
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Análise qualitativa de metais em equipamentos eletroeletrônicos 

através de uma atividade investigativa 

Leandro da Silva Friedrich¹* (PG), Mara Elisa Fortes Braibante¹ (PQ) 

leandrofri@gmail.com 

¹ Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Centro de Ciências 

Naturais e Exatas, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. 

 

Palavras Chave: lixo eletrônico, atividade investigativa, química analítica. 

Introdução 

O desenvolvimento de atividades investigativas 

possui uma significativa importância no processo de 

ensino e aprendizagem. Estas possibilitam, muitas 

vezes, o protagonismo do aluno, auxiliando na 

construção e organização do seu conhecimento, 

além do entendimento e aplicação do conhecimento 

científico
1,2

. Dentro desta perspectiva, foi realizada 

uma atividade de caráter investigativo com alunos 

do curso de Química Licenciatura da Universidade 

Federal de Santa Maria, na disciplina de Química 

Analítica Qualitativa Experimental. Este trabalho 

objetivou a identificação de metais em 

equipamentos eletrônicos e a investigação na 

resolução de uma situação experimental problema. 

Para tanto foi solicitado aos alunos que, em duplas, 

elaborassem um breve relatório da atividade 

desenvolvida. Considerando que nenhuma atividade 

investigativa parte do zero, essa atividade foi 

desenvolvida após o estudo da análise qualitativa de 

cátions.  Os conhecimentos prévios são muito 

importantes para a realização e interpretação dos 

testes, além de auxiliarem na elaboração das 

conclusões acerca das análises realizadas.  

Resultados e Discussão 

Sem nenhum roteiro experimental, fizemos o 

seguinte questionamento: Quais metais estão 

presentes no lixo eletrônico? Para a realização desta 

atividade foram disponibilizados alguns 

equipamentos eletrônicos obsoletos ou defeituosos, 

considerados lixo eletrônico, como peças de 

computador (fonte, placa mãe, HD, entre outros). 

Com auxílio de chaves de fenda, os alunos 

escolheram e coletaram as amostras de metais a 

serem analisadas. A abertura das amostras foi 

realizada com HCl e/ou HNO3, concentrados, e, em 

alguns casos, foi utilizado aquecimento. 

A Tabela 1 apresenta os metais que foram 

identificados no “lixo eletrônico” disponibilizado, e 

alguns fragmentos das observações descritas nos 

relatórios. Observa-se que os alunos utilizaram 

reações específicas para identificar os metais, 

sendo que a grande maioria utilizou mais de uma 

análise para concluir sobre qual metal foi 

identificado. 

 

Tabela 1. Metais identificados no lixo eletrônico. 

Metal Fragmentos dos relatórios dos alunos 

Cu 

“...obteve-se uma solução azul...” 
“Cu

2+
 + CH3C(=S)NH2  

H+
    CuS↓ pp preto” 

“...formou-se pp amarelo antes do aquecimento 
com TAA, e ao aquecer, formou pp preto de 

sulfeto de cobre (II).” 

Fe 

“...solução amarela/alaranjada...” 
“...fora usado o ferrocianeto de potássio 

K4[Fe(CN)6] que deixou a solução de cor azul 
da Prússia, então adicionando NaOH, formou 

Fe(OH)3 de cor característica alaranjada.” 

Zn 

“...com a adição de NaOH notamos um 
precipitado branco. Realizamos a reação 

específica para identificação de zinco com 
ditizona, observando uma parte densa 

vermelha no fundo do tubo.” 

Al 
“...reagimos uma fração da amostra com 

aluminon e observamos um pp vermelho...” 

Ni 
“...adicionamos dimetilglioxima e apresentou 
um precipitado de coloração avermelhada...” 

Conclusões 

A atividade desenvolvida foi de grande importância, 

pois permitiu aos alunos do curso de Química 

Licenciatura, futuros professores de Química, 

fazerem uma relação e aplicação dos conteúdos 

estudados nesta disciplina através de amostras 

reais com tamanha variedade de metais. Na 

construção dos relatórios, os alunos também 

puderam exercitar a comunicação, relatando e 

analisando os resultados obtidos.  A possibilidade de 

abordar um tema tão importante como o lixo 

eletrônico torna esta atividade muito significativa na 

formação de futuros docentes, pois alerta para a 

possibilidade da utilização desse tipo de resíduo 

como uma ferramenta para ensinar Química. 
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