
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE OURO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: QuímicaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE - UNIFIAINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): DRIELE DE OLIVEIRA AZEVEDO, TATIANE GUERRA, SAMUEL DELFIM ALVESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANDRÉ LUÍS CARMIM DE ALMEIDAORIENTADOR(ES): 



Resumo 

 

O nosso trabalho de conclusão de curso envolve o aproveitamento de lixos 

eletrônicos descartados em lugares inapropriados, para extração de metais 

preciosos. Especificamente, escolhemos a extração de ouro, metal utilizado 

geralmente em placas eletrônicas de celulares, computadores, notebooks e 

televisões. O ouro é utilizado para banhar componentes de placas eletrônicas 

evitando que haja a oxidação dos mesmos e tenha a uma maior durabilidade.  

Visando um método barato e rápido, escolhemos a extração via peróxido de 

hidrogênio (H2O2), ácido clorídrico (HCl) e ácido nítrico (HNO3), no qual envolve 

reações com o cobre presente nas partes metálicas dos componentes. 

 

Introdução 

 

Atualmente, com a rápida evolução da tecnologia envolvida em aparelhos 

eletrônicos, a população mundial é induzida fortemente na troca por aparelhos mais 

modernos e avançados e consequentemente acabam descartando os produtos 

obsoletos, muitas vezes, em lugares inapropriados.  

Presentes nas placas e circuitos eletrônicos, metais preciosos são 

descartados diariamente e na maioria das vezes são deixados de lado por muitos 

anos poluindo o meio ambiente. Essas placas, atualmente, são pouco usadas para 

reciclagem e esquecidas pelas empresas que as fabricam.  

Métodos de extração desses metais ainda estão em estudos nos quais procuram um 

desenvolvimento prático, barato e rápido. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral desse trabalho é a extração do ouro utilizado para banhar 

componentes eletrônicos presentes e celulares e computadores de forma rápida e 

com custo/benefício.  

 

Metodologia 

 



 Extração de ouro de circuitos eletrônicos através de um processo com agente 

oxidante (peróxido de hidrogênio) e utilização de ácido clorídrico e nítrico, após 

lavagem. 

 

Desenvolvimento 

 

 Utilizamos pentes de memória RAM de microcomputadores, as quais foram 

trituradas, para facilitar o ataque do peróxido e do ácido clorídrico. Deixamos a 

solução durante dois dias, em capela de exaustão, onde, após este período, 

filtramos à vácuo e lavamos com água destilada. O material sólido obtido foi 

colocado em solução de ácido nítrico, a fim de consumir o cobre presente. Foi feita 

nova filtração e lavagem. Após secagem, foi retirado parte de elementos plásticos 

para posterior remoção do ouro. 

 

Resultados Preliminares 

 

 Até o momento, o trabalho está em execução, onde estamos na fase de 

separação do ouro do material plástico oriundo dos pentes de memória. 

 

Fontes 

 

Oficina70.com, <https://www.oficina70.com/2015/01/como-remover-revestimentos-

em-ouro.html>, acessado em fevereiro de 2018; 

 

PETTER, PMH et. al., Estudos de Lixiviantes Alternativos para Extração de Métodos 

de Placas de Circuito Impresso, VIII Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, 

Porto Alegre, RS, 2012. 

 

 


