
1 
 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

    CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

GABRIELLA NAZÁRIO VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ELETROELETRÔNICOS NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA – UNIR CAMPUS DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná 

2013 



2 
 

GABRIELLA NAZÁRIO VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ELETROELETRÔNICOS NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA – UNIR CAMPUS DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA. 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Engenharia Ambiental, Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-

Paraná, como parte dos requisitos para elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: João Gilberto de Souza Ribeiro 

 

 

 

 

Ji-Paraná 

2013 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

    CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ELETROELETRÔNICOS NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

– UNIR CAMPUS DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA. 

 

 

AUTORA: GABRIELLA NAZÁRIO VIANA 

 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi defendido como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e aprovado pelo Departamento 

de Engenharia Ambiental, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji- 

Paraná, no dia 18 de Abril de 2013, às 08:00 horas. 

 

_____________________________________ 

João Gilberto de Souza Ribeiro 

 

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

_____________________________________ 

Margarita Maria Dueñas Orozco 

 

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

 

_____________________________________ 

Jeferson Alberto de Lima 

Universidade Federal de Rondônia 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta monografia aos meus pais Sebastião Viana 

da Cruz e Vilma Nazário de Barros Viana pelo amor 

incondicional e dedicação, a minha querida irmã Rafaelle 

Nazário Viana pela amizade verdadeira e meu marido 

Erick Vieira Franco pelo amor e carinho. 



6 
 

 

 

 

 

 

  

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente a Deus, pelo amor incondicional. 

 Agradeço aos meus pais Vilma Nazário de Barros Viana e Sebastião Viana da Cruz, 

pelo amor e educação dedicados a mim e minha irmã, pois hoje são exemplo de honestidade, 

educação, humildade e união, e agradeço a Deus todos os dias por ter eles em minha vida. 

 Agradeço a minha irmã Rafaelle Nazário Viana pela amizade, sinceridade e 

companheirismo. 

 Agradeço também ao meu marido Erick Vieira Franco, por fazer meus dias mais 

felizes e pelo carinho e amor dedicado a mim. 

 Os meus agradecimentos ao professor João Gilberto de Souza Ribeiro, pela dedicação 

na minha orientação e me motivar a fazer um bom trabalho. A professora Margarita Dueñas 

Orozco pelo carinho desde o inicio desse estudo. Ao professor Jeferson Alberto de Lima por 

acreditar e aceitar a estar presente neste momento especial. Agradeço também aos professores 

Renata G. Aguiar, Alex Mota dos Santos, Ana Lúcia Denardin da Rosa, Nara Luisa Reis de 

Andrade, Gersina N. da Rocha Carmo Junior, Margarida Marchetto, Gunther Brucha, 

Johannes G. Janzen, Igor G. Fotopoulos, Elisabete L. do Nascimento, Beatriz M. Gomes, 

Marcelo M. Barroso e Marlos Albuquerque que foram fundamentais para a minha formação. 

 Aos meus colegas de classe, desejo a todos sucesso na vida profissional.  

 Aos funcionários da UNIR, que direta ou indiretamente fizeram parte da minha vida 

acadêmica, me auxiliando no desenvolvimento deste trabalho. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Não tentes ser bem sucedido, tenta antes ser 

um homem de valor”. 

 
   Albert Einstein 

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/


8 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O descarte dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos tem aumentado decorrente do alto 

nível de consumo e a inadequada disposição se tornou preocupação para a sociedade. O 

dispêndio desordenado dos equipamentos eletroeletrônicos resultou na disposição de grandes 

volumes de resíduos em locais inadequados e os mesmos contêm metais pesados em seus 

componentes, prejudicando a saúde de quem os manipula e o meio ambiente. Os resíduos 

eletroeletrônicos são classificados e caracterizados através das legislações como a Lei Federal 

Nº 12.305/2010 referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil e a Diretiva 

2002/96/CE do Parlamento Europeu. O objetivo deste trabalho foi diagnosticar e avaliar o 

manejo dos resíduos eletroeletrônicos gerados na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia campus de Ji-Paraná. Para a coleta dos dados foi necessário identificar cada tipo de 

equipamento eletroeletrônico gerado, realizando a quantificação dos mesmos e através dos 

registros fotográficos, registrar onde os mesmos estão acondicionados e de que maneira são 

armazenados ou destinados. A análise dos dados coletados, foi feita através do programa 

Excel
®
. Os equipamentos são denominados na UNIR como equipamentos servíveis e 

inservíveis, sendo os servíveis possíveis de utilização e os inservíveis que não podem ser mais 

utilizados, no entanto, armazenam os equipamentos sem destinação adequada e de tratamento 

desses resíduos. No mês de setembro de 2012 foi identificado e quantificado os resíduos 

gerados e no mês de novembro de 2012, foi possível observar uma quantidade maior, como 

por exemplo, os equipamentos CPU’s e lâmpadas fluorescentes. Portanto, constatou-se que a 

UNIR campus de Ji-Paraná, não tem estrutura física, acondicionamento, armazenamento, 

segregação, tratamento e destinação adequados para os resíduos eletroeletrônicos gerados. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos, eletroeletrônicos, gerenciamento de resíduos, diagnóstico 

ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The disposal of waste electrical and electronic equipment has increased due to the high level 

of consumption and inadequate provision has become a concern for society. The expenditure 

of disordered electronic equipment resulted in the disposal of large volumes of waste in 

inappropriate places and they contain heavy metals in their components, damaging the health 

of those who handle and the environment. The electronic waste are classified and 

characterized through legislation such as the Federal Law No. 12.305/2010 regarding the 

National Policy on Solid Waste in Brazil and Directive 2002/96/EC of the European 

Parliament. The aim of this study was to diagnose and evaluate the management of electronic 

waste generated at the Federal University of Rondônia campus of Ji-Paraná. For data 

collection was necessary to identify each type of electrical or electronic equipment generated, 

making the quantification of them and through photographic records, record where they are 

packaged and how they are stored or intended. The analysis of the collected data was 

performed using Excel ® program. The devices are termed together as the equipment and 

unserviceable serviceable, and the serviceable possible to use scrap and they can not be used, 

however, store the equipment without proper disposal and waste treatment. In the month of 

September 2012 was identified and quantified the waste generated and in November 2012, it 

was possible to observe a greater amount, for example, the CPU's equipment and fluorescent 

lamps. Therefore, it was found that UNIR campus of Ji-Paraná, has no physical structure, 

packaging, storage, segregation, treatment and disposal suitable for electronic waste 

generated. 

 

Keywords: solid waste, electronics, waste management, environmental diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Os resíduos sólidos são diferenciados de acordo com os seus componentes e 

características, e para cada tipo, existe uma forma de manejo, tratamento e disposição final. 

Assim a origem dos resíduos é um dos principais elementos para a sua caracterização. No 

entanto, o presente estudo tem como principal foco os resíduos sólidos de equipamentos 

eletroeletrônicos.  

Segundo Waldman (2007), é evidente que a geração de resíduos e sua composição 

refletem o contexto social e histórico relacionados das mais diversas formas, neste sentido, é 

definida como resíduo de equipamento eletroeletrônico uma ampla lista que contém, entre 

outros: aparelhos celulares, televisores, computadores, lâmpadas florescentes e outros. 

Um assunto relativamente novo, mas que há anos acarreta problemas. De acordo com 

Oliveira et. al (2010) o resíduo eletroeletrônico é mais um desafio que se soma a outros 

inúmeros problemas ambientais hoje enfrentados pela humanidade, e resultado de grande 

consumo que dificilmente é fruto de reflexão dos cidadãos, preocupados basicamente com a 

satisfação de sua necessidades imediatas. 

Rodrigues (2003) destaca que todos os dias recursos naturais são extraídos para a 

produção de insumos e de bens, os quais são transportados e processados constituindo-se em 

produtos, depois são distribuídos, comercializados e ao final da vida útil são descartados no 

ambiente, etapas que resultam em grandes quantidades de resíduos. Conforme enfatiza Leis 

(2011), 

Um dos maiores problemas ambientais que o mundo moderno enfrenta é o 

consumo de materiais eletrônicos e o descarte de seus rejeitos, além disso, as rápidas 

mudanças tecnológicas fazem com que os aparelhos eletrônicos se tornem obsoletos 

em pouco tempo, e como consequência geram uma quantidade cada vez maior de 

resíduos eletroeletrônicos [...](LEIS, 2011, p. 1). 
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 Segundo Ferreira et. al. (2010) o Brasil produz 2,6 kg de resíduo eletrônico por 

habitante, o equivalente a menos de 1% da produção mundial de resíduos do mundo, porém, a 

indústria eletrônica continua em expansão sem apresentar soluções eficazes para diminuir a 

quantidade de resíduos gerados.  Também, Ferreira et. al. (2010) citam que os resíduos 

eletroeletrônicos representam 5% de todo o resíduo produzido pela humanidade. 

Ferreira e Ferreira (2008) afirmam que os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

tiveram origem pela fixação do homem e pelos avanços tecnológicos, pela lei da oferta e da 

procura, pela competitividade capitalista, pelo consumo elevado e o ritmo rápido da inovação 

tecnológica dos equipamentos eletrônicos, os quais se transformam em sucata rapidamente. 

Além disso, Fagundez (2004) menciona que o consumo é incentivado diante da 

inovação tecnológica dos equipamentos eletroeletrônicos, e o fato de que a aquisição de um 

aparelho novo pode ser mais vantajosa que o conserto.  

Apesar de o problema ser a nível mundial, o presente estudo tem por finalidade o 

diagnóstico de uma situação local, que é a geração de resíduos eletroeletrônico na Fundação 

Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná, onde foi feito o diagnóstico. Neste 

contexto a pesquisa teve o foco nos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, desde a sua 

geração até a sua destinação, visando posteriormente apresentar medidas que possam ajudar a 

mitigar o problema em questão. 

A presente pesquisa justifica-se por apresentar à Fundação Universidade Federal de 

Rondônia campus de Ji-Paraná, alternativas para o adequado manejo, acondicionamento e 

disposição dos resíduos eletroeletrônicos. Justificam-se também pela possibilidade de indicar 

soluções para outros campi da UNIR, ou ainda outras universidades, instituições públicas e 

privadas no gerenciamento dos resíduos sólidos, principalmente no que tange aos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos.  

Ademais, este trabalho pode ajudar a fomentar maior preocupação por parte dos 

gestores com relação aos resíduos sólidos eletroeletrônicos gerados, ampliando a discussão 

acerca das consequências que a gestão inadequada pode apresentar à sociedade. No entanto, 

além dos gestores, faz-se necessário envolver toda a comunidade acadêmica do campus, para 

que as medidas mitigadoras possam ser realizadas conjuntamente e sejam eficientes para os 

possíveis problemas acarretados pelos resíduos eletroeletrônicos. 

 

 

OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 

 O presente estudo tem como objetivo,realizar o diagnóstico do manejo dos resíduos 

sólidos eletroeletrônicos na Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-

Paraná. 

 

Objetivos Específicos 

a) Caracterizar os resíduos sólidos eletroeletrônicos gerados no campus; 

b) Estimar a geração de resíduos sólidos eletroeletrônicos selecionados para o estudo; 

c) Identificar a destinação dos resíduos sólidos eletroeletrônicos no campus; 

d) Propor alternativas para tratamento e disposição dos resíduos sólidos. 

 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

 Segundo Pinheiro et. al (2009), os resíduos eletroeletrônicos são conhecidos por 

resíduos tecnológicos, e-lixo ou Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REE). No 

estado de São Paulo a legislação que caracteriza os resíduos eletroeletrônicos é a Lei nº 

13.576 de 6 de julho de 2009, que dispõe sobre a denominação dos resíduos eletroeletrônicos 

como, resíduos eletrônicos, lixo tecnológico, lixo digital ou e-waste, sendo constituídos por 

aparelhos eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletroeletrônicos. Apesar de serem 

denominações diferentes, todos são considerados resíduos eletroeletrônicos. 

 Silva et. al (2007) afirma que na sociedade atual, o consumo elevado, o ritmo 

acelerado da inovação e a chamada obsolência, devem merecer atenção desde o inicio da 

produção, pois o aumento da utilização dos equipamentos eletroeletrônicos está relacionado 

ao avanço tecnológico e à falta de consciência da população.  

 Na segunda década do século XXI já existem diversos tipos de resíduos 

eletroeletrônicos, e os mesmos são classificados de acordo com seu risco potencial de 

contaminação no meio ambiente decorrente suas características físicas e químicas. Rodrigues 

(2003) lista alguns exemplos desses tipos de resíduos eletroeletrônicos, como “televisores, 

rádios, telefones celulares, eletrodomésticos portáteis, todos os equipamentos de 

microinformática, vídeos, filmadoras, ferramentas elétricas, DVD’S, lâmpadas fluorescentes, 
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brinquedos eletrônicos e milhares de outros produtos concebidos para facilitar a vida 

moderna”.  

 Mondego (2012) afirma que o termo resíduo eletroeletrônico implica em inúmeros 

tipos de resíduos, incluindo desde componentes eletroeletrônicos e placas de circuito impresso 

a televisores, geladeiras, celulares, telefones, computadores, aspiradores de pó, ventiladores, 

aparelhos de som, condicionadores de ar, batedeiras, liquidificadores. 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou a NBR 10.004 (2004) que 

classifica os resíduos sólidos de acordo com o seu risco potencial de contaminação no meio 

ambiente, como:  

 Resíduos Classe I - Perigosos: são aqueles que devido as propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, podem representar,  riscos à saúde pública, 

provocando incidência de doenças ou intensificando suas ocorrências  e mortalidade. 

 Neste sentido, os resíduos eletroeletrônicos são considerados resíduos perigosos, pois 

constituem-se de substâncias químicas prejudiciais à saúde humana. 

 São classificados também em dez categorias, de acordo com a Diretiva 2002/96/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Janeiro de 2003 (PARLAMENTO EUROPEU, 

2006), relativos aos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (Tabela 1). 

 

Tabela 01 - Classificação dos resíduos eletroeletrônicos. 

  RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

Tipos de 

Equipamentos 

Quais são? 

Grandes 

eletrodomésticos. 

Frigoríficos, geladeiras, equipamentos de ventilação, de exaustão, 

condicionamento e toda linha branca. 

Pequenos 

eletrodomésticos. 

Aspiradores, torradeiras, máquinas de café etc. 

Equipamentos 

informáticos e de 

telecomunicações. 

Aparelhos de rádio, televisores, câmeras de vídeo, instrumentos 

musicais, computadores etc. 

Equipamentos de 

iluminação. 

Lâmpadas fluorescentes, de sódio de baixa pressão, outros 

equipamentos de iluminação, exceto lâmpadas incandescentes. 

Ferramentas elétricas e 

eletrônicas, com 

exceção de ferramentas 

industriais fixas de 

grandes dimensões. 

Serras, máquinas de costura, frisadores etc. 

Brinquedos e 

equipamentos de 

desporto e lazer. 

Videogames, computadores para ciclismo, mergulho, corrida etc. 
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Aparelhos médicos. Exceto produtos implantados ou infectados. 

Instrumentos de 

monitoração. 

Controles e os distribuidores automáticos. 

Fonte: Adaptado do PARLAMENTO EUROPEU, 2003. 

 

 No Brasil, não existe uma divisão por categoria dos resíduos eletroeletrônicos como a 

Diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu, mas a Lei Federal nº 12.305 do dia 5 de Agosto 

de 2010, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, no art. 4° cita sobre a 

destinação adequada para os resíduos eletroeletrônicos. No entanto, a classificação do 

Parlamento Europeu, é referência mundial, e por isso existe uma proposta de resolução para a 

regulamentação da gestão dos resíduos eletroeletrônicos, que ainda está em tramitação desde 

2010, onde são realizadas reuniões do Grupo de Trabalho de Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos, no Congresso Brasileiro. 

 Para as discussões considerando a necessidade de se disciplinar o gerenciamento e a 

destinação ambientalmente correta dos resíduos eletroeletrônicos, no que tange ao descarte, 

coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final. 

 

  

1.2 PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

 

 Os resíduos eletroeletrônicos são considerados de alta toxicidade, devido aos 

componentes químicos encontrados nos mesmos que causam problemas graves à saúde. 

Oliveira e Camargo (2009), afirmam sobre a grande preocupação com estes produtos, pois 

podem conter inúmeras substâncias perigosas e tóxicas, como chumbo, mercúrio, arsênico, 

cádmio e cloreto depolivinila (PVC), que causam diversos males ao meio ambiente e ao ser 

humano. 

 Mondego (2012) refere-se aos metais pesados, pois são constantemente encontrados 

nos eletroeletrônicos, por exemplo, o cádmio é usado em baterias de níquel-cádmio. O 

mercúrio, em chaves elétricas, baterias, sensores térmicos, lâmpadas fluorescentes e outros. 

 Segundo Ferreira et. al. (2010), o crescimento das vendas de eletroeletrônicos e a 

rápida evolução tecnológica geram dois problemas sérios, primeiro é um problema ambiental, 

devido serem constituídos de metais pesados e segundo, o consumo de matéria prima, pois 

com a produção de eletroeletrônicos em alta, necessita-se de mais matéria prima. 
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 O crescimento da utilização dos produtos eletroeletrônicos gera o descarte inadequado 

e o volume cada vez maior desses equipamentos quando dispostos no meio ambiente e 

contaminando os solos e lençóis freáticos. A Tabela 02 abaixo apresenta os efeitos das 

substâncias químicas que causam na saúde do homem. 

  

Tabela 02 - Efeitos das substâncias químicas no homem. 

METAIS 

PESADOS 

EFEITOS  

Cádmio-Cd Acumula-se principalmente nos rins, no fígado e nos ossos, podendo levar às 

disfunções renais e osteoporose. 

Mercúrio-Hg Facilmente absorvido pelas vias respiratórias quando está sob a forma de vapor ou 

em poeira em suspensão e também é absorvido pela pele. Em altos teores, pode 
prejudicar o cérebro, o fígado, o desenvolvimento de fetos, e causar vários 

distúrbios neuropsiquiátricos. 

Níquel-Ni A exposição excessiva ao níquel causa irritação nos pulmões, bronquite crônica, 
reações alérgicas, ataques asmáticos e problema no fígado e no sangue. 

Zinco-Zn Produz secura na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, febre, náusea 

e vômito. 

Arsênio-Ar No homem produz efeitos nos sistemas respiratório, cardiovascular, nervoso e 
hematopoiético. No sistema respiratório ocorre irritação com danos nas mucosas 

nasais, laringe e brônquios. 

Manganês-Mn O trato respiratório é a principal via de introdução e absorção desse metal nas 

exposições ocupacionais. Além dos efeitos neurotóxicos, há maior incidência de 
bronquite aguda, asma brônquica e pneumonia. 

Chumbo-Pb O contato humano com esse metal pode levar a distúrbios do sistema nervoso 

central, sangue e rins culminando com a morte. A contaminação de solos com 

chumbo é um processo cumulativo, assim, os teores desse metal na superfície do 
solo, indicam uma disponibilidade de absorção do mesmo pelas raízes das plantas. 

Cobalto-Co Do ponto de vista ocupacional, as principais vias de exposição são a respiratória e a 

dérmica. 

Bário-Ba O Bário ocorre sobretudo na barite (BaSO4)  mas, como elemento menor de muitas 
rochas, pode sugerir-se sua relação com doenças cardiovasculares. 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 2004. 

 

 A toxicidade de um metal, assim como a sua disponibilidade, está relacionada a vários 

fatores, tais como: forma química em que o metal se encontra no ambiente; sua capacidade de 

biotransformação em subprodutos mais ou menos tóxicos; vias de introdução do metal no 

organismo humano (REIDLER, 2002). 

 Devido a tantos efeitos, esses metais pesados causam problemas que podem tornar-se 

irreversíveis, como doenças que agravam o estado de saúde e podendo levar até a morte, 

portanto, merecendo atenção e muitos cuidados nas etapas de gerenciamento. 

 

 

1.3 LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES 
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1.3.1 Diretivas Internacionais 

 

 As diretivas internacionais são legislações mundiais que buscam regulamentar o 

processo de fabricação de eletroeletrônicos evitando grandes danos ambientais, dentre elas, as 

mais difundidas é a Diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

Janeiro de 2003, que regulamenta o tratamento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, 

obrigando os fabricantes a se responsabilizar por todos os eletrônicos produzidos. Em vigor 

está também a Diretiva 2002/95/CE que restringe o uso de determinadas substâncias perigosas 

em equipamentos eletroeletrônicos. 

 Nos Estados Unidos, de acordo com a Câmara de Coordenação Eletrônica e 

Reciclagem - ERCC (2010), não prevê uma regulamentação nacional, mas sim, soluções em 

nível estadual, pois em 2012, apenas 24 estados norte-americanos haviam criado suas 

legislações específicas. A ERCC é uma associação que está aberta para os estados que 

aprovaram leis de reciclagem de eletroeletrônicos. A Tabela 03 relaciona as principais leis 

que direcionam o gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos em alguns países. 

 

Tabela 03- Comparativo das legislações internacionais. 

País/Bloco 

Econômico 

Leis O que rege a lei? Ano Etapas e 

Prazos 

Responsabilidades 

União 

Europeia 

Diretiva 

ROHS 

Restringe seis 

substâncias tóxicas 

na fabricação de 

eletrônicos, são 
eles chumbo 

mercúrio, cádmio, 

cromo hexavalente 
e polibromatos. 

2003 A serem 

decididos por 

comitê. 

Produtor (diminuir 

gradativamente e banir 

o uso das seis 

substâncias tóxicas em 
questão). 

União 

Europeia 

Diretiva 

REEE 

Substitui as 

substâncias tóxicas; 

aumento da taxa e 
incentivo a 

reciclagem e 

proibição de 

depósito 
inadequado. 

2002 Até 2006 

reciclar 4 kg 

resíduos 
eletrônicos 

per capita 

ano, 

aumentos 
gradativos de 

reciclados. 

Estados (estabelecer 

sistema de coleta); 

Produtor (custos na 
logística reversa e 

reciclagem); 

Consumidor (proibição 

de jogar na coleta do 
município). 

China ROHS China Restringem as seis 

substâncias tóxicas. 

2006 Segue os 

padrões da 
legislação 

Europeia 

ROHS. 

Produtor (diminuir e 

reduzir o usa das seis 
substâncias em 

questão). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rohs
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EUA Decreto 
Reciclagem de 

eletrônicos. 

Responsabilidade 
do produtor de 

realizar logística 

reversa e 
reciclagem. 

2003 Metas e 
prazos 

gradativos a 

serem 
definidos por 

comitê 

especial. 

Consumidor (imposto 
de reciclagem); 

Produtor (rede de 

coleta); Estado 
(reciclagem com 

recursos de taxas). 

EUA Coleção de 
Equipamentos 

Eletrônicos. 

Responsabilidade 
dos produtos de 

logística reversa e 

reciclagem. Metas 
e prazos gradativos. 

2008 2015 (25% 
coletado) 

Produtores  
(tem que submeter o 

plano de manejo do lixo 

à prefeitura); Meta 
(25% de coleta e 

reciclagem do total 

vendido anualmente 
para 2015). 

Japão Aplicação do 

Inicio da Lei 

da 
Reciclagem. 

Substituição de 

substâncias tóxicas; 

aumento da 
reciclagem, 

incentivo à 

reciclagem e 
proibição de 

depósito 

inadequado. 

1998 Aplicação 

imediata. 

Consumidor (taxa para 

descartar 

eletroeletrônico); 
Estado (responsável 

pelo sistema de coleta e 

logística reversa); 
Produtor (reciclagem e 

neutralização adequada 

dos componentes 

tóxicos). 

Mundial Convenção de 

Basiléia 

Regulamenta o 

movimento 

fronteiriço de 
resíduos. 

1989 Aplicação 

imediata. 

Estados (devem 

regularizar e fiscalizar 

todo o fluxo de 
importação/exportação 

de resíduos tóxicos). 

Classificados em duas 

categorias (altamente 
tóxicos e 

moderadamente 

tóxicos). 

Fonte: Adaptado de Lixo Eletrônico, 2012. 

 

 Leite et. al (2009) afirma que dentre essas legislações do cenário mundial, uma das 

mais significativas é a diretriz REEE que significa Resíduos de Equipamentos Elétricos e 

Eletrônicos, aprovada pelo parlamento Europeu em 2002, que estabelece quotas de 

recuperação de produtos e redução na quantidade de lixo eletrônico que chega aos aterros.  

 Ao mesmo tempo a diretriz ROHS que significa a restrição do uso de determinadas 

substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos, que entrou em vigor em 2006, 

também é de extrema importância, pois seus objetivos são o de evitar ou diminuir a 

quantidade de produtos tóxicos e metais pesados que entrem na União Européia. 
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1.3.2 Brasil  

 No Brasil, as legislações vigentes que tratam sobre o assunto para os resíduos 

eletroeletrônicos são as leis federais, estaduais, municipais e resoluções, no entanto, só alguns 

estados possuem legislações específicas para os resíduos eletroeletrônicos e outros 

mencionam apenas como resíduos especiais. 

 Na Tabela 04, é apresentado um comparativo das legislações brasileiras e de alguns 

estados e suas respectivas leis sobre os resíduos. 

 

Tabela 04 - Comparativo de algumas legislações nacionais e estaduais do Brasil. 

Estado Legislação O que rege a lei? 

Brasil Política Nacional do Meio 

Ambiente – Lei N° 

6.938/81. 

Atribuição de competência ao município para a 

gestão dos resíduos domésticos. 

Brasil Politica Nacional dos 

Resíduos Sólidos – Lei 

N° 12.305/10. 

Regulamenta os resíduos sólidos especiais (saúde, 

industriais, eletroeletrônicos, pneus, embalagens de 

agrotóxicos). 

Brasil Resolução CONAMA N° 
452/2012 de resíduos 

perigosos. 

Proibição e regulamentação de 
importação/exportação de produtos com 

componentes tóxicos. 

Brasil Resolução CONAMA N° 

401/2008de pilhas e 
baterias. 

Estabelece limites máximos de metais pesados em 

pilhas e baterias comercializadas no país. 

São Paulo Política Estadual de 

Resíduos Sólidos – Lei 
Estadual N° 12.300/2006. 

Sem menção aos resíduos eletrônicos. 

São Paulo Lei de eletrônicos - Lei 

Estadual N° 13.576/2009. 

Fabricantes, importadores e comerciantes de 

equipamentos eletrônicos obrigados a fazer a 

logística reversa, reciclagem e deposição adequada 
desses produtos. 

Minas Gerais Política Estadual de 

Resíduos Sólidos – Lei 

Estadual N° 18.031/2009 

Sem menção aos resíduos eletrônicos. 

Rio Grande do 

Sul 

Política Estadual de 

Resíduos Sólidos – Lei 

Estadual N° 9.921/1993. 

Sem menção aos resíduos eletrônicos. 

Ceará  Política Estadual de 
Resíduos Sólidos – Lei 

Estadual Nº 13.103/2001 

Sem menção aos resíduos eletrônicos. 

Rio de Janeiro Política Estadual de 
Resíduos Sólidos – Lei 

Estadual N°4191/2003. 

Sem menção aos resíduos eletrônicos. 

Pernambuco Política Estadual de 

Resíduos Sólidos – Lei 
Estadual N° 14.236/2010. 

Indústria eletrônica deve apresentar Plano de 

Gerenciamento de resíduos Sólidos da produção, 
mas não dos produtos comercializados. 

Rondônia Política Estadual de 

Resíduos Sólidos – Lei 
Estadual N° 1.145/2002. 

Sem menção aos resíduos eletrônicos. 

Fonte: Adaptado de Lixo Eletrônico, 2012. 
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 No estado de São Paulo desde 2006 a lei dos eletroeletrônicos dispõe que os 

fabricantes, importadores e comerciantes geradores dos equipamentos são obrigados a realizar 

a logística reversa, reciclagem e destinação correta desses resíduos, apesar de que na Política 

Estadual dos Resíduos Sólidos não mencionarem os resíduos eletroeletrônicos.  

Os estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e Rondônia 

estabelecem a política estadual de resíduos e não mencionaram os resíduos eletroeletrônicos. 

As legislações da União Federal são mais específicas, pois há as políticas nacionais do 

meio ambiente e dos resíduos sólidos a que compete regulamentar os resíduos 

eletroeletrônicos, e o CONAMA que regulamenta e proíbe os componentes tóxicos.   

 Uma das leis que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil é a Lei 

12.305/2010, que delibera sobre a destinação adequada para os resíduos eletroeletrônicos. 

 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: [...]V - 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

 

 Ou seja, é responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes a programar o sistema de logística reversa, para a destinação adequada dos 

resíduos eletroeletrônicos. Além disso, a Lei 12.305/2010 no art. 1° dispõe sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída os perigosos, às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, no art. 13°, classifica 

os resíduos sólidos, quanto à periculosidade, sendo que os resíduos perigosos são aqueles em 

razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública. 

  A Resolução CONAMA n° 007/1994, no art. 1°, dispõe das definições dos resíduos 

perigosos e considerando os riscos reais e potenciais que a manipulação da maioria dos 

resíduos pode acarretar à saúde e ao meio ambiente, na necessidade de controlar e, em muitos 

casos, banir a entrada de resíduos, especialmente aqueles considerados perigosos, em nosso 

país. 

 Outra resolução que regulamenta sobre a destinação de pilhas e baterias usadas 

atribuindo aos fabricantes ou importadores, é a CONAMA n° 257/1999, devido à 
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responsabilidade pelo gerenciamento desses produtos tecnológicos que necessitam de 

disposição final específica, isso em função do perigo e níveis de metais tóxicos que 

apresentam sob pena de causar danos ao meio ambiente e a saúde pública. 

 

  

1.3.3 Rondônia 

 

 No Estado de Rondônia, a Lei n°1.145/2002 dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, e classifica alguns resíduos, por exemplo, os 

perigosos como qualquer substância simples ou composta, potencialmente nociva ao meio 

ambiente e seres vivos por sua capacidade de provocar efeitos de caráter tóxico, cumulativo 

ou não, defensivos agrícolas, solventes, explosivos, radioativas e outras resultantes de 

atividades industriais. No 2° parágrafo, o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos 

perigosos obedecerá a normas específicas a serem expedidas pelo Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos do Estado, a ser regulamentado e, em conformidade com a 

legislação municipal aplicável. No entanto, a política estadual dos resíduos sólidos é pauta das 

discussões no ano de 2013, cuja licitação em curso deverá fomentar o Plano de Gestão dos 

Resíduos Sólidos no estado nos próximos 18 meses. 

 Portanto, o Estado de Rondônia, não aplica uma lei específica aos resíduos 

eletroeletrônicos, citando apenas resíduos sólidos perigosos e ênfase nos componentes 

químicos presentes nesses resíduos que são potencialmente nocivos a saúde dos seres vivos e 

ao meio ambiente. 

 

 

1.3.4 Ji-Paraná 

 

 O plano setorial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e 

limpeza pública do município de Ji-Paraná classifica e denomina os resíduos especiais 

considerados em função de suas características tóxicas, radioativas e contaminantes, devido a 

isso passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, 

transporte e disposição final. Dentro da classe de resíduos de fontes especiais, merecem 

destaque os resíduos como as pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. 

 Não foram identificados procedimentos reguladores definidos para coleta e destinação 

final destes resíduos que são de responsabilidades dos geradores. No mesmo documento está 
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apontado que foram registradas grandes quantidades de lâmpadas inservíveis descartadas na 

área do aterro controlado do município, mas não especifica a quantidade de lâmpadas que são 

descartadas e nem menciona de que maneira são dispostas no aterro do município. 

 No entanto, o plano setorial tem sentido vago e pouco específico em relação aos 

resíduos eletroeletrônicos, pois cita só alguns resíduos que fazem parte dos resíduos 

eletroeletrônicos. No entanto, a importância da especificidade e relevância que esse tipo de 

resíduo requer pelo grau de risco que apresenta e para a saúde ambiental e humana, quanto 

pelo volume de resíduos que são gerados. 

 

 

1.3.5 Fundação Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná 

 

 A Fundação Universidade Federal de Rondônia dispõe de regimento das normas de 

registros e controles de bens patrimoniais móveis, integrantes do Sistema de Gestão do 

Patrimônio Mobiliário da UNIR (CPA). Estabelece normas e procedimentos para 

regulamentar as atividades relativas ao tombamento, registro, controle, movimentação, baixa 

e inventário de bens móveis, incluindo os bens culturais, equipamentos de doações adquiridos 

pela Instituição, assim como a incorporação ao patrimônio da UNIR. 

 De acordo com regimento interno n° 753 de Registro Patrimonial, o parágrafo 1° 

enumera os equipamentos, entre eles destacam-se aqueles que interessam para a realização 

desta pesquisa: aparelhos eletroeletrônicos, computadores e equipamentos de áudio/vídeo. 

 A norma apresenta um sistema de gestão do patrimônio, e descreve no art. 7°, que o 

sistema compreende das atividades de tombamento, registro, controle, movimentação, 

preservação, baixa, inventário de bens móveis e de doações, que incorporam o acervo 

patrimonial móvel da UNIR. Por exemplo, o tombamento e o registro são atividades 

responsáveis por tornar os equipamentos patrimônio da universidade, já o controle e a 

movimentação são atividades responsáveis pela circulação do acervo dos equipamentos, para 

ter precisão de quantos equipamentos entra ou sai do sistema, a atividade de baixa é 

responsável pelos equipamentos inservíveis que já não são mais úteis ou são transferidos para 

outro campus e os inventários de bens móveis e doações, são aqueles responsáveis por doar 

equipamentos para a instituição ou inverso. 

 O sistema é importante para manter o controle de todos os equipamentos que fazem 

parte do patrimônio, sendo primordial o tombamento dos mesmos, o que significa tomar 

posse, registrando e controlando os bens móveis da universidade. 
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1.4 PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS DE 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – PGIREE 

  

 O PGIREE é um plano que tem como objetivo apresentar diretrizes básicas para a 

elaboração e implementação necessários para o adequado gerenciamento dos resíduos 

eletroeletrônicos, buscando a otimização dos serviços e a proposição de um modelo de gestão 

desses resíduos, pressupondo o envolvimento do poder público, sociedade civil e 

empreendedores (PINHEIRO et. al 2009). 

 Um exemplo de PGIREE é um documento gerado no estado de Minas Gerais que tem 

como objetivo orientar e apoiar os municípios para a gestão adequada de todos os resíduos 

sólidos urbanos, e apresenta um manual com metodologias para a elaboração do PGIREE 

entre outros manuais para cada tipo de resíduo. O PGIREE descreve como deve ser 

gerenciado o resíduo através de ações, constituindo-se das seguintes etapas: conscientização, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e destinação final 

(PINHEIRO et. al 2009). Portanto, este plano será referência, de como desenvolver cada etapa 

para um gerenciamento integrado desses resíduos eletroeletrônicos. 

 A conscientização pode ser considerada a primeira das etapas, pois a educação 

ambiental terá de ser compreendida como principio e consciência para a sociedade em 

questão. 

 De acordo com Pinheiro et. al (2009), palestras, panfletos, teatros, cursos de 

capacitação, enfatizando sobre os impactos causados pela disposição final inadequada desses 

resíduos eletroeletrônicos, são formas efetivas de disseminação de conhecimento. Essas 

iniciativas contribuem para tornar-se cultura, levando a população a separar e dispor o seu 

resíduo de forma correta. 

Segundo Vieira et. al (2009), a partir de programas de educação ambiental, deve ser 

pregado o consumo consciente por parte da população. As pessoas devem entender que as 

práticas atuais de consumo não são coerentes com visão ecológica, e para tanto devem 

adequar suas necessidades as práticas de responsabilidade ambiental. 

 O acondicionamento é a etapa do gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos, onde 

são descritos como os resíduos devem ser colocados em recipientes ou embalagens 

apropriados. Segundo Camera (2010), os recipientes para acondicionamento dos resíduos 

deverão ser de material compatível com os resíduos gerados, ter capacidade de conter os 
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resíduos no seu interior, apresentar resistência física, durabilidade e compatibilidade com o 

equipamento de transporte, em termos de forma, volume e peso.    

 A segregação é a etapa em que os resíduos são separados ou descaracterizados de 

todos os elementos constituintes de acordo com o tipo de tratamento e disposição que deve ser 

encaminhado, podendo servir como um processo de triagem cada tipo de resíduo gerado num 

mesmo equipamento. Santos (2010), em decorrência das inúmeras substâncias presentes em 

resíduos oriundos de material eletrônico, destaca a separação para posterior tratamento e 

consiste em uma etapa importante e laboriosa do processo. 

 A problemática ambiental gerada pelo gerenciamento inadequado de resíduos em geral 

é de difícil solução, pois a maior parte das cidades brasileiras apresenta um serviço de coleta 

que não prevê a segregação dos resíduos, sendo comum serem observados hábitos de 

disposição final inadequados. Materiais sem utilidade amontoados indiscriminadamente e 

muitas vezes em locais indevidos como lotes baldios, margens de estradas, fundos de vale e 

margens de lagos e rios (MUCELIN & BELLINI, 2008, p.113). 

 A segregação dos resíduos sólidos está baseada na Resolução n° 275/2001 do 

CONAMA, onde estabelece a segregação pelo código de cores, segue o padrão de cores 

como: Azul (papel/papelão), Vermelho (plástico), Verde (vidro), Amarelo (metal), Preto 

(madeira), Laranja (resíduos perigosos), Branco (resíduos ambulatoriais e de serviços de 

saúde), Roxo (resíduos radioativos), Marrom (resíduos orgânicos) e Cinza (resíduo geral não 

reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação).  

 

Figura 01 – Segregação dos resíduos sólidos por cores. 
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Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA n° 275/2001. 

 

 

 O armazenamento é uma etapa essencial, pois deve oferecer um local com o mínimo 

de condições para que esses resíduos possam ser dispostos sem oferecer riscos à saúde 

ambiental. 

 Segundo Rodrigues (2012), quantidades e características dos resíduos eletroeletrônicos 

fora de uso, podem ocorrer em função de diversos motivos: absolência tecnológica, falha 

técnica, inviabilidade econômica no conserto ou mesmo na ausência de alternativas para sua 

destinação. Dessa forma, os resíduos eletroeletrônicos guardados, transformam-se em 

potenciais resíduos futuros. 

 Conforme Pinheiro et. al (2009), a coleta seletiva reduz o volume de materiais 

destinados nos depósitos de resíduos e proporciona economia de recursos naturais. A coleta 

seletiva também é uma opção de renda e inclusão social para muitas pessoas, por meio da 

comercialização do material reciclável. 

 Portanto, após todas as etapas pode-se garantir que os resíduos sejam gerenciados 

adequadamente sem a ocorrência de riscos a saúde dos seres vivos e ao ambiente. 

  

  

1.5 TRATAMENTOS DOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRÔNICOS 

 

 A partir de tratamentos adequados, os resíduos gerados podem ser minimizados e 

consequentemente a diminuição dos problemas ambientais. Perez (2011), afirma que se pode 

analisar a destinação final dos resíduos eletroeletrônicos sob duas perspectivas, a primeira dos 

danos causados ao meio ambiente e a saúde humana quando não é dada uma destinação final 

ambientalmente adequada e a segunda sob a ótica dos ganhos econômicos e ambientais nos 

casos em que existe o tratamento correto. 

 Um tratamento que pode ser exemplo é a reciclagem, pois é um tratamento comum 

através da reutilização de resíduos. De acordo com Ferreira et. al (2010), reciclar é a 

alternativa mais viável hoje para os resíduos eletroeletrônicos, pois consiste em separar os 

materiais que compõem um objeto e prepará-los para serem usados novamente como matéria-

prima dentro do processo industrial. 
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1.5.1 Reciclagem 

 

 A reciclagem pode ser um tratamento que viabiliza economicamente o 

desenvolvimento do processo, por exemplo, o remanufaturamento.  

 Segundo Ferreira et. al (2010) Uma maneira mais econômica de reciclagem seria o 

remanufaturamento, sendo que nesse processo é tentado colocar em funcionamento os 

eletroeletrônicos seja na função original ou em outra. 

  A Figura 02 apresenta um modelo de reciclagem para os resíduos 

eletroeletrônicos. 

 

 

Figura 02 - Ciclo de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. 

Fonte: Adaptado de Itautec, 2012. 
 

 

Um exemplo de reciclagem para resíduo eletroeletrônico são os computadores, sendo 

primeiramente realizado o recebimento e a desmontagem do equipamento para a 

descaracterização do mesmo, e logo após é realizada a segregação do resíduo, separando 

todos os componentes que o constituem, e nesta etapa são descartados componentes que não 

podem ser reciclados. Portanto é feita a destinação final e assim tornar-se matéria prima para 

a cadeia produtiva e ser produto novamente para posterior uso e assim ser descartado e 

consecutivamente para tornar-se resíduo eletroeletrônico. 
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1.5.2 Logística Reversa 

 

 Perez (2011) afirma que a logística reversa pode ser entendida como uma das mais 

antigas e inerentes atividades humanas na medida em que sua principal missão é 

disponibilizar bens e serviços gerados por uma sociedade, nos locais, no tempo, nas 

quantidades e na qualidade em que são necessários aos utilizadores.  

 A Lei n° 12.305/2010 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no art. 8° dispõe 

sobre logística reversa como instrumento de desenvolvimento econômico e social, 

caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a facilitar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos aos seus geradores para que sejam tratados ou 

reaproveitados em novos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, visando a não geração de rejeitos. 

 A logística reversa é bem vista, devido ser um mecanismo de desenvolvimento tanto 

econômico quanto social, seguido de procedimentos e ações para que a mesma seja 

desenvolvida com exatidão. 

 No plano setorial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e 

limpeza pública do Município de Ji-Paraná cita a logística reversa com ações, metas, objetivos 

e prazos propriamente para os resíduos perigosos. A Tabela 05 descreve os prazos para 

implementação da logística reversa do município. 

 

Tabela 05- Prazos para Logística Reversa dos resíduos perigosos no Município de Ji-Paraná. 

LOGÍSTICA REVERSA 

Objetivos 

 

Implementar uma lei municipal que trate de resíduos especiais (Logística 

Reversa); 

Acompanhar, fiscalizar e monitorar a implementação da lei da Política 

nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), no âmbito das ações 

municipais. 

Metas Curto Prazo (1 a 4 

anos) 

Médio Prazo (4 a 8 

anos) 

Longo Prazo (8 a 20 anos) 

Garantir a implementação e manutenção da logística reversa no âmbito do 

Município de Ji-Paraná, conforme definições advindas das legislações federal, 

estadual e municipal. 

Ações Criar, propor e regulamentar uma lei municipal específica acerca do tema 

resíduos especiais/logística reversa, no que couber, compatibilizando-a com as 

disposições da Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010; 

Criar e normatizar grupos de trabalhos específicos, agrupando-os por setor e 

pelas características similares dos produtos perigosos, reunindo neste grupo o 



31 
 

poder público, a iniciativa privada e a sociedade envolvida na cadeia de 

logística reversa; 

Realizar encontros e reuniões com entidades representativas dos setores 

envolvidos na cadeia da logística reversa para discutir, esclarecer, debater e 

encontrar soluções. 
Fonte: Plano Setorial dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 

Pública do Município de Ji-Paraná, 2012. 
  

 

 O município de Ji-Paraná atribuiu metas para a garantia da implementação e 

manutenção da logística reversa, de 8 a 20 anos a longo prazo e de 1 a 4 anos a curto prazo, 

para regulamentar uma lei municipal específica para os resíduos especiais, com referências na 

Lei Federal N° 12.305/2010. 

 Vieira et. al (2009) afirma que o verdadeiro papel da logística reversa, é de facilitar o 

retorno do produto ao ciclo produtivo, reduzindo desta forma a poluição da natureza e o 

desperdício de insumos. A logística reversa possibilita a devolução do produto pelo 

consumidor não apenas para o fornecedor direto, mas também para seu fabricante.  

 Portanto, é um tratamento importante para a minimização dos efeitos causados pela 

disposição dos resíduos eletroeletrônicos. 

 

 

1.5.3 Outros Tratamentos 

 

 Existem outros tratamentos, como o das lâmpadas fluorescentes, que necessitam de 

tratamento especifico para serem descontaminadas. 

O tratamento das lâmpadas fluorescentes são realizados geralmente por centros de 

descontaminação. No Brasil existem empresas que fazem esse tipo de tratamento e reciclam 

grande parte dos componentes das lâmpadas fluorescentes. 

 Como as empresas, Mega Reciclagem
®, 

Apliquim Brasil Recicle
®
, Tramppo

®
, Osram

® 

e entre outras empresas brasileiras. Pode-se encontrar no sitio das mesmas, orientações aos 

consumidores e citam as tecnologias utilizadas para a descontaminação das lâmpadas. Por 

exemplo, a moagem simples que é realizada a quebra das lâmpadas em ambiente controlado e 

utiliza-se de um sistema de exaustão para a captação dos resíduos considerados fugitivos 

existentes nas lâmpadas sem a retirada do mercúrio.  

 A moagem química é um tratamento que não é muito utilizado devido água e mercúrio 

associados no processo de lavagem do material resultante gerar problemas e já a moagem 

térmica é a mais utilizada entre as empresas citadas, pois neste tratamento é feita a 
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fragmentação da lâmpada e a segregação do pó e do mercúrio através da inversão térmica, 

sendo utilizado adequadamente e apresenta-se como um excelente tratamento para a 

descontaminação das lâmpadas fluorescentes. 

 A figura 3 apresenta um exemplo de tratamento por moagem térmica de uma empresa 

especializada em descontaminação de lâmpadas fluorescentes. 

 

 

 

 Figura 03 – Exemplo de descontaminação das lâmpadas fluorescentes. 

Fonte: Apliquim
®
, 2013. 

 

 No entanto, para a descontaminação das lâmpadas é necessário tratamentos específicos 

que garantam uma disposição adequada desses resíduos. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1.2 Estudo de Caso 

  

 O estudo de caso foi realizado na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

campus de Ji-Paraná, sendo a coleta de dados realizada in loco supervisionado pelos 

responsáveis pelo controle dos resíduos eletroeletrônicos do campus. Foi utilizada máquina 

fotográfica para realizar os registros fotográficos e para o tratamento de dados o programa 

Excel
®
 foi utilizado para a elaboração de tabelas e gráficos para a facilitação da análise e 

discussão dos resultados. 

 Para o levantamento de dados, foram realizadas no total de seis visitas e reuniões 

internas dos responsáveis pelos resíduos eletroeletrônicos do campus, totalizando o período 

do estudo em cinco meses. Nos meses de Junho e Agosto de 2012 foram realizados os 

registros fotográficos, onde foram identificados os locais de armazenamento dos resíduos 

eletroeletrônicos bem como seu acondicionamento. Já nos meses de Setembro e Novembro de 

2012 foram realizados os levantamentos das quantidades de equipamentos tombados 

inservíveis, considerados resíduos eletroeletrônicos. 

 O campus em estudo está localizado no município de Ji-Paraná, segundo IBGE (2010), 

a cidade de Ji-Paraná tem uma população de 116.610 habitantes, estão compreendidos na 

região central do estado de Rondônia com latitude de 10º53’7’’ sul e longitude de 61º57’6’’ 

oeste, situado na bacia hidrográfica do Rio Machado, apresentando uma área territorial de 

6.896,782 km². 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e o Instituto Federal de 

Rondônia (IFRO) são as únicas instituições de ensino superior (IES) pública de Rondônia, 

hoje a UNIR possui oito Campi em Rondônia localizados nos municípios de Ariquemes, 

Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e 

Vilhena. 

 A Figura 03 apresenta o mapa de localização da Universidade Federal de Rondônia 

campus de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. 
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Figura 04 – Localização da Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná. 
Fonte: Ronei Furtado, Outubro de 2011. 

 

 

 Segundo consta no sitio da UNIR o campus de Ji-Paraná está estruturado com seis 

departamentos como, Ciências Humanas e Sociais, Educação Intercultural, Engenharia 

Ambiental, Física e Matemática e Estatística. Responsável pela coordenação das funções de 

ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e 

avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia Ambiental, Estatística, 

Física, Licenciatura em Educação Básica Intercultural, Matemática e Pedagogia. 

 

 

2.2 PESQUISA BILIOGRÁFICA E PESQUISA DE CAMPO 

 

 A metodologia aplicada para o desenvolvimento da presente pesquisa foi classificada 

como quali-quantitativa, por estimar a quantidade da geração dos resíduos eletroeletrônicos 

gerados na UNIR campus de Ji-paraná e assim realizar o diagnóstico referente ao manejo e 

destinação dos mesmos. 

Manzato e Santos (2011), afirmam que a pesquisa é uma atividade voltada para a 

solução de problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos. 
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A pesquisa e o estudo bibliográfico foram realizados através das leituras de livros, 

artigos científicos, teses de mestrado e doutorado, legislações e normas com o intuito de 

enriquecer o presente trabalho. 

De acordo com Queiroz (2006) pensar em pesquisa quantitativa e em pesquisa 

qualitativa significa pensar em duas correntes paradigmáticas. Tais correntes se caracterizam 

por duas visões centrais que alicerçam as definições metodológicas da pesquisa em ciências 

humanas nos últimos tempos. São elas: a visão realista/objetivista (quantitativa) e a visão 

idealista/subjetivista (qualitativa).  

Moresi (2003) afirma que a pesquisa qualitativa é frequentemente descrita como sendo 

essencialmente indutiva, o que quer dizer que a mesma é conduzida pelos dados, sendo os 

resultados e conclusões extraídos diretamente destes últimos, isto contrastaria com a 

abordagem dedutiva, através de qual ideia e hipóteses formuladas são testadas em dados 

coletados especialmente com este propósito. 

 O delineamento da pesquisa seguiu da seguinte forma, primeiramente pelo estudo 

bibliográfico e o levantamento de dados na pesquisa em campo. Para o estudo de caso, 

realizaram-se registros fotográficos onde os resíduos eletroeletrônicos estavam dispostos no 

campus, para facilitar a análise de maneira virtual da situação e a forma que os mesmos estão 

sendo tratados. 

 Manzato e Santos (2011), determina que a pesquisa de campo utilizam técnicas 

específicas, que têm o objetivo de recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados sobre o 

assunto em estudo, técnicas específicas da pesquisa de campo são aquelas que integram o rol 

de documentação direta: a observação direta e a entrevista.  

 Foi fundamental a participação em reuniões, conversas e entrevistas informais com os 

responsáveis pela gestão dos resíduos eletroeletrônicos, com o intuito de obter o máximo de 

informações. 

  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos estão localizados no laboratório do 

campus denominado UAB, onde foi possível identificar os tipos de resíduos eletroeletrônicos 

gerados no campus. No entanto, foram identificados somente os resíduos eletroeletrônicos 

tombados do campus, abaixo a Tabela 6 apresenta cada um deles. 
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Tabela 06 - Resíduos Eletroeletrônicos identificados na UNIR campus de Ji-Paraná. 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

Lâmpadas Fluorescentes 

Monitores 

CPU’s 

Fax 

Teclados 

Nobreak’s 

Impressora 

Notebook’s 

Mouse 

Caixas de som (par) 

Fonte: Autora. 

   

 Pode-se observar que os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são característicos 

das atividades realizadas na instituição de ensino, como computadores, impressoras, 

lâmpadas, equipamentos de informática e outros, sendo utilizados constantemente no campus. 

 Comparando com a Diretiva 2002/96/CE (PARLAMENTO EUROPEU, 2006), os 

resíduos gerados na UNIR se classificam dentre os equipamentos informáticos e de 

telecomunicações (computadores, impressoras, copiadoras, telefones etc.) e equipamentos de 

iluminação (lâmpadas fluorescentes, de sódio de baixa pressão, outros equipamentos de 

iluminação, exceto lâmpadas incandescentes). 

 Os resíduos eletroeletrônicos identificados no campus estão localizados em dois 

lugares, no entanto os resíduos como monitores, CPU, fax, teclados, nobreak’s, impressoras, 

notebook’s e caixas de som foram localizados no bloco dos laboratórios onde estão 

armazenados em uma sala e já as lâmpadas fluorescentes foram localizadas em um bloco 

desativado devido à estrutura física está comprometida, sendo o único bloco ainda de material 

em madeira na UNIR campus de Ji-Paraná. 

 A Figura 04 apresenta os locais identificados em vermelho onde os equipamentos 

foram localizados em dois lugares no campus. 
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Figura 05 - Localização dos equipamentos eletroeletrônicos no campus. 
Fonte: Autor. 

 

 São locais inadequados para o armazenamento, pois para armazenar estes resíduos, é 

necessária uma estrutura física adequada e que garanta a segurança, como por exemplo, o uso 

de equipamentos de segurança individual para os funcionários e acadêmicos do campus, que 

venham a ter contato direto com esses resíduos. 

 Após a localização dos resíduos eletroeletrônicos, no mês de setembro de 2012 iniciou 

a quantificação dos resíduos considerados inservíveis abaixo relacionados. 

 

Tabela 07 – Quantidades de equipamentos eletroeletrônicos inservíveis encontrados no 

campus, no mês de setembro de 2012. 

Equipamentos 

 

Quantidades 

Lâmpadas Fluorescentes 100 

Monitor 22 

CPU 117 

Fax 3 

Teclados 82 

Nobreak 19 

Impressora 1 

Notebook 3 

Mouse 56 

Caixas de som (par) 22 

Fonte: Autora. 
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 Observa-se que os equipamentos como as lâmpadas fluorescentes, CPU’s, teclados e 

mouses, foram encontrados em grandes quantidades, por serem equipamentos utilizados com 

maior frequência. No mês de novembro de 2012, foram identificados os mesmos 

equipamentos eletroeletrônicos do mês de setembro de 2012, com o intuito de comparar o 

acréscimo ou decréscimo, como se pode observar abaixo. 

 

Tabela 08 – Quantidades de equipamentos eletroeletrônicos encontrados no campus, no mês 

de novembro de 2012. 

Equipamentos Quantidades 

Lâmpadas Fluorescentes 108 

Monitor 26 

CPU 71 

Fax 3 

Teclados 86 

Nobreak 28 

Impressora 1 

Notebook 3 

Mouse 56 

Caixas de som (par) 22 

Fonte: Autora. 

 

 As lâmpadas fluorescentes em uso foram contabilizadas, para obter-se estimativa da 

quantidade que são utilizadas para iluminar o campus, sendo que constam reatores com duas 

ou quatro lâmpadas fluorescentes, assim, no total resultando a multiplicação de acordo com a 

quantidade de lâmpadas. Portanto, contabilizou-se 932 lâmpadas fluorescentes ainda em uso, 

apresentado nas tabelas 7 e 8, no entanto pode-se observar a quantidade de lâmpadas 

descartadas, nos meses de setembro e novembro de 2012. 

 

Tabela 09 – Quantidades de lâmpadas em funcionamento encontradas no campus, no mês de 

setembro. 

Salas Quantidade de 

reatores com duas 

lâmpadas 

Quantidade de 

reatores com 

quatro lâmpadas 

Total 

Pedagogia, 

Matemática e Física 

(Blocos) 

135  270 

Bloco Eng. 

Ambiental 

156  312 

Museu 18  36 

Sala de Física 20  40 
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Lab. Física 30  60 

Lab. Hidroquímica 13  26 

Laboratórios em 

Geral (Bloco) 

27  54 

Lab. Informática 

(UAB) 

18  36 

Sala Pibid 3  6 

Centro de 

Convivência 

34 6 92 

Fonte: Autora. 

 

 Segundo o Inmetro (2013), a vida útil de uma lâmpada fluorescente foi verificada em 

relação ao tempo de vida declarado na embalagem do produto pelos fabricantes e 

importadores, pois nas marcas analisadas, o tempo variou de 5.000 a 10.000 horas.  

Portanto, os dados coletados são referentes às quantidades de resíduos potenciais 

gerados no campus, no entanto, há equipamentos que possam passar por manutenção e por 

isso não foram contabilizados. 

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DO MANEJO DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS NO 

CAMPUS 

 

O levantamento fotográfico foi utilizado para visualizar a situação onde os resíduos 

eletroeletrônicos estavam armazenados e acondicionados no campus. 

Os registros foram realizados nos meses de junho e agosto, nos dois locais onde os 

resíduos eletroeletrônicos foram encontrados no campus. 

Primeiramente foram registrados na sala onde os equipamentos são acondicionados. 

Na figura 4, estão acondicionados em uma sala e acomodados sobre estantes em materiais de 

madeira. 
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Figura 06. Sala de armazenamento dos equipamentos eletroeletrônicos no campus da Unir. Ji-Paraná, 

Rondônia, Agosto de 2012. 

Fonte: Autora. 

 

 Pode-se observar que são estruturas onde os resíduos estão acondicionados são feitas 

com material em madeira rústica, sendo que os equipamentos são acondicionados até acima 

da porta, elevando o risco de acidentes, pois o fluxo de funcionários e acadêmicos é constante 

no local. Vê-se que há pouco espaço, em relação a quantidade de equipamentos, que dado à 

classificação como inservíveis são considerados resíduos, além de outros equipamentos que 

irão passar por manutenção. 

 Percebeu-se também o peso desses resíduos, pois são equipamentos pesados e para 

realizar a contabilização foi preciso força e cuidado para o manuseio. 

 Os resíduos como teclados, caixas de som e mouses são equipamentos pequenos e 

leves, e estão acondicionados em sua maioria, em caixas de papelão, para não misturarem-se 

uns aos outros e também facilitar o manuseio dos mesmos. 

 No entanto, a forma de acondicionamento desses resíduos é inadequada, pois são 

equipamentos distintos e que necessitam de acondicionamento próprio e individual, então 

pressupõe que a alternativa foi acondiciona-los todos em caixas de papelão devido a falta de 

espaço. 

 A figura 5 apresenta a segregação dos componentes dos equipamentos, onde algumas 

peças são separadas, para que possam servir para outro equipamento que ainda possa ser 

utilizado. 
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Figura 07. Segregação das peças de computadores e CPU’s inservíveis no campus da Unir. Ji-Paraná, 

Rondônia, Agosto de 2012. 
Fonte: Autor. 

 

 

 No local, é realizada a segregação de alguns resíduos que podem ser reaproveitados 

em equipamentos na manutenção, e novamente pode-se observar que o espaço é limitado, e 

por mais que os responsáveis tentam manter a organização, é difícil não misturar uns aos 

outros.   

No mesmo espaço encontram-se também resíduos como, impressoras e fax dispersos 

no local, que mesmo em pouca quantidade, os mesmos ocupam espaços maiores, dificultando 

o manuseio e a organização do local. 

 Há uma grande quantidade de CPU’s e monitores antigos, que nos dias de hoje são 

difíceis de encontrá-los ainda em funcionamento, devido estarem ultrapassados pela 

tecnologia atual e por serem equipamentos que necessitam de ambiente adequado. O 

armazenamento desses resíduos é limitado, e pode-se observar que praticamente a estante está 

com todos os espaços ocupados, pois além de acondicionar os resíduos eletroeletrônicos, 

também armazena equipamentos novos que são disponibilizados para os departamentos do 

campus vindos do campus de Porto Velho, portanto praticamente todos os equipamentos, 

sejam eles novos ou resíduos, são armazenados no mesmo local. 

 Os equipamentos denominados nobreak’s, são acondicionados no piso da sala, pois 

quase todos pesam aproximadamente de 3 a 5 quilos cada. Sendo, portanto arriscado 

acondicioná-los nas prateleiras, que já estão superlotadas. 
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 As lâmpadas fluorescentes queimadas foram encontradas em uma sala de revestimento 

de madeira localizada em um pavilhão desativado, pois a estrutura está comprometida. As 

mesmas foram acondicionadas dentro das caixas de origem. Sendo encontradas lâmpadas 

quebradas dispostas nas caixas abertas (figura 5). 

 

    

Figura 08. Lâmpadas fluorescentes quebradas, acondicionadas em caixas de papelão e armazenadas 
em sala revestida de madeira no campus da Unir. Ji-Paraná, Rondônia, Junho de 2012. 

Fonte: Autora. 

 

 Encontrou-se uma quantidade significativa de lâmpadas fluorescentes inteiras e 

quebradas, pode-se notar que são caixas de papelão que contêm lâmpadas fluorescentes 

inteiras e quebradas. 

 Vale ressaltar o risco que estas lâmpadas podem causar quando quebradas, pois 

constituem de pó fluorescente e metal pesado mercúrio, prejudicial à saúde pois pode ser 

facilmente inalado e absorvido pela pele. 

 Portanto, os funcionários dos serviços gerais são as pessoas que tem contato direto 

com esses resíduos, pois são os mesmos que manuseiam esses resíduos, pois dessa forma eles 

ficam muito suscetíveis a serem contaminados facilmente. 
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Figura 09. Lâmpadas fluorescentes encontradas no pátio do campus da Unir. Ji-Paraná, Rondônia, 

Junho de 2012. 
Fonte: Autora. 

 

 No pátio do campus, foram encontradas lâmpadas fluorescentes expostas ao ar livre, 

sendo um local totalmente inadequado para dispor esses equipamentos eletroeletrônicos, pois 

que contêm metais pesados como mercúrio, altamente tóxico e prejudicial à saúde e que 

podem ser facilmente quebrados e estar em contato direto com quem passa no pátio. 

 Portanto, o levantamento fotográfico auxiliou para registrar onde os resíduos 

eletroeletrônicos se encontravam e em que estado de conservação apresentavam e de que 

forma encontrava-se o acondicionamento. 

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 A partir das análises do levantamento de dados, não se pode ter valores precisos aos do 

Sistema de Administração Patrimonial (SAP), pois é uma ferramenta para controle e 

manutenção de bens patrimoniais, e obtêm de todos os equipamentos eletroeletrônicos 

registrados e tombados do campus, no entanto, não foi possível obter estes dados, devido à 

falta de acesso ao sistema durante o período de levantamento de dados desta pesquisa. 
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Figura 10. Comparativo da geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos nos meses de 
Setembro e Novembro, 2012. 
Fonte: Autora. 

 

 Pode-se observar na Figura 8, o aumento da geração desses resíduos, apesar de serem 

somente do campus de Ji-Paraná. São resíduos que crescem com grande rapidez e com um 

tempo de vida mais curto, no entanto, pode-se observar um aumento na quantidade dos 

equipamentos como as lâmpadas fluorescentes, monitores, teclados e nobreak, já o fax, 

impressora, notebook, mouse e caixas de som (par) mantiveram a mesma quantidade.  

 O resíduo eletroeletrônico denominado CPU, obteve um decréscimo do mês de 

setembro de 2012 ao mês de novembro de 2012, segundo informações dos responsáveis pelo 

controle dos resíduos, são equipamentos devolvidos a UNIR campus de Porto Velho, pois 

esses equipamentos ficam a disposição para possível doação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da pesquisa bibliográfica e do levantamento de dados, percebe-se que o 

campus de Ji-Paraná não tem estrutura adequada para o acondicionamento, armazenamento, 

segregação e tratamento dos resíduos eletroeletrônicos que são gerados. A tabela 10 apresenta 

o diagnóstico realizado comparado a um gerenciamento adequado. 

Tabela 10 – Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos. 

Tipo de Gerenciamento Sim Não 

Estrutura física  X 

Armazenamento  X 

Acondicionamento  X 

Segregação* X  

Transporte  X 

Tratamento  X 

Treinamento para o manejo dos resíduos  X 

Plano de gestão  X 

Fonte: Autora. 
 

Portanto, para que sejam realizadas todas as etapas do gerenciamento desses resíduos, o 

campus necessita de uma estrutura apropriada para o manejo, no entanto deve-se considerar 

para um possível plano de gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos: 

 Conscientização e capacitação dos funcionários do campus, principalmente dos 

servidores, que tem contato direto com esses resíduos. 
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 Propor um plano de gestão para organização do sistema e consequentemente as etapas 

de gerenciamento dos resíduos. 

 O armazenamento deve ter infraestrutura adequada que garanta segurança; 

 O acondicionamento deve ser de acordo com a necessidade do resíduo em manipula-

lo, evitando acidentes e liberação dos metais pesados; 

 O transporte deve considerar o estado de conservação do resíduo, por exemplo, se as 

lâmpadas fluorescentes estiverem quebradas é mais suscetível à contaminação com 

metal pesado; 

 O tratamento seja economicamente viável e de fácil acesso; 

 A reciclagem pode ser aplicada, para o aproveitamento de outros equipamentos e 

como matérias primas. 

Devem-se considerar esses fatores importantes para adequar-se uma gestão para o 

manejo dos equipamentos eletroeletrônicos, como exemplo, o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos de Equipamentos Elétricos Eletrônicos do estado de Minas Gerais 

como referência no quesito gestão dos resíduos eletroeletrônicos. 

 As normas internas do campus devem ser mais detalhadas, para que sejam 

identificados todos os resíduos eletroeletrônicos gerados.  Ressalta-se que há uma 

necessidade de orientar os funcionários do campus na questão do manejo dos resíduos 

eletroeletrônicos, pois são resíduos que necessitam de um cuidado maior, principalmente 

preservando a saúde dos mesmos e de acadêmicos que podem vir a ter contato com esses 

resíduos. Neste sentido, uma opção é a realização de cursos de capacitação além da gestão do 

campus oferecer suporte de infraestrutura para o adequado gerenciamento. 

Como exemplos de gerenciamento para possíveis soluções de tratamento dos resíduos 

eletroeletrônicos, é a Universidade Federal de São Paulo que criou a CEDIR, um centro de 

descarte e reuso de resíduos de informática desde o ano de 2009 e contempla de uma estrutura 

de 400 m² sendo que recebe toneladas dos resíduos eletroeletrônicos de todo o campus em 

poucos meses e assim realiza o processo de tratamento dos resíduos eletroeletrônicos em três 

etapas como a coleta, triagem, categorização e reciclagem. Dispõe os equipamentos que ainda 

podem ser utilizados para o reaproveitamento em projetos sociais, com a condição que esses 

equipamentos no fim da vida útil, possam retornar para a CEDIR, com o intuito de garantir a 

destinação adequada dos resíduos. È um sistema reconhecido mundialmente, pois a CEDIR já 

ganhou muitas premiações pelo bom tratamento e disposição desses resíduos. 



47 
 

Outro exemplo que pode ser utilizado como inspiração é o projeto da Universidade 

Federal de Minas Gerais, que realiza um programa de recondicionamento de computadores, 

visando ser um espaço destinado à educação tecnológica, graduação e capacitação 

profissional, com ênfase em reciclagem de materiais, controle e redução de resíduos e de 

custos na aquisição de equipamentos de informática novos. E por fim a reciclagem e a 

logística reversa, com o apoio de ecopontos para o recebimento desses resíduos, onde se 

estende para os municípios e a capital, para que esses resíduos sejam recolhidos e assim sejam 

retornados a sua origem. 

 Portanto a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida são primordiais, e é 

com este intuito que a pesquisa teve foco em diagnosticar o manejo dos resíduos 

eletroeletrônicos no campus de Ji-Paraná, e propor medidas mitigadoras viáveis para 

minimizar a quantidade gerada e preservar a saúde da comunidade acadêmica. 
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