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Introdução: Ouro e cobre são comumente empregados na indústria eletrônica em
conectores de placas e microprocessadores, sendo que isso se deve principalmente as
suas características. Além deles, dezenas de outros metais também são empregados e
assim como o ouro e o cobre, podem ser recuperados por meio de diversos processos
químicos e mecânicos. Outro material presente em abundância nas placas e
processadores são os chamados polímeros, que por sua vez, estão se tornando um
problema ambiental cada vez maior. Tanto sua produção, a partir dos derivados de
petróleo, como seu descarte são problemáticos para a natureza. Objetivo: Desenvolver
e aperfeiçoar métodos ambientalmente sustentáveis para a recuperação de metais
presentes em lixo eletrônico utilizando-se de métodos técnico e economicamente
viáveis para a aplicação em escala industrial dos processos de recuperação dos metais.
Metodologia: Nesta metodologia, estão sendo comparados a eficiência e eficácia de
dois equipamentos de cominuição, um triturador e um esmeril modificado, projetado
especificamente para este procedimento. Após o recebimento das placas, removeu-se
manualmente todo o ferro, alumínio e cobre. O restante é enviado para o processo de
cominuição, no qual são realizadas as separações mecânicas e magnéticas, sendo a
primeira caracterizada pela tamização e separação granulométrica e a segunda,
realizada por uma esteira equipada com um super-imã. A partir desta etapa o material
não magnético passa pelo processo de elutriação, utilizando como fluido de separação
ar comprimido.  Resultados: Inicialmente obteve-se 24,5732kg como peso total e
destes foram removidos na fase manual: 0,367kg de cobre, aproximadamente 6kg de
alumínio e 3,38kg de ferro. Até o momento ainda não foi possível comparar a eficácia
e eficiências dos equipamentos de cominuição, pois o esmeril está sendo preparado. As
frações granulométricas obtidas no processo foram de >4,75mm, >2,36mm, >1,18mm,
>0,6mm, >0,3mm, >0,15mm, >0,075mm e <0,075mm. O material magnético obtido é
basicamente níquel, podendo conter pequena quantidade de ferro e ou outros metais,
como o ouro (mas em quantidades muito baixas), que em termos econômicos, já torna
viável para a comercialização como níquel, sem precisar passar por novos processos. O
material não magnético, com o processo de elutriação, é separado entre metálicos e
poliméricos. O metal não magnético separado pelo elutriador será submetido a diversas
etapas químicas até a recuperação dos metais desejados pela pesquisa, como o ouro,
enquanto que o material polimérico será dado uma destinação específica. Conclusão: O
trabalho desenvolvido até o momento permitiu a melhoria de alguns equipamentos,
evitando ou diminuindo a perda nas etapas mecânicas, ponto necessário para
implantação em escala industrial. Na etapa química, serão pesquisadas possíveis
melhorias com o intuito de permitir uma maior economia de reagentes e melhor
rendimento.
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