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1. RESUMO  

 A proposta deste trabalho foi extrair a prata metálica dos sais de prata obtidos 

a partir do tratamento de radiografias descartadas. Inicialmente foi feita a extração 

dos sais de prata contidos nas radiografias. Posteriormente a prata foi reduzida à 

prata metálica. O metal obtido foi submetido ao processo de refinamento eletrolítico 

com a intenção de chegar a um alto teor de pureza. Será realizado um estudo em 

relação ao rendimento obtido no processo. Desta forma, a prata retirada poderá ser 

aproveitada pela indústria em outros processos químicos. 

2. INTRODUÇÃO 

A obtenção da prata é essencial, por ela ser um metal de grande procura no 

mercado (RIBEIRO, 2004). É utilizado em diversos setores, tais como em indústrias 

de fotografia e imagem, indústria química, em universidades para aprendizado além 

da fabricação de aparelhos de medida de alta precisão, como a de eletroeletrônicos 

(PURCELL et al., 1998). No entanto apresenta potencial tóxico para o meio 

ambiente (LIMA et al., 1982). 

 

A reciclagem das radiografias retira do meio ambiente um material tóxico e 

com alto valor agregado, devido aos sais de prata contidos nele. A partir desses sais 

pode-se obter a prata metálica, que então poderá ser reutilizada na indústria. A base 

de plástico das radiografias pode ser reciclada normalmente como plástico comum 

(KUYA, 1993). Os sais de prata podem ser reduzidos pela eletrólise, relacionando-se 

a intensidade de corrente com a concentração de prata na solução. Quanto menor a 

concentração de prata, menor deve ser a corrente elétrica utilizada. Assim, no 

cátodo, a taxa de redução dos íons de prata diminui. Desta forma a agitação da 

solução torna-se importante, pois retira a prata já reduzida das imediações do 

catodo, assim facilitando a chegada dos íons de prata até a superfície catódica 

(SOBRAL; GRANATO, 1984).  

 

 3. OBJETIVOS  

O objetivo geral é propor um método alternativo de tratamento de materiais 

contendo resíduos tóxicos presentes no meio ambiente. 



O objetivo específico é desenvolver um método para a reciclagem dos sais de 

prata contidos em radiografias, por meio de sua extração e refino eletrolítico. 

 

 4. METODOLOGIA  

O método a ser utilizado para a realização do experimento será baseado na 

seleção de pesquisas já desenvolvidas, com a intenção de aperfeiçoá-las, partindo 

dos processos descritos nos artigos “Recuperação de prata de radiografias: uma 

experiência usando recursos caseiros” (KUYA, 1992) e “Procedimentos para 

recuperação de Ag de resíduos líquidos e sólidos” (BENDASSOLLI et al., 2002). O 

aperfeiçoamento dessas pesquisas será baseado experimentalmente no processo 

de eletrólise, descrito no artigo “Recuperação de prata de fixadores fotográficos” 

(SOBRAL; GRANATO, 1984). Posteriormente, será feita a análise do processo, além 

do cálculo de porcentagem do rendimento. 

 

 5. DESENVOLVIMENTO  

Primeiramente, foi realizada uma triagem das radiografias, separando-as de 

acordo com o tamanho e cortando-as, a fim de diminuir seu tamanho para que possa 

ser adequada a cuba de vidro e propiciar maior superfície de contato. Depois, 

através do ataque com hipoclorito de sódio, extraiu-se o lodo gelatinoso, contendo 

prata, que foi fervido em solução alcalina de dextrose, a fim de formar aglomerados 

de prata metálica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

            A prata metálica foi obtida com baixa pureza. Na etapa seguinte, a prata 

obtida será oxidada em ácido nítrico, formando solução de nitrato de prata e então 

será submetida ao processo eletrolítico para a obtenção de prata metálica com 

maior pureza. Um estudo sobre o rendimento do processo será realizado para 

verificar sua viabilidade econômica. 
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