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Bio-reciclagem de lixo eletroeletrônico: uma realidade promissora em ascensão 

Atualmente, devido à demanda global por mais recursos e desenvolvimento, em contraste 

com a preocupação da conservação e renovação dos recursos naturais, a comunidade científica vem 

estudando diversos métodos para a recuperação de matérias-primas a fim de auxiliar o manejo de 

recursos naturais de forma sustentável. Um exemplo recente desses esforços científicos veio pelas 

análises de um problema recente da humanidade: o resíduo de equipamento eletroeletrônico ou 

REEE. 

Os REEEs são equipamentos elétricos que foram descartados devido à falta de atribuição de 

qualquer valor por quem os possuía, sejam esses aparelhos funcionais ou não. Em 2019, foram 

geradas cerca de 53,6 milhões de toneladas de REEE, sendo 17,4% dessa quantia adequadamente 

reciclada [1]. Outro aspecto relevante a se ressaltar são os impactos que o descarte equivocado 

causa ao meio ambiente. Esses resíduos são a fonte de 70% da contaminação por metais pesados 

em aterros americanos [2], além de serem responsáveis por cerca de 98 toneladas métricas de 

dióxido de Carbono (CO2) lançadas à atmosfera em 2019. Somada à preocupação ambiental, existe 

a motivação financeira, oriunda de estimativas que apontam que, da quantia total de lixo eletrônico 

produzida, seria possível obter cerca de 57 bilhões de dólares associados a metais recuperados [1]. 

Para conseguirem atingir um avanço sustentável e adquirir o valor oculto desse resíduo, 

cientistas estudam e fazem uso de diversas técnicas de extração. Dentre as disponíveis para a 

recuperação de metais nos REEE, destacam-se metodologias pirometalúrgicas para a extração de 

metais nobres (Au, Pt, Ir, Os, Pd, Rh, Ru) e técnicas hidrometalúrgicas para a extração de metais de 

menor valor agregado (Zn, Fe, Cu, Ni, Al, Ti, Nb, Ta). No entanto, a comunidade científica vem 

explorando um método que talvez venha se tornar a forma mais barata e eficiente para extrair os 

metais desejados: a biolixiviação. A fim de exemplificar a aplicabilidade e a eficiência desse 

processo, pesquisadores chineses [3] realizaram estudos para analisar o uso da bactéria 

Chromobacterium violaceum na extração de ouro (Au) a partir de REEE. 

A bactéria C. violaceum, por produzir cianeto e ser capaz de, no fim de seu ciclo de vida, 

converter cianeto em ß-cianolanina, preservando ciclos biogeoquímicos pré-existentes, possui 

características metabólicas eficientes para a produção de metabólitos secundários desejados para 

a degradação do ouro. O metabólito produzido pela bactéria compreende ao ácido cianídrico (HCN), 

que se dissolve na água e forma ânions CN-, os quais reagem com o ouro metálico, formando 

complexos metálicos altamente solúveis na água, absorvidos pela bactéria, que facilita a extração 

dos compostos bioacumulados. A equação de Elsner [4] demonstra a formação do ânion Au(CN)": 

Semirreação de oxidação: 4 Au  +  8 CN"  →  4 Au(CN)"  +  4 e" 

Semirreação de redução: O!  +  2 H!O  +  4 e"  →  4 OH" 

Equação de Elsner: 4 Au  +  8 CN"  +  O!  +  2 H!O  →  4 Au(CN)"  +  4 OH" 
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A reação dada acima pode ser potencializada por uma diversidade de fatores previamente 

analisados pela bibliografia pré-existente [3], demonstrando o impacto da realização do método 

com materiais previamente macerados, com a inserção de sais nutritivos, com o uso de outros 

microrganismos, com as condições de temperatura, com a variação de pH e com duas fases de 

tratamento dos REEE’s. 

A tabela 1 demonstra os resultados das análises. Os dados mostram que é possível obter um 

retorno de 73,2% da quantia estimada de ouro ao se fazer uso de outro tipo de bactéria, a 

Pseudomonas aeruginosa, sem necessitar o uso de sais de nutrição e suplementação de oxigênio. 

Tabela 1: Comparação da maior eficiência biolixiviante de ouro em diferentes condições [3]. 
 

 

As Pseudomonas aeruginosa são vitais para melhorar a eficiência da extração do ouro, por 

serem bactérias que também produzem cianeto, aumentando a quantidade do recurso para se ter 

uma melhor dissolução desse metal, visto que, durante o processo de degradação do ouro em um 

complexo metálico solúvel, o restante de outros metais mantém-se na mistura após seu tratamento, 

mas principalmente os resíduos do cobre [5]. Tal fenômeno pode ser equacionado por [6]: 

Cu!#  +  2 CN"  →  Cu(CN) →  CuCN  + 
1 

(CN) 
! 2 ! 

CuCN  +  x CN"  →  Cu(CN)$" 
 

onde 𝑥 ≥ 3. 
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O gráfico da figura 1 ilustra as diferentes porcentagens de obtenção de metais por meio de 

colônias de bactérias diversas, mostrando o aumento de eficiência oriundo da atuação conjunta de 

duas espécies de bactérias cianídricas distintas. 

 
 

Figura 1: Percentual de solubilização metálica após a biolixiviação de lixo eletrônico com C. violaceum, P. fluorescens, 

P. aeruginosa e outras culturas misturadas [7]. 

 
 

Por meio dessas evidências, é possível exemplificar aplicações práticas para plantas de 

reciclagem de lixo eletroeletrônico, como a startup neozelandesa Mint [8], a qual emprega 

processos hidrolixiviantes utilizando sais de cobre no material macerado, realizando um processo 

de eletroforese para retirar da massa de resíduos metais de baixa qualidade e o próprio cobre, que 

será introduzido, posteriormente, a uma colônia de bactérias, tais como as citadas no estudo de 

Ram Parkash e Jaroslav Zyka [6]. Estas bactérias absorvem esses compostos após a dissolução desses 

materiais em complexos metálicos solúveis, bastando apenas um processo de fusão e refino para a 

obtenção de ouro com 99,99% de pureza, eliminando as bactérias. 

A figura 2 a seguir representa a finalização da absorção dos complexos metálicos por 

bioacumulação por parte das bactérias cianídricas, sendo a última etapa biológica do processo. 
 

Figura 2: Pasta formada por bactérias após a absorção de Au(CN)" [8]. 
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A startup trata o REEE numa planta de escala menor, reciclando cerca de 1 tonelada métrica 

de lixo por semana, obtendo por volta de 150 gramas de ouro puro pela quantia. Com plantas de 

operações maiores, podem-se obter resultados mais satisfatórios, como exemplificado na abertura 

de uma nova planta maior na Austrália, que passará a tratar 10 toneladas métricas por dia, o que 

equivale a 1% do REEE produzido na Austrália [8]. 

Em suma, a reciclagem do lixo eletroeletrônico utilizando técnicas bio-hidrometalúrgicas é 

uma realidade não muito distante, dotada de um potencial de melhora e aplicação para aumentar 

exponencialmente a capacidade de reaproveitamento e o custo do processo, transformando a 

cadeia de produção tecnológica em uma estrutura cíclica, capacitando a conservação de recursos 

metálicos para o desenvolvimento das gerações por vir. 
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