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Lixo Eletrônico: as Minas Modernas 
A humanidade gera lixo. Desde os primórdios, o ser humano modifica o meio ambiente a fim de construir a 

civilização e transforma variados recursos naturais em equipamentos que lhe confiram algum benefício: desde o 
arado até o automóvel. Isso só foi possível com o intenso ritmo do progresso científico, fomentando inovações na 
extração de matérias-primas, na transformação delas e na síntese de novos compostos e objetos. Entretanto, 
quando estes perdem sua função, seja por defeito, por opção do usuário ou por tornarem-se obsoletos, são 
descartados, gerando resíduos.  

O descarte de resíduos torna-se problemático quando estes não são biodegradáveis, isto é, não sofrem 
decomposição físico-química pela ação de fatores abióticos, como a chuva, ou bióticos, como bactérias 
decompositoras. Assim, não são reincorporados naturalmente ao meio ambiente.  

Dentre os resíduos não biodegradáveis, destaca-se o lixo eletrônico, também denominado Resíduos de 
Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). Refere-se a aparelhos que utilizam eletricidade – como televisores, 
celulares, rádios, geladeiras e fogões – que foram descartados por seus consumidores. Os REEE têm composição 
variada e complexa: aproximadamente 30% em massa correspondem a cerâmicas (como sílica, alumina e óxidos), 
30% a plásticos (como o polipropileno e o poliestireno) e 40% a metais (como Cu, Fe, Ni, Sn, Al, Zn, Au, Ag e Pd) [1]. 

Os metais são amplamente utilizados em eletroeletrônicos por serem maleáveis, dúcteis e condutores. Os 
elétrons contidos na camada de valência do átomo são pouco atraídos por seu núcleo, tendo facilidade para se 
deslocarem. Logo, esses elétrons apresentam mobilidade, o que permite a passagem de uma corrente, conferindo 
condutibilidade aos metais, bem como a estabilização do reticulado cristalino sob deformação, conferindo 
maleabilidade.  

Atualmente, a geração de lixo eletrônico aumenta em 
níveis preocupantes: entre 2014 e 2020, cresceu cerca de 
21%, o que corresponde a um acréscimo médio de 0,4 
milhões de toneladas por ano. Somente em 2019, 53,6 
milhões de toneladas de lixo eletrônico foram geradas, o 
que equivale 7,3 kg per capita. Projeções matemáticas 
indicam que a quantidade de REEE só aumentará nos 
próximos anos. A figura 1 ao lado ilustra essa tendência [2]. 

Tais estatísticas são assustadoras, uma vez que o 
descarte de REEE causa profundos impactos à biosfera. Por 
conterem substâncias tóxicas orgânicas – como os 
poluentes orgânicos persistentes (POPs) [3] – e metálicas – 
como o chumbo (𝑃𝑏) – contaminam o ambiente, afetando 
a flora, a fauna e seres humanos.  Estes últimos, em contato 
com os poluentes, podem desenvolver uma série de 
complicações de saúde como problemas cardiovasculares, 
respiratórios, de desenvolvimento neurológico, dentre 
outros [2]. 

 

Por isso, a adoção de processos de reciclagem do 
lixo eletrônico é premente.  Resumidamente, consiste 
na restauração dos componentes dos REEE em 
matéria-prima para serem utilizados novamente. Esse 
processo é complexo tendo em vista a composição 
heterogênea dos materiais, evidenciada na tabela 1. 
Por isso, são necessárias inúmeras etapas para a 
separação e transformação.  

Figura 1: Geração per capita de lixo eletrônico anual entre 2014 e 2019, e 
estimativas até 2030 [2]. 

Tabela 1: Composição em massa dos principais elementos metálicos em 
diversos REEE [4]. 



Ademais, a reciclagem dos REEE está contemplada nos 
moldes de uma economia circular, ou seja, visa ao 
reaproveitamento de resíduos e à consequente restauração da 
matéria-prima, configurando, assim, um fluxo cíclico de 
materiais como ilustrado na figura 2. Esse modelo é vantajoso do 
ponto de vista ambiental visto que inibe os graves danos que o 
descarte irregular de resíduos provoca ao meio ambiente 
(contaminação tóxica, eutrofização, acidificação de águas, 
dentre outros). Além disso, também é economicamente 
proveitoso, visto que restaura a matéria-prima já utilizada, 
prescindindo da extração de novos recursos [5]. 

Em linhas gerais, o processo de reciclagem de lixo eletrônico 
passa por duas principais etapas. Primeiramente, há uma série 
de procedimentos que isolam substâncias tóxicas, inflamáveis e 
explosivas, bem como separam os compostos metálicos daqueles não 
metálicos, como plástico e cerâmica. Em seguida, esse material reservado é 
submetido a processos que recuperam substâncias em sua forma pura, 
configurando nova matéria-prima.  

A separação eletrostática é um dos processos de separação dos materiais 
[6]. Esse método baseia-se na interação entre os compostos e campos 
elétricos, o que depende primariamente da condutibilidade dos materiais.  
Por isso, estes são divididos em 3 grandes grupos: metálicos, não metálicos, 
e “mistos”. O maquinário utilizado consiste em um grande tambor carregado 
positivamente e aterrado que gira em sentido horário; uma plataforma que 
descarrega os resíduos; separadores no solo; e dois eletrodos à direita do rolo 
como ilustra a figura 3 à direita.  

O eletrodo Corona é um eletrodo carregado negativamente e de alta 
voltagem (aproximadamente 50 kV). Isso possibilita a ocorrência do efeito Corona, isto é, a ionização do ar ao redor 
do eletrodo, tornando-o condutor, e portanto, permitindo o fluxo de elétrons. Dessa forma, o eletrodo Corona 
emite elétrons em direção às partículas que passam sobre o rolo, ionizando-as. As partículas condutoras perdem 
suas cargas por condução ao tambor, tornando-se eletricamente neutras. Já as não condutoras não perdem a carga 
negativa adquirida, como esquematizado na figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 

O eletrodo eletrostático corresponde a uma superfície carregada negativamente que, diferentemente do 
eletrodo Corona, não emite elétrons. Assim, os materiais condutores são eletrizados por indução, passando a 
apresentar carga positiva. Já os não condutores não são capazes de sofrerem esse tipo de eletrização, 
permanecendo com carga negativa, como ilustra a figura 5. 

 
 
 
 
 
 
Assim, as partículas condutoras (eletricamente positivas) são repelidas pelo tambor, sendo lançadas a 

separadores distantes, enquanto as não condutoras (eletricamente negativas) são atraídas por ele, sendo enfim 
despejadas no separador à esquerda pela ação da escova de limpeza. O segmento denominado “misto” recebe 

Figura 2: Representação esquemática de um modelo de economia 
circular [5]. 

Figura 3: Representação do maquinário envolvido 
na separação eletrostática [6]. 

Figura 4: Interação entre Eletrodo Corona e partículas [6]. 

Figura 5: Interação entre Eletrodo Eletrostático e partículas [6].  



partículas tanto condutoras quanto não condutoras devido a eventuais condições experimentais (variações de 
umidade e poeira por exemplo) que interfiram no processo. 
 Outro método de separação é a separação gravimétrica que está 
fundamentada na variedade de densidades dos compostos. Essa 
diversidade pode ser visualizada nas tabelas 2 e 3 ao lado.  

Para realizar esta divisão utiliza-se uma solução intermediária com 
determinada densidade (densidade de separação). Substâncias com 
densidade superior flutuam, enquanto aquelas com densidade 
inferior, afundam. Assim, sendo 𝜌!	a densidade de separação e 𝜌"   a 
densidade do corpo em estudo: 

 

𝜌! > 𝜌" ⟶ partícula flutua 
𝜌! < 𝜌" ⟶ partícula afunda

 

Um dos possíveis equipamentos utilizados para essa técnica é o 
ensaio Sink and Float (afunda-flutua), representado na figura 6 ao 
lado. 

Sabendo que os materiais de interesses são mais densos que o ar 
e a água, adotam-se diferentes soluções: líquidos orgânicos (como o 
tetrabromoetano), soluções de sais inorgânicos e suspensões de 
sólidos. Ademais, deve-se considerar as dimensões das partículas. Se 
tiverem entre 3mm e 150mm, a própria ação da força gravitacional 
será capaz de causar a separação. Já se forem menores, entre 0,5mm 
e 50mm (força gravitacional muito pequena), é indicado o uso de 
máquinas que geram um ciclone na solução.  

Portanto, conclui-se que esse método é extremamente eficiente na separação, tendo em vista o rigoroso 
controle que se tem sobre a densidade de separação, bem como a possibilidade de sua modificação conforme 
necessário [7]. 

Dessa forma, tanto a separação eletrostática quanto a gravimétrica garantem a separação sistemática dos 
componentes dos REEE. Assim, estes tornam-se adequados para a próxima etapa: a restauração da matéria-prima 
em sua forma pura. Uma das formas de cumprir esse objetivo são os processos hidrometalúrgicos. Estes envolvem 
primordialmente a lixiviação de compostos metálicos, ou seja, a dissolução dos compostos solúveis de um sólido 
em determinado solvente, geralmente ácido ou básico. Após isso, conduz-se a filtração, destilação, precipitação 
dos solutos dissolvidos e refino, obtendo-se, ao final, metais em sua forma pura [9]. 

Um exemplo de hidrometalurgia é o uso da aqua regia (expressão derivada do latim que significa “água real”) 
na restauração de ouro (𝐴𝑢), o qual está presente em placas de circuito impresso que, por sua vez, são amplamente 
encontradas em eletroeletrônicos. Embora este elemento componha uma menor porcentagem em massa dessas 
placas em comparação com outros metais como cobre (𝐶𝑢) e ferro (𝐹𝑒), a sua restauração é lucrativa uma vez que 
é um metal precioso, valorizado no mercado. 

 A aqua regia consiste numa mistura monofásica de ácido nítrico (𝐻𝑁𝑂#) aquoso e ácido clorídrico (𝐻𝐶𝑙) 
aquoso. Devido à ionização desses ácidos, a solução é composta por íons nitrato (𝑁𝑂#$), cloreto (𝐶𝑙$) e hidrogênio 
(𝐻%). Portanto, tem caráter ácido (𝑝𝐻 < 7). 

Primeiramente ocorre a oxidação da superfície do ouro pelo ácido nítrico, 
𝐴𝑢(𝑠) + 	3𝑁𝑂#$(𝑎𝑞) + 6𝐻%(𝑎𝑞) ⇌ 𝐴𝑢#%(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑂&(𝑔) + 3𝐻&𝑂(𝑙) 

Em seguida, os íons cloreto reagem com o ouro iônico formando o íon tetracloroaurato (III) 
𝐴𝑢#%(𝑎𝑞) + 4𝐶𝑙$(𝑎𝑞) ⟶ 𝐴𝑢𝐶𝑙'

$(𝑎𝑞) 
Dessa forma, tem-se a equação global 

𝐴𝑢(𝑠) + 3𝑁𝑂#$(𝑎𝑞) + 6𝐻%(𝑎𝑞) + 4𝐶𝑙$(𝑎𝑞) ⟶ 𝐴𝑢𝐶𝑙'
$(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑂&(𝑔) + 3𝐻&𝑂(𝑙) 

Por isso, o ouro não se dissolve unicamente em ácido nítrico aquoso nem em ácido clorídrico aquoso, mas 
somente quando estão presentes conjuntamente [10, 11]. 

 
 
 

Figura 6: Representação do ensaio afunda-flutua [7]. 

Tabelas 2 e 3: Densidades aproximadas de algumas 
substâncias [8]. 



 

O esquema da figura 7 retrata as mudanças ocorridas 
ao longo da reação, incluindo o processo de evaporação da 
água, ácido nítrico e ácido clorídrico, obtendo apenas ácido 
cloroáurico (𝐻𝐴𝑢𝐶𝑙'), visto na imagem no fim do processo. 

O ácido cloroáurico deve ser submetido a outros 
processos que promovam sua precipitação e retorno ao 
estado sólido em sua forma pura. Para tal, pode-se utilizar 
metabissulfito de sódio (𝑁𝑎&𝑆&𝑂(). Assim, obtém-se um 
fino pó de ouro de coloração marrom. Para torná-lo 
brilhante, deve-se fundir esse composto, o que exige 
temperaturas acima de 1000℃. Após isso, é só resfriá-lo 
que se terá ouro em sua aparência característica [12]. 

 

Assim, todos esses procedimentos demonstram que, da mesma forma que é possível extrair metais de jazidas 
minerais, obtém-se também a partir de REEE. Por isso, pode-se dizer que são as “minas modernas”. Lixo eletrônico, 
similarmente aos minérios virgens, deve passar por múltiplos processos que separam, processam e refinam os 
compostos, a fim de obtê-los na forma pura. Tais técnicas só foram possíveis pelo intenso estudo da Química, 
permitindo a superação das dificuldades operacionais. As inovações possibilitaram a conversão de resíduos em 
matéria-prima, garantindo a circularidade da cadeia produtiva. Assim, diferentemente da mineração, não é 
necessário apreender matéria bruta explorando reservas de minérios; basta recorrer ao descarte, uma prática mais 
rentável e sustentável. 

Portanto, a reciclagem do lixo eletrônico é possível, viável e desejável. Todavia, há diversos avanços que ainda 
devem ser feitos, do ponto de vista técnico (como a diminuição do custo de reciclagem), social (conscientização da 
população acerca do descarte adequado) e econômico (investimento na ampliação dos centros de reciclagem). Por 
isso, deve haver uma ação integrada entre o avanço científico e as esferas pública e privada para garantir a 
funcionalidade plena da reciclagem do lixo eletrônico. Afinal, a humanidade gera lixo. Cabe a nós dar um novo 
propósito a ele.  
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Figura 7: Imagens da obtenção de ácido cloroáurico a partir da 
lixiviação de ouro metálico em aqua regia [10]. 


