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Introdução: O descarte incorreto de lixos eletrônicos pode causar uma série de
problemas ao meio ambiente. Estes resíduos podem conter substâncias nocivas como
metais pesados, entre eles, mercúrio e chumbo que podem causar danos à saúde do ser
humano, animais e plantas. Visando minimizar estes impactos ambientais e reutilizar o
material obtido no processo, é realizada a separação dos materiais metálicos,
poliméricos e cerâmicos, que podem ser reutilizados na fabricação de outros produtos.
Objetivo: Realizar a separação dos materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos do
lixo eletrônico, que podem ser reutilizados na fabricação de outros produtos, visando
minimizar impactos ambientais e reutilizar o material obtido no processo. Otimizar e
automatizar a linha de separação, viabilizando o processo em uma escala industrial.
Metodologia: Os resíduos passaram pelo processo de adequação granulométrica,
através de trituradores e peneiras, posteriormente, separado por sua massa específica
através do processo de elutriação, que consiste em uma tubulação com diferentes
níveis de altura submetido à uma alta de pressão através de ar comprimido, onde
obtemos a separação de materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos. Consecutivo a
essa fase, começamos a separação dos metais, a começar pelo ferro e níquel, através de
um ímã. Este último processo necessitava da realização de retrabalho e tinha baixa
eficiência, portanto reconfiguramos o equipamento a fim de melhorar os resultados
obtidos nesta fase. Resultados: Com o trabalho desenvolvido, foi possível notar que o
maior fator de perdas de tempo e recursos, era a falta de eficiência e de
esquematização dos padrões operacionais. Nas etapas concluídas, determinamos
procedimentos operacionais para melhorar a eficiência das etapas com base nas
necessidades e falhas evidenciada e também realizamos mudanças com o conceito de
lean manufacturing com intuito de tirar melhor proveito dos equipamentos nas etapas
de separação e preparação dos resíduos eletrônicos. Com a realização destes
procedimentos, conseguimos 94% de aproveitamento do material, após a fase de
elutriação Posterior às melhorias feitas no processo da separação com o ímã, notou-se
uma diminuição em torno de 20% de perdas de materiais e de 75% no tempo de
operação, além de diminuir de dois operadores para apenas um. Conclusão: Conclui-se
que mudanças nas práticas operacionais podem melhorar a eficiência do projeto,
diminuindo perdas de tempo e de materiais auferidos, dessa forma, obtendo resultados
mais satisfatórios com os recursos já disponíveis. Também destacando, a necessidade
de inspeção e constante manutenção nos processos da linha de separação.
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