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INTRODUÇÃO:
A prata e o cobre são elementos muito presentes no cotidiano. Materiais como computadores, celulares, chuveiros, joias,
moedas e até chapas de radiografias podem ser grandes fontes destes metais. Por este motivo, o descarte incorreto de
utensílios como estes pode acarretar graves danos ao meio ambiente e, consequentemente, ao organismo humano. A prata,
por sua vez, é responsável pela doença argiria, que causa coloração fortemente acinzentada na pele [1]. Já o cobre pode
levar ao desenvolvimento da degeneração hepatolenticular, também conhecida como doença de Wilson, que causa sintomas
neurológicos, desordem emocional, mudanças de personalidade, osteoporose, anemia, entre outros [2]. Sendo assim, a
reciclagem de metais nocivos à saúde se faz de extrema importância. Neste trabalho nós realizamos a recuperação de prata
de chapas de radiografias e de cobre de lixo-eletrônico com a utilização do método hidrotérmico assistido por micro-ondas.
OBJETIVOS:
Recuperar e caracterizar a prata contida em chapas de radiografias e o cobre presente em equipamentos eletrônicos
descartados.
MATERIAL E MÉTODOS:
Recuperação da prata: As chapas radiográficas foram cortadas em pedaços retangulares e imersas em solução de NaClO
até que a chapa de acetato estivesse limpa. O material das chapas foi decantado e separado da solução. A ele foi misturado
açúcar, NaOH e água. A mistura foi aquecida em forno de micro-ondas por 1h à 140ºC e depois centrifugada. O produto foi
seco em estufa a aproximadamente 75 °C. Recuperação do cobre: uma placa de circuito impresso proveniente de um celular
obsoleto foi lixiviada em HNO3. Posteriormente, foi utilizado o método de aquecimento em micro-ondas para realizar a
separação do cobre da solução da lixívia. Ambas amostras foram caracterizadas.
RESULTADOS:
As análises de difratometria de raios X, espectroscopia na região do infravermelho e microscopia eletrônica de varredura do
produto obtido das radiografias revelou a presença de prata em escala nanométrica com alto grau de pureza na amostra. A
análise de difratometria de raios X da amostra obtida a partir do lixo-eletrônico revelou a presença de cobre metálico e de
óxidos de cobre.
DISCUSSÃO:
Os métodos utilizados para recuperação de prata de radiografias e cobre de lixo eletrônico comprovaram-se eficientes, pois
foi possível separar os metais do material de origem de forma satisfatória. Além disso os métodos foram promissores, devido
ao benefício ao meio ambiente e à possibilidade de usar os metais obtidos como precursores de outros produtos.
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