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Umicore: uma história de transformação

1805: Vieille Montagne – Liège
(Fabricação de Zinco)

1873: Degussa – Hanau (Deutsche Gold und Silberscheideanstalt )
(Metais Preciosos)

1954: Inicio das atividades da Degussa no Brasil
1991: Inicio das atividades da planta de Catalisadores no Brasil

2003: Mundialmente a Umicore adquire as atividades de met ais 
preciosos da antiga Degussa

2005: Cisão da divisão de Cobre da Umicore através da Cum erio

2006: Saída da Unidade de Refino de Zinco e Ligas através  de JV 
(Nyrstar)

2011: UHT : inauguração das atividades de reciclagem de b aterias 
recarregáveis
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Presença Global

As informações contemplam empresas associadas 

America do Norte

• 866 colaboradores

• 12 plantas

America do Sul

• 1.195 colaboradores

• 5 plantas

Africa

• 1,625 colaboradores

• 3 plantas

Ásia/Pacifico

• 3.251 colaboradores

• 24 plantas

Europa

• 7.635 colaboradores

• 35 plantas

14.600 colaboradores distribuídos em 79 plantas 
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Cadeia da reciclagem – abordagens distintas

Exemplo:    10%     x     90%      x      80%       x     95%   =  7%

Metais 
RecicladosColeta Pre-

processamento
Manufatura

Reversa
Recuperação 
de Materiais

Lixo
Eletrônico

Separação de componentes e frações

� A eficiência do processo é determinada pela etapa mais “critica / 
sensível” considerando a cadeia por completo e suas interdependências.

Mais de 17 tipos de 
metais 

Cabos,
Plásticos,   
Alumínio,
Ferro,
Placas,
Baterias,
etc.



Como funciona a cadeia da reciclagem em algumas regiões?

Eficiência em reciclagem de Au de: 10 % x 50 % x 25 % = 1,25 %

Reciclagem INFORMAL (backyard recycling) ► “low tech”

foto: EMPA/CH
− Grandes perdas, quantidade pequena de metais reciclados e GRANDES 

IMPACTOS A SAUDE E MEIO AMBIENTE .
− Típico para algumas regiões da Ásia e África – América Latina ?

photo: EMPA/CH

Cadeia da reciclagem – abordagens distintas
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Umicore Guarulhos – SP 

- Área total: 26,572m² - Área construída: 19,059 m2 - Aquisição: 1972
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Atividades Umicore PMR no Brasil

• pesagem, amostragem, analise e refino;

• pesagem, amostragem, analise e exportação;

• manuseio, preparação, armazenagem e exportação;

Placa de circuito 
impresso, 
celulares, 

conectores etc.

Sucata 

Eletrônica

Refino         
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Amostra final

Recebimento 
do material

Amostragem 
Primaria 

Laboratório Troca de analise

Relatório de Pesagem 
e Amostragem

Amostra para CLIENTE

Liquidação dos 
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Granel Fundição/Refino

Informação do peso bruto recebido.

Determinação de umidade.

Descaracterização do material.

Perda identidade

Determinação do 
conteúdo de metal

O processo de 
RECICLAGEM começa 
no Brasil
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• Recuperação de diversos metais: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Cu, Pb, Ni, Sn, Bi, Se, Te, Sb, 
As, In, Ga;                                        

• Processos complexos, alto índice de recuperação acima de 95% metais preciosos.

Collection
Pre-

processing
Dis-

mantling
Materials
recovery

• Alta tecnologia & Economia de escala 



Escoria, lama da 
produção de cobre, 
zinco, chumbo etc.

Umicore em Hoboken - Bélgica:
350.000 toneladas processadas anualmente de mais de 
duzentos tipos de materiais.
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Sucata Eletrônica

- Placas de circuito impresso (PCBs)

- Aparelhos celulares ( handsets )

- Conectores 

- Baterias recarregáveis



Composição de materiais na sucata eletrônica: 

Sucata Eletrônica: um “mix” complexo que contem:
- Metais nobres: Ag, Au, Pd, …
- Metais base: Cu, Al, Ni, Sn, Zn, Fe, …, 
- Metais especiais: In, Sb, Bi, … 
- Metais perigosos em potencial: Hg, Be, Pb, Cd, As,, … 
- Plásticos & outros orgânicos 
- Vidro, cerâmica

- Eletrônicos modernos podem conter > 60 elementos;
- Riscos acentuados de danos ambientais em caso de  disposição em aterros   
ou se  tratados de maneira ambientalmente incorreta;

- Base significante de recursos para o futuro (mina sobre o solo que não deve 
ser  desperdiçada)



UPMR: excelência no seguimento de reciclagem 
de materiais contendo metais preciosos

� Tecnologia única e inovadora;

�Presença global e ampla gama de 
serviços;

� Processamento de uma vasta gama de 
materiais complexos contendo metais 
preciosos;

�Recuperação de mais de 17 tipos de 
metais;

�Atendemos as normas ambientais 
mundiais.



obrigado Ricardo Rodrigues – ricardo.rodrigues@am.umicore.com – Tel (11) 2421 1246 


