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Introdução: Devido as suas características, o ouro, o cobre, assim como outros metais e
também alguns polímeros, são altamente empregados na indústria eletrônica como, por
exemplo, em placas de circuito impresso e microprocessadores.Como a produção de
lixo eletrônico e o consumo dos recursos naturais estão em constante crescimento, a
destinação final inadequada intensifica o problema da poluição. Desse modo,
considera-se a necessidade de recuperar ouro e outros metais, por meio de um método
eficiente com baixa produção residual, além de promover a reciclagem de variados
metais e explorar novas aplicações para os polímeros recuperados. Objetivo:
Desenvolver e otimizar métodos ambientalmente sustentáveis para a recuperação de
metais presentes em lixo eletrônico, os quais sejam tecnicamente viáveis para a
aplicação em escala industrial dos processos de recuperação dos metais e polímeros.
Metodologia: Foram desenvolvidos dois equipamentos a fim de otimizar o processo: o
elutriador, capaz de separar grande parte dos metais, dos polímeros presentes em uma
mesma fração granulométrica; e o esmeril, ainda em fase de produção, que fornecerá
partículas menores das que as atualmente obtidas pelo triturador. O processo inicia-se
diminuindo o tamanho das placas a serem trituradas, utilizando para isto uma tesoura.
Após o material ser triturado, faz-se a separação granulométrica no agitador de
peneiras e a separação magnética na esteira, seguindo para o elutriador apenas a fração
não magnética.Por fim, as partículas metálicas são encaminhadas ao processo químico.
Resultados: Com a colaboração dos responsáveis pelo projeto de extensão denominado
“INFOSOL – Informática Solidária”, realizado no Unileste, foi possível obter dezenas
de placas de circuito impresso. Inicialmente removeu-se dos 24,5732Kg de material,
0,3672Kg de cobre, aproximadamente 6Kg de alumínio e 3,38 Kg de ferro, visíveis na
placa, para posterior reciclagem. Após o corte das placas, registrou-se uma pequena
perda de aproximadamente 2,79%.Já no processo de trituração, a fim de diminuir o
máximo de perdas, as laterais do triturador foram cercadas para armazenar parte do
material que era anteriormente perdido. Com essa adaptação, foi possível armazenar
2,82Kg de particulado, evitando a dispersão do mesmo, pelo ar. Após a tamisação
foram obtidas frações menores que 75 &#956;m, 150 &#956;m, 300 &#956;m, 600
&#956;m, 1180 &#956;m, 2360&#956;m, 4750 &#956;m e maiores que
4750&#956;m. Na próxima etapa mecânica, com a separação magnética, foi possível
reservar grande parte dos metais magnéticos, podendo identificar futuramente, a
quantidade presente em cada fração. Finalmente, as partículas metálicas serão enviadas
para o processo químico, onde ainda serão feitas análises, comparações e otimização
do processo de separação e recuperação. A aplicabilidade dos polímeros obtidos no
processo está sendo estudada. Conclusão: O trabalho desenvolvido até o momento
permitiu a melhoria de alguns equipamentos de separações mecânicas, os quais se
fazem necessários para implantar o processo em escala industrial, de forma que se
torne um processo viável e capaz de amenizar significativamente o impacto ambiental
causado pelo lixo eletrônico.
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