal líquido (LCD) são usadas em TVs, calculadoras, 

telefones celulares, computadores (laptop e palm), vídeo games e agendas 

eletrônicas. O aumento e a rápida obsolescência tecnológica desses 

dispositivos eletrônicos causa o descarte excessivo de LCDs usados, 

diminuindo a vida útil de aterros. Por isso é necessário o desenvolvimento de 

uma metodologia de reciclagem de LCDs, que deve ser iniciada pela 

caracterização de LCDs, seguida do processamento das telas com objetivo de 

separar os materiais, utilizando algumas técnicas de Tratamento de Minérios. 

Os ensaios realizados para caracterização dos componentes da tela foram: 

solubilização em solvente; chama; infravermelho; DSC; MEV com EDS; difração 

de raios-X; e perda ao fogo. A seqüência identificada dos materiais de fora para 

dentro foi: triacetato de celulose, poli (álcool) vinil dopado com iodo, triacetato 

de celulose, cristal líquido, vidro com ITO, triacetato de celulose, poli (álcool) 

vinil dopado com iodo, triacetato de celulose, polímero não identificado com 

mica. Após a caracterização foi realizada a etapa de liberação de materiais, 

utilizando-se de moinhos de rolos, de disco, de martelos, de bolas, separação 

por álcool, imersão em nitrogênio líquido, e solubilização em água, para 

separação dos materiais recicláveis. A operação de Tratamento de Minérios 

que apresentou cerca de 98% de separação dos materiais foi com o moinho de 

martelos. Este material pode ser usado eventualmente como substituto da 

areia. Para viabilizar a separação dos materiais existe a necessidade de 

alteração no projeto das LCDs. 

 
 

Palavras-chave: Reciclagem. Tela de cristal líquido. LCD. 
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Abstract 

 

Liquid crystal displays (LCD) are used in TVs, calculators, mobiles, 

computers (laptop and palm), video games and electronic agendas. The 

increasing and fast technological obsolescence of these electronic devices 

causes their extreme discard, decreasing the landfills useful life. Therefore it is 

necessary the development of a LCD recycling methodology which must be 

started by the LCDs characterization, followed by the displays processing with 

the objective of separating materials, using some Ore Treatment techniques. 

The characterization tests of the LDC components: solvent solubilization, flame, 

infrarred, DSC, MEV with coupled EDS, X-ray diffraction and loss on fire. The 

sequence of the identified materials were: celulose triacetate, poly vinyl alcohol 

with iodine, cellulose triacetate, liquid cristal, ITO glass, cellulose triacetate, poly 

vinyl alcohol with iodine, cellulose triacetate, polymer with muscovite. Following 

the characterization, the materials releasing step was performed. Firstly the 

LCDs were grinded using different kinds of mills, then the grinded materials 

were passed through several separation tests: separation on alcohol, immersion 

in liquid nitrogen and solubilization in water. Hammer milling present the best 

results. The project of the LCDs should be improved in order to allow the 

materials separation.  

 
 

 

Keyword: Recycling. Liquid crystal display. LCD. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As telas de cristal líquido (LCD – “liquid crystal display”) são utilizadas em 

equipamentos eletrônicos, principalmente em TVs, monitores e aparelhos 

celulares.  

As vantagens dessas telas são dadas pelo melhor desempenho na 

economia de energia e diminuição de seu tamanho, com benefício de não 

emitirem radiação em relação às telas de tubo de raios catódicos 1.  

Em 2005, o consumo de LCDs aumentou diante da utilização das telas 

em aparelhos celulares e das vantagens sobre os outros monitores. Foi 

estimado que de 2 milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônico 

descartado na Europa, cerca de 40.000 toneladas (2%) eram compostos 

somente de telas, presentes em laptops, agendas eletrônicas, calculadoras, 

celulares, vídeo games, equipamentos de áudio e telas de computadores e 

televisão 2. 

As telas possuem estrutura complexa composta principalmente de 

plásticos e vidro. Ao serem descartadas em aterros, além de colaborarem para 

o esgotamento dos mesmos, deixam de ser reciclados plásticos e vidro. A 

importância em se reciclar tais materiais está relacionado com o tempo que 

cada um leva para se degradadar no meio ambiente, por exemplo, os plásticos 

podem levar de 200 a 450 anos para se degradar enquanto que o vidro não se 

degrada 3. 

Para evitar problemas ambientais e alcançar o desenvolvimento 

sustentável tem-se a proposta da reciclagem das LCDs, na qual estudam-se a 

recuperação e reciclagem do vidro das telas. 

 

Os números sobrescritos presentes no texto reportam-se às referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Tela de cristal líquido (LCD) 

 

As telas de cristal líquido (LCDs) estão presentes na área eletrônica em 

vários equipamentos, com destaque às TVs, calculadoras, computadores 

(laptop e palmtop) e celulares 4, 5. 

As LCDs baseiam-se em uma tecnologia de produção de imagens sobre 

uma superfície plana composta por cristal líquido e filtros coloridos. Esta 

tecnologia apresenta aplicações nas quais equipamentos mais compactos e de 

menor consumo de energia são usados, comparados aos tubos de raio catódico 

(“cathode ray tubes” – CRTs) que trabalham em alta voltagem para alimentar e 

controlar o canhão de elétrons existente 6. 

 

2.1.1. Descrição dos componentes das telas de cristal líquido 

 

Os componentes principais das telas de cristal líquido são descritos 

como: cristal líquido, vidro laminado, polarizador e analisador.  

 

2.1.1.1. Cristal líquido 

 

A fase líquido-cristalina foi observada pela primeira vez pelo botânico 

Friedrich Reinitzer em 1888 com o benzoato de colesterila. Foi notado que esta 

substância apresentava dois pontos de fusão distintos, já que ela se fundia a 

146,6 °C originando um fluido turvo colorido, o qual se fundia novamente em 

um líquido isotrópico claro a 180,6°C 7.  
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Em 1889, Otto Lehmann observou que substâncias como o oleato de 

amônia e o p-azoxi-fenetol se fundiam, passando por um estado intermediário 

no qual o líquido era birrefringente. Como Lehmann acreditava que a diferença 

entre cristais líquidos e cristais sólidos era o grau de fluidez, ele designou o 

termo cristal líquido para essas substâncias que apresentavam um estado 

intermediário de orientação .   

Por volta de 1900, Daniel Vorlander conseguiu identificar as 

características moleculares com mais possibilidade de originar os cristais 

líquidos. A conclusão principal do seu trabalho foi a tendência das moléculas 

lineares em formarem fases líquido-cristalinas 8.  

Em 1922, Georges Friedel descreveu as diferentes fases dos cristais 

líquidos, como: as nemáticas, as esméticas e as colestéricas, ainda verificou a 

existência de uma estrutura de camadas para os cristais líquidos esméticos e, 

com isso, a primeira identificação da orientação das moléculas provocada por 

um campo elétrico .  

Entre 1970 e 1990, foram descobertos vários tipos de cristais líquidos, 

cujas aplicações foram voltadas principalmente para o desenvolvimento de telas 

eletrônicas para computadores, TV, telefones celulares, calculadoras e outras 

telas de equipamentos que necessitam de alta resolução e pouco gasto com 

energia, principalmente os aparelhos que utilizam baterias como fonte de 

energia 9. 

Esses cristais líquidos são moléculas que se encontram em um estado 

da matéria intermediário entre o estado sólido e o líquido, isto é, um estado 

mesomórfico 10.  

O termo cristal líquido refere-se aos materiais e a expressão mesofase 

ou mesomorfo ao estado da matéria que guarda as características do sólido 

(ordem e/ou anisotropia) e do líquido (fluidez e tensão superficial).  
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Uma definição usada para descrever esses materiais é a existência de 

uma fase parcialmente organizada, que é um estado organizado entre o estado 

cristalino e o estado desordenado ou isotrópico 11, 12. 

Em termos de arranjo molecular, os cristais líquidos não se enquadram 

em material cristalino, líquido ou amorfo .  

Em um cristal líquido, as propriedades líquido-cristalinas surgem das 

interações de longo alcance entre os seus constituintes e são as responsáveis 

pelo grau de ordem do sistema. O ordenamento observado é suficiente para 

transmitir algumas características da fase sólida para o fluído, entretanto, pela 

sua natureza de longo alcance, não são suficientemente fortes para evitar a 

fluidez do material 11, 12. 

Os cristais líquidos apresentam anisotropia em suas propriedades 

ópticas, elétricas e magnéticas, semelhantes às de um sólido cristalino 

anisotrópico, e propriedades mecânicas semelhantes aos líquidos, o que 

caracteriza sua fluidez 13. 

Os sólidos cristalinos têm seus átomos organizados em uma rede 

espacial; esta organização se propaga por distâncias de até milímetros. Um 

líquido não tem essa ordem, então as moléculas estão colocadas de forma 

aleatória no espaço. Embora seu aspecto seja o de um líquido, num 

microscópio pode-se observar um certo grau de orientação, que, no entanto, 

não se mantém a longo alcance. Os compostos que podem formar cristais 

líquidos tendem a ter moléculas compridas e razoavelmente rígidas 14. 

Quando as fases têm posição e/ou orientação de longo alcance em uma 

ou duas dimensões são chamadas de mesofases .  

A figura 1 ilustra a ordem molecular presente nas fases sólida, líquido-

cristalina e líquida.  
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Sólida Líquido-cristalina Líquida 

   

Figura 1 – Representação das fases sólida, líquida cristalina e líquida 15.

 

Como se observa na figura 1, a fase sólida tem um arranjo periódico e 

repetido de átomos ou moléculas que se estende ao longo da totalidade do 

material; no esquema que representa a fase líquida pode-se observar a falta de 

um arranjo atômico ou molecular regular e sistemático ao longo de distâncias 

atômicas . O que representa a fase líquida cristalina possui um arranjo 

intermediário entre a fase sólida e a líquida, isto pode ser facilmente observado 

ao se dividir a imagem em colunas e linhas: verificam-se que, nas colunas, as 

moléculas apresentam a mesma ordenação e, nas linhas, ordenações 

diferentes. 

Com isto fica estabelecido que nem todas as substâncias podem ter uma 

fase líquido-cristalina. As moléculas que têm facilidade em ter essa fase são 

longas e possuem uma região central rígida com extremidades flexíveis 16. 

As moléculas com fase líquido-cristalina são classificadas em mesofases 

principalmente pela simetria e grau de ordenamento das moléculas de materiais 

com fases líquido-cristalinas .  

Os materiais que apresentam mesofases líquido-cristalinas se dividem 

em duas categorias de acordo com os parâmetros mais relevantes nas 

transições de fases, os termotrópicos e os liotrópicos 17 . Os parâmetros mais 
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relevantes para a transição de fases são a temperatura, a pressão e a 

concentração . 

Nos cristais líquidos termotrópicos, o parâmetro relevante para que 

ocorra transição de fase é a temperatura, enquanto que nos cristais liotrópicos o 

parâmetro relevante é a concentração relativa de uma dada substância 18. 

Outros cristais líquidos recentemente descobertos, por volta da década 

de 1990, são os cristais líquidos com base em polímeros.  

É mais freqüente utilizar-se de cristais líquidos termotrópicos do que os 

liotrópicos, pois os primeiros dependem principalmente da temperatura, e os 

liotrópicos dependem da concentração e dos componentes da mistura para 

formarem cristais líquidos 19.  

Dentro da classificação de cristais líquidos termotrópicos existem 3 

mesofases principais utilizadas em telas de cristal líquido: esmética, nemática e 

colestérica 16, 20. 

A mesofase esmética possui moléculas que se apresentam em forma de 

bastão e encontram-se compactadas em camadas empilhadas umas sobre as 

outras. Este tipo de cristal líquido é o mais parecido com o sólido, de aspecto 

turvo e viscoso . 

Esta classe é subdividida em dois grupos: a mesofase esmética tipo A e 

a esmética tipo C 21.  

Na mesofase esmética A, a orientação segue a normal da camada, 

enquanto na mesofase esmética C a orientação é inclinada em relação à 

normal da camada 5, 21. As duas subdivisões de mesofase esmética A e C 

podem ser observadas nas figuras 2 e 3, respectivamente.  
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Figura 2 – Mesofase Esmética A 22. 

 

 

Figura 3 – Mesofase Esmética C . 

 

Na mesofase nemática as moléculas apresentam uma disposição 

unidimensional, não existindo camadas, conforme figura 4. Este cristal líquido é 

normalmente menos viscoso que o esmético, mas ainda apresenta uma 

aparência turva . 

 

 

Figura 4 – Mesofase Nemática . 
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Nesta fase, as moléculas possuem ordem de longo alcance, isto é, 

possuem uma periodicidade no arranjo dos átomos e moléculas, onde, em 

geral, são paralelas entre si, sendo que sua ordem só é possível se as 

moléculas forem anisométricas, isto é, não possuírem simetria esférica . 

A mesofase colestérica tem alguns de seus derivados químicos do 

colesterol, porém o colesterol não forma cristal líquido. Um esquema da 

mesofase colestérica pode ser vista na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Mesofase Colestérica . 

 

Nesta fase, as moléculas estão dispostas em camadas e ordenadas em 

direções ligeiramente diferentes. Este tipo de cristal apresenta cores fortes que 

podem ser alteradas sob ação de temperatura, pressão, campo elétrico e 

magnético . 

Os cristais líquidos liotrópicos são soluções de uma substância em um 

líquido altamente polar, tal como a água. Podem ser considerados como 

sistemas químicos, compostos por dois ou mais constituintes. Tais soluções 

apresentam propriedades do estado cristalino líquido somente acima de uma 

certa concentração . Um exemplo de cristal líquido liotrópico é o detergente em 

água 13, , 18 19. 

Os compostos anfifílicos em um solvente são considerados como cristais 

líquidos liotrópicos e que possuem na mesma molécula dois grupos que diferem 
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grandemente em suas propriedades de solubilidade; isto é, uma parte da 

molécula é hidrofílica, altamente solúvel em solventes polares como a água e 

outra parte é hidrofóbica, altamente solúvel em hidrocarbonetos e solventes não 

polares (apolares) . 

Os cristais líquidos com base em polímeros podem ser termotrópicos e 

liotrópicos, onde estes polímeros possuem uma parte rígida e outra flexível. Os 

polímeros líquido-cristalinos podem ainda ser classificados em três grupos 

principais, baseando-se na formação da fase líquido-cristalina: um exibe a fase 

líquido-cristalina no estado fundido (induzida por calor) e é denominado 

polímero líquido–cristalino termotrópico, o segundo exibe a fase líquido-

cristalina em solução (induzida por solvente), este é denominado polímero 

líquido-cristalino liotrópico, e o terceiro exibe a fase líquido-cristalina em ambos 

estados fundido e em solução . 

Para aplicações em telas eletrônicas é comum utilizar cristais líquidos na 

fase termotrópica , que servem para direcionar os feixes de luz que passam 

pela tela, com objetivo de formar a imagem . 

 

2.1.1.2. Vidro laminado 

 

Estima-se que o vidro tenha surgido entre os anos de 1499 a 1400 a. C., 

no Egito para fins artesanais e utensílios de adorno pessoal.  

No ano de 100 a. C., a utilização de vidro aumentou com a produção de 

objetos de uso cotidiano e janelas. No decorrer do século V e XV, desenvolveu-

se a utilização de vidros coloridos em vitrais.  

No século XVII, houve um aperfeiçoamento tecnológico e fabricou-se o 

vidro “float” (plano), em chapas planas e sem imperfeições 23. 
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No início do século XX, iniciou-se a fabricação de vidro soda-cal para 

garrafas, janelas, lâmpadas e o vidro borossilicato para material de 

laboratório 24. Em 1959, iniciou-se a comercialização do vidro laminado 25. 

As telas de cristal líquido são produzidas com vidro laminado, que é um 

vidro do tipo soda - cal formado por duas lâminas delgadas e entre estas 

lâminas uma camada de plástico com boa resistência mecânica, dificultando, 

assim, a ruptura da tela 26.  

O vidro laminado, presente na tela, é um tipo de vidro constituído por 

duas ou mais lâminas delgadas, com espessura de 0,2 cm a 0,25 cm . 

A composição deste vidro corresponde à mesma do vidro soda-cal, que é 

produzido com uma mistura de dióxido de silício, carbonato de sódio, carbonato 

de cálcio (ou óxido de cálcio) 26, 27. 

A composição do vidro pode variar entre 71% a 73% de óxido de silício 

(SiO2), 12% a 14% de óxido de sódio (Na2O), 10% a 12% de óxido de cálcio 

(CaO), 1% a 4% de óxido de magnésio (MgO) e 0,5% a 1,5% de óxido de 

alumínio (Al2O3) 28. 

As propriedades típicas do vidro laminado são: densidade de 2,44 g/cm3; 

dureza de 6 a 7 da escala de Mohs; temperatura de fusão de 1000°C; 

temperatura de transição vítrea de 730°C, resistência química a 

hidrocarbonetos e solventes 29. 

Para fabricação do vidro laminado tipo soda-cal, as matérias-primas 

devem estar granuladas para serem armazenadas em silos que alimentam as 

balanças, para dosagem de cada matéria-prima a ser adicionada. A adição das 

matérias-primas é feita no misturador, que irá homogeneizar o material 

formando, assim, a chamada composição ou material vitrificável, que será 

encaminhada para o forno de fusão onde se transforma em vidro 30. 

Os fornos utilizados para a fusão da composição são alimentados 

continuamente em um banho de vidro fundido, a composição se incorpora 
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progressivamente quando entra em contato com o banho aquecido através da 

queima de óleo ou gás . 

Na entrada do forno para a fabricação do vidro plano a temperatura fica 

em torno de 1000°C e quando sai para a conformação, o vidro está a cerca de 

600°C . 

Do outro lado do forno, o vidro já fundido é conduzido à conformação que 

transforma o vidro fundido em vidro plano, quando diminui a temperatura do 

vidro e a sua viscosidade aumenta, fazendo com que este possa ser 

conformado .  

Para produção de vidro plano, a conformação ocorre sobre a superfície 

do banho de estanho. O vidro é despejado sobre o banho e, como vidro e 

estanho não se misturam e possuem densidades diferentes, o vidro flutua no 

banho formando uma camada fina e homogênea, que pode variar de espessura 

até cerca de 20 mm  .  

A espessura do vidro depende das tensões superficiais e da velocidade 

de extração. Ao aumentar-se a velocidade de extração, o vidro afina, e ao 

diminuí-la o vidro engrossa .  

Após sua conformação, o vidro é direcionado em esteiras rolantes que 

direcionam o vidro até a etapa de recozimento . 

No forno de recozimento ou estenderia, a temperatura do vidro diminui 

lenta e gradativamente até chegar à temperatura ambiente, evitando assim 

tensões no vidro, que podem “fragilizá-lo” . Após a passagem pela estenderia o 

vidro pode ser cortado, embalado e transportado.  

Para aumentar a resistência mecânica, os vidros laminados são 

colocados em camadas e, entre elas, coloca-se um filme polimérico com 

características adesivas e com alta resistência .  

Os polímeros utilizados para este fim são o poli (vinil) butiral (PVB), o poli 

(álcool) vinil (PVOH) e o poliéster .  
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Nas LCDs o cristal líquido fica entre as camadas de vidro laminado, onde 

é necessária a presença de um material condutor elétrico e transparente, que 

conduza eletricidade para o cristal líquido de forma que este direcione o feixe 

de luz para a formação da imagem. 

O condutor que apresenta condutividade elétrica e transparência para as 

LCDs é o óxido de índio dopado com óxido de estanho (“indium tin oxide” - 

ITO), formado de In2O3 e SnO2, onde o óxido de estanho está presente entre 

10% a 17% em peso 31. 

O ITO apresenta ponto de fusão em aproximadamente 1900°C com 

densidade entre 7,12 g/cm3 e 7,16 g/cm3  32. 

A mistura desses óxidos combina as características de um sólido com 

boa condutividade elétrica, resistente à radiação ultravioleta, com capacidade 

de refletir a radiação infravermelha e transparente levemente amarelado, de 

acordo com a concentração de óxido de estanho 33, 34.  

A transparência deste material chega a ser aproximadamente 90% 35. 

 

2.1.1.3. Polarizador e analisador 

 

Os polarizadores e os analisadores devem ser compostos por plásticos 

com alta resistência mecânica e flexibilidade, além de permanecerem 

transparentes e não ter suas características alteradas com a luz solar .  

Um polímero que atende a estas especificações é o nitrato de celulose 

(nitrocelulose) ou celulóide com plastificante de cânfora (para diminuir a rigidez 

do filme), porém este material é muito inflamável e instável quimicamente, 

causando explosões mesmo sem oxigênio: este fato provocou a sua 

substituição, em 1951, pelo diacetato de celulose. 

O diacetato de celulose pode conter sulfato de celulose, o que o torna 

instável, principalmente com umidade relativa. O plastificante utilizado para 
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aumentar a flexibilidade deste filme é o monocloronaftaleno, que é volátil, 

portanto, com o tempo, o filme encolhe e perde a flexibilidade 36. 

Em substituição ao diacetato de celulose, em 1930, desenvolveu-se o 

acetato-butirato de celulose, que possui melhor absorção de água que o 

diacetato de celulose, porém apresenta menor transparência no filme 36, 37. 

Em 1948 foi desenvolvida a fórmula do triacetato de celulose com 

propriedades óptica e mecânica semelhantes às do nitrato de celulose . 

Assim, o triacetato de celulose nos polarizadores e analisadores de LCDs 

atende aos requisitos de transparência, resistência mecânica e flexibilidade. 

Porém, para as LCDs, existe a necessidade de um filtro de luz, a fim de 

evitar a degradação das moléculas de cristal líquido presentes nas telas e, 

assim, juntamente com o filme de triacetato de celulose é colocado um filme de 

poli (álcool) vinil, dopado com iodo, para evitar a passagem de raios ultravioleta 

para a tela 37, 38, 39. 

 

2.1.1.3.1. Triacetato de celulose 

 

O triacetato de celulose (TAC) é produzido a partir do acetato e da 

celulose e suas características químicas são similares ao acetato de celulose, 

com uma diferença de pelo menos 92% dos grupos hidroxilas acetilados. Por 

esta razão, o triacetato de celulose apresenta resistência térmica maior do que 

a do acetato de celulose .  

É um termoplástico resistente a óleos, graxas, hidrocarbonetos 

aromáticos, e solventes. Possui ótimo brilho e excelente transparência, além de 

ter facilidade em ser laminado, cortado e dobrado . 

Sua fórmula molecular é C28H38O19 com peso molecular 678, com 

densidade de 1,33 g/cm3, e teor cristalino de 25% a 30% 40, 41. 
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A temperatura de transição vítrea (Tg), isto é, a propriedade do material 

onde se pode obter a temperatura da passagem do estado vítreo para um 

estado maleável, sem ocorrência de uma mudança estrutural do triacetato de 

celulose varia de 322 K a 751 K, dependendo do seu grau de cristalinidade 42.  

 

2.1.1.3.2. Poli (álcool) vinil 

 

O poli (álcool) vinil ou poli (hidroxietileno) (PVAl ou PVOH) é um 

termoplástico sintético, produzido através do acetato de vinila , com 

temperatura de transição vítrea de 358 K 42 e fórmula molecular [CH2-CH-

OH]n 43. 

O poli (álcool) vinil apresenta uma concentração de poli (vinil) acetato 

(material amorfo) entre 10 e 20%, e possui cristalinidade como o polietileno, 

devido à presença de grupos hidroxilas, causando alguns efeitos hidrofílicos, 

isto é, apresenta solubilidade em água, dependendo do grau de hidrólise e a 

temperatura 44. 

Devido à sua polaridade, este polímero apresenta resistência a óleos, 

graxas, hidrocarbonetos aromáticos e solventes apolares, porém é solúvel em 

água. Sua importância na composição dos polarizadores das telas de cristal 

líquido é a sua adesividade, flexibilidade, resistência à abrasão, permeabilidade 

a gases e biodegradabilidade 12, 17. 

Também pode ser solúvel em misturas de água e álcool, porém não se 

dissolve em álcool puro. Como apresenta cristalinidade e alta polaridade, 

alguns solventes orgânicos podem solubilizá-lo em temperatura ambiente, como 

o dietilenotriamina e trietilenotetramina .  

Sua aplicação envolve adesivos, revestimento e cosméticos. 
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2.2. Funcionamento da LCD 

As telas de cristal líquido baseiam-se em uma tecnologia que produz 

imagens sobre uma superfície plana composta por cristal líquido e filtros 

coloridos.  

A figura 6 apresenta uma seqüência de imagens, que mostra a 

separação dos componentes da tela de cristal líquido. Na figura 6A, a tela de 

cristal líquido está acoplada a um aparelho de telefonia celular. Na figura 6B, a 

imagem entra na tela e visualiza os filtros de cores, identificados pelo trio de 

cores verde, vermelho e azul. Ao se aprofundar mais na tela é possível 

observar, na figura 6C, que o filtro de cores está aderido a uma placa de vidro 

laminado e a um filme de TFT (filme transmissor), depois da passagem de luz 

pelas moléculas de cristal líquido.  

Fazendo uma rotação de 90° na figura 6C, tem-se a visualização da 

figura 6D, esquema simplificado da tela de cristal líquido com suas placas. 

Iniciando a descrição de cada placa de cima para baixo na figura 6D tem-se a 

luz não polarizada representada pelas setas, seguidas de analisador que se 

adere à placa de vidro laminado; em contato com o vidro laminado está o filme 

de ITO agregado com o TFT que se liga ao eletrodo metálico representado 

pelas linhas ao lado direito da tela; em seguida as placas de filme polimérico, 

chamado de espaçadores, são colocadas para servir de substrato para as 

moléculas do cristal líquido; as moléculas de cristal líquido são representadas 

pelas esferas no centro da tela; na seqüência outro espaçador, filtro de cores, 

vidro laminado e polarizador; as setas na parte inferior da figura simbolizam a 

visualização da imagem formada na tela.  
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(A) (B) 

  

(C) (D) 

  

Figura 6 – Seqüência de imagens da separação dos componentes da LCD 45. 

 

Nas superfícies da placa de vidro estão os polarizadores e analisadores. 

Os filtros polarizadores e analisadores são laminados, um a 90º do outro. 

Normalmente, filtros polarizados e analisadores a 90º fazem com que não haja 

passagem de luz e a tela fica escura, prevenindo qualquer transmissão de luz .  

A figura 7 apresenta um esquema simplificado dos componentes e 

funcionamento das telas de cristal líquido.  
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Figura 7 – Esquema simplificado do funcionamento da tela de cristal líquido . 

 

Quando um pixel está desligado, as luzes passam somente pelo 

analisador, representado por filtro polarizador vertical na figura 7, a luz então é 

bloqueada ao passar pelo cristal (b) na figura 7 e, portanto, não atravessa os 

filtros de cores e o filtro polarizador horizontal. Quando um pixel está ligado, o 

cristal líquido se reorienta, provocando a refração da luz, permitindo a 

passagem de luz para o filtro de cores e polarizador (c) da figura 7 . 

Quando há um campo elétrico aplicado às moléculas, a direção do raio 

de luz vai sendo alterada à medida que passa pelo cristal líquido até encontrar 

o analisador, cuja direção das ranhuras coincidirá com a do raio de luz . 

Quando uma estrutura de cristal líquido está presente entre esses 

polarizadores, a luz polarizada sofre uma refração da luz. Dependendo do tipo 
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de cristal líquido utilizado, a luz polarizada necessita de um polarizador 

horizontal ou vertical para permitir a visualização da imagem através da tela . 

A montagem das telas LCDs consiste em duas placas de vidro, seladas 

em seu perímetro, com uma camada de cristal líquido entre elas. Os eletrodos 

transparentes e condutores são depositados nas superfícies internas da placa 

de vidro. São os eletrodos que definem os segmentos, pixels da tela. Sobre os 

eletrodos, é aplicada uma fina camada de polímero. Este polímero é solidificado 

na forma de sulcos, para alinhar a orientação das moléculas tipo hélice do 

cristal líquido .  

Dentro das placas estão os eletrodos transparentes e os filtros coloridos, 

que formam uma pequena região de figuras chamada subpixels. Um grupo de 

subpixels vermelho, verde e azul definem a cor que o pixel transmite .   

Os eletrodos transparentes são freqüentemente feitos de camadas de 

polímero dopado com óxido de índio e óxido de estanho, mais conhecido como 

ITO, que possibilita a aplicação de um campo elétrico cruzando pequenas áreas 

de um filme de cristal líquido . 

Duas superfícies com filtros polarizados nas duas extremidades da tela, 

que podem ser encarados como um conjunto de fios finíssimos paralelos, 

controlam os raios de luz que passam através das moléculas de cristal líquido. 

As linhas de um dos filtros são dispostas perpendicularmente às linhas do outro 

filtro, e as moléculas entre as duas superfícies são forçadas a um estado 

torcido, direcionando os raios de luz da mesma forma .  

Uma fonte de luz fluorescente, identificada geralmente pelo termo 

“backlight”, é responsável pela emissão dos raios que são alinhados pelos filtros 

polarizados 46, 47. 

Em modelos coloridos, cada pixel é formado por três células de cristal 

líquido, cada uma delas barrada por filtros vermelho, verde ou azul. Ao passar 

por essas células, a luz produz as cores que são vistas nas LCD . Cada pixel é 
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iluminado com uma intensidade (que é obtida variando a tensão aplicada sobre 

o cristal líquido, que varia o grau de torção e, portanto, a intensidade da luz 

daquela cor emitida) e assim, as cores são geradas . 

Um dos filmes muito utilizados em telas eletrônicas é o cristal líquido 

nemático torcido, que é geralmente birrefringente. Quando a luz polarizada é 

emitida, a atividade óptica do material causa uma rotação da luz polarizada em 

um certo ângulo. A espessura do filme, geralmente, é em torno de 6 a 8 

micrometros, que pode ser controlada para produzir a rotação da luz polarizada 

em 90° para luz visível. Por isso, quando o filme é colocado entre as placas de 

polarizador, este arranjo permite que a luz passe .  

Quando uma estrutura de cristal líquido está presente entre os 

polarizadores e os analisadores com um campo elétrico aplicado, a luz 

polarizada sofre uma refração, assim se faz necessário saber o grau de 

refração da luz para determinar a posição dos polarizadores em relação aos 

analisadores .   

Essa aplicação do polarizador pode ser visualizada na figura 8, que 

apresenta uma estrutura de cristal líquido nemático torcido entre as placas de 

filtros polarizadores. 

 

 

 

 



 20

 

Figura 8 – Aplicação do polarizador . 

 

No esquema A da figura 8, verifica-se que não há passagem de energia 

elétrica, indicada por E=0, onde a estrutura nemática permanece normal e a luz 

polarizada passa pela tela, isto é, a luz polarizada do filtro polarizador horizontal 

passa pela estrutura do cristal líquido que sofre refração e, ao encontrar o 

analisador vertical a luz, é transmitida para o outro lado da tela . 

No esquema B da figura 8, verifica-se que existe a passagem de energia 

elétrica indicada pelo termo “voltagem ligada”, onde a estrutura nemática sofre 

um alinhamento e não refrata a luz polarizada na direção vertical do analisador, 

assim a luz não é transmitida para o outro lado da tela .  

Para telas com cristal líquido nemático, existe a necessidade de um 

polarizador e de um analisador com fenda horizontal .  
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2.3. Reciclagem do vidro 

O vidro é um material que pode ser totalmente reciclado como novo 

produto, ou reaproveitado como substituto de areia; o que vai definir a aplicação 

do resíduo de vidro é a qualidade e pureza dos cacos de vidro. 

O processo de reciclagem de vidro pode ser realizado várias vezes, sem 

alterar as propriedades do material .  

Existem duas formas de reciclar o vidro. A primeira é substituir parte da 

matéria-prima, adicionando cacos de vidro no processo de produção. A 

segunda é a substituição total da matéria-prima, pelos cacos de vidro.  

Para a adição de cacos no processo de fabricação de vidro, a entrada 

dos resíduos de vidro é feita no misturador, onde é calculada a composição das 

matérias-primas para a entrada no forno. Para isso é importante considerar o 

grau de contaminação e a granulometria do vidro .  

Para a substituição total da matéria-prima, o processo só pode ser 

realizado quando não é requerida uma cor específica ou quando não é exigida 

resistência mecânica, devido à presença de vidros coloridos e dos 

contaminantes 48. Uma alternativa para este processo é a reciclagem de vidros 

de um resíduo específico, como por exemplo, a reciclagem feita somente com 

resíduos de vidro de pára-brisas de automóveis, assim pode ser evitada a 

contaminação e a alteração na cor do vidro. 

Para a reciclagem do vidro também deve ser evitada a mistura dos tipos 

de vidros. A temperatura de fusão dos vidros é diferente e, quando são 

colocados misturados nos fornos, pode formar regiões onde não ocorreu a 

fusão de um vidro e ocasionar trincas no produto final, assim como outros 

problemas que serão descritos no decorrer do capítulo.  
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2.3.1. Tipos de vidro 

 

Os tipos de vidro podem ser definidos conforme sua composição ou 

processo e aplicação.  

Existem nove tipos gerais do vidro de acordo com sua composição, 

descritos a seguir 49: 

 

1) Sílica fundida ou sílica vitrosa: vidro feito em alta temperatura pela 

pirólise do tetracloreto de silício. Apresenta boa resistência térmica e 

química.  

2) Silicato alcalino: vidro solúvel em água, usado apenas como soluções. 

3) Vidro soda-cal: usado em janelas, em armações transparentes e em 

toda espécie de vasos. Apresenta alto grau de transparência.  

4) Vidro de chumbo: produto obtido a partir do óxido de chumbo, da sílica 

e álcalis, usado para fins decorativos e ópticos. 

5) Vidro de borossilicato: vidro de óxido de boro e sílica, usados em 

trabalhos ópticos e científicos e em utensílios domésticos. 

6) Vitrocerâmica: para utensílios domésticos de cozer, de servir e de usar 

na geladeira. 

7) Vidro de alumina e sílica: contém 20% ou mais de alumina, e são 

destinados para aplicações que necessitam de temperaturas mais 

altas. 

8) Fibra de vidro: usada em têxteis e como reforçador. 

9) Vidros especiais: vidro colorido; vidro opalescente ou translúcido; vidro 

de segurança, que inclui o vidro laminado e o vidro temperado; vidro 

fotossensível; e vidros especiais para uso químico e industrial. 
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Quanto à aplicação do vidro existem quatro classificações gerais, 

descritas a seguir : 

1) Vidro para embalagem: usado em recipientes para alimentos, garrafas, 

produtos farmacêuticos e cosméticos, higiene pessoal, indústria do 

setor de bebidas.  

2) Vidro doméstico: usado em utensílios como louças, copos, xícaras e 

objetos de decoração. 

3) Vidro plano: fabricados em chapas ou lâminas, usado principalmente 

pela construção civil, empresa automobilística, e eletrodomésticos. 

4) Vidro especial: vidro com composição especial, como por exemplo os 

bulbos de lâmpadas, garrafas térmicas, cinescópios para monitores de 

televisão e blocos de vidro. 

 

2.3.2. Vantagens de reciclar o vidro 
 

As vantagens em reciclar o vidro podem ser separadas em três grupos 

gerais com relação ao processo, meio ambiente e economia 50,  51. 

Quanto ao processo: 

1) Conservação de recursos minerais através da substituição de parte da 

matéria-prima no processo de fabricação do vidro.  

2) Diminuição do manuseio de matéria-prima. Como o vidro já é formado 

por diversas matérias-primas, estas deixam de ser manuseadas, ou têm 

volume a ser manuseado diminuído. 

3) Aumento de produtividade uma vez que a adição de cacos no forno pode 

diminuir sua temperatura de operação, aumentando a capacidade do 

forno e diminuindo o tempo de fusão e o consumo de combustível. 

4) Aumento da vida útil do forno. Com a temperatura de operação mais 

baixa, a vida útil e o tempo entre paradas para manutenção aumentam. 
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Com relação ao meio ambiente: 

1) Proteção do meio ambiente, com a diminuição da quantidade de 

resíduos de vidros em lixões e aterros, evitando-se dessa forma, grande 

volume de material não degradável disposto e aumentando a vida útil de 

aterros. Além disso, evita a degradação de áreas de mineração, através 

da substituição ou redução da matéria-prima (minério) por cacos de 

vidro.  

 

Quanto à ecomonia: 

1) Economia de energia é dada principalmente àquela necessária para a 

formação dos vidros a partir de seus componentes – a energia de 

vitrificação; 10% de cacos adicionados à fusão chegam a poupar de 2 a 

3% de energia, decorrente da redução na temperatura do forno. Além 

disso, há a diminuição do consumo de óleo combustível necessário para 

aquecer o forno, responsável por grande fonte de custos para a indústria.  

2) Custo unitário menor de produto acabado desde que o preço pago pelo 

caco limpo não seja superior ao da matéria-prima. 

3) Economia de transporte de matéria-prima. Para se manter o uso 

econômico do caco é necessário avaliar a distância que este leva para 

ser transportado até a indústria, para que seja mais vantajoso do ponto 

de vista operacional e econômico do que a matéria-prima básica, 

composta por minerais. 
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2.3.3. Formas de reciclagem 

Existem três processos principais de reciclagem de vidro : 

 

• Primário ou interno: 

É a reciclagem de caco gerado no próprio processo de produção 

de vidro devido a recortes ou defeitos, e é realizada internamente pelos 

fabricantes . 

 

• Secundário ou externo: 

É a reciclagem de caco pelas indústrias beneficiadoras de vidro 

que geram caco por recorte de processo ou devido a defeitos. Tais cacos 

podem ser enviados comercializados de volta ao fabricante, ou seguir 

para outros destinos. A vantagem é que os volumes de caco são maiores 

e a composição mais homogênea, o que permite o retorno diretamente 

para o fabricante de vidro . 

 

• Terciário ou final: 

É a reciclagem de caco por programas de coleta de lixo no qual ele é 

separado por cor e tipo, triturado e vendido às fábricas de vidro . 

Para as telas de cristal líquido de equipamentos eletrônicos o processo 

de reciclagem aplicável é o processo terciário ou final.  

  

2.3.4. Contaminantes e padrão de qualidade para o vidro 

 

A utilização de sucata como matéria-prima tem aplicação limitada quanto 

à qualidade do resíduo de vidro. No processo de fabricação e reciclagem do 
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vidro deve-se fazer o beneficiamento dos resíduos do material com o objetivo 

de eliminar contaminantes que possam comprometer a qualidade do produto 

final .  

Os contaminantes que podem ser encontrados no vidro são divididos 

em 52, 53, 54: 

1) Materiais magnéticos: são materiais ferrosos que podem ser encontrados 

na forma de tampas, arames e parafusos. Esses contaminantes podem 

resultar na formação de inclusões (pedras) e bolhas, alterando a cor do 

vidro, além de prejudicar o funcionamento do forno. 

2) Alumínio: ocorre da mesma forma que nos cacos de contaminantes por 

materiais magnéticos, com a formação de inclusões (pedras) e bolhas no 

produto final. As inclusões (pedras) são esferas de silício, formadas 

através da reação entre a sílica e alumínio, dentro do forno. Quando o 

alumínio entra na fusão, ele é oxidado a óxido de alumínio, enquanto que 

a sílica do vidro é reduzida a silício metálico. As partículas de óxido de 

alumínio são dissolvidas na massa, porém as esferas de silício não 

apresentam o mesmo comportamento. 

3) Materiais cerâmicos: materiais como louças em geral, argilas e tijolos, 

provocam a formação de inclusões (pedras). Quando as inclusões 

(pedras) são pequenas, podem não ser discerníveis no produto final, 

fragilizando-o, pelo acúmulo de tensões em torno delas. A tecnologia 

disponível para separar material cerâmico do vidro é bastante limitada, 

normalmente faz-se por catação, o que pode não resultar numa 

separação eficiente.  

4) Contaminantes orgânicos: são materiais como papel, plásticos, tecidos e 

madeiras. Eles podem produzir problemas na química de reação 

(balanço químico), no estado de oxidação, podendo influenciar o 

processo de conformação e beneficiamento do vidro, através da 

alteração na relação carbono/sulfato. 
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5) Vidros de cores diferentes: o caco utilizado para a fabricação de vidro 

incolor só poderá ser incolor. A inserção de cacos coloridos, neste caso, 

prejudica a qualidade final do vidro.  

6) Matérias refratários: são materiais de revestimento do forno que podem 

se degradar, através de choque térmico, por exemplo. Dessa forma, 

pode ocorrer seu rompimento em pedaços pequenos, que ficam 

dispersos dentro da massa líquida de vidro. Os problemas causados por 

esses materiais são os mesmos descritos pelo material cerâmico 55, 56. 

 

Para LCDs a preocupação com a contaminação está voltada para os 

materiais orgânicos, como o plástico, que podem chegar até 14% em peso da 

tela 57, por isso deve-se levar em consideração os padrões de qualidade dos 

resíduos de vidro, como mostra a tabela 1.  

 

Tabela 1 - Especificações básicas para cacos de vidro . 

Tipo de contaminação Especificação 

Materiais refratários (cerâmicos) Menos que 100 g/t 

Metais não ferrosos Menor que 60 g/t 

Metais ferrosos Menor que 5 g/t 

Compostos orgânicos (plásticos) Menor que 60 g/t 

Rótulos de papel aderidos ao caco Menor que 40 g/t 

Vidro aramado Não permitido 

Tamanho de partícula recomendado 

> 60 mm - não permitido 

> 40 mm - 3% em peso 

> 20 mm - 30% em peso 

> 10 mm - 40% em peso 

> 5 mm - 12% em peso 

< 5 mm - no máximo 5% em peso
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Sabendo dos limites de contaminação, a escolha do método de liberação 

de materiais deve ser feita a fim de que se atendam as especificações. 

 

2.3.5. Aplicação do vidro em concretos 

 

Quando o vidro não pode ser reciclado diretamente pela indústria a 

opção para aproveitamento do resíduo é o emprego do vidro em agregado ao 

cimento .  

Para tal fim algumas recomendações são necessárias para viabilizar o 

uso seguro do vidro como agregado, como por exemplo, o fato de não ser 

recomendável o emprego do vidro como agregado em peças de 

responsabilidade estrutural 58.  

Também é importante considerar que o risco de reação de expansão ou 

corrosão cresce com o tempo, especialmente após 5 anos, por isso as peças 

devem ser protegidas da ação da água . 

Quando a peça for produzida para ficar exposta à ação da água, deve-se 

considerar o grau de sua exposição, isto é, se as peças tiverem baixa 

exposição à água, medidas como a utilização de formas geométricas que 

facilitem o escoamento e drenagem da água, ou a utilização em interiores e não 

usar em contato direto com o solo . 

Também pode se optar pela formulação de argamassa de baixa 

permeabilidade, utilizando aditivo impermeável, ao se adotar mais de 50% de 

teor de vidro no agregado total da argamassa .  

Em geral, as peças que podem ser produzidas a partir da técnica de 

vidro como agregado são orla de árvore, grelha, separador e placa de piso, 

guia, lixeira, banco de praça, mesa, banquetas, e floreiras . 
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Estudos realizados por Sumrall propõem a fabricação de blocos de 

concreto de material compósito.  A composição dos blocos de concreto de 

material compósito é feita com a moagem do poliestireno e do vidro, que devem 

ter granulometria menor que 2,5 cm e menor que 0,6 cm, respectivamente. O 

cimento utilizado é do tipo portland 59. 

A composição deste bloco varia da seguinte forma: de 40% a 50% em 

peso de água; de 75 a 95% em volume de poliestireno (densidade entre 

1,38 g/mL a 1,41 g/mL); de 40 a 45% em peso de vidro, e o restante seria de 

cimento com acelerador de cloreto de cálcio 59. 

Este bloco de cimento tem as mesmas aplicações que o bloco de 

concreto com vidro agregado. 

Especula-se, portanto, que a utilização das LCDs como agregado 

poderia ser vantajosa uma  vez que resultados foram obtidos em estudos feitos 

com bloco de concreto de material compósito com o mesmo fim, pois 

atualmente existem duas principais técnicas de reciclagem e recuperação dos 

LCDs.  

A primeira técnica propõe a remoção do polarizador e do analisador do 

restante da tela através da fragilização do adesivo que os mantém juntos, com 

nitrogênio líquido, assim o vidro poderia ser recuperado e reciclado 60.  

A outra técnica é utilizada para LCDs de monitores de TV e computador, 

que não possuem vidro, mas sim policarbonato como substrato para o cristal 

líquido. Esta técnica sugere o aproveitamento energético das telas através de 

sua combustão em fornos de incineração 2, 57.  
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3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivos caracterizar telas de cristal líquido de 

aparelhos de telefonia celular e também estudar a possibilidade de 

liberação dos materiais usando algumas operações unitárias de Tratamento 

de Minérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

4. CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES 

A sucata de telas de cristal líquido foi fornecida por empresa do ramo de 

telefonia celular. Essas telas foram geradas através do uso dos celulares pela 

população. 

Para o estudo das eventuais rotas de reciclagem de LCDs foi feita 

inicialmente a caracterização da sucata recebida.  

Essa caracterização tem como objetivo identificar os componentes 

principais da LCD, pois os dados encontrados na literatura não identificam a 

composição desses componentes. 

A caracterização divide-se basicamente em duas partes: 

desmantelamento e ensaios. 

Conforme visto anteriormente, LCDs são dispositivos complexos com 

diversas camadas de diferentes tipos de materiais. Assim, para se determinar 

cada componente foi feita a separação dos mesmos usando instrumentos 

manuais e imersão em água, pois um dos polímeros que compõem a LCD é 

solúvel. 

Além da separação física dos componentes foi feita a caracterização de 

cada material usando-se técnicas de caracterização de materiais, tais como 

difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

O fluxograma da figura 9 mostra resumidamente os materiais e os 

métodos de ensaio usados no presente capítulo. 
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Figura 9 – Representação esquemática dos procedimentos usados para a 

caracterização dos componentes das LCDs. 

 

 Uma LCD é composta por diversas camadas de materiais depositados 

um em cima do outro como se fosse um sanduíche de diversas camadas. Nota-

se que do lado esquerdo da figura 9 estão os 5 materiais obtidos por separação 

manual: eletrodo, vidro, polímero condutor, polarizador e analisador. O 

polarizador e o analisador são compostos por camadas de polímeros as quais 

se destacam quando imersas em água. 

 No ramal direito do fluxograma da figura 9 estão as diversas técnicas 

usadas para caracterizar os materiais resultantes do desmantelamento. 
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4.1 METODOLOGIA 

Foi recebido um lote de LCDs usados de diversos modelos de celular. A 

separação manual mostrou que no lote existiam 4 modelos principais de 

monitores, denominadas LCD 1 a 4 cujas características externas que os 

diferenciam são: 

• LCD 1 – conexão da tela com o circuito através de um polímero condutor 

largo, 

• LCD 2 – presença uma fita de cobre com adesivo sobre o polímero 

condutor, 

• LCD 3 – semelhante a LCD1, porém com polímero condutor mais 

estreito, e 

• LCD 4 – sem polímero condutor. 

A figura 10 ilustra as LCDs de 1 a 4. 

 

  
 

LCD 1 LCD 2 LCD 3 LCD 4 

Figura 10 – Modelos das telas. 

 

 Cada um desses 4 tipos de LCDs foi desmantelado  e seus componentes 

caracterizados. 
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4.1.1 Desmantelamento da sucata 

Desmantelamento manual 

Cada modelo de LCD foi desmantelado manualmente em polarizador, 

analisador, duas lâminas de vidro, eletrodo, e polímero condutor, como mostra 

a figura 11.  

Figura 11 – Esquema simplificado dos componentes das LCDs. 

 

O polarizador e analisador são filtros de luz que selecionam os 

comprimentos de onda que serão emitidos pela tela; sua função também é 

impedir que a radiação ultravioleta degrade o cristal líquido dentro da tela. 

Esses filtros ficam aderidos ao vidro com um adesivo e, portanto, a remoção 

deles foi feita com auxílio de um estilete.  

O polímero condutor foi desconectado manualmente da tela, pois não 

possuía adesivo que o prendia ao eletrodo. 
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As lâminas de vidro são fixadas umas às outras com um adesivo e entre 

essas lâminas são encontradas as moléculas de cristal líquido, que 

correspondem a cerca de 0,001% em peso da tela . Além disso, os cristais 

líquidos se degradam facilmente com a radiação ultravioleta e quando são 

expostos à atmosfera, portanto, quando é feito o desmantelamento do 

polarizador e analisador, o cristal líquido começa a degradar. Logo em seguida 

quando é feita a separação das lâminas de vidro, o cristal líquido se degrada 

totalmente , sendo assim, não foi possível a caracterização e recuperação do 

cristal líquido das telas. 

Após a separação do polímero condutor, polarizador e analisador, as 

lâminas de vidro e eletrodo passaram por uma etapa de aquecimento a 550°C, 

por 3h, para remoção do adesivo. 

Este desmantelamento permitiu a separação dos componentes principais 

da tela, porém o polarizador e analisador são compostos de alguns polímeros. 

Sendo assim, o desmantelamento desses filtros seguiu para a dissolução em 

água, pois um dos polímeros que constituem os polarizadores e analisadores é 

solúvel em água . 

 

Dissolução em água 

Em béqueres diferentes, com 250 mL de água à temperatura ambiente, 

foram colocados os polarizadores e os analisadores de cada modelo de LCD, 

que permaneceram em imersão por 2 h.  

O polarizador liberou três polímeros após a imersão em água, que foram 

identificados como dois filmes de polímeros transparentes e um filme de 

polímero acinzentado, solúvel em água.  

O analisador, além de liberar os mesmos polímeros do polarizador, 

liberou um quarto polímero identificado como polímero perolado. 
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A figura 12 mostra um esquema dos componentes da tela de LCD, 

inclusive dos polarizadores e analisadores, após a etapa de desmantelamento.  

 

Figura 12 – Esquema geral dos componentes da tela desmantelada. 

 

Assim, conseguiu-se separar todos os componentes principais de cada 

um dos 4 tipos de tela recebidos. Destaca-se que pouca informação foi 

encontrada na literatura sobre esses materiais. A seguir foi feita a 

caracterização de cada componente, ou seja, das diversas camadas. Para 

tanto, foram usadas técnicas convencionais de caracterização de materiais. 
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4.1.2 Ensaios de caracterização 

 Após o desmantelamento foi definido que os ensaios de caracterização, 

quantificação, e ensaios de liberação dos materiais seriam realizados com o 

modelo LCD 1, pois se apresentava em maior quantidade que os outros 

modelos, no lote recebido.  

Foram usadas as seguintes técnicas para a caracterização dos materiais 

obtidos no processo de desmantelamento: 

1. Ensaio com solvente, 

2. Ensaio da chama, 

3. Infravermelho, 

4. DSC (calorimetria exploratória diferencial), 

5. Perda ao fogo, 

6. Difração de raios-X, e 

7. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS. 

 

4.1.2.1 Ensaio com solventes 

 A técnica de solubilização com solventes foi usada para caracterizar os 

seguintes materiais: 

• Polímero transparente, e 

• Polímero acinzentado. 

O ensaio com solventes é apenas qualitativo e tem como objetivo 

verificar a solubilidade dos polímeros da tela de cristal líquido em etanol, 

acetona, acetato de etila, tetracloreto de carbono, ácido acético, tolueno, 

nitrobenzeno, ácido sulfúrico, e água, para identificar os grupos funcionais de 

cada polímero 61. 
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Para o ensaio foram recortados nove pedaços de 1 cm2 de cada 

polímero e colocado em tubos de ensaio diferentes com cerca de 1 mL de cada 

solvente; o tempo de contato entre polímero e solvente foi de aproximadamente 

1 minuto. 

Os critérios usados para a identificação dos polímeros estavam de 

acordo com a solubilização e o amolecimento dos polímeros em cada solvente, 

comparando com resultados obtidos por Wiebeck e Piva .  

 

4.1.2.2 Ensaio da chama 

 O ensaio de chama é apenas qualitativo e serve para mostrar 

características do material. Por exemplo, espera-se que uma amostra de PVC 

quando aquecida libere cloro que tem cheiro característico. A técnica da chama 

foi usada para caracterizar os seguintes materiais: 

• Polímero transparente, e 

• Polímero acinzentado. 

Este ensaio teve como objetivo verificar o comportamento de cada 

polímero em contato com a chama oxidante de uma vela, quanto à coloração da 

chama, odor, e permanência da chama. Os polímeros quando degradados pela 

chama liberam odor e coloração característicos de acordo com seu grupo 

funcional . 

Para o ensaio foi recortado um pedaço de 1 cm2 de cada polímero e com 

auxílio de uma pinça de metal, o polímero foi colocado em contato com a 

chama da vela para comparar a coloração, permanência da chama e odor 

liberado com tabelas encontradas na literatura, segundo Wiebeck . 
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4.1.2.3 Infravemelho de transformada de Fourier 

A técnica de espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) foi usada para caracterizar os seguintes materiais: 

• Polímero transparente, e 

• Polímero acinzentado. 

A análise de infravermelho teve como objetivo verificar os picos 

específicos formados pelas vibrações dos grupos funcionais dos polímeros . 

Para a análise de infravermelho, o polímero deve ser transparente, 

possibilitando a passagem do feixe de luz e com isso a formação do espectro 

característico do material. A análise foi realizada com equipamento Bruker do 

Laboratório de Química Orgânica do Instituto de Química da USP.  

 

4.1.2.4 Calorimetria exploratória diferencial 

A técnica calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi usada para 

caracterizar o polímero transparente. 

A análise de DSC teve como objetivo a identificação do polímero, através 

da temperatura de transição vítrea. Esta análise foi realizada com o 

equipamento DSC Q10 da TA Instruments do Laboratório de Análises Térmicas 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da EPUSP.  

Aproximadamente 5 mg do polímero foram cortados em pedaços com 

cerca de 2mm2 e colocados em cadinho de alumínio selado.   

Para a caracterização do polímero foi definida a faixa de temperatura de  

-80°C a 300°C, pois as placas poderiam ser de um polímero, como o ABS 

(estireno butadieno acrilonitrila); poliestireno e polímeros de acetato de 

celulose, que possui variação de temperatura de transição vítrea nesta faixa.  
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O ciclo térmico do  polímero  seguiu o procedimento: aquecimento de –

80°C a 300°C, com taxa de aquecimento de 10°C/mim e resfriamento de 300°C 

a –80°C, também com taxa de 10°C/mim. A amostra permaneceu 10 minutos à 

temperatura de –80°C e foi novamente aquecida até 300°C, com taxa de 

aquecimento de 10°C/mim. Neste segundo ciclo de aquecimento foi 

determinada a temperatura de transição vítrea. 

 

4.1.2.5 Difração de raios-X 

 A técnica difração de raios-X foi usada para caracterizar os seguintes 

materiais: 

• Polímero acinzentado, e 

• Polímero perolado. 

Para o polímero acinzentado foi cortado um pedaço de 1 cm2, com 

superfície plana e lisa e colado no suporte de amostra com cola solúvel em 

água.  

Para se fazer o ensaio de difração de raios-X no filme polimérico 

perolado foi feita uma queima da mesma em forno a 550ºC por 3 horas. Assim, 

o ensaio foi feito nas cinzas do material, ou seja, no pigmento da placa 

perolada. 

As cinzas foram coladas no suporte de amostra com cola branca (solúvel 

em água), pois não foi possível a sua compactação, já que a amostra possuía 

menos de 3 g. 

 

4.1.2.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) com 
espectroscopia por dispersão de energia (EDS) 

 A técnica de microscopia eletrônica de varredura com EDS acoplado foi 

usada para caracterizar os seguintes materiais: 
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• Polímero acinzentado, e 

• Polímero perolado. 

A análise de microscopia eletrônica de varredura com EDS acoplado teve 

como objetivo identificar os principais elementos químicos dos materiais, além 

de observar o material através da imagem de elétrons secundários obtida em 

MEV. 

Os filmes poliméricos e o eletrodo metálico foram colados no suporte de 

amostra com fita de carbono e depois foram recobertos com camada de pó de 

ouro.  

 A amostra de placa perolada observada no MEV foram as cinzas 

provenientes da queima descrita na seção de difração de raios-X. 
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4.2 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.2.1 Desmantelamento da sucata 

O processo de desmantelamento manual e dissolução em água permitiu 

identificar os seguintes componentes: 

• Polarizador, 

− Polímero transparente, 

− Polímero acinzentado, 

• Analisador, 

− Polímero transparente, 

− Polímero acinzentado, 

− Polímero perolado, 

• Vidro, 

• Eletrodo, e 

• Polímero condutor. 

O polarizador e o analisador são compostos por filmes de 

polímeros agrupados, como pode ser visto na figura 13, que mostra a 

seqüência dos componentes da tela. 
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Figura 13 – Seqüência dos componentes da LCD. 

 

 Os polímeros transparentes do polarizador e analisador estavam 

aderidos ao vidro por adesivos, o mesmo vale para o eletrodo e lâminas de 

vidro. 

A diferença encontrada entre as LCDs 1 a 4  está apenas no polímero 

condutor, ou seja, a parte do polarizador, analisador, vidro e eletrodo são 

essencialmente iguais. 

 Portanto, conclui-se que a tela é constituída dos seguintes componentes 

principais: 

1. Polímero transparente, 

2. Polímero acinzentado, 

3. Polímero pesolisado, 

4. Polímero condutor,  

5. Eletrodo, e 

6. Vidro. 
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4.2.2 Ensaios de caracterização 

Foram usadas as seguintes técnicas para a caracterização dos materiais 

obtidos no processo de desmantelamento: 

1. Ensaio com solventes, 

2. Ensaio da chama, 

3. Infravermelho, 

4. DSC (calorimetria exploratória diferencial), 

5. Perda ao fogo, 

6. Difração de raios-X, e 

7. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS. 

A caracterização dos materiais foi obtida com a comparação dos 

resultados de todos os ensaios, isto é, a cada ensaio realizado era excluída 

uma classe de polímeros, sendo assim a caracterização dos polímeros 

transparentes e polímeros acinzentados foi realizada por exclusão. 

 

4.2.2.1 Ensaio com solventes 
O ensaio de solubilização com solventes foi realizado com os polímeros 

transparente e acinzentado do polarizador e analisador. 

Não foi analisado o polímero perolado, pois este apresenta um composto 

inorgânico que poderia influenciar a solubilização do polímero .  

A solubilização e o amolecimento dos polímeros em solventes pode 

indicar a presença de grupos funcionais na macromolécula, auxiliando na 

caracterização; por exemplo, a solubilização de um polímero em acetona, 

acetato de etila e ácido acético indica que o polímero pode ser derivado de  

acetato. 
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A tabela 2 mostra a solubilidade e o amolecimento dos polímeros em 

solventes, onde: S indica que o polímero solubilizou no solvente; I significa que 

o polímero permaneceu insolúvel no solvente; e M indica que o polímero 

amoleceu no solvente. 

 

Tabela 2 – Solubilidade e amolecimento de polímeros em solventes. 

Solvente 
Polímero 

transparente 
Polímero 

acinzentado 

Etanol I I 

Acetona S I 

Acetato de etila S I 

Tetracloreto de carbono I I 

Ácido acético S I 

Tolueno M I 

Nitrobenzeno I I 

Ácido sulfúrico S S 

Água I S 

 

Nota-se que o polímero transparente apresentou solubilidade na 

acetona, acetato de etila e ácido acético e amolecimento em tolueno, assim os 

polímeros transparentes podem ser derivados do acetato .  

Para o polímero acinzentado verifica-se solubilidade em água, o que 

ocorre com poucos polímeros, que seria o caso de poli (álcool) vinil e 

poliacrilamida de alto peso molecular. 

Foi realizado o ensaio com solvente com o polímero perolado, que 

apresentou o mesmo resultado que o polímero transparente quanto ao seu  

comportamento de solubilidade nos solventes, porém como o polímero 
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apresenta material inorgânico na sua composição, esta análise não foi 

conclusiva. 

 

4.2.2.2 Ensaio da chama 

Com a degradação dos polímero transparente e acinzentado em contato 

com a chama oxidante da vela, foi observado que o polímero transparente tem 

a liberação de odor de ácido acético, o que confirmou o resultado obtido no 

ensaio com solventes, que os polímeros transparentes podem ser derivados do 

acetato, como mostra a tabela 3 . 

 

Tabela 3 – Ensaio de chama. 

Polímeros Coloração Odor Permanência 

Polímero transparente Amarela Ácido acético Sustentável 

Polímero acinzentado Amarela Nenhum Sustentável 

 

4.2.2.3 Infravemelho 

Para a análise de infravermelho foi coletada um filme de polímero 

transparente e um filme do polímero acinzentado.  

Os espectros de infravermelho dos polímeros transparentes e 

acinzentados são mostrados nas figuras 14 e 15, respectivamente. 
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Figura 14 – Análise de infravermelho do polímero transparente. 

 

O pico de 1747 cm-1 indica a presença de grupos C=O com ponte de 

hidrogênio intermolecular (formação de dímero) e vibração de estiramento; isto 

indica a presença de carbonila existente em acetato 62, o pico de 1369 cm-1 

indica a presenças de vibrações de flexão no plano de C-H, isto é, de uma 

cadeia polimérica. 

Os picos de 1230 cm-1 e 1163 cm-1 indicam a presença de grupos O-H e 

C-H, respectivamente, indicando que o material é de acetato de cadeia 

polimérica. O pico de 1047 cm-1 verifica-se a presença de grupos C-C, 

indicando mais uma vez que é a cadeia polimérica. 

Comparando com espectros da literatura, pode-se verificar que as 

regiões e as vibrações do material analisado é semelhante às encontradas no 

triacetato de celulose, segundo Pouchert . 
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Figura 15 – Análise de infravermelho do polímero acinzentado. 

 

O pico de 3315 cm-1 sugere a presença de grupos O-H com vibração de 

estiramento, isto indica que o material pode ser um álcool , os picos de 

2944 cm-1 e 2854 cm-1 sugerem a presença de vibrações de  estiramento  em 

C-H, e em 1422 cm-1 flexão no plano, indicando uma cadeia polimérica. Os 

picos de 1500 cm-1 e 1480 cm-1 indicam C-H com flexão no plano e O-H com 

deformação.   

Os picos de 1143 cm-1 e 1092 cm-1 sugerem a presença de grupos C-C 

com estiramento, indicando mais uma vez que é a cadeia polimérica. 

Comparando com espectros da literatura pode-se verificar que as regiões 

e as vibrações do material analisado é semelhante às encontradas no poli 

(álcool) vinil, segundo Pouchert . 
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4.2.2.4 DSC 

A análise foi realizada com o polímero transparente, pois não possuía 

componente inorgânico dopado em sua estrutura, como ocorre com o polímero 

acinzentado e o polímero perolado. 

Comparando os resultados do ensaio com solventes, da chama e análise 

de infravermelho, verificou-se que o polímero transparente é um polímero 

derivado do acetato, assim o DSC pode determinar a temperatura de transição 

vítrea deste polímero e o mesmo pode ser comparado com resultados da 

literatura .  

A figura 16 mostra o resultado do DSC para o polímero transparente. 

 

Figura 16 – DSC do polímero transparente. 

 

O DSC do polímero transparente apresentou uma temperatura de 

transição vítrea de aproximadamente 290°C, correspondente ao triacetato de 

celulose . 
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Juntando os resultados do ensaio com solventes, ensaio da chama, 

infravermelho e DSC, tem-se a caracterização dos componentes da tela, 

conforme tabela 4. 

 

Tabela 4 – Caracterização dos componentes da tela de cristal líquido. 

Componente Caracterização 

Polímero transparente Triacetato de celulose 

Polímero acinzentado Poli (álcool) vinil 

 

4.2.2.5 Difração de raios-X 

A técnica difração de raios-X foi usada para caracterizar a carga mineral 

do polímero perolado, como mostra a figura 17. 
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Figura 17 – Difração de raios-X do polímero perolado. 

 

De acordo com o espectro da figura 17 os picos de difração são 

compatíveis com o espectro da muscovita, porém ocorre variação nas 

intensidades relativas devido a “textura” das partículas em forma de plaquetas. 

 

4.2.2.6 Microscopia eletrônica de varredura  

A técnica de microscopia eletrônica de varredura com EDS acoplado foi 

usada para caracterizar os seguintes materiais: 

• Polímero acinzentado, e 

• Polímero perolado. 
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Polímero acinzentado 

O espectro de EDS do polímero acinzentado do polarizador está 

mostrado na figura 18.  

Nota-se que os picos de ouro (Au) são provenientes da preparação da 

amostra. 

 

Figura 18 – Espectro de EDS e imagem de elétrons secundários do polímero 

acinzentado. 

 

Como as placas de polímero acinzentado do polarizador e analisador são 

feitas do mesmo material, somente uma amostra foi analisada. 
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Analisando o espectro do EDS verificam-se picos de carbono e oxigênio, 

indicando que o material é um polímero. Também se notam picos pequenos de 

iodo, que está dopado no poli (álcool) vinil. 

 

Carga do polímero perolado 

Analisando o espectro de EDS da carga do polímero perolado, 

apresentado na figura 19, verificam-se picos de oxigênio, alumínio, ferro, 

potássio, silício, e titânio.  

Os picos de ouro são provenientes da preparação da amostra. O pico 

não identificado, anterior ao pico de oxigênio, representa carbono, proveniente 

da preparação da amostra, pois foi utilizado adesivo de carbono para aderir a 

amostra. 

 

Figura 19 –MEV com EDS da carga do polímero perolado. 
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Este resultado está de acordo com o que fora verificado nas demais 

análises da caracterização, onde se concluiu que esta placa é composta de 

mica. A mica pode ser identificada pelos picos de potássio, ferro, alumínio, 

titânio, sílicio e oxigênio, conforme a fórmula química da muscovita 

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 , ou ainda uma variedade da biotita (que também é uma 

mica) chamada wodanita que apresenta titânio na estrutura química 63. 

Assim, a tela de cristal líquido de aparelhos de celulares é composta de 

polarizador, seguida de uma camada de vidro, cristal líquido, outra camada de 

vidro e finalmente o analisador. O polarizador é composto de camadas de 

triacetato de celulose, poli (álcool) vinil, e triacetato de celulose. O analisador, 

por sua vez, é constituído de placas de triacetato, poli (álcool) vinil, triacetato e 

o polímero não identificado com mica.  

A segunda camada de vidro é composta por vidro com ITO . 

 

 

 



 55

5. QUANTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

Este capítulo mostra a quantificação dos materiais recebidos, ou seja 

primeiro a quantificação dos modelos (LCD 1 a 4) e depois a quantificação dos 

componentes internos do modelo LCD1. 

 

5.1. – METODOLOGIA 

 

As telas recebidas foram separadas em LCD 1, 2, 3 e 4, e o total de telas 

de cada modelo foi pesado em balança analítica.  

A partir da quantificação dos modelos foi definido que seria usado 

apenas a LCD 1 para as demais etapas deste estudo. 

Com a tela da LCD 1 foi realizado o desmantelamento dos componentes 

da tela, conforme descrito no desmantelamento manual e por dissolução em 

água da caracterização da tela.  

Os polímeros que foram desmantelados por dissolução em água foram 

secados em estufa a 60°C (+/-5°C) e depois foram pesados em balança 

analítica.  

O vidro, o eletrodo e o polímero condutor foram desmantelados e 

pesados em balança analítica.  

A figura 20 mostra um esquema simplificado dos materiais e métodos de 

ensaios utilizados neste capítulo. 
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Figura 20 – Esquema simplificado de materiais e métodos de ensaios utilizados 

para a quantificação dos componentes da LCD 1. 
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5.2. – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As telas separadas em LCD 1, 2, 3 e 4 foram pesadas e depois foi 

calculada a porcentagem em peso da telas no total do lote recebido, conforme 

tabela 5.  

 

Tabela 5 – Quantidade de LCDs. 

Modelo de tela Peso total do 
lote (g) 

% 

LCD 1 1070 70 

LCD 2 61 4 

LCD 3 275 18 

LCD 4 122 8 

 

A partir da tabela 5 foi construída a figura 21, que representa a fração em 

peso da quantidade recebida de cada modelo de LCD. 

70%
4%

18%
8% LCD 1

LCD 2

LCD 3

LCD 4

 

Figura 21 – Fração em peso dos modelos de LCD. 
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Como o modelo LCD 1 foi cerca de 70% em peso do total do lote, a 

caracterização, a quantificação dos componentes. 

Os polímeros do polarizador e analisador foram agrupados em: 

polímeros transparentes, polímeros acinzentados, e polímero perolado. 

A quantificação da LCD 1, foi realizada com uma tela, onde foi feita a 

pesagem de cada componente conforme mostram a tabela 6 e figura 22. 

 

Tabela 6 – Fração em peso dos componentes desmantelados da tela. 

Componentes Massa (g) % 

Tela inteira 3,4527 100 

Polímero transparente 0,2993 8,7 

Polímero acinzentado 0,0562 1,6 

Polímero perolado 0,0943 2,7 

Vidro 2,8881 83,6 

Eletrodo 0,0122 0,4 

Polímero condutor 0,0952 2,8 

 

Cerca de 0,2% provavelmente corresponde à fração em peso de adesivo 

usado para aderir o polarizador, analisador, vidros e eletrodo metálico. 
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Figura 22 – Fração em peso dos componentes da tela. 

 

Nota-se que cerca de 83% da tela é composta de vidro, com isso tem-se 

a intenção de desenvolver uma metodologia de liberação do vidro para seu 

reaproveitamento e reciclagem.  

Para desenvolver essa metodologia foi feita a caracterização dos 

principais componentes da tela, facilitando a escolha da rota de reciclagem de 

LCD. 

A figura 23 mostra um esquema simplificado da porcentagem em peso 

de cada componente caracterizados da LCD. 
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Figura 23 – Porcentagem em peso de cada componente da tela. 
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6. ENSAIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Os ensaios para liberação de materiais tiveram como objetivo a escolha 

de método de recuperação do vidro e dos polímeros das telas de cristal líquido, 

visando a reciclagem. 

Para conseguir a liberação dos materiais da LCD 1 alguns processos de 

separação por ataque seletivo e tratamento de minérios foram verificados, como 

mostra o esquema simplificado da figura 24. 

Ensaios para 
liberação dos 

materiais

Separação por ataque seletivo Cominuição

Água

Álcool

Nitrogênio líquido

Moinho de rolos

Moinho de disco

Moinho com bolas de ferro
Água

Moinho com bolas de cerâmica
Água

Moinho de martelos

Ensaios para 
liberação dos 

materiais

Separação por ataque seletivo Cominuição

Água

Álcool

Nitrogênio líquido

Moinho de rolos

Moinho de disco

Moinho com bolas de ferro
Água

Moinho com bolas de cerâmica
Água

Moinho de martelos

 

Figura 24 – Esquema simplificado dos materiais e métodos utilizados na 

liberação dos materiais. 
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6.1 METODOLOGIA 

 

Separação por ataque seletivo 

A separação por ataque seletivo tem como objetivo separar o polarizador 

e analisador do vidro, assim como separar os componentes poliméricos que 

compõem esses polarizadores e analisadores, ou seja, a idéia inicial era tentar 

separar as diversas camadas sabendo-se que a imersão em água poderia 

provocar o amolecimento do PVOH, ou mesmo ajudar a enfraquecer os 

adesivos liberando assim os materiais. 

 

6.1.1. Imersão em água 

Em um béquer com 250 mL de água à temperatura ambiente foram 

colocadas três telas inteiras de LCD com o objetivo de se verificar a solubilidade 

e conseqüentemente separação dos componentes da LCD, principalmente do 

adesivo que adere o polarizador e o analisador no vidro, através dos polímeros 

transparentes, ou seja, o PVOH. 

As telas ficaram imersas na água durante 24 h. 

 

6.1.2. Imersão em álcool 

Foi realizada a imersão de três telas em um béquer de 250 mL de álcool 

etílico hidratado, durante 24 h com o objetivo de solubilizar o adesivo entre os 

polímeros do polarizador e do analisador que ficam em contato com o vidro. 

O álcool etílico hidratado foi escolhido para este ensaio, pois é um 

solvente de fácil aquisição e com custo baixo em relação aos outros solventes, 

além de não ser tóxico à saúde e ao meio ambiente, quando manuseado. 
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Outro motivo para a escolha deste solvente está relacionado com os 

componentes (polímeros, vidro e eletrodo) da tela, que não sofrem solubilização 

e amolecimento quando ficam em contato com o álcool. 

 

6.1.3. Imersão em nitrogênio líquido 

Em uma caixa de isopor foram colocadas três telas inteiras imersas em 

aproximadamente 500 mL de nitrogênio líquido, durante 30 minutos para 

provocar a fagilização do adesivo, que faz o contato do vidro com os polímeros 

do polarizador e do analisador.  

 

Cominuição 

Na cominuição alguns equipamentos são utilizados, como por exemplo, 

os britadores e moinhos, isto é, equipamentos capazes de reduzir o tamanho 

das partículas de um material 64 65. 

Este processo tem como objetivo conseguir a separação do vidro e dos 

polímeros, para definir uma rota de reciclagem. 

Para determinar a eficiência na recuperação dos materiais, foi feita a 

classificação por placas da LCD que não sofreram cominuição, com auxílio de 

uma pinça. Após a classificação o material foi identificado como: recuperado e 

não recuperado, onde o recuperado é o material cominuído e o não recuperado 

é o material que ainda permaneceu em placas, em seguida esses materiais 

foram pesados.  

Este procedimento foi realizado para todos os ensaios de cominuição.  
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6.1.4. Moinho de rolos 

Foram alimentado no britador de rolo 47 g de telas inteiras, equivalentes 

a 15 telas, este material foi passado duas vezes no britador. Após a britagem o 

material foi pesado.  

 

6.1.5. Moinho de discos 

Para o processo em moinho de discos foram alimentados 48 g de telas 

inteiras, equivalentes a 15 telas. O material foi passado duas vezes no moinho, 

e após a moagem o material foi classificado e pesado.  

 

6.1.6. Moinho de bolas 

Para este processo de cominuição foram utilizados dois tipos de 

moinhos: um com bolas de ferro e o segundo com bolas de cerâmica. 

Nos dois processos foram realizados ensaios com água e com rotação 

de 70 rpm, com objetivo de liberar o material das telas e solubilizar o PVOH. 

Em cada teste com o moinho de bolas foram pesadas 15 telas. No 

moinho com bolas de ferro o processo foi dividido em 3 etapas de 30 minutos 

cada uma para inspecionar o material e no moinho com bolas de cerâmica o 

processo foi dividido em 2 etapas de 30 minutos cada uma.  

 

6.1.6.1. Moinho com bolas de ferro 

O moinho com bolas de ferro foi completado com bolas de ferro até 40% 

em volume e alimentado com 49 g de tela inteira e 500 mL de água.  

Após a moagem o material foi coletado e levado à estufa a 60°C (+/-5°C) 

durante 48 horas para a secagem do material. 
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6.1.6.2. Moinho com bolas de cerâmica 

O moinho com bolas de cerâmica foi completado com carga de bolas de 

cerâmica até 40% em volume e acrescentadas 53 g de tela inteira. Em seguida 

o material foi coletado e levado à estufa a 60°C (+/- 5°C) durante 48 horas para 

secagem do material. 

 

6.1.7. Moinho de martelos 

O moinho escolhido foi o moinho de martelos do Departamento de 

Engenharia de Minas e de Petróleo sendo usada uma grelha com abertura de 

0,61 cm. 

Para o processo de cominuição em moinho de martelos foram 

alimentados 79 g de tela inteira.  
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6.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Separação por ataque seletivo 

6.2.1.Imersão em água 

Após a imersão das telas inteiras em água foi observado que a tela 

somente apresentou desbotamento do polímero poli (álcool) vinil, devido a sua 

solubilidade em água. 

Quando a tela ainda estava úmida verificou-se uma certa facilidade em 

separar manualmente o triacetato de celulose (polímero transparente) externo 

do polarizador, devido à diminuição da aderência do poli (álcool) vinil quando 

solubilizado. 

Portanto, esta técnica não pode ser usada para a separação dos 

polímeros do polarizador e do analisador, e para separar o vidro.  

 

6.2.2. Imersão em álcool 

A imersão da tela inteira não apresentou separação do polarizador e 

também do analisador com o vidro. Portanto, o contato com o álcool etílico não 

foi suficiente para promover a separação dos materiais.  

 

6.2.3. Imersão em nitrogênio líquido 

Esta técnica não apresentou os resultados esperados, ou seja, não 

houve a fragilização dos contatos ligados pelo adesivo. 
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Cominuição 

6.2.4. Moinho de rolos 

 

Notou-se que no moinho de rolos as telas sofreram esmagamento do 

vidro, enquanto que os polímeros tanto do polarizador quanto do analisador 

ficaram inteiros. 

 Isso ocorreu porque o aglomerado de polímeros do polarizador e do 

analisador é resistente a compressão do moinho de rolos. 

Mesmo o vidro esmagado pelo moinho ele não se separou do polarizador 

e do analisador, devido à presença de adesivo entre o triacetato de celulose 

dos filtros com o vidro, como pode ser observado na figura 25. 

 

Figura 25 – LCD passado pelo britador de dois rolos. 

 

Portanto, este processo não pode ser utilizado para a recuperação do 

vidro.  
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6.2.4 Moinho de discos 

Após duas passadas do material no moinho de discos com abertura 

mínima foi verificado que as telas ficam presas no disco e/ou escorregando 

para fora do moinho, sem sofrer a cominuição. A amostra recolhida de material 

pode ser observada na figura 26.  

 

Figura 26 – LCD passado pelo moinho de disco. 

 

Cerca de 80% do material não foi cominuído, podendo ser visto pelas 

placas praticamente inteiras da LCD na figura 26. 

Portanto, não pode ser utilizado um processo com moinho de disco para 

recuperação do vidro de LCDs, visando a reciclagem. 

 

6.2.5. Moinho de bolas 

6.2.5.1. Moinho com bolas de ferro com água 

Na primeira etapa, que durou 30 minutos em moinho com bolas de ferro 

com água, foi observado que as telas trincavam e as placas de vidro se 

separavam, porém o vidro não se separava do polarizador e do analisador.  

Após mais 30 minutos em moinho com bolas de ferro, foi observado que 

o triacetato do polarizador e do analisador, que não estavam em contato com o 

vidro, separava-se do restante da tela.  
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Na terceira etapa, acrescentado 30 minutos da segunda etapa, foi 

observada a liberação do poli (álcool) vinil do polarizador e do analisador, 

porém a contaminação de ferro provocada pelas bolas dificulta a utilização 

deste processo para separar o triacetato e poli (álcool) vinil, além de separar 

10% do vidro, como mostra a figura 27. 

 

Figura 27 – LCD passado no moinho com bolas de ferro com água. 

 

Para a reciclagem do vidro soda cal a contaminação por metais ferrosos 

não deve ultrapassar de 5 g/t, isto é, menor que 0,000005% . 

Portanto, somente 10% do vidro foi liberado e ainda possui 

contaminação de ferro, sendo assim, não pode ser utilizado este processo para 

recuperação do vidro. 

 

6.2.5.2. Moinho com bolas de cerâmica com água 

Na primeira etapa 50% do vidro e do triacetato de celulose foram 

separados da tela e 50% do vidro e dos polímeros ficaram aderidos uns aos 

outros. 

Na segunda etapa foi observada somente a formação de finos de vidro e 

a solubilização do poli (álcool) vinil e por conseqüência a separação do 
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triacetato de celulose que não fica em contato com o vidro da tela, como mostra 

a figura 28. 

 

 

Figura 28 – LCD passado em moinho com cerâmica com imersão em água. 

 

Verificou-se ainda que ocorreu contaminação de cerâmica no material 

cominuído, assim se torna inviável a recuperação  do vidro neste processo, pois 

no caso do vidro soda-cal a contaminação por cerâmica deve ser menor que 

100 g/t de vidro , isto é, menor que 0,0001%. Portanto o processo de moagem 

com bolas cerâmicas não é eficiente para recuperar o vidro. 

 

6.2.6. Moinho de martelos 

Após duas passadas do material em moinho de martelos verifica-se que 

houve formação de grãos finos de vidro separado dos polímeros do polarizador 

e do analisador. 

Cerca de 98% de vidro foi liberado do restante da tela, como mostra a 

figura 29. 
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Figura 29 – Aspecto da LCD após a moagem em moinho de martelos. 

 

Aparentemente não ocorreu a contaminação de ferro no vidro, uma vez 

que as telas ficam no moinho por apenas 3 minutos e, portanto, o material 

abrasivo (vidro) não desgasta significativamente os martelos, o que provocaria 

a eventual contaminação com ferro. 

Comparando-se os diversos processos de cominuição estudados, o que 

apresentou melhor eficiência na separação dos materiais foi o moinho de 

martelos. Portanto, um ensaio em maior escala foi realizado, com o objetivo de 

estudar a possibilidade de aplicação dessa operação como rota de 

processamento de reciclagem das LCDs. 

O que efetivamente ocorreu é que nenhum dos demais processos foi 

capaz de destacar ou liberar os diversos materiais. O que se procurou foi fazer 

com que o vidro se separasse dos demais polímeros, pois o vidro corresponde 

a cerca de 83% de toda a tela. O que efetivamente aconteceu foi que houve a 

quebra do vidro, mas como o mesmo estava aderido por um adesivo à camada 

polimérica adjacente, não houve a separação. Este fato aconteceu em todos os 

processos exceto no moinho de martelos. Na realidade quando se usou o 

moinho de martelos o mesmo fato ocorre, todavia em menor escala. Assim, no 

moinho de martelos essencialmente aconteceu a quebra de uma parte 

significativa do vidro e o desprendimento da camada adjacente de triacetato. 
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7. MOAGEM EM MOINHO DE MARTELOS 

Foi realizado um ensaio em maior escala com o moinho de martelos, 

para recuperar e caracterizar o material passante no moinho, visando o 

aproveitamento do vidro. 

O processo de moagem foi dividido em moagem e caracterização do 

material, como pode ser visto na figura 30. 

Ensaio em 
Moinho de martelos

Material
retido

Material
Passante

Caracterização

Análise granulométrica

Difração de raios-X

Perda ao fogo

Ensaio em 
Moinho de martelos

Material
retido

Material
Passante

Caracterização

Análise granulométrica

Difração de raios-X

Perda ao fogo  

Figura 30 – Esquema simplificado das etapas de moagem e caracterização dos 

materiais passados em moinho de martelos. 
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7.1. METODOLOGIA 

7.1.1. Moagem 

Primeiramente foram passados no moinho de martelos 2 kg de areia fina 

para a remoção de impurezas impregnadas no equipamento. Em seguida fez-se 

a limpeza com ar comprimido.  

Foram alimentadas cerca de 300 g de LCDs no moinho de martelos com 

grelha de 0,61 cm. As telas foram passadas 2 vezes no moinho para aumentar 

a eficiência do processo de cominuição do material.  

Em seguida o material foi coletado, separado como material passante e 

retido na grelha e pesado. 

 

7.1.2. Caracterização do material moído 

A caracterização do material passante da grelha do moinho de martelos 

foi caracterizado pelas seguintes técnicas: 

 Análise granulométrica; 

 Difração de raios-X; e 

 Perda ao fogo. 

 

7.1.2.1. Análise granulométrica 

Todo o material passante proveniente da moagem em moinho de 

martelos foi submetido à análise granulométrica em agitador de peneiras. As 

peneiras utilizadas foram: 0,18 mm; 0,25 mm; 0,42 mm; 0,71 mm; 1,00 mm; e 

2,83 mm. 

Assim, obteve-se para cada material retido em cada peneira uma 

amostra. Cada amostra foi quarteada usando o método da pilha cônica e 

alíquotas foram enviadas para análise de difração de raios-X e perda ao fogo. 
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7.1.2.2. Difração de raios-X 

Cada amostra foi pulverizada com equipamento Pulveriztte 5 – Fritsch, 

em panela de ferro com capacidade de 10 g, com duração de 30 minutos.  

O pó formado na pulverização das amostras foi passado em peneira para 

garantir a granulometria inferior a 100 μm e em seguida o pó foi prensado no 

suporte de amostra. 

 

7.1.2.3. Perda ao fogo 

O ensaio de perda ao fogo teve como objetivo queimar os componentes 

poliméricos e adesivos da tela de cristal líquido de cada fração granulométrica. 

Este procedimento foi feito para se verificar as quantidades relativas de vidro e 

polímero em cada fração e se haveria uma eventual concentração de algum 

desses materiais em alguma fração granulométrica.  

Assim, a queima dos polímeros foi feita através do aquecimento ao ar 

durante 3h na temperatura de 550ºC. 

As amostras e as navículas de porcelana foram previamente secadas 

através do aquecimento a 60°C (+/- 5°C) por 24 horas em estufa. 
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7.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.2.1. Moinho de martelos 

Foi passado cerca de 300 g de telas em moinho de martelos e separado 

como material passante e retido, depois foram pesados, conforme mostra a 

tabela 7. 

 

Tabela 7 – Moagem em Moinho de martelos. 

Item Massa (g) % 

LCD inteiro alimentado no moinho 309,90 100 

Material retido na grelha do moinho 10,15 3,3 

Material passante na grelha do moinho 256,99 82,9 

Perdas 42,76 13,8 

 

Cerca de 250 g de material cominuído foram caracterizados pela análise 

granulométrica, difração de raios-X e perda ao fogo. 

 

7.2.2. Caracterização do material moído 

7.2.2.1. Análise granulométrica 

A análise granulométrica realizada com material cominuído em moinho 

de martelos teve os resultados mostrados na tabela 8. 
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Tabela 8 – Análise granulométrica. 

Faixa 
granulométrica 

(mm) 

Massa material 
retido 

(g) 
% em peso 

% 
Acumulada 

acima 

+2,83 16,55 7,09 7,09 

+ 1,00 - 2,83 37,81 16,19 23,28 

+ 0,71 - 1,00 38,92 16,66 39,94 

+ 0,42 - 0,71 63,03 26,99 66,93 

+ 0,25 - 0,42 42,71 18,29 85,22 

+ 0,18 - 0,25 19,61 8,40 93,61 

- 0,18 14,93 6,39 100,00 

Total 233,56 100,00 - 

A visualização do ensaio granulométrico em termos de porcentagem acumulada 

pode ser observado na figura 31. 
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Figura 31 – Curva de ensaio granulométrico de LCD após moagem em moinho 

de martelos. 
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7.2.2.2. Difração de raios-X 

O material de cada fração granulométrica foi analisado por difração de 

raios-X. 

A figura 32 mostra o difratograma que representa todas as frações 

granulométricas.  

 

Figura 32 – Espectro de difração de raios-X típico do material após moagem em 

moinho de martelos.  

 

Este espectro representa um material amorfo. Como os polímeros e o 

vidro são amorfos não se consegue fazer distinção entre ambos neste tipo de 

ensaio. Todavia não se nota a presença de picos característicos de 

contaminantes como, por exemplo, os óxidos de ferro. 

 

7.2.2.3. Perda ao fogo 

Foi realizado o ensaio de perda ao fogo de 2mL de cada fração 

granulométrica com objetivo de determinar a quantidade de cinzas, 

correspondente ao vidro, eletrodo e muscovita (mica) e a quantidade de 
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material orgânico, correspondente aos polímeros e adesivos, de cada fração. A 

quantidade de mica é muito inferior a de vidro, portanto considerou-se que todo 

o material inorgânico presente após a queima é composto de vidro. 

Os resultados do ensaio de perda ao fogo de cada fração granulométrica 

estão descritos na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Fração em peso da perda ao fogo de cada fração granulométrica. 

Faixa 
granulométrica 

(mm) 

Perda ao 
fogo 
(%) 

Cinzas 
(%) 

- 0,18 1,9 98,1 

+ 0,18 - 0,25 1,9 98,1 

+ 0,25 - 0,42 4,5 95,5 

+ 0,42 - 0,71 3,0 97,0 

+ 0,71 - 1,00 7,5 92,5 

+ 1,00 - 2,83 41,4 58,6 

+2,83 65,2 34,8 

 

Com os dados da tabela 9 foi construída a figura 33, que apresenta a 

porcentagem de cinzas (praticamente vidro) de cada fração granulométrica. 
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Figura 33 – Fração em peso das cinzas de cada fração granulométrica 

após ensaio de perda ao fogo. 

 

Notou-se que os polímeros concentram-se acima de 1,00 mm. Todavia, 

ainda assim a quantidade de vidro é preponderante e, portanto, esse material 

não pode ser encaminhado para a reciclagem dos polímeros. 

Por outro lado, as frações inferiores a 1,00 mm possuem mais de 90% de 

vidro, e poderiam ser recuperadas, visando a reciclagem. Entretanto, para a 

reciclagem do vidro soda cal transparente, a porcentagem de contaminação por 

plástico não deve ultrapassar 0,00006% em peso e a granulometria 

recomendável para a reciclagem do vidro a carga deve conter no máximo 5% 

em peso de cacos menores que 5 mm . Assim, a utilização deste material na 

produção de vidro soda cal é bastante limitada pelo efeito da concentração de 

polímeros e pelo efeito da granulometria. 
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Portanto, como a granulometria do material cominuído em moinho de 

martelos é menor que 5 mm, as telas só podem ser recicladas se alimentadas 

no máximo 5% no processo, todavia ainda persiste o problema do grau de 

contaminação da carga. 

 Foram feitos ensaios visando a concentração do vidro, ou seja, a 

separação dos plásticos. Todavia nenhum dos ensaios conseguiu promover o 

enriquecimento em qualquer um dos materiais nas frações produzidas, portanto 

não foram descritos na metodologia deste trabalho. Foram feitos ensaios de 

separação em meio denso usando solução aquosa de cloreto de cálcio com 

densidade final de 1,4 g/cm3, e também ensaios de atrição com água e álcool.  

 Portanto, o que se verifica é que o processamento do material, pelos 

métodos estudados, não permite a recuperação de nenhum dos materiais da 

LCD. Admitindo-se que o simples descarte do material não é a melhor 

alternativa sustentável, é necessário haver estudos para a alteração da 

estrutura das LCDs visando a maior facilidade da separação dos componentes. 

Nesse sentido os adesivos usados parecem ser o principal problema 

encontrado para a separação. A utilização de um adesivo mais facilmente 

solúvel pode permitir a melhor separação das placas de vidro entre si e do vidro 

com polarizador e com analisador. Outra possibilidade é a alteração da 

estrutura do LCD suprimindo-se o uso de adesivos eventualmente fazendo a 

junção mecânica dos materiais por engates ou uma fixação externa. 

 Eventualmente o próprio poli (álcool) vinil poderia ser usado como 

adesivo, pois o mesmo tem características de adesivo, assim como o poli (vinil) 

butiral usado em pára-brisa de automóveis. 

 Uma outra possibilidade seria o eventual uso do material moído em usos 

como jateamento, fabricação de blocos de cimento, pavimento asfáltico e 

luminosos de sinalização de rodovias. Todavia, o material produzido terá 

certamente maior custo do que as matérias primas minerais e menor pureza. 

De qualquer maneira são possibilidades de eventual uso desses materiais. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 Para as condições deste trabalho, os resultados alcançados permitem as 

seguintes conclusões: 

1. Os LCDs de telefonia celular são constituídos por diversas 

camadas de materiais aderidos. A seqüência de materiais de fora 

para dentro é: triacetato de celulose, poli (álcool) vinil dopado com 

iodo, triacetato de celulose, vidro, cristal líquido, vidro com ITO, 

triacetato de celulose, poli (álcool) vinil dopado com iodo, 

triacetato de celulose, polímero com mica.  

2. Cerca de 83% da tela é composta de vidro e 17% de polímeros.  

3. Dentre os ensaios de liberação de materiais (moinho de rolo, 

moinho de disco, moinho com bolas de ferro e com bolas de 

alumina, separação por álcool, imersão em nitrogênio líquido e 

solubilização em água), o que apresentou liberação de 98% foi o 

ensaio realizado em moinho de martelos.  

4. Após a moagem o vidro se concentra nas frações mais finas, 

todavia ainda tem cerca de 10% em peso de contaminação com 

plásticos. Este material pode eventualmente ser usado em 

aplicações como substituto da areia. 

5. Existe a necessidade de alteração no projeto das LCDs de 

telefones celulares para viabilizar a separação dos materiais e a 

recuperação do vidro. 
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