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Introdução 

A prata é amplamente utilizada na indústria, tendo 

um alto valor agregado. Porém suas reservas 

naturais vêm se esgotando, por isso é importante o 

desenvolvimento de novos métodos de extração, 

econômicos e ambientalmente seguros, para 

obtenção de prata a partir de fontes secundárias 

como lixo eletrônico. A fonte com maior teor de 

prata (20 a 30%) são as pilhas botão do tipo Ag-Zn 

(PB). Neste trabalho foi desenvolvido um método 

verde de extração de Ag de resíduos de PB 

utilizando sistema aquoso bifásico (SAB). O SAB é 

formado majoritariamente por água, e por pequenas 

quantidades de sal e polímero não tóxicos.  

Resultados e Discussão 

O comportamento de partição da prata e os metais 
concomitantes foi investigado utilizando-se 0,0309 
mmol kg

-1
 de cada metal e a quantidade de SCN

-
 

variando de 0 a 500 vezes em relação à quantidade 
de metal (fig.1). A quantificação dos metais foi 
realizada através da espectrometria de absorção 
atômica com chama.  
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Figura 1. Porcentagem de extração (%E) dos metais em 
função da quantidade de extratante. 

Devido à formação do complexo Ag-SCN
-
 e sua 

interação com as macromoléculas presentes na 
fase superior, o aumento na concentração do 
extratante promove um incremento na %E do íon 
prata. O mesmo comportamento não ocorre para os 
outros metais devido à baixa interação dos 
complexos formados com os polímeros presentes 
na fase superior. 
A Tabela 1 apresenta os fatores de separação 
(SAg,M) obtidos entre a prata e cada um dos 

concomitantes em dois SAB com hidrofobicidade 
distinta e com diferentes concentrações de SCN

-
. 

Tabela 1. Fatores de separação entre Ag(I) e os íons 
Cu(II), Fe(III) e Zn(II) nos SAB PEO1500 + Na3C6H5O7 e 
L64 + Na3C6H5O7, em pH = 1,0. 

Prop.  

SCN
-
/M

n+
 

PEO 

SAg,Cu 

L64 

SAg,Cu 

PEO 

SAg,Fe 

L64 

SAg,Fe 

PEO 

SAg,Zn 

0 0,416 1,15 0,620 0,873 0,624 

10 0,430 4,28 0,638 3,483 0,556 

50 0,454 11,8 0,667 9,43 0,492 

100 0,582 15,6 0,943 14,3 0,494 

300 31,7 97,5 48,7 82,8 25,0 

500 4060 - 6840 - 3030 
*PEO: poli(óxido de etileno); L64: copolímero tribloco 
 

O sistema formado por PEO1500 + Na3C6H5O7 na 
proporção SCN

-
/M

n+
 = 500 apresentou os melhores 

valores de SAg,M, mostrando que a extração do Ag
+
 

depende da constante de formação do complexo 
metal-SCN

-
; e da interação complexo-polímero. O 

mesmo foi aplicado para separar prata de amostras 
de PB. A Figura 2 mostra o efeito da diluição do 
lixiviado da PB sobre a %E dos íons Ag e Zn. 
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Figura 2. Estudo da variação da diluição do lixiviado no 
comportamento de extração dos metais. 

Este SAB extraiu a Ag de maneira efetiva, sendo 

necessária uma diluição de 50 vezes do lixiviado. 

Por este método foi possível obter prata com 

pureza de 98,6%. 

Conclusões 

Prata com 98,6% de pureza foi obtida por método 

ambientalmente seguro e de baixo custo. 
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