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RESUMO 

Diante do feroz crescimento tecnológico vivido pelo homem, ao final do 

século XX, todos os adventos que colaboraram para o triunfo da humanidade em 

diversos aspectos, eventualmente foram substituídos por versões aprimoradas, 

esquecidos e por consequência de tudo que é consumido, descartados. E não dada 

a devida atenção a forma como esse descarte deveria ser realizado, variáveis como 

alta inserção de produtos, constantes lançamentos, falta de instrução ao descarte 

apropriado para sociedade, alta competitividade de mercado e baixa vida útil dos 

produtos, somado ao fator tempo, culminaram a produção de imensas proporções de 

um valioso lixo eletroeletrônico. Estudos realizados em âmbito global, alertam sobre 

os diversos problemas que esse lixo pode proporcionar a humanidade e ao meio 

ambiente, quem são os maiores agentes produtores desse lixo e maneiras para 

freiar e contornar as adversidades. A situação do Brasil é alarmante. Dá passos 

curtos e lentos a respeito do problema e vive diversos conflitos internos que 

impedem efetivação de políticas que deveriam ser responsáveis por traçar um 

caminho rumo a solução. 

 

Palavras-chave: lixo, eletroeletrônicos. 

 



 

ABSTRACT 

In face of high technological growth, at the end of 20th century, all the advents that 
contributed to the triumph of humankind in various aspects were eventually replaced 
by improved versions, forgotten and because of everything that is consumed, wasted. 
Due to the lack of attention to the proper ways of dispose, variables such as high 
product insertion, constant releases, lack of proper disposal instructions to society, 
high market competitiveness and low life-span products, added to the time factor, 
culminated the production of immense proportions of a valuable electronic waste. 
Studies at global level, warn about the amounts of problems that this kind of waste 
could bring to make and the environment, who are the biggest producers of this 
waste, and ways to brake and overcome the adversity. Brazil is living an urgent situa-
tion. It's taking baby steps on the problem and experiences various internal conflicts 
that prevent the implementation of policies that should be responsible for tracing a 
path towards the solution 

Key words: electronic, waste, brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o panorama atual do Brasil em relação as causas e efeitos 

de uma industrialização desorganizada, uma gestão administrativa falha e um 

população mal informada, esse trabalho tem como objetivo reunir informações sobre 

um princípio de conquistas e caminhos que levaram a inserção da tecnologia, sua 

condição de imprescindibilidade na sociedade e como isso carrega um lado negativo 

pouco notório, a produção escalar de lixo eletrônico.   

No segundo capítulo, é revisto o caminho que a humanidade traçou, 

destacando eventos importantes que propiciaram avanços no conhecimento 

tecnológico e melhorias constantes das ferramentas presentes nos computadores 

desenvolvidos; e futuramente a inserção e disseminação dessas ferramentas no 

mercado. 

Essas ferramentas, em certo momento, se tornaram complexas o 

suficiente para demandarem compostos específicos, em controle de temperatura, 

fornecimento de energia, condução de eletricidade, entre outros. O terceiro capítulo, 

busca apresentar quão nocivos esses compostos podem ser ao meio ambiente e ao 

ser humano. 

O quarto capítulo refere estudos recentes em escala global a respeito do 

cenário de produção de lixo eletrônico; qual posição do brasil nos ranks mundiais; 

quando o Brasil implementou medidas legislativas, se comprometendo a solucionar 

os problemas de espectro nacional; e resultados e análises dessas medidas após 

anos de sua implementação. 

A preocupação com os impactos causados ao meio ambiente pelo 

homem, precedem décadas antes do cenário ser visto como agravante. E em 

decorrência de tamanha produção de lixo eletrônico e sua especificidade de 

tratamento, o quinto capítulo levanta iniciativas internacionais que buscam o debate, 

acúmulo de informações e disseminação de métodos e boas práticas. E que 

iniciativas existem no Brasil e como elas pretendem ajudar. 
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2 A PROMESSA DAS CONQUISTAS TECNOLÓGICAS 

 Ao longo da história da humanidade, ferramentas para calcular foram 

desenvolvidas e diversos avanços e mudanças na forma de pensar, permitiram 

grandes mentes criar dispositivos capazes de realizar operações matemáticas cada 

vez mais complexas. Os computadores conhecidos no século XXI, tratados como 

indispensáveis na vida de um ser humano, possuem fundamentos e ideias 

deliberadas muitas décadas no passado.  

Passando por alguns eventos marcantes na história da computação como 

a criação da máquina eletromecânica de Herman Hollerith (1890); a patente do 

circuito lógico elétrico (porta ou chave) de Nikola Tesla (1903); o Mark I, primeira 

calculadora digital automática, construída, por Howard H. Aiken e sua equipe (1944); 

e por fim, mas não menos importante, o ENIAC (1945), observaremos a partir dele, 

as mudanças nos atributos dos computadores que levaram a humanidade ao 

cenário alarmante da primeira década do século XXI (FONSECA FILHO, 2007, p. 56 

e 158).  

 

Figura 1: Mark I. Fonte: Collection of Historical Scientific Instruments, Harvard University. 
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Dois anos após o inicio de sua construção, John Eckert, John Mauchly e 

Herman H. Goldstine, conectam os últimos cabos para o funcionamento do ENIAC, 

primeiro computador digital eletrônico, que arquiteturalmente se assemelha aos 

utilizados pelos próximos 75 anos, portando memória principal, comumente 

conhecida por RAM (Random Access Memory), memória auxiliar, por HDs(Hard 

Drives), unidade central de processamento, por CPU (Central Processing Unit) e 

dispositivos de entrada e saída de dados que posteriormente serão utilizados para 

uso de periféricos como monitores, teclados, mouses, impressoras, escaneadores, 

entre muitos outros (SANTANA, 2014, p. 11). 

 

Figura 2: ENIAC. Fonte: PRIMEIRO COMPUTADOR DO MUNDO (2014). 

 Esses computadores, que pesavam toneladas, possuiam quilômetros de 

cabos, mais de 15 mil vávulas com vida curta, consumiam muita energia e custavam 

fortunas, tinham os anos contados para o fim de sua era (FONSECA FILHO, 2007, 

p. 104). Em 1947, nos laboratórios da Bell Telephone, hoje conhecida como AT&T, 
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John Bardeen e Walter Houser Brattain inventaram o transistor de sílicio e germânio, 

lhes consagrando o Nobel de Física, em 1956 (NOBEL, 2019). 

2.1 REVOLUÇÃO ELETRÔNICA 

Os transistores são semicondutores capazes de controlar sinais elétricos, 

permitindo usabilidade tanto em circuitos amplificadores quanto em circuitos lógicos. 

No caso de operações lógicas, o transistor funciona como uma chave (interruptor), 

que abre e fecha um circuito elétrico fornecendo os bits 0 ou 1 conforme os sinais 

recebidos. Assim realizando o papel das válvulas com mais eficiência, consumindo 

menos energia e com custo de produção mais barato, passaram a substituí-las. 

 

Figura 3: Transistores e válvulas. Fonte: Transistors vs Valves (2019). 

No entanto, somente em 1958, após a demonstração do primeiro circuito 

integrado (chip), realizada por Jack Kilby, da Texas Instruments, ideias sobre a 

possibilidade de criação de circuitos complexos integrando diversos componentes, 

surgiram e marcaram a década, em que os transistores passaram a ser vistos não 
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mais como os substitutos das válvulas, mas como dispositivos com grande potencial 

tecnológico (MOREIRA, 2008). A partir desse momento, muita pesquisa em cima 

dessa nova tecnologia ocorreu, marcando o período historicamente como revolução 

eletrônica. 

Anos de aperfeiçoamento da invenção que tomara parques industriais 

mundo afora se passaram e em 1970 e 1971, respectivamente, a Intel anunciava a 

primeira DRAM e o primeiro microprocessador do mundo (Intel 4004) projetado por 

Federico Faggin, que obteve sucesso ao integrar a CPU em um único chip 

(ANTHONY, 2011). Por mais que o intuito de sua criação tenha sido originalmente 

voltado para uso em calculadoras, a comercialização do Intel 4004, possibilitou um 

movimento de aperfeiçoamento dos microprocessadores, buscando torná-los mais 

capazes, tanto pela própria Intel, quanto por outras empresas como a Zilog 

(constituída por ex-funcionários da Intel), a Motorola, a Texas Instruments, a IBM, 

entre outras (MOREIRA, 2015). 

 

2.2 ASCENÇÃO DO MERCADO DE COMPUTADORES 

A rápida difusão dos microprocessadores levou a produção dos primeiros 

computadores pessoais e em janeiro 1975, atráves da revista Popular Eletronics, o 

Altair 8800, da MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), veio a ser 

considerado um dos primeiros computadores pessoais a atingir o mercado e 

baseava-se no microprocessador 8080 da Intel, tinha 256 bytes de memória e 

custava, o que poderia ser definido como um preço acessível, US$ 397 (dólares). 

(NÓBREGA FILHO, 1981) 
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Figura 4: Capa da revista Popular Eletronics. Fonte: Popular Electronics January 1975 Issue Cover 

featuring Altair. 

Disponível em grande escala e gerando notoriedade, a Popular Eletronics 

chamou atenção de diversos entusiastas do mundo dos eletrônicos, entre eles um 

jovem programador da Honeywell, Paul Allen, que mostrou a revista ao seu velho 

amigo e estudante de Harvard, Bill Gates. Rapidamente unindo seus conhecimentos, 

desenvolveram o BASIC para o Altair e no mesmo ano fundaram a Microsoft. 

(NÓBREGA FILHO, 1981) 
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Outros computadores pessoais como Scelbi-8H (microprocessador Intel 

8008), IMSAI 8080 (microprocessador intel 8080), SWTP 6800, (microprocessador 

Morotola 6800) e o Apple I de Steve Wozniak marcaram presença no mercado entre 

1975 e 1976, mas foi em 1977 que o interesse em computadores pessoais cresceu e 

o mercado foi aquecido por diversos outros modelos, como Commodore PET, Radio 

Shack TRS-80 e um que rapidamente desenvolveu seu próprio padrão, o Apple II. 

(NÓBREGA FILHO, 1981) 

O Apple II, apesar de contar com o mesmo processador, é considerável o 

vasto aprimoramento em relação ao Apple I, portando o primeiro monitor colorido, 

teclado e BASIC embutidos; e umas das características mais importantes que 

nenhum outro computador da época possuia, 8 slots internos para expansão das 

capacidades, em memória, controladores de disquete, acelerador para o 

processador, placa de vídeo e diversas outras placas de expansão (OLD 

COMPUTERS MUSEUM, 2002). Mas o que alavancou as vendas do Apple II, foi o 

programa de planilhas VisiCalc, similiar ao popular Excel. Chamando atenção do 

mundo corporativo, o VisiCalc, por exemplo, permitia contadores, economizar muito 

tempo em tarefas que anteriormente gastavam horas (NÓBREGA FILHO, 1981). 

 

Figura 5: Apple II. Fonte: Apple II - oldcomputers.net. 
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2.3 ÍNICIO DA PRODUÇÃO MASSIVA 

Consolidada a era dos computadores pessoais, a Apple, em outubro de 

1979, apenas dois anos e meio após o lançamento do Apple II, vendeu 50 mil 

unidades e ao final de cinco anos registrou um total de 750 mil vendas (OLD 

COMPUTERS MUSEUM, 2002). Os próximos 20 anos, foram marcados pelo avanço 

tecnológico desenfreado e como havia observado Gordon Moore, em 1965, uma 

tendência no aumento do número de componentes por circuito integrado e 

consequentemente o aumento de suas capacidades. Em outras palavras, maior 

potência ocupando menores espaços. (TARDI, 2019) 

 

Gráfico 1: Lei de Moore – Número de transistores por microprocessador (2019). Fonte: 

ourworldindata.com. 

Relembrando do ENIAC que pesa 30 toneladas, ocupa um espaço de 

180m² (metros quadrados), teve custo de produção no entorno de 500 mil dólares e 

capaz de realizar cálculos complexos em 30 segundos, anteriormente calculados em 
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12 horas por calculadoras manuais. Não chega nem perto da capacidade de 

processamento dos computadores lançados no período do Apple II, que pesa 

aproximadamente 5,45 quilogramas, cabe numa mesa de escritório, é capaz de 

realizar 0,43 MIPS (million instructions per second) e custava ao consumidor, o valor 

inicial de 1.298 dólares, aumentando de acordo com a quantidade de memória. 

(OLD COMPUTERS MUSEUM, 2002) 

Tabela 1: Lista de preços do Apple II de acordo com o tamanho da memória. Fonte: Apple II – 

oldcomputers.net. 

Apple II Price List (June 1977) 

RAM 
Complement 

Apple II 
System 

Apple II 
Board Only 

4K $ 1,298.00 $ 598.00 

8K 1,398.00 698.00 

12K 1,498.00 798.00 

16K 1,698.00 978.00 

20K 1,778.00 1,078.00 

24K 1,878.00 1,178.00 

32K 2,158.00 1,458.00 

36K 2,258.00 1,558.00 

48K 2,638.00 1,938.00 

 

Em paralelo ao aperfeiçoamento dos computadores, porém não tão 

distante, outras ferramentas evoluíam constantemente no âmbito tecnológico e 

ganhavam espaço no mercado, como os próprios periféricos dos computadores, 

telefones portáteis, televisores, videogames. Com contribuição de fatores como: 

investimento constante, domínio dos meios de produção, alta demanda pela 

sociedade, e consequentemente alta rotatividade dos produtos, não demorou para 

se fixar a indústria de eletroeletrônicos. 

Em pouco tempo, a sociedade como um todo sofreu grande impacto 

tecnológico, seja na comunicação, nos relacionamentos, no consumo, na produção, 

na informação e nos hábitos. E por mais que todos os eventos citados possam ser 

vistos como importantes para o desenvolvimento da humanidade a forte presença da 

tecnologia na busca pela melhoria da qualidade de vida, veio com um lado obscuro, 

negligenciado durante muito tempo. A quantidade de lixo eletrônico produzido. 
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2.3.1 ÍNDICES QUANTITATIVOS NO BRASIL EM 2019 

Dada a grande emersão, diversificação e crescimento do setor de 

eletreletrônicos, números da 30ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, 

apontam 180 milhões de unidades de computadores desktop, notebooks e tablets 

ativos no Brasil, ao ínicio de 2019, sendo uma média de 6 unidades a cada 7 

habitantes como mostra o gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Base Ativa de Computadores - Total de Computadores em Uso no Brasil. Fonte: 30ª 

Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, 2019. 

 Não só expressivo é o número de computadores, como também a 

quantidade de smartphones em uso. O estudo determina que existem em torno de 

235 milhões de smartphones operando em 2019. (MEIRELLES, 2019) Totalizando 

420 milhões de dispositivos digitais de médio e pequeno porte. Quando observado o 

destino e disposição final desses produtos no Brasil, a falta de políticas sólidas e boa 

gestão, tornam esses números e índices de crescimento, agravantes negativos. 
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3 O PROBLEMA NA COMPOSIÇÃO DOS 

ELETROELETRÔNICOS 

Quando um equipamento eletroeletrônico (EEE), chega ao fim de sua 

vida, seja por um defeito, por estar ultrapassado, por não cumprir mais o esperado 

ou por qualquer outro motivo que comprometa sua funcionalidade, o descarte é 

iminente. Porém, o consumidor comum normalmente não é informado que muitos 

desses produtos possuem compostos tóxicos a ele mesmo e ao meio ambiente, 

necessitando de um descarte específico e não podendo serem simplesmente 

tratados como um lixo qualquer. Foz (2016) afirma: 

Muitas empresas atuais contam com um programa bem definido para tratar 

o e-lixo, embora grande parte dos seus consumidores não tenham noção 

disso. [...] A divulgação, no entanto, é pífia. É essencial que essas empresas 

invistam não só em ações de recolhimento, mas também em estratégias de 

marketing e conscientização de seus consumidores, para que a destinação 

dos aparelhos seja, de fato, adequada. [A cultura do consumo e o lixo 

eletrônico] 

Uma parcela da vasta gama de EEE pertence ao mundo da tecnologia da 

informação e comunicação, sendo integrada por mainframes, computadores 

pessoais, de mesa (desktops) e portáteis (notebooks, tablets), impressoras 

multifuncionais, telefones e telefones celulares, entretanto de acordo com a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), os EEE são todos aqueles produtos 

que dependem do uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos para 

funcionar e podem ser classificados em quatro linhas (ABDI, 2013): 
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Figura 6: Linha de produtos eletroeletrônicos. Fonte: Análise Inventta; Diagnóstico da Geração de 

Resíduos Eletroeletrônicos no Estado de MG (2009); Final Report WEEE (2007). 

Em países em desenvolvimento como o Brasil, a presença de aterros 

sanitários e lixões é comum e o despejo do lixo eletrônico sem qualquer tipo de 

seleção ou controle, pode trazer consequências perigosas as vidas que vivem 

próximas ou dependem do manuseamento e reciclagem informal desse lixo para 

viver (RESK, 2018). Por exemplo, a constante exposição, sem o equipamento 

adequado, ao desmonte, incineração e processamento dos produtos químicos 

presentes nesse lixo, pode ocasionar na inalação e contato direto a compostos 

altamente danosos. 

Dentre os compostos presentes nos EEE, inúmeros são os danos 

possíveis a saúde como mostra a Tabela 1: 

Tabela 2: Materiais e seus respectivos efeitos. Fonte: UDESC - Departamento de Sistemas de 

Informação - Lixo Eletrônico: Conscientizar, reaproveitar e reciclar 

Materiais Efeitos na saúde 

Chumbo 
Provavelmente, o elemento químico mais perigoso; acumula-se nos ossos, cabelos, unhas, 
cérebro, fígado e rins; causa dores de cabeça e anemia, mesmo em baixas concentrações; age 
no sistema nervoso, renal e hepático. 

Cobre Causa intoxicações; afeta o fígado. 

Mercúrio 
Altamente tóxicas concentrações entre 3 g e 30 g podem ser fatais ao homem; é de fácil 
absorção por via cutânea e pulmonar; tem efeito cumulativo; provoca lesões no cérebro; tem 
ação teratogênica - malformação de fetos durante a gravidez. 
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Cádmio 
Acumula-se nos rins, fígado, pulmões, pâncreas, testículos e coração; causa intoxicação 
crônica; provoca descalcificação óssea, lesões nos rins e afeta os pulmões; tem efeitos 
teratogênicos e cancerígenos. 

Bário 
Tem efeito vasoconstritor, eleva a pressão arterial e age no sistema nervoso central; causa 
problemas cardíacos. 

Alumínio Favorece a ocorrência do mal de Alzheimer e tem efeito tóxico sobre as plantas. 

Arsênio 
Acumula-se nos rins, fígado, sistema gastrointestinal, baço, pulmões, ossos e unhas; pode 
provocar câncer da pele e dos pulmões, anormalidades cromossômicas; tem efeito teratogênico. 

Cromo 
Acumula-se nos pulmões, pele, músculo e tecido adiposo; pode causar anemia, afeta o fígado e 
os rins; favorece a ocorrência de câncer pulmonar. 

Níquel 

Em casos de elevada exposição, pode causar dermatite e má formação de fetos, 
como anencefalia. É designado no Grupo 1 de agentes carcinogênicos nas pesquisas da 
Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), podendo causar câncer nos pulmões, 
na cavidade nasal e nos seios paranasais 

Zinco Entra na cadeira alimentar afetando principalmente os peixes e as algas. 

Prata Tem efeito cumulativo; 10 g de nitrato de prata são letais ao homem. 

 

Existem inúmeras formas que os EEE podem prejudicar o meio ambiente 

e consequentemente a saúde, não apenas no despejo, mas também na fabricação e 

no reprocessamento. Seja pela emissão de gases poluentes, descarga de dejetos 

líquidos em águas públicas e sistemas de drenagem, e liberação de resíduos 

perigosos. (GILL, 2016, livre tradução). 

A queima de cabos e fios com intuito de recuperar metais como cobre, 

pode ocasionar na liberação de furanos e determinadas dioxinas como as cloradas e 

bromadas, que são gases tóxicos capazes de causar câncer mesmo em pequenas 

quantidades. A poluição do ar também pode ocorrer da liberação de poeiras 

carregadas com partículas de metais pesados e retardantes de chama, através das 

atividades de desmonte dos componentes. Essa poeira pode acumular-se na área 

próxima a emissão, contaminando o solo ou até ser carregada a longas distâncias 

pelo vento (GILL, 2016, livre tradução). 

Metais pesados que não possuem importância para reciclagem, muitas 

vezes são aterrados podendo também contaminar o solo e lençóis freáticos, 

prejudicando a qualidade de mananciais, o que interfere direto nas atividades que 

fazem uso dessa água, como agricultura, pecuária e até no consumo pelo 

abastecimento público. A intoxicação do solo, pode ser causada pelo depósito de 

substâncias como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio e bifenilos policlorados 

http://www.fmcsv.org.br/Pt-br/noticias/destaquesimprensa/Paginas/Anencefalia-causas,-sinais-e-sintomas,-diagn%C3%B3stico,-evolu%C3%A7%C3%A3o-.aspx
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-10.pdf
http://www.iarc.fr/
http://www.oncoguia.org.br/cancer-home/cancer-home/cancer-de-pulmao-%20de-nao-pequenas-celulas/34/150/
http://www.oncoguia.org.br/cancer-home/cancer-de-cavidade-nasal-e-%20seios-paranasais/66/501
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(resultado da incineração de capacitores elétricos) (BALDÉ; FORTI; GRAY; KUEHR; 

STEGMANN, 2017, p. 14, livre tradução). 
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4 POTENCIAL FINANCEIRO NO DESPERDÍCIO 

Os equipamentos eletroeletrônicos, possuem uma enorme variedade de 

compostos. Dentro da complexidade desses eletrônicos, é possível encontrar até 60 

elementos da tabela periódica e muitos deles podem ser recuperados através de 

processos específicos. Além de metais com alto valor de mercado como platina, 

cobre, prata, ouro e paládio, materiais como plástico e metais maciços como ferro, 

alumínio, podem ser encontrados nos resíduos dos equipamentos e, por ventura 

reciclados. Em geral, é estimado um valor 55 bilhões de euros (238 bilhões de reais 

em conversão atual, abril de 2019) para essas matérias-primas. (BALDÉ; FORTI; 

GRAY; KUEHR; STEGMANN, 2017, p. 54, livre tradução) 

Tabela 3: Potencial valor de compostos presentes no lixo eletrônico em 2016 (tradução livre). Fonte: 

Global E-waste Monitor 2017. 

Materiais kilotoneladas (kt) Milhões de euros 

Ferro 16,283 3,582 

Cobre 2,164 9,524 

Alumínio 2,472 3,585 

Prata 1.6 884 

Ouro 0.5 18,840 

Paládio 0.2 3,369 

Plásticos 12,230 15,043 

 O ouro e a prata presentes em smartphones equivalem a cerca de R$ 

4,20 (quatro reais e vinte centavos) e R$ 0,63 centavos (sessenta e três centavos), 

respectivamente.(CORDEIRO; GARATTONI, 2018) Considerando que o Brasil 

possui em torno de 230 milhões de smartphones ativos, só desse tipo de produto 

pode-se estimar uma fortuna de 1,1 bilhão de reais em ouro e prata.(O Estado de S. 

Paulo, 2019) E o brasileiro trocando de dispositivo a cada dois anos, eventualmente 

esses preciosos materiais serão desperdiçados. (MEIRELLES, 2018) 



 30 

Guiar esses materiais de volta ao mercado através de novos 

equipamentos, parte de um conjunto de tarefas e possui muitos lados positivos. 

Levar esses resíduos para centrais de tratamento e reciclagem, pode ajudar a 

previnir que suas substâncias nocivas contaminem e prejudiquem o meio ambiente, 

além de recuperar o valioso montante de materiais possíveis, gerar empregos na 

área de reciclagem e diminuir a retirada de recursos da natureza. No entanto, é 

preciso que haja políticas que enxerguem as possibilidades de mercado, os 

benefícios em recuperar esses materiais e implementem infraestruturas para realizar 

as atividades necessárias e as promova. 

Cálculos do governo estimam que a reciclagem do lixo eletrônico tem 

potencial para gerar dez mil empregos e injetar R$ 700 milhões na 

economia brasileira. “O nosso maior problema é que não conhecemos com 

profundidade esse mercado”, diz Beatriz Martins Carvalho, coordenadora de 

desenvolvimento sustentável do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e 

Comércio Exterior. “Não temos dados suficientes sobre a indústria de 

reciclagem, a quantidade de resíduos produzidos e como resolver os 

problemas de coleta e reciclagem em um País de tamanho continental como 

o Brasil. [O negócio bilionário do lixo eletrônico] 
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5 PROBLEMA MUNDIAL E RESPONSABILIDADE 

NACIONAL 

De acordo com a Global E-waste Monitor 2017, relatório desenvolvido 

pela Universidade das Naçoes Unidas (UNU) em parceria com a União Internacional 

de Telecomunicações (ITU) e a Associação Internacional de Resíduos Sólidos 

(ISWA), com intuito de alertar sobre o crescimento de problemas decorrentes do lixo 

eletrônico, em 2016, o mundo produziu 44,7 milhões de toneladas (Mt) e somente 

20% foi encaminhado para reciclagem apropriada. 

Foi estimado pelo relatório que até 2021, a produção de lixo eletrônico 

aumentaria em 17%, ultrapassando 50Mt, porém de acordo com o WEEE Forum 

(European Association of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems) é 

possível que o mundo tenha atingido essa marca ainda em 2018 (BALDÉ; FORTI; 

GRAY; KUEHR; STEGMANN, 2017, p. 38, tradução nossa). 

 

Gráfico 3: Resíduos eletroeletrônicos gerados globalmente. Nota: De 2017 a 2021, valores 

estimados. Fonte: Global E-waste Monitor 2017. 



 32 

O relatório da Global E-waste Monitor 2017 também aponta o continente 

Americano como responsável por 11,3Mt e o Brasil com uma produção estimada de 

1,5Mt, ocupa a segunda posição do rank americano, ficando atrás somente dos 

Estados Unidos (6,3Mt) e sétima posição no rank global, atrás da China. EUA, 

Japão, Índia, Alemanha e Reino Unido. Do total do lixo gerado no continente 

Americano, os estudos da UNU mostram que somente 1,9Mt foi coletado e reciclado 

apropriadamente e 1,4Mt sendo somente dos EUA. Dados sobre a América do Sul, 

colocam o Brasil dentro do conjunto de países que reciclam em torno de 3% do seu 

lixo eletrônico (BALDÉ; FORTI; GRAY; KUEHR; STEGMANN, 2017, p. 64, livre 

tradução). 

 

5.1 O CUSTO DA POLÍTICA NÃO ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO DO PAÍS 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), tramitada por quase 20 

anos no Congresso e sancionada em agosto de 2010, põe o Brasil na busca pela 

solução dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Entre os princípios e instrumentos, a lei cria metas 

para redução de impacto ambiental e visa dividir a responsabilidade entre todas as 

partes envolvidas no ciclo de vida do produto, dentre elas, fabricantes, importadoras, 

comerciantes, consumidores, estado e recicladoras (MMA, 2010). 

Por exemplo, empresas que produzem e descartam materiais prejudiciais 

ao ambiente, podem ser penalizadas com multas e punições, podendo variar de 5 

mil a 50 milhões de reais dependendo do dano causado. E nesse caso é essencial a 

aplicação da logística reversa, instrumento da lei que obriga a instituição privada a 

coletar seu produto após o descarte e instruir o consumidor, que também possui 

responsabilidade, a descartar corretamente o produto (BRASIL, 2010). 

Na Figura 1, são ilustrados os passos que compõem a logística reversa, 

desde da manufatura do produto até os possíveis destinos, passando pelo 

consumidor e por fim, sendo descartado apropriadamente, reutilizado ou reciclado. 
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Figura 7: Esquema da logística reversa. Fonte: Mueller (2012, apud DEMAJOROVIC, 2012). 

 Apesar da Lei ter âmbito nacional e se equivaler as medidas adotadas em 

países desenvolvidos, após 6 anos em regime, não foram cumpridas metas que 

tinham obrigação de serem cumpridas em 4 anos, como erradicação dos lixões a 

céu aberto, afirma a avaliação da execução da lei, feita pela a Controladoria-Geral 

da União (CGU) junto ao Ministério da Transparência, publicada em 2018 (CGU, 

2018). 

5.1.1 REALIDADE DOS LIXÕES E ATERROS 

O Brasil possui diversos fatores que contribuíram para o cenário que se 

encontra em 2019. Industrialmente em desenvolvimento e economicamente 

emergente, uma característica que se destaca dentro desses fatores é o aumento do 

poder de consumo da população e isso somado a constante inserção de novas 

tecnologias no mercado, junto ao baixo custo, resulta num crescente aumento da 

produção de resíduos eletrônicos (TRF, 2016). 

E esse aumento, combinado a gestão imprória e falta de infraestrutura, 

levou o país a realidade presente. A prova disso, são cerca de 3 mil lixões a céu 



 34 

aberto espalhados pelo território nacional, ainda em 2017, três anos após o fim do 

prazo para erradicação dos mesmos (ABRELPE, 2017). 

A ABRELPE aponta uma geração de 78,4 Mt e coleta de 71,6 Mt de 

resíduos sólidos urbanos, sendo 29 Mt depositados em locais inadequados (40,9%). 

O relatório da Global E-waste Monitor 2017, aponta uma geração 1,5 Mt de resíduos 

eletroeletrônicos e reciclagem de entorno de 3%. Correlacionando os dados, é 

possível deduzir que além de prejudicar o meio ambiente com colossais quantidades 

de rejeitos perigosos (possíveis 0,61 Mt), o Brasil perde praticamente todo o recurso 

desse lixo, uma vez que ínfimos 3% tem chance de circular de volta ao mercado.  

 

5.1.2 IMPORTÂNCIA DO LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS 

RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

 Informações estatísticas em relação ao lixo eletrônico, são de extrema 

importância para ajudar a avaliar o desenvolvimento de soluções em função do 

tempo, definir metas e identificar melhores práticas. Quão melhor forem os dados 

coletados, maior a ajuda na minimalização da produção do lixo, na prevenção de 

práticas ilegais, como despejo e emissão de tóxicos, e o aperfeiçoamento dos 

setores de reciclagem, reutilização e remodelação. 

 A PNRS, em dezembro de 2012, concluiu a primeira versão do Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir). Instrumento 

da lei com finalidade de monitorar, fiscalizar, avaliar, tanto a eficiência da gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, quanto os resultados, impactos e 

acompanhamento das metas definidas nos planos (MMA, 2018). Além disso, o Sinir, 

visa essencialmente prover a sociedade de dados e informações confiáveis que 

proporcionem transparência e possibilitem a efetivação do controle social em relação 

à gestão de resíduos sólidos. Portanto, o Sinir não deve se converter apenas em um 

repositório de dados, mas tornar-se um sistema dinâmico de forma a interagir com a 

sociedade e guiar a implementação da PNRS (CGU, 2018). 
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 Ainda de acordo com a avaliação da CGU sobre a PNRS, apesar de 

concluído, o Sinir não foi publicado e esta em processo de revisão, tendo somente 

previsão de conclusão em meados de 2019. Somente após nove anos da 

instauração da Lei, caso realmente ocorra, haverá um plano nacional válido e 

aprovado para ser implementado. A avaliação verifica que a versão do sistema não 

atende as exigências propostas no decreto e tampouco cumpre suas finalidades, 

reiterando o que foi apresentado pela Confederação Nacional de Municípios. 

Atualmente o Sinir funciona apenas como um repositório de informações e 
documentos no âmbito da União. Não coleta nem sistematiza dados sobre 
gestão de resíduos sólidos no País, tampouco disponibiliza estatísticas e 
indicadores que poderiam permitir à sociedade avaliar resultados e impactos 
do processo de implementação da PNRS. [POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS - Obrigações dos Entes federados, setor empresarial 
e sociedade, p. 23] 
 

A avaliação prossegue destacando outras evidências da ineficiência da PNRS como 

(CGU, 2018):   

 A versão do Sinir disponibilizada em 2012 não apresenta dados estatísticos e 

indicadores suficientes, a fim de guiar a implementação da PNRS. 

 Onde seria necessário, fundamentação de consórcios regionais, com 

finalidade de apaziguar custos de implementação de aterros sanitários 

compartilhados, observa-se exiguidade comunicativa entre os agentes 

políticos representantes dos municípios, discordância sobre 

responsabilidades econômicas entre os municípios e dificuldade na obtenção 

de recursos para infraestrutura de arranjos regionais. 

 Ausência de normas específicas, com finalidade de erradicação de lixões e 

aterros controlados; e manuais para tal, desatualizados e não revisionados, 

impedindo compartilhamento desse conhecimento aos municípios e 

consequentemente o impedimento para o efetivo. 

 Descumprimento do orçamento previsto às medidas estruturais e 

estruturantes necessárias para erradicação dos lixões e aterros controlados. 

O Brasil, em vigência de conflitos, incapacidades e desorganizações, 

claramente se encontra inapto a efetivar a implementação da Política e corridos 9 

anos, não apresentar ações relevantes, que mostrem o traço de um caminho a 

resolução dos inúmeros problemas, põe a luta contra as adversidades do lixo 

eletrônico em falsa esperança. 
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Ole Thomas Thommesen, conselheiro sênior para Resíduos e Reciclagem 
na Agência Norueguesa para o Meio Ambiente, reconhece que em seu país 
é bem mais fácil aplicar tal política pois, segundo ele, a corrupção é baixa e 
é fácil para o governo impor regulamentações. “Mas não é impossível fazer 
nos outros países, só precisa conseguir forçar as companhias a fazerem o 
que devem fazer”, diz. “As empresas não querem fazer, por que isso custa 
dinheiro, então você tem que encontrar meios para isso. Essa é a parte 
mais difícil. [GALILEU - Quase todo lixo eletrônico do Brasil é descartado de 
maneira errada. ] 
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6 BOAS PRÁTICAS AO REDOR DO MUNDO E INICIATIVA 

BRASILEIRA 

Movimentos ao redor do mundo, com intuito de apaziguar, solucionar, 

transformar e reverter os problemas decorrentes das impensadas ou negligênciadas 

ações humanas, foram surgindo ao longo do tempo e de necessidades.  

Um deles foi, em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

(Brundtland Commission), quase uma década após a explosão de vendas do Apple 

II, fora definido o conceito de sustentabilidade, “[...]O desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades”. O relatório da comissão, critica o modelo de 

desenvolvimento adotado por países industrializados e reproduzido por nações em 

desenvolvimento, e ressalta os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem 

considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas (BRUNDTLAND, 1987). 

É possível observar três décadas a frente, que problemas em relação ao 

meio ambiente, em escala global, se agravaram e surgiram, sob necessidade, novos 

movimentos com intuito de fragmentar o problema e endereçar soluções a tópicos 

mais específicos. 

Por exemplo, o WEEE Forum, uma assossiação sem fins lucrativos provê 

uma plataforma para discutir, promover e compartilhar melhores ideias, 

conhecimentos e práticas ao enfrentamento dos desafios a respeito dos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos. A associação, sediada em Bruxelas, conta com a 

participação de trinta e seis organizações espalhadas pela Europa (WEEE Forum, 

2018).  

Desde 2002, ano de sua fundação, a WEEE Forum agrega informações 

substanciais em aspectos técnicos de recolhimento, logística e processamento do 

lixo eletrônico. E em 15 anos atividades e pesquisas, através do Dia Internacional do 

Resíduo de Equipamento Eletroeletrônico (International E-waste Day), o fórum busca 

com o apoio de 27 empresas em 21 diferentes países ao redor do mundo, mostrar o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
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que tem se provado crucial no que diz respeito ao mercado dos resíduos 

eletroeletrônicos (WEEE Forum, 2017): 

 Levantar um perfil internacional de reciclagem. 

 Definir padrões de saúde, segurança e meio ambiente para recolhimento e 

tratamento do lixo, fruto de anos de pesquisa. 

 Assegurar a coleta de matérias-prima, independente da volatilidade do 

mercado. 

 Construir pontes de comunicação entre produtores, autoridades, cidadãos e 

recicladoras. 

 Em parcerias com autoridades, ajudar a combater práticas ilegais. 

O Brasil, possui um membro do WEEE Forum. A Green Eletron, gestora 

para logística reversa, fundada, em 2016, pela Abinee (Associação Brasileira da 

Indústria de Elétrica e Eletrônica). A Gestora tem como objetivo principal, auxiliar as 

empresas no cumprimento da PNRS, implementando o sistema de logística reversa, 

promovendo a economia circular, visando a geração de valor e a redução de custos. 

E também conta com diversos postos de recolhimento de lixo espalhados pelo 

estado de São Paulo (GREEN ELETRON, 2016). 

Apesar de recente, e atuar com maior relevância no estado de São Paulo, 

a Green Eletron já conta com associadas gigantes do mercado de eletroeletrônicos 

como: Apple, Hewlett Packard (HP), Lenovo, Epson, Samsung, Foxconn, Asus, 

Microsoft, Acer, Positivo. E do mercado de pilhas e baterias como: Alfacell, Duracell, 

Kodak, Panasonic, Energizer, Sony, Cyber Energy, Multilaser, Elsys, Elgin (GREEN 

ELETRON, 2016).  

Não só empenhada em atuar em conjunto com grandes empresas, a 

Gestora, em abril de 2019, participou do evento Programa Nacional Lixão Zero, com 

missão de divulgar como produtos eletroeletrônicos devem ser descartados e a 

destinação apropriada para reaproveitamento na insústria. Criado pelo MMA em 

conjunto com a Prefeitura de Curitiba, o evento dá início ao programa nacional 

contra Lixões e utiliza Curitiba como ponto de partida (MMA, 2019). 

Dividido em cinco partes, o programa busca (MMA, 2019): 

1. Traçar um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no Brasil. 

2. Definir o cenário almejado em relação a gestão. 

3. Com indicadores, monitorar os avanços da implementação da PNRS. 



 39 

4. Destacar os eixos de implementação para concretização do cenário almejado. 

5. Apresentar o plano detalhado, afim de combater a realidade corrente. 

6.1 ALÉM DO LIXO 

O movimento Green IT não se limita apenas a gestão do despejo de 

eletroeletrônicos. Por exemplo, consumo de energia e consequentemente a emissão 

de gás carbônico relacionado a tecnologia cresceu junto a sua difusão. De acordo 

com a Previsão do Consumo Total de Energia do Consumidor (Total Consumer 

Power Consumption Forecast, 2017), foi estimado que até 2025, o setor de TI 

poderia ser responsável por 20% do consumo de energia e 5,5% da emissão de gás 

carbônico global. 

Existem diversas maneiras que uma empresa pode reduzir seu consumo 

de energia. Dentre elas, segundo James Robey, diretor global de sustentabilidade 

da consultora Capgemini, citado por Vella (2018), substituir plataformas de softwares 

ineficientes que exigem computadores potentes, migrar servidores dedicados à 

nuvem e compartilhar recursos da própria infraestrutura da empresa pode reduzir a 

emissão de gás carbônico de 50 a 70 por cento. No entanto, cada empresa conta 

com um perfil organizacional e entender, e analisar sua estrutura, se torna crucial 

para identificar aonde pode ser mais efetivo o investimento nas práticas de TI verde. 

Empresas que buscam implementar práticas de sustentabilidade, além de 

contribuir socialmente, podem receber certificados de responsabilidade e bom 

desempenho a respeito do meio ambiente. Entre os certificados, os de ampla 

relevância são: 

 ISO 14000: especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental, afim 

de auxiliar uma organização a planejar, desenvolver e executar atividades que 

visam a proteção do meio ambiente; (MATTOS, 2015)  

 RoHS: Diretriz que limita o uso de determinadas substâncias, consideradas 

perigosas, na produção de eletroeletrônicos; (MMA, 2019) 

 PROCEL: é o Selo de Economia de Energia, que visa de forma simples, 

mostrar produtos mais eficientes e que consomem menos energia, combatem 
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os desperdícios e reduzem os custos e os investimentos setoriais; 

(PROCELINFO, 2016) 

Visto que é possível contribuir de diversas formas para um menor impacto 

ao meio ambiente, iniciativas e movimentos como esses possuem suma importância 

para, ao menos, iniciar o processo de mudanças em algumas frentes a curto, médio 

e longo prazo. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

É importante ressaltar que por mais relevante e benéfico que tenha sido à 

humanidade, todas as ferramentas eletroeletrônicas que foram desenvolvidas graças 

ao acúmulo de conhecimento e ímpeto invencionista de muitos cientistas, o perigo 

que seu descarte como um bem comum poderia causar, foi ignorado por décadas. 

Dentro da complexidade da composição de muitos produtos, a presença 

de determinados compostos essenciais a sua funcionalidade, quando expostos, 

provou-se nociva tanto ao meio ambiente quanto ao ser humano.  

Fatores como processo de industrialização e constante inovação, foram 

decisivos para disseminação de produtos tecnológicos na sociedade e decorrente da 

grande circulação de produtos no mercado, a escalar produção de lixo, soma-se ao 

potencial perigo dos resíduos eletroeletrônicos. 

Estudos recentes apontam o Brasil como sétimo maior produtor de lixo 

eletroeletrônico do mundo em 2017. Apesar de contar, desde 2010, com a lei da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que aspira grandes mudanças para o 

cenário que se encontra o país, relatórios fiscais da lei, apontam falta de êxito nos 

planejamentos e metas definidas para seu o cumprimento. 

Visto que instituições de pesquisas e organizações voltadas para a 

resolução do problema já agregam diversos países com diversos modelos e práticas 

com bons resultados em reciclagem e despoluição, cabe ao Brasil refletir sua gestão 

à experiência internacional. Além disso, se organizar politicamente, traçar um 

planejamento nacional e dividir corretamente as tarefas entre partes responsáveis e 

exigir o cumprimento da lei, é um dever das autoridades e um direito de todo 

cidadão. 

Iniciativas visando respeito ao meio ambiente, já podem ser observadas 

dentro de diversos setores na área de tecnologia e a constante busca pela 

realização de processos mitigando impacto ambiental, com tempo pode se tornar 

algo mandátório e até cultural. 

A tendência Green IT, possui um escopo de atividades muito extenso e 

não só diz respeito a gestão dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, mas 

também de redução de custo de produção, racionalização de energia e diminuição 
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de emissão de gás carbônico, otimização de processos, substituição de redes de 

servidores antigas, que consomem muita energia, design de produtos duráveis e 

outras maneiras de agir socioambientalmente responsável. 



 43 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. FONSECA FILHO, Cléuzio. História da Computação – O caminho do 

pensamento e da tecnologia, 2007 

<http://www.pucrs.br/edipucrs/online/historiadacomputacao.pdf> 

2. The Nobel Prize in Physics 1956. 

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1956/summary/> Acesso em 7 de 

maio de 2019. 

3. MORIMOTO, Carlos E.. Transístor. Guia do Hardware. 

<https://www.hardware.com.br/termos/transistor> Acesso em 4 de maio de 

2019.  

4. MOREIRA, Daniela. Circuito Integrado completa 50 anos, 2008 

<https://itmidia.com/circuito-integrado-completa-50-anos/> Acesso em 5 de 

maio de 2019. 

5. ANTHONY, Sebastian. Intel 4004, the first CPU, is 40 years old today, 

2011. <https://www.extremetech.com/computing/105029-intel-4004-the-first-

cpu-is-40-years-old-today> Acesso em 5 de maio de 2019. 

6. MOREIRA, Eduardo. 44 anos do Intel 4004, o primeiro microprocessador 

da história, 2015. <https://www.oeduardomoreira.com.br/44-anos-do-intel-

4004-o-primeiro-microprocessador-da-historia/> Acesso em 6 de maio de 

2019. 

7. NÓBREGA FILHO, Raimundo G.. Evolução do Microcomputador – 

Introdução ao PC 

<http://www.di.ufpb.br/raimundo/HistoriaDoPC/PChist1.htm> Acesso em 6 de 

maio de 2019. 

8. Apple II, 2002 <http://oldcomputers.net/appleii.html> Acesso em 6 de maio de 

2019. 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1956/summary/
http://www.hardware.com.br/termos/transistor


 44 

9. TARDI, Carla. Moore's Law, 2019. 

<https://www.investopedia.com/terms/m/mooreslaw.asp> Acesso em em 6 de 

maio de 2019. 

10. FOZ, Herculano. A cultura do consumo e o lixo eletrônico, 2016. 

<http://reporterunesp.jor.br/2016/05/03/opiniaoa-cultura-do-consumo/> Acesso 

em 10 de maio de 2019. 

11. ABDI. Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos - Análise de 

Viabilidade Técnica e Econômica, 2013. 

<http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1416934886.pdf> 

12. RESK, Sucena Shkrada. 2018: Lixões e aterros controlados, uma 

realidade ainda gritante no Brasil, 2018 <http://www.ihu.unisinos.br/78-

noticias/575765-2018-lixoes-e-aterros-controlados-uma-realidade-ainda-

gritante-no-brasil> Acesso em 10 de maio de 2019. 

13. Baldé, C. P.; Forti, V.; Gray, V.; Kuehr, R.; Stegmann, P.. The Global E-waste 

Monitor – 2017, United Nations University (UNU), International Telecommuni-

cation Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), 

Bonn/Geneva/Vienna. <http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-

waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf> 

14. Ministério do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos 2010 

<http://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-sólidos> Acesso em 11 de maio 

de 2019. 

15. Política Nacional de Resíduos Sólidos: dificuldades para implantação – 

Bloco, 2017 1. 

<https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-

ESPECIAL/523012-POLITICA-NACIONAL-DE-RESIDUOS-SOLIDOS-

DIFICULDADES-PARA-IMPLANTACAO-BLOCO-1.html> Acesso em 11 de 

maio de 2019 

16. BRASIL. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010., Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 189o da Independência e 122o da República. Disponível 

em: http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636 

17. CGU. CGU avalia execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

2018. <https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/cgu-avalia-execucao-da-

politica-nacional-de-residuos-solidos> Acesso em 12 de maio de 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument


 45 

18. Ministrério da Transparência e Controladoria-Geral da União. RELATÓRIO 

DE AVALIAÇÃO POR ÁREA DE GESTÃO Nº 9 RESÍDUOS SÓLIDOS, 

2017. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/9805.pdf 

19. MMA - Ministério do Meio Ambiente, Sistema Nacional de Informações 

sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR, 2018. 

<http://sinir.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/117-

sistema-nacional-de-informacoes-sobre-a-gestao-dos-residuos-solidos-sinir> 

Acesso em 12 de maio de 2019. 

20. BRUNDTLAND, Gro Harlem. Development and International Economic Co-

Operation: Environment – Report of the World Commission on Environ-

ment and Development, 1987. Disponível em: 

https://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-

future.pdf 

21. WEEE Forum. EUROPEAN ASSOCIATION OF ELECTRICAL AND ELEC-

TRONIC WASTE TAKE BACK SYSTEMS. Taking on the electronic waste 

challenge, 2019 <http://www.weee-forum.org/> Acesso em 15 de maio de 

2019. 

22. SANTANA, Eduardo. Introdução a Arquitetura de Computadores, 2014. 

Disponível em: http://producao.virtual.ufpb.br/books/edusantana/introducao-a-

arquitetura-de-computadores-livro/livro/livro.pdf 

23. WEEE Forum, 2017. <http://www.weee-forum.org/> Acessado em 16 de maio 

de 2019. 

24. WEEE Forum, THE WEEE FORUM – 15 YEARS ON!, 2017. Disponível em: 

http://www.weee-forum.org/system/files/various/a15_years_on_brochure_16-

pager_final.pdf 

25. GREEN ELETRON – Gestora de Logística Reversa de Eletrônicos, 2016. 

<https://www.greeneletron.org.br/> Acesso em 16 de maio de 2019. 

26. MMA, MMA lança Programa Nacional Lixão Zero, 2019. 

<http://www.mma.gov.br/informma/item/15466-mma-lan%C3%A7a-programa-

nacional-lix%C3%A3o-zero.html> Acessado em 20 de maio de 2019. 

27. ABRELPE, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2017. 



 46 

28. TRF, Tribunal Regional Federal, ESPECIAL: Lixo eletrônico, 2016 

<https://trf-1.jusbrasil.com.br/noticias/267381925/especial-lixo-eletronico> 

Acessado em 21 de maio de 2019. 

29. RODRIGUES, Alan. ISTOÉ - O negócio bilionário do lixo eletrônico, 

2015.<https://istoe.com.br/422443_O+NEGOCIO+BILIONARIO+DO+LIXO+E

LETRONICO/> Acessado em 29 de maio de 2019. 

30. Nações Unidas Brasil, Mundo produzirá 120 milhões de toneladas de lixo 

eletrônico por ano até 2050, diz relatório. 2019 

<https://nacoesunidas.org/mundo-produzira-120-milhoes-de-toneladas-de-

lixo-eletronico-por-ano-ate-2050-diz-relatorio/> Acessado em 29 de maio de 

2019. 

31. CORDEIRO, Tiago; GARATTONI, Bruno. Celulares velhos deixam R$ 300 

milhões em ouro no lixo. 2018 

<https://super.abril.com.br/tecnologia/celulares-velhos-deixam-r-300-milhoes-

em-ouro-no-lixo/> Acessado em 29 de maio de 2019. 

32.  FLOREST, Felipe. GALILEU - Quase todo lixo eletrônico do Brasil é 

descartado de maneira errada. 2018 

<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-

Ambiente/noticia/2018/05/quase-todo-lixo-eletronico-do-brasil-e-descartado-

de-maneira-errada.html> Acessado em 29 de maio de 2019. 

33. O Estado de S. Paulo. Brasil tem 230 mi de smartphones em uso. 2019 

<https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/04/26/internas_economia,

1049125/brasil-tem-230-mi-de-smartphones-em-uso.shtml> Acessado em 30 

de maio. 

34. MEIRELLES, Fernando. 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de 

Tecnologia da Informação nas Empresas - Fundação Getúlio Vargas de 

São Paulo (FGV-SP), 2018. Disponível em: 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2018gvciappt.pdf 

35. MEIRELLES, Fernando. 30ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas - 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), 2019. Disponível em: 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2019fgvciappt_2019.pdf 

36. WU, Jinsong; RANGAN, Sundeep; HONGGANG, Zhang, Green Communica-

tions: Theoretical Fundamentas, Algorithms and Applications, 2013. 



 47 

37. VELLA, Heidi. Green IT can champion cuts in carbon emissions, 2018. 

<https://www.raconteur.net/hr/green-tech-carbon-emissions> Acessado em 4 

de junho. 

38. MATTOS, Haroldo. Normas ISO 14000 - Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – FIESP, 2015. Disponível em: 

http://www.abnt.org.br/eventos/apresentacoes/category/148-lancamento-da-

norma-abnt-nbr-iso-14001-2015?download=416:lancamento-da-norma-abnt-

nbr-iso-14001-2015 

39. MMA. RoHS Brasileira, 2019. <http://www.mma.gov.br/seguranca-

quimica/gestao-das-substancias-quimicas/rohs-brasileira> Acessado em 4 de 

junho. 

40. PROCELINFO. Selo Procel, 2016 

<http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD9-04C6-

43FC-BA2E-99B27EF54632%7D> Acessado em 4 de junho. 

 


	43be2111ebd2860c5c955719604dd44f1a4d70c46e3aa6cfcf000c16330fa1df.pdf
	43be2111ebd2860c5c955719604dd44f1a4d70c46e3aa6cfcf000c16330fa1df.pdf
	43be2111ebd2860c5c955719604dd44f1a4d70c46e3aa6cfcf000c16330fa1df.pdf



