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Introdução: O avanço do mercado de tecnologia traz um desafio, que é o acúmulo do
lixo eletrônico. O número de aparelhos eletrônicos novos, lançados no mercado,
corresponde a um número igual de aparelhos descartados. O lixo eletrônico é
composto em sua maioria por metais, componentes químicos e os polímeros (plásticos)
que são normalmente mais poluentes que o lixo comum. Um dos problemas dos
polímeros é a dificuldade de reciclagem, pois nem todos podem ser decompostos.
Tendo em vista as consequências dos plásticos em nosso meio, torna-se necessária a
reciclagem de materiais contendo este material, propondo maneiras de reutilização e
aplicabilidade. Objetivo: Aperfeiçoar e otimizar as técnicas de separação dos
polímeros presentes em placas eletrônicas, bem como planejar e montar equipamentos
para produção em escala industrial. Metodologia: Depois de recolher as placas de
circuito impresso, iniciou a separação dos polímeros, ferro, alumínio e cobre expostos
nas placas. O restante do material foi submetido ao processo de cominuição,
classificação granulométrica, separação magnética e separação por elutriação,
dividindo entre três frações: metais com materiais cerâmicos, polímeros mais denso
com a presença de cerâmica e polímeros menos denso. Ao decorrer do projeto os
processos mecânicos passaram por otimizações, como a esteira de rolamento para
frações magnéticas, medidas de recuperação no triturador, melhorias no elutriador,
além de se pensar em promoção de economia e diminuição dos impactos ambientais na
etapa química. Resultados: Em busca do máximo proveito dos materiais da placa de
circuito de impresso, realizou-se a pesagem nas etapas de desmantelamento até a
moagem do material, inclusive do ferro, cobre e alumínio recuperados na base da
placa, que foi respectivamente de 3,38 kg, 0,3672 kg e aproximadamente 6 kg, do total
de 24,5732 kg de material. Em comparação com processos realizados anteriormente,na
etapa de separação granulométrica foi necessário acrescentar duas peneiras de
separação, admitindo então uma nova sequência de 75 µm, 150 µm, 300 µm, 600 µm,
1180 µm, 2360 µm, 4750 µm e maiores que 4750 µm, isso devido a alteração do modo
de triturar. Com o intuito de otimizar a moagem no triturador, foi realizado melhorias
nas laterais do equipamento para reter as partículas e assim diminuir o material
disperso no ar, apresentando um valor de 4,46 kg recuperados de um total de 12,8 kg
de material retirado do triturador. Além de potencializar os equipamentos e seus
respectivos resultados, o projeto caminha na recuperação dos polímeros e metais,
propondo uma rota industrial. Conclusão: O trabalho até então permitiu avaliar
melhorias e perdas no processo mecânico, identificando possíveis etapas para escala
industrial e detecção de erros para aprimoramento. Na etapa química pretende-se
continuar buscando alternativas econômicas em relação ao uso de reagentes químicos
para um rendimento mais satisfatório de recuperação e menor impacto ambiental.
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