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Resumo: Tecnologia e meio ambiente interagem desde o simples racionamento de papel com o 

surgimento dos e-mails até a contemporânea existência de áreas afins como a Bioinformática, 

Informática Ambiental e Biotecnologia. Grandes passivos ambientais gerados pela era tecnológica 

são: o uso de energia oriunda de fontes não renováveis e o chamado “lixo eletrônico” que aparece 

ao final do ciclo de vida dos equipamentos. Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 

(REEE) apesar da toxicidade, por apresentarem micro-contaminantes ambientais como chumbo 

(Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg), também possuem metais nobres atribuindo-lhes um alto valor 

agregado e a possibilidade de reentrada em processos de produção como matéria prima. Através 

da biotecnologia, em um processo conhecido como biomineração, nanopartículas de ouro (AuNPs) 

podem ser recuperadas por microrganismos e usadas, por exemplo, na fabricação de 

nanofármacos, ao invés de meramente dispostas em aterros sanitários ou exportadas para países 

com tecnologia para sua recuperação. 
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Abstract: Technology and the environment interact from simple paper rationing with the emergence 

of e-mails to the contemporary existence of related areas such as Bioinformatics, Environmental 

Informatics and Biotechnology. Major environmental liabilities generated by the technological era 

are: the use of energy from non-renewable sources and the so-called "electronic waste" that 

appears at the end of the equipment's life cycle. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

in spite of toxicity, because they present environmental micro-contaminants such as lead (Pb), 

cadmium (Cd) and mercury (Hg), also have noble metals attributing them a high added value and 

the possibility of re-entry In production processes as raw material. Through biotechnology, in a 

process known as biomineration, gold nanoparticles (AuNPs) can be recovered by microorganisms 

and used, for example, in the manufacture of nano-drugs, rather than merely disposed of in landfills 

or exported to countries with technology for their recovery. 
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1. INTRODUÇÃO 

Impactos ambientais são notados em todo o ciclo de vida dos componentes eletrônicos. A 

compra incentiva a produção e com isso “reinicia” o desmatamento (para a extração), gastos com 

energia não renovável e uso de produtos químicos (durante a fabricação), queima de combustíveis 

fósseis (na distribuição) e a disposição inadequada dos resíduos (na fase de descarte) (1; 2). Através 

da biomineração, a biotecnologia inaugura uma mudança de padrão com vistas à economia circular 

e proteção ambiental (3). Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) são compostos de 

materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. O lixo eletrônico, entre os Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), é o descarte mais tóxico, abrangendo celulares, computadores, TVs, aparelhos de DVD, 

brinquedos, eletrodomésticos, controles remotos e tudo mais que é alimentado por energia elétrica 

ou possui algum componente eletrônico (1).   

Os REEE crescem três vezes mais rápido do que o lixo comum e já ocupam 5% do lixo 

mundial. Essa profusão, somada aos componentes tóxicos presentes nesses resíduos, consagra os 

REEE como uma ameaça ambiental global (4). A cada ano são lançados novos equipamentos e os 

anteriores tornam-se obsoletos, sejam por razões funcionais, estéticas, intelectuais ou até modismos, 

levando seus proprietários ao descarte. No Brasil a quantidade per capita prevista para 2017 é de 

8,76 Kg por habitante (2; 5). A diversidade de materiais e a falta de informações para o processo de 

retorno desses resíduos, conhecido como logística reversa, apresentam-se como um grande entrave 

à sua gestão em nosso País, onde predomina o descarte irregular e o desperdício. Um produto 

eletrônico, como por exemplo, um aparelho celular, pode conter mais de 40 elementos da tabela 

periódica, incluindo metais básicos como cobre (Cu) e estanho (Sn); metais raros como: cobalto 

(Co), Índio (In) e antimônio (Sb); e metais preciosos como prata (Ag), ouro (Au) e paládio (Pd) (2). 

 Atualmente os REEE são alvo de inúmeras pesquisas científicas e as oportunidades com o 

tratamento físico, químico ou biológico podem incluir a reentrada no processo de fabricação de 

novos eletrônicos ou a manufatura de novos produtos como: as medalhas dos próximos jogos 

olímpicos de Tóquio (Japão) em 2020; impressoras 3D; próteses ortopédicas e nanofármacos. Vale 

destacar que a maior mina de ouro brasileira possui uma geração de 0,4g de Au por tonelada de 

minério (6), ao passo que uma tonelada de Placa de Circuito Impresso (PCI) possui de 150g a 200g 

de ouro e o ouro contido em 40 celulares equivale à quantidade de ouro extraído de uma tonelada de 

minério (2; 6). 

2. METODOLOGIA 

2.1. Fluorescência de Raios X 

Para a detecção e quantificação dos metais nos resíduos eletrônicos foi utilizado o 

Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva, da marca Shimadzu, modelo 

EDX/700 do Laboratório de Pesquisa em Processos Metalúrgicos da Fundação Centro Universitário 

Estadual da Zona Oeste (UEZO) seguindo as instruções do fabricante. 

2.2. Microrganismo biominerador e determinação do genoma 

O microrganismo capaz de sintetizar nanopartículas de ouro foi selecionado de uma coleção de 

bactérias obtidas da rizosfera de plantas (resultados não publicados). Seu genoma foi determinado 

utilizando metodologia Illumina Miseq e sua montagem com o programa A5-miseq (8). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     A ED-XRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) é uma técnica analítica nuclear, 

instrumental, multielementar e simultânea baseada na medição das intensidades de raios X 

característicos, emitidos pelos elementos que constituem a amostra a partir de excitação por meio de 

um feixe de raios X.  A intensidade dos raios X, por ser característica de cada elemento, apresenta a 

https://www.youtube.com/watch?v=3xKuU0n00xM
https://www.youtube.com/watch?v=3xKuU0n00xM
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análise qualitativa e o número de fótons emitidos pelo átomo em seu processo de busca pela 

estabilidade, a análise quantitativa. Permite a análise de várias amostras de forma rápida e barata, 

sem destruí-la. Neste trabalho, foram determinados os principais elementos químicos presentes nos 

resíduos eletrônicos, sendo a Placa de Circuito Impresso (PCI) a mais promissora para a obtenção 

de ouro (Figura 1 e Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro de intensidade dos raiox X dos elementos presentes no REEE (Placa de Vídeo – Conectores - PCI). 

 

Tabela 1. Porcentagens dos elementos detectados na Placa de Vídeo (PCI) por ED-XRF. 

Elemento (%) 

Cobre (Cu) 51,209 

Br (Bromo) 21,305 

Níquel (Ni) 18,987 

Ouro (Au) 5,998 

Cálcio (Ca) 2,266 

Estrôncio (Sr) 0,145 

Escândio (Sc) 0,091 

A biomineração é um processo biotecnógico para extração de metais com o auxílio de 

microrganismos. Ela apresenta aproximadamente 20% da extração mundial de metais e vem sendo 

empregada em cerca de 20 minas do mundo. Países como Chile, Peru, Austrália, EUA e China já 

aplicam esse processo para recuperação do cobre, ouro, urânio e zinco, sendo uma maneira mais 

sustentável de extração dos metais. O microrganismo selecionado neste projeto (cepa MS1) libera 

um metabólito secundário, que é secretado pela bactéria para se proteger da toxicidade do ouro, 

concentrando os íons de ouro na parte externa da célula formando uma pepita conforme mostrado 

na Figura 2 (3). Seu genoma foi determinado por nosso grupo e sua rota metabólica está sendo 

elucidada. 
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Figura 2. Visualização da produção do peptídeo em placa e estrutura final do ouro interagindo com o peptídeo (3). 

 

As nanopartículas têm sido empregadas em um grande número de produtos de consumo, como 

tintas, filtros solares, materiais esportivos e medicamentos, sendo alguns fármacos potencializados 

quando estão acoplados em uma nanopartícula de ouro (7). A síntese biológica desta nanopartículas 

e sua padronização utilizando a cepa MS1 a partir de resíduos eletroeletrônicos irão propocionar 

uma excelente oportunidade de desenvolvimento tecnológico para o país. 

4. CONCLUSÕES 

     Foram determinados por ED-XRF os principais elementos químicos presentes nos resíduos 

eletrônicos, sendo a Placa de Circuito Impresso (PCI) a mais promissora para a obtenção de ouro. 

Foi selecionada uma cepa bacteriana com alto potencial para a síntese de nanopartículas, sendo seu 

genoma revelado. 
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