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Introdução: O projeto busca o reaproveitamento dos metais utilizados em placas
eletrônicas e outros tipos de materiais eletrônicos que já foram descartados por seus
donos. Tendo em vista que no Brasil atual, o descarte desse tipo de produto ser
indevido e não haver uma forma de ser reciclado por falta de tecnologias, o projeto
visa impedir que elementos como mercúrio, cádmio e chumbo, presentes nessas PCIs
(Peripheral Component Interconnect ou em português, conector de Componentes
Periféricos) possam contaminar os ambientes em que seriam descartados, o que
futuramente, poderia acabar causando graves problemas de saúde à população daquela
região. Objetivo: O projeto tem como objetivo a recuperação de metais presente em
lixo eletrônico e a sua reutilização, evitando que ocorra o desperdício de alguns
elementos e que os mesmos não poluam o meio ambiente e causem doenças graves a
população próxima, o tornando ambientalmente sustentável e economicamente.
Metodologia: O projeto tem como base o uso de placas-mãe, que inicialmente são
separadas, pesadas e depois cortadas em uma tesoura mecânica. Logo após, são
inseridas no triturador afim de encontrar menores granulometrias possíveis. Depois de
serem separadas em seis diferentes tamanhos (4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,6 mm,
0,3mm e 0,15 mm), após realizado o processo no agitador de peneiras, todo o material
é separado no elutriador como metais, polímeros e cerâmicas. Todo o metal é colocado
na esteira afim de separar os metais magnetizados, dos não magnetizados. Tendo como
processo final, a parte química para obtenção de cristais. Resultados: Diante do
começo do processo em que separou-se quase 5 kg de placas-mãe, foi possível concluir
que obteve-se uma perda elevada de materiais, pelo fato do triturador não ter a
finalidade para triturar metais elevadamente resistentes. Também, pelo fato do espaço
para depósito de materiais do elutriador ser pequeno, dificultou um pouco o processo
no que se diz respeito a tempo, foi preciso repetir inúmeras vezes, até mesmo com a
mesma amostra depositada, pois a pressão do ar seco, nem sempre separava os metais
dos polímeros. Apesar disso, foi possível notar que a maior parte do metal (cerca de
35%) se encontra na granulometria de 1,18 mm, e a maior concentração de polímeros
(cerca de 57%) se encontra na granulometria de 2,36 mm. Conclusão: O projeto
contribuiu para que os danos ao meio ambiente causados pelo descarte incorreto de
lixo eletrônico diminuíssem, utilizando maneiras
sustentáveis para o meio ambiente.
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