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Introdução: O avanço da tecnologia traz um desafio: acúmulo do lixo eletrônico. A
velocidade em que são produzidos novos aparelhos faz com que o consumidor
substitua-os, mesmo que esses ainda funcionem bem, o que contribui para o aumento
do lixo eletrônico. Algo que contribui para o acúmulo desse material é a falta de
definição do CONAMA sobre destino final. Os circuitos impressos estão presentes em
tudo que envolve tecnologia e são formados por camadas de materiais plásticos e
fibrosos, além dos metais. Tendo em vista as consequências dos plásticos em nosso
meio, torna-se necessária um correto destino, que seja menos impactante. Objetivo:
Efetuar a reutilização dos polímeros presentes nas placas do lixo eletrônico, propondo
um destino sustentável. Metodologia: Após fragmentar as placas e passar por um
triturador, separou-se a amostra por granulometria e em seguida separando os tipos de
materiais que serão utilizados, como os metais, polímeros e magnéticos. Os materiais
poliméricos foram retirados da amostra por decantação em água, e na própria coluna
de decantação separou-se também os polímeros por densidade. Desta forma obtéve-se
a fração de polímeros sem a presença dos ácidos utilizados no processo. Resultados:
Os polímeros, por enquanto, estão sendo submetidos a testes em busca de aplicações.
Por não ter certeza da classificação de todos os polímeros presentes na placa, dificulta
a aplicabilidade desses materiais. O método antigo de recuperação das placas, onde
utilizava a placa de polímeros em fragmentos maiores, discutiu-se o interesse do
mesmo na área de engenharia civil, em fabricação de argamassa e concreto, com
finalidade de aumentar a resistência mecânica de ambos. Porém ao realizar esse
método observou-se um gasto de reagente e de tempo muito grande, e em busca de
economia optou-se pelo método atual, onde as partículas são mais finamente dividida,
chegado entre 1180 a 75 micrometro. Conclusão: O trabalho até então desenvolvido
permitiu a análise de polímeros em diferentes granulometrias e densidades. E
possibilitou a detecção de erros, que também são importantes para o aprimoramento
dos métodos futuramente. 
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