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Introdução: O capitalismo, junto com a motivação do consumo exagerado, fez com que
a população se tornasse consumista, levando a uma elevada troca de aparelhos e
equipamentos eletrônicos, considerados obsoletos. O lixo eletrônico oferece risco à
saúde humana e ao meio ambiente, inclusive o chumbo, um dos metais presentes na
placa de circuito impresso, onde o foco do plano de trabalho é o estudo da otimização
do processo de recuperação do chumbo e da prata. Objetivo: Recuperar prata e chumbo
presente em lixo eletrônico por processos mecânicos e hidrometalúrgicos,
reaproveitando os rejeitos produzidos durante a recuperação do ouro e cobre e avaliar a
recuperação em escala industrial em busca de retorno satisfatório, propondo um
destino sustentável. Metodologia: Inicialmente realizou-se a cominuição das placas de
circuito impresso por meio de um triturador e um esmeril modificado, que ainda está
em construção. Para a separação granulométrica do material foi utilizado um agitador
de peneiras e após esse processo foi feito a divisão entre metais e polímeros por meio
de um elutriador, utilizando ar comprimido. Após este processo foi realizada a
separação magnética, empregando uma esteira rolante com um imã, que realiza a
separação das partículas ferromagnéticas. O próximo processo será a etapa química,
com a intenção de recuperação do chumbo presente no material eletrônico. Resultados:
Iniciou o processo com 24,5732 kg de material, sendo retirado deste, 0,3672 kg de
cobre, aproximadamente 6 kg de alumínio e 3,38 kg de ferro. Do restante, 13,315 kg
foi enviado para o processo de moagem, utilizando um triturador. Foi realizada a
separação granulométrica, obtendo-se o material separado em vários tamanhos, sendo
75 µm, 150 µm, 300 µm, 600 µm, 1180 µm, 2360 µm e 4750 µm. Em continuidade, as
partículas foram submetidas à separação magnética e os materiais não magnéticos
serão submetidos a etapas químicas, para a recuperação do chumbo e prata. Além
disso, com relação ao chumbo, existe uma diretriz da comunidade européia, em vigor
desde 13 de fevereiro de 2003, que passou a proibir a utilização do chumbo a partir de
01/07/2006, nestes tipos de equipamentos, entretanto não se pode afirmar que as placas
utilizadas não contenham esse metal, pois ainda não foram feitos testes específicos
para sua comprovação. Além disso, a recuperação da prata e do chumbo será realizada
futuramente em sequência da etapa de separação magnética e após o processo de
elutriação, onde resultará em duas amostras, sendo uma com materiais ferromagnéticos
e outra isenta desses materiais. Conclusão: O projeto caminha em busca de
aperfeiçoamento e otimizações, visando sua viabilidade para reprodução em escala
industrial. Futuramente pretende-se realizar as etapas químicas de recuperação da prata
e chumbo, conforme os objetivos do projeto para comparação de eficiência dos
equipamentos.
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