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RESUMO 

 

Notadamente, as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) encontram grande 

dificuldade na gestão e, especialmente, no descarte de resíduos eletroeletrônicos de suas 

instalações. O presente estudo propõe uma análise qualitativa sobre o atual modelo de gestão 

de resíduos eletroeletrônicos em uma Instituição Federal de Ensino Superior, com o objetivo 

de oferecer um diagnóstico acurado desta problemática na instituição referida. Em termos 

metodológicos, o estudo fundamenta-se na literatura técnico-científica relacionada à gestão de 

resíduos sólidos, além dos dispositivos normativos e legais aplicáveis às IFES, notadamente, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS Lei 12.305/2010) e o Decreto nº. 5.940/2006. 

Como resultados, o estudo oferece um diagnóstico sobre o acúmulo dos resíduos 

eletroeletrônicos em uma IFES, além de suas causas estruturais, normativas e históricas, 

destacando a relevância da pluralização da discussão sobre a Lei 12.305/2010, além da 

necessidade de empoderamento de comissões para o tratamento e a gestão da situação 

deflagrada. 

 

Palavras-Chave: Resíduos Eletroeletrônicos; Instituições de ensino superior; Gestão de 

Resíduos Tecnológicos; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Decreto nº. 5.940/2006. 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Notably, the Federal Institutions of Superior Education (IFES) found encounter great 

difficulty in the management and especially in the disposal of electronic waste in their 

installations. This study proposes a qualitative analysis of the current model of electronic 

waste management in the Federal Instituicion of Higther Education with the objective of 

provide an accurate diagnosis of situation. Methodologically, the study is based on technical 

and scientific literature related to solid waste management, in addition to legal and regulatory 

provisions applicable to IFES, notedly, the National Policy on Solid Waste (PNRS 12.305 / 

2010) and Decree No. 5.940/2006. As a result, the study offers a diagnosis on the 

accumulation of electronic waste in a IFES, and its structural, normative and historical causes, 

highlighting the relevance of pluralization of the discussion on the Law 12.305 / 2010, and the 

need to commission empowerment for treatment and management of the triggered status. 

 

Keywords: Electronics waste; Superior Education Institutions; Technological Waste 

Management; National Policy on Solid Waste; Decree nº. 5.940 / 2006. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

De acordo com Cardoso et al. (2007), o aprimoramento das tecnologias de manufatura 

e a diversificação das demandas provenientes de um rol de clientes, em certa medida, 

heterogêneos têm tensionado as organizações ao incremento da produção de bens e, de modo 

a estimular o consumo, abreviando o ciclo de vida dos produtos.  

Dilatando a cadeia de entrega de valor, observa-se que a conjugação dos fatores 

aumento da produção com o encurtamento de ciclos de vida de produtos faz com que, 

notadamente, os Governos tenham que incorporar em suas agendas boas práticas de gestão 

desses resíduos sólidos descartados pelas distintas manifestações da sociedade (NUNES et al., 

2006). 

Em particular, o descarte de resíduos eletroeletrônicos tem sido percebido como 

especialmente problemático por estudiosos que sinalizam riscos ambientais severos a esse tipo 

de resíduos, uma vez que recebem em sua fabricação elevado teor de metais pesados e outras 

substâncias deletérias ao meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2010). 

No sentido de equacionar os problemas causados pelos resíduos descartados pela 

atividade produtiva que compromete o meio ambiente e a qualidade de vida humana, o 

Governo Federal promulgou e sancionou a Lei nº 12.305/10, denominada Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS).  

Segundo Oliveira (2014: pág. 13), “a compreensão da problemática dos resíduos 

sólidos eletroeletrônicos passou a ter mais atenção com o advento da Lei nº.12.305/2010, 

porém, existem poucas informações legais de substancial importância que respaldem os 

estudos aplicados no Brasil”. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) define resíduos sólidos 

como: 

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível” (BRASIL, 

2010: 1).      

O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei 12.305, atribuindo 

ao gerador a responsabilidade pela gestão dos resíduos. O Art. 7o estabelece ainda que o Poder 
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Público, o setor empresarial e a coletividade são corresponsáveis pela efetividade das ações 

voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Nesse ínterim, um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 12.305 é a ordem 

de prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos (MMA, 2012). 

Cumpre destacar ainda, que a referida Lei estabelece a diferença entre resíduo e 

rejeito: resíduos devem ser reaproveitados e reciclados e apenas os rejeitos devem ter 

disposição final. 

A coleta seletiva, sendo um dos instrumentos da lei, deve ser implementada mediante 

a separação prévia dos resíduos sólidos (nos locais onde são gerados), conforme sua 

constituição ou composição (úmidos, secos, industriais, da saúde e da construção civil, entre 

outros). A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a 

meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos (MMA, 

2012). 

Especificamente no âmbito do Serviço Público Federal, com a necessidade de se 

atentar para problemática que os resíduos decorrentes das atividades das autarquias e demais 

órgãos públicos vinham gerando no acúmulo, sem destinação apropriada, de modo a 

minimizar os impactos ao meio ambiente, foi sancionado o Decreto nº. 5940/06 em cujo 

objeto tergiversa sobre a coleta seletiva solidária, instituindo “a separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências”. 

O referido Decreto, em seu artigo1º, define que “a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis são reguladas pelas disposições deste Decreto”. 

Tanto no Decreto nº 5940/ 2006, quanto na PNRS, observam-se deveres associados ao 

cumprimento de ações pertinentes à gestão pública no tocante ao manejo ambientalmente 

apropriado de seus bens inservíveis. O artigo nº 36 da PNRS, prevê que “no âmbito da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços 

públicos e de manejo dos resíduos sólidos [...] dar disposição final ambientalmente adequada 

aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos”. 



17 
 

 

O conceito de compartilhamento pelo ciclo de vida dos produtos pode dirigir para os 

consumidores a responsabilidade de retornar resíduos e produtos usados diretamente aos 

fabricantes ou comerciantes. Desta forma, toda a sociedade, incluindo o Poder Público, passa 

a ser responsável pelo descarte adequado dos resíduos. 

Segundo Araújo (2005): 

“O surgimento de tais políticas, como o Decreto Federal 5.940/2006, que institui a 

“coleta seletiva solidária” e a Lei 12.305/2010, que trata do “Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos”, por sua vez, tencionam os entes públicos a adotarem medidas 

que zelam, diretamente, pela melhoria das condições ambientais, em médio e longo 

prazos, e, indiretamente, influenciam o desenvolvimento de iniciativas sociais 

orientadas à geração de trabalho e renda” (ARAÚJO,2005: 311).  

O Art. 6o do Decreto 5940/2006 determina que: 

“Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão 

implantar, no prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, a 

separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os 

para a coleta seletiva solidária, devendo adotar as medidas necessárias ao 

cumprimento do disposto neste Decreto”. 

Apesar do Decreto 5.940/2006 já possuir recomendações com referência à disposição 

e ao tratamento dos resíduos sólidos nas instituições públicas federais, na visão de Altro & 

Araújo (2014) “muitas universidades [federais] sequer começaram a implantar seu sistema de 

gestão de resíduos sólidos”. 

As instituições de ensino, que tem como missão a formação de profissionais para o 

mercado de trabalho precisam, nesse sentido, compor planos de ações eficazes voltados a 

administração dos resíduos sólidos gerados em seu ambiente de trabalho. Neste contexto, 

tendo como referencial mandatório a legislação vigente, as instituições devem promover 

medidas construtivas visando a melhoria das condições ambientais e que propiciem o 

desenvolvimento de projetos sociais, como cooperativas de catadores, voltadas para geração 

de trabalho e renda. 

França (2010:51) afirma que “as Instituições de Ensino precisam possuir diretrizes 

para compra, preservação e destinação final, ainda que questões burocráticas envolvidas no 

tombamento e outras responsabilidades criem grandes obstáculos a esta ação”. 

Ainda, com menção a Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, o item VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes–do 

art.33 da lei, tem sido motivo preocupante para as instituições de ensino que precisam estar 

em consonância com a lei, sendo que trazem problemas para os gestores na ausência de 

políticas internas que atentem para o correto gerenciamento desses resíduos. 
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Uma instituição pública de ensino deve possuir um programa de compras, visando ao 

consumo, numa estrutura bem planejada que inclua o diagnóstico, a avaliação da situação da 

destinação dos resíduos resultantes pelo excesso de consumo. O acúmulo pelo descarte e 

desuso de materiais obsoletos e inoperantes, requer a atenção para os gestores no momento 

em que observarem que a destinação destes resíduos possua uma política de desfazimento 

dinâmico, que evitem o acúmulo dos resíduos gerando ocupação física em suas instalações. 

No estudo de uma Instituição Federal de Ensino Superior, sendo um órgão de ensino 

público, segue a política de desfazimento dos materiais alienados baseado no Decreto Federal 

Nº 99.658/1990. 

O referido decreto regulamenta a venda dos resíduos através de leilão e cita que os 

equipamentos de informática classificados como ociosos ou recuperáveis poderão ser doados 

a instituições públicas participantes de projetos do Programa de Inclusão Digital do 

Governo Federal. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 Neste contexto, tanto sob o aspecto educacional, quanto pelo de cumprimento às 

determinações legais, as instituições públicas de ensino, dentre as quais, Universidades 

Federais e os Institutos Federais de Educação, devem assumir o posicionamento na 

propagação de iniciativas que promovam padrões de consumo e produção mais sustentáveis e 

sirvam de modelo para a sociedade, visto que desempenham papel fundamental na formação 

social e profissional dos indivíduos, influenciando nos aspectos relacionados à cultura, ética e 

cidadania. 

As Instituições Federais de Ensino possuem grande quantidade de artefatos 

eletroeletrônicos retirados de circulação, em virtude da rápida obsolescência e/ ou necessidade 

de reparo desses equipamentos. Tais artefatos são acumulados de forma inadequada e 

demandam de uma destinação mais efetiva capaz de conferir melhor apropriação econômica 

desses recursos, além de reduzir o volume dos resíduos para a IES, liberando espaços ociosos. 

Nessa seara, devido à expansão dos cursos tecnológicos e superiores de uma IFES, há 

a necessidade premente da desocupação de espaços físicos repleto desses resíduos para a 

instalação dos novos cursos na intuição. 

A Figura 01, datada de 14/10/2015, ilustra a disposição inadequada dos resíduos 

eletroeletrônicos inservíveis do patrimônio de uma IFES, com exposição às intempéries e sem 

qualquer tipo de separação. 
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Figura 01 – Acúmulo de resíduos eletroeletrônicos descartados nas instalações de uma IFES   

Fonte: Autora (14/10/2015) 

 

A Figura 02, também de 14/10/2015, evidencia o grande volume de ocupação de 

resíduos eletroeletrônicos inservíveis em ambientes potencialmente utilizáveis do Instituto 

(refeitório dos alunos e funcionários), ainda sem solução para o descarte.  

  

Figura 02 – Resíduos eletroeletrônicos inservíveis ocupando espaços úteis da IFES   

Fonte: Autora (14/10/2015) 

 

Para além do refeitório de alunos e funcionários, o acúmulo de material 

eletroeletrônico e a falta de espaço para armazenar os resíduos, sem a adequada gestão desses 

resíduos revelam-se como problemas graves e de complexidade crescente para a Instituição 

(Figura 03), uma vez que esses resíduos vêm ocupando espaços físicos necessários para a 

expansão dos projetos destinados a melhoria de serviços para os alunos e servidores. 
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Figura 03. Disposição dos resíduos sólidos eletroeletrônicos acumulados numa IFES 

Fonte: Autora (14/10/2015) 

 

 De acordo com a Lei Federal nº 12.305 que trata da PNRS – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, sancionada e regulamentada em 2010, uma instituição de ensino que não 

possui um mecanismo de controle direto de responsabilidade na geração desses resíduos, 

encontra-se à margem do cumprimento legal.  

 Diante desse cenário e tensionado pelo descumprimento das instruções legais, é 

relevante que se analise e desenvolvam propostas de melhoria do processo de descarte de 

eletrônicos inservíveis da IFES – Instituto Federal de Ensino Superior. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desse estudo é oferecer um diagnóstico acurado da situação dos resíduos 

sólidos eletroeletrônicos de uma IFES, além de propor soluções/ planos de ação baseados nas 

recomendações dos dispositivos legais de práticas de gestão para a instituição. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Em termos específicos, o estudo visa à: 

 

 Apontar as causas da inutilização dos equipamentos, visando à dilatação da vida útil do 

equipamento e racionalização do processo de compras. 

 Conhecer os processos de desfazimento dos resíduos sólidos inservíveis patrimoniados 

através dos instrumentos legais; 
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 Realizar levantamento das boas práticas preconizadas na literatura técnico-científica, 

incluindo os aspectos legais aplicáveis; 

 Propor planos de ação visando ao aprimoramento das práticas de gestão de resíduos 

tecnológicos inservíveis de uma IFES. 

 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA  

 

 Existem na Instituição Federal de Ensino Superior estudos voltados à prática de gestão dos 

resíduos sólidos da instituição?   

 Há práticas adotadas na Instituição Federal de Ensino Superior relacionadas à coleta 

seletiva de resíduos sólidos? Em caso positivo, essas práticas são espontâneas ou 

determinadas por alguma política institucional? Ainda em caso positivo, quais seriam 

essas práticas? Essas práticas têm sido adotadas de maneira satisfatória? 

 Quais são os principais desafios observados para a consolidação das práticas de gestão de 

resíduos numa Instituição Federal de Ensino Superior?  

 Que ações específicas podem ser recomendadas para adequação da Instituição Federal de 

Ensino Superior à Lei 12.305/2010 e ao Decreto n. 5.940/2006? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo visa a estreitar uma lacuna observada na literatura técnico-científica, 

reconhecendo que há pouca informação disponível em relação ao tratamento e gestão dos 

resíduos eletroeletrônicos em instituições de ensino públicas ou privadas.  

 Adicionalmente, a presente pesquisa apresenta-se como relevante, uma vez que visa a 

contribuir para o direcionamento dos gestores de Instituições Federais de Educação na 

administração dos resíduos eletroeletrônicos, assim como contributivo para instituições que 

percebem dificuldades gerenciais ou não possuírem políticas direcionadas ao tratamento dos 

resíduos eletroeletrônicos. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 A presente pesquisa se aplica focalizar a problemática dos resíduos eletroeletrônicos 

de uma IFES- Instituição Federal de Ensino, no intuito de se coletar informações sobre a 
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disposição e tratamento desses resíduos. O estudo realiza-se entre o segundo semestre de 2015 

e o primeiro semestre de 2016. 

 Em termos temáticos, o estudo se propõe a investigar e propor alternativas 

especificamente para os resíduos eletroeletrônicos, sem tratar com profundidade de outros 

resíduos institucionais, como orgânicos, recicláveis e/ ou outros bens provenientes da 

instituição. 

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

  

A estrutura metodológica adotada para a realização deste trabalho consiste em etapas 

sequenciadas e distribuídas em duas abordagens: uma teórica e outra empírica, que se 

complementam e se correlacionam para atendimento dos objetivos da investigação, conforme 

ilustra da Figura 04. 

 

Figura 04 – Estrutura metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 

A vertente teórica tem como base a revisão da literatura com a finalidade de oferecer 

uma fundamentação teórica apropriada sobre os principais temas abordados, como: as 

características da disposição dos resíduos eletroeletrônicos dentro das suas instalações, gestão 

dos resíduos eletroeletrônicos na instituição, e estratégias para o tratamento e desfazimento 

desses resíduos com planejamentos que contemplem a legislação vigente.  

O resultado do estudo teórico fundamenta a proposição da metodologia da pesquisa 

que norteia o desenvolvimento da abordagem empírica. 

A abordagem empírica contempla a identificação, coleta, divulgação e análise de 

dados do gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos das instalações da IFES. Nesta 
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abordagem ocorre a confrontação dos dados levantados, além das possíveis abordagens junto 

a profissionais específicos. 

A análise conjugada das abordagens teórica e empírica contribui para o 

desenvolvimento das conclusões do estudo e para o direcionamento de possíveis novas 

pesquisas para outros centros de ensino.  

Por conseguinte, a conclusão da pesquisa visa responder as questões-problema deste 

estudo e identificar os mecanismos para suprimir as barreiras técnicas enfrentadas pelas 

instituições de ensino públicas. 

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo tem caráter 

introdutório e visa a contextualizar o tema e a situação-problema a serem desenvolvidos ao 

longo do estudo. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão de literatura da problemática que existe 

para os gestores das instituições de ensino em lidar com o desfazimento dos resíduos 

eletroeletrônicos em suas instalações e o cumprimento da legislação vigente. Este capítulo 

além de apresentar conceitos, permite uma discussão profunda sobre estes assuntos, gerando 

maior embasamento teórico. 

O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos propostos para a pesquisa 

empírica, com inspiração na revisão da literatura técnica e científica realizada o capítulo 

anterior.  

No capítulo 4 são analisados os dados e discutidos os resultados provenientes das 

entrevistas realizadas com distintos colaboradores lotados em departamentos administrativos 

de uma IFES. Neste capitulo é possível visualizar a problemática dos resíduos sólidos 

inservíveis, observando mais próximo a realidade dos fatos pertinentes a esse estudo, 

mediante a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. 

Finalmente, no capítulo 5 são tecidas as conclusões do estudo e feitas sugestões de 

pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

A seguinte etapa objetiva a apresentação do estudo bibliométrico das obras cientificas 

pertinentes aos objetivos desta pesquisa. Para a elaboração desse estudo foram levantados 

artigos provenientes das bases dos periódicos Scopus, ISI Web of Science e SciELO, pois se 

tratam de fontes conceituadas no âmbito acadêmico, com abrangência a todas as áreas do 

conhecimento científico.  

Através do Portal de Periódicos da CAPES foram acessadas as bases supracitadas, no 

período de 07 outubro a 30 novembro de 2015. O levantamento bibliométrico baseou-se nas 

propostas apresentadas em Costa (2010) que trata sobre a garimpagem de coletas de dados na 

rede web, através da internet, batizada de webbliomining, que fornece a seleção de um núcleo 

inicial de artigos para pesquisa bibliográfica. Outros autores, como: Steiner et al. (2006), 

Fayyad et al. (1997), Han et al. (2011), Linoff & Berry (2011) basearam no método KDD 

(Knowledge Discovery in Databases – Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados), que 

é um conjunto de atividades contínuas que compartilham conhecimento descoberto a partir de 

bases de dados.   

A estrutura dessa seção está apresentada em duas etapas:  

 O levantamento, pesquisado nas bases do portal de periódicos do portal Capes 

 Apreciação destes materiais. 

Seguindo o modelo de Costa (2010), aplicando o modelo webbliomining, o 

pesquisador pode buscar assuntos pertinentes a seu tema com maior abrangência e dinâmica. 

O Webibliomining é também chamado de mineração de dados, pois permite extrair 

conhecimento de uma massa de dados que tem a finalidade de prover ao pesquisador numa 

área de conhecimento, a triagem de um núcleo inicial de artigos para a sua pesquisa 

bibliográfica. 

Segundo Costa (2010), o Webibliomining está estruturado em seis etapas, a saber: 

1. Definição da amostra da pesquisa 

2. Pesquisa na amostra, com palavras-chave 

3. Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema 

4. Identificação dos autores com maior número de publicações 

5. Levantamento cronológico da produção, identificando os ciclos de maior produção 
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6. Seleção dos artigos para a composição do núcleo de partida para a pesquisa 

bibliográfica. 

Nesta última etapa deve-se considerar: 

o Os artigos mais relevantes. 

o Identificação dos primeiros e últimos autores a escreverem sobre o tema. 

o Identificação dos textos mais relevantes em cada ciclo de maior produção. 

No processo da webibliometria os recursos tecnológicos têm oportunizado a pesquisa 

o acesso a informações dinâmicas, sendo necessária a seleção pertinente a cada assunto 

buscado, devido à amplitude das informações disponíveis. 

Um grande avanço na quantidade de aquisição de coleta de dados e imagens para sua 

aplicação na extração do conhecimento e informações relevantes, vão além da capacidade 

humana de processá-los numa tomada de decisão (GUIDINI; RIBEIRO, 2006). 

Com o objetivo de compor o núcleo de partida na seleção de artigos inerente a 

pesquisa foi feita uma busca nas principais bases, selecionando artigos relevantes para a 

pesquisa.  

De acordo com o protocolo proposto por Costa (2010), a definição da amostra e as 

palavras-chave apresentadas para norteamento da pesquisa foram definidas na temática da 

pesquisa baseadas nos objetivos e nas questões da pesquisa. Os conceitos abordados nos quais 

visam um apoio nas bases a serem consultada como referencial de partida são os temas: 

“resíduos eletrônicos” e “universidade” por se tratarem de temas pertinentes a pesquisa. O 

primeiro tema possui maior abrangência por se tratar de assunto com amplitude mundial e que 

será restrito ao Brasil, por ter maior interesse focal em âmbito nacional e regional. 

Quanto ao recorte temporal, a pesquisa foi realizada em 07 outubro de 2015 a 

12/12/2015. Restringindo-se aos 10 últimos anos por se tratar de tema de fundamentação 

recente. Contemplando os artigos a partir de 2005 até os dias atuais. Observando as produções 

cientificas antes e depois de sancionada a Lei 12.305/2010 e ao Decreto n. 5940/2006 que 

possui recomendações com referência à disposição e ao tratamento dos resíduos sólidos nas 

instituições públicas federais. 

Para a realização da investigação, adotam-se três distintas bases de periódicos: a 

Scopus e a ISI Web of Science, devido à abrangência de periódicos indexados, e a Scielo, 

tendo em vista se tratar de uma base de livre acesso.  

 

2.1.1 Pesquisa na Base Scopus 
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Para o levantamento dos artigos na base Scopus, foram consideradas as palavras-chave 

ilustradas no Quadro 01, visando a encontrar resultados consistentes e alinhados aos objetivos 

da pesquisa.  

Quadro 01 - Palavras-chave adotadas para a busca de publicações 

Conectors KeyWords 

 Electronics waste 

OR Resíduos eletrônicos 

AND University  

OR Universidade 

 Fonte: Autora 

 

A pesquisa realizada na base Scopus ofereceu um retorno de 10 artigos. O Quadro 02 

oferece a sistematização dos periódicos com o número de artigos publicados, associando 

ainda os estratos Qualis/ CAPES para as áreas de Engenharias III, Ciências Ambientais e 

Interdisciplinar. 

Quadro 02 – Periódicos dos artigos publicados na base Scopus e as áreas de avaliação 

    Fonte: Autora 

 

O Quadro 03 ilustra os autores, o número de artigos publicados, o ano de publicação 

desses artigos e o país de origem dos autores com busca na base Scopus. 

 

Quadro 03 –Autores de artigos publicados na base Scopus e a filiação de cada autor 

Autores Número de artigos 

Ano publicação do 

artigo País de origem 

Agamuthu, P.,  

Kasapo, P.,  

Mohd Nordin, N.A.   

1 2015 Malasya 

Sullivan, J.    1 2014 

 

United States 

 

Título do 

periódico 
ISSN 

Nº de 

artigos 

Qualis 

Engenharias 

III 

Qualis 

Ciências 

Ambientais 

Qualis 

Interdisciplinar 

Africa Today 

 
0001-9887 1 ---- ---- ---- 

Environmental 

Science and 

Technology 

0013-936X 1 ---- ---- ---- 

Jornal de 

Tecnologia e 

Gestão de Resíduos 

Sólidos 

1088-1697 1 ---- ---- ---- 

Journal of 

Industrial Ecology 
1088-1980 5 --- ---- ---- 

Resources, 

Conservation and 

Recycling 

0921-3449 2 A2 ---- ---- 

Total de Artigos 

Publicados 
---- 10 1 0 0 

http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602097386&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56955779100&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56955404000&amp;eid=2-s2.0-84946752436
mailto:nurulain.nordin90@gmail.com
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56386572800&amp;eid=2-s2.0-84908024283
mailto:jack@umd.edu
mailto:jack@umd.edu
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=15024&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=21537&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=21537&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=21537&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=25863&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=25863&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=25863&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=25863&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=26424&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=26424&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=26424&origin=recordpage
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Mayers, K. ,  

Lifset, R.,  

Bodenhoefer, K.,  

Van Wassenhove, L.N. 

1 2013 

França 

United States 

Germany 

França 

 

Peagam, R.  

Mcintyre, K.,  

Basson, L.,  

France, C.  

1 
2013 

 

United Kingdom 

United States 

United Kingdom 

United Kingdom 

Frota Neto, Quariguasi,  

J. ; Van Wassenhove, 

L.N. 

1 2013 
United Kingdom 

France 

Hickle, G.T.   1 2013 
United States 

 

Babbitt, C.W.;  

Williams, E.; 

Kahhat, R. 

1 2011 

United States 

United States 

Peru 

Davis, G.;  

Herat, S. 
1 2008 Austrália 

Mayers, C.K.  ,  

France, C.M.,  

Cowell, S.J. 

1 2005 
 

United Kingdom 

Pongrácz, E.;  

Ylä-Mella, Jenni;  

Keiski, Riitta Liisa; 

1 2005 

 

Finland 

Finland  

Finland 

 

Total de Artigos 

 

                       10 

 

       Fonte: Autora 

 

O Quadro 04 ilustra o levantamento da cronologia da produção científica com as 

palavras-chave na base Scopus. Percebe-se nessa busca que não houve ciclo de maior 

produção. 

Quadro 04 – Levantamento da cronologia na busca com as palavras-chave na base Scopus. 

Fonte: Autora 

 

Ano Nº Artigos 
% do total de artigos 

2015 
1 

 

10% 

2014 2 20% 

2013 3 30% 

2011 1 10% 

2008 1 10% 

2005 2 20% 

Total 10 100% 

http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6701853490&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6701853490&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602882935&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=55382322200&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004884518&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=36987156100&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=55543008500&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6603896141&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7103157291&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=23093500900&amp;eid=2-s2.0-84876315818
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=23093500900&amp;eid=2-s2.0-84876315818
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004884518&amp;eid=2-s2.0-84876315818
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004884518&amp;eid=2-s2.0-84876315818
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=16241428300&amp;eid=2-s2.0-84876333550
mailto:garth.hickle@state.mn.us
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602129130&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602129130&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7403996458&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=17346379100&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=17346379100&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7404344413&amp;eid=2-s2.0-47049107825
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602711375&amp;eid=2-s2.0-47049107825
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=8731391200&amp;eid=2-s2.0-24644517533
mailto:kieren_mayers@scee.net
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7103157291&amp;eid=2-s2.0-24644517533
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004440036&amp;eid=2-s2.0-24644517533
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6603708161&amp;eid=2-s2.0-28444469225
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/results/handle.url?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a400&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogy%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&sl=74&origin=resultsAnalyzer&txGid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a50&count=137&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
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A Figura 05 apresenta os dados referentes à distribuição de registros de artigos por ano 

de publicação. Analisando os dados percebe-se que houve uma progressão gradativa dos 

artigos, a partir de 2013, o que sugere se tratar de uma discussão de crescente interesse da 

comunidade acadêmica.  

 

Figura 05 – Distribuição de Artigos por Ano de Publicação na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Fonte: Autora 

Em seguida, aplica-se protocolo análogo na base ISI Web of Science. 

 

2.1.2 Pesquisa elaborada na base ISI Web of Science 

 

A Web of Science é a designação comum que é dada a um conjunto de bases de dados 

também conhecidas como “Science Citation Indexes”, compiladas pelo ISI –  Institute for 

Scientific Information. Apesar de não apresentar o texto dos documentos na íntegra, possui 

uma característica especial de possibilitar ver os artigos citados por determinado artigo ou 

verificando quantas vezes um artigo foi citado e por quem. Essas bases possibilitam o cálculo 

do fator de impacto das publicações periódicas. 

Analogamente ao aplicado na base Scopus, foram feitas buscas de publicações 

aplicando as mesmas palavras-chave (electronics waste e university, também em português), 

além dos mesmos conectores, agora na base ISI Web of Science. 

O Quadro 05 ilustra o número de artigos encontrados na base ISI Web of Science. 
Quadro 05 – Resultado da busca de artigos na base ISI Web of Science 

Conectors KeyWords 

Número de artigos 

encontrados na base 

ISI Web of Science 

 Electronics waste 

04 
OR Resíduos eletrônicos 

AND University  

OR Universidade 

                      Fonte: Autora 
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O Quadro 06 identifica os periódicos com o número de artigos publicados e o critério 

Qualis/CAPES de Engenharias III, Ciências Ambientais e Interdisciplinar: 

Quadro 06 – Periódicos dos artigos publicados na base ISI Web of Science e as áreas de avaliação 

Fonte: Autora 

 

O Quadro 07 ilustra os autores, o número de artigos publicados, o ano de publicação 

desses artigos e o país de origem dos autores com busca na base ISI Web of Science. 

Quadro 07 – Autores de artigos publicados na base ISI Web of Science e país de cada autor 

Autores  
Nº de 

artigos 

Ano Publicação do 

último artigo 
País 

Sigrist, CSL; Fonseca, LFB ; Veiga, JM; Paiva, 

JMF ; Moris, VAS.  
1 2015 Brasil 

Babbitt, Callie W.; Williams, Eric; Kahhat, Ramzy 1 2011 USA 

Hasan, SE; Johnston, RK  1 2010 Bulgária 

Gregory,J; Atlee, J. ; Kirchain, R. 1 2005 USA 

Total 4      

Fonte: Autora  

 

O Quadro 08 consolida o levantamento da cronologia da produção científica com as 

palavras-chave na base ISI Web of Science. Percebe-se nessa busca que não houve picos 

produção. Analisando os dados percebe-se que o artigo mais antigo nessa pesquisa data de 

2005, publicado na base ISI Web of Science. Ficando um período inativo de 2005 a 2010, 

sem produção de artigos. Observando a data dos artigos selecionados, houve cerca de 75% de 

produção entre 2010 a 2015. 

Quadro 08 – Distribuição temporal dos artigos localizados na base ISI Web of Science 

Ano Nº Artigos % do total de artigos 

2015 1 25% 

2011 1 25% 

Título do periódico 

 

ISSN 

 

Nº de 

artigos 

Qualis 

Engenharias 

III 

Qualis 

Ciências 

Ambientais 

Qualis 

Interdisciplinar 

Revista Eletrônica em   

Gestão Educação e 

Tecnologia Ambiental 

2236-1170 1 --- --- --- 

Environmental Science & 

Technology 
0013-936X 1 ---- ---- ---- 

SGEM- Surveying Geology 

& mining Ecology 

Management 

954-91818-1-

2 
1 --- --- --- 

DrivingEco-Efficiency-  

 

1095-2020 
 

1 --- --- --- 

Total de Artigos Publicados  4  0 0 0 

http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2BY7SKFfLmdEGdA5RaS&field=AU&value=Sigrist,%20CSL
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2BY7SKFfLmdEGdA5RaS&field=AU&value=Fonseca,%20LFB
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2BY7SKFfLmdEGdA5RaS&field=AU&value=Veiga,%20JM
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2BY7SKFfLmdEGdA5RaS&field=AU&value=Veiga,%20JM
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2BY7SKFfLmdEGdA5RaS&field=AU&value=Moris,%20VAS
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2BY7SKFfLmdEGdA5RaS&field=AU&value=Moris,%20VAS
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=2CDQkwMA5tskz3hra5E&field=AU&value=Hasan,%20SE
http://apps-webofknowledge.ez81.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=2CDQkwMA5tskz3hra5E&field=AU&value=Johnston,%20RK
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Atlee,%20J..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Kirchain,%20R..QT.&newsearch=true
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2010 1 25% 

2005 1 25% 

Total 4 
100% 

Fonte: Autora  

 

 

2.1.3 Pesquisa elaborada na base SciELO 

 

No Quadro 09 são aplicadas as mesmas palavras-chave utilizadas nas bases anteriores 

pesquisadas. 

Quadro 09– Busca por palavras-chave nas bases SciELO 

Conectors KeyWords 
Nº de artigos 

encontrados 

na SciELO 

 Electronics waste 

04 
AND University 

OR Resíduos eletrônicos 

AND Universidade 

                   Fonte: Autora  

 

Observa-se que não foram apresentados resultados com as seguintes palavras-chave na 

base Scielo: Electronics Waste and university or Resíduos eletrônicos and Universidade 

ficando sem registros de artigos buscados nessa base. 

 

2.1.4 Estatísticas da Pesquisa – Composição do “Núcleo de Partida” 

 

De acordo com os levantamentos obtidos nas bases Scopus, ISI Web of Science e 

Scielo aplicando as palavras chaves empregadas “Electronics waste” AND “University” OR 

“Resíduos eletrônicos” AND “universidade” obtém-se os artigos que apresentam aderência 

aos objetivos desse estudo, conforme consolidação no Quadro 10. 

Quadro 10 – Consolidação os artigos provenientes do levantamento bibliométrico 

# Periódico 
              DOI 

Título do artigo 
Ano de 

Publicação 
Autor (es) 

 

1. 
 
Resources, 

Conservation and 

Recycling 

 

Doi:10.1016/j. 

resconrec.2015.09.018 

E-waste flow among 

selected institutions 

of higher learning 

using material flow 

analysis model   

 

 

2015 

Agamuthu, 

P.,  

Kasapo, P.,  

Mohd Nordin, 

N.A. 

 

 

2. 

 
Journal of 

Industrial Ecology 

  

 

DOI: 10.1111/j.1530-

9290.2012.00528.x 

 

Implementing 

Individual Producer 

Responsibility for 

Waste Electrical and 

Electronic 

Equipment through 

Improved Financing  

2013 Mayers, K. ,  

Lifset, R.,  

Bodenhoefer, 

K. ,  

Van 

Wassenhove, 

L.N.. 

http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=26424&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=26424&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=26424&origin=recordpage
http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.09.018
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602097386&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602097386&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56955779100&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56955404000&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56955404000&amp;eid=2-s2.0-84946752436
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6701853490&amp;eid=2-s2.0-84876324526
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D6701853490%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876324526
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D6701853490%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876324526
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D6701853490%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=55382322200&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=55382322200&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84876324526&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=electronics+waste&st2=university&searchTerms=university%3f%21%22*%24&sid=4B816500809FED807547BC51E78EA721.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a10&sot=b&sdt=b&sl=77&s=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&relpos=6&citeCnt=4&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004884518&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004884518&amp;eid=2-s2.0-84876324526
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7004884518&amp;eid=2-s2.0-84876324526
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3. 

 
 
Journal of 

Industrial Ecology 

 

 

DOI: 10.1111/jiec.12019 

 

Original Equipment 

Manufacturers' 

Participation in 

Take-Back 

Initiatives in Brazil: 

An Analysis of 

Engagement Levels 

and Obstacles 

Quariguasi and Van 

Wassenhove OEM 

Participation in 

Take-back Initiatives 

in Brazil. 

   

2013 

Quariguasi, 

F.N.J.; Van 

Wassenhove, 

L.N.  

4. Journal of 

Industrial Ecology 

 

 

DOI: 10.1111/jiec.12017 

Business-to-Business 

Information 

Technology User 

Practices at End of 

Life in the United 

Kingdom, Germany, 

and France. 

2013 Peagam, R.; 

Mcintyre, K.; 

Basson, L.; 

 France, C.  

  

5 Environmental 

Science and 

Technology 

 

 

DOI: 10.1021/es1028469 

Institutional 

disposition and 

management of end-

of-life electronics 

2011 Babbitt, C.W.a

 ,  

Williams, 

E.bc,  

Kahhat, R.b 

Fonte: Autora  

 

 

2.2 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E SUAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS ELETRÔNICOS 

 

  Segundo Agamuthuet et al (2015), as instituições de ensino superior contribuem 

significativamente para a ameaça crescente de lixo eletrônico. Com foco de sua pesquisa no 

gerenciamento dos resíduos eletrônicos em Universidades da Malásia, os autores perceberam 

que esses equipamentos são frequentemente substituídos e se não houver boa gestão 

apresentam graves riscos ambientais. Para os autores, a melhor análise de práticas para gestão 

sustentável dos resíduos eletrônicos seria a aplicação de um sistema de Análise de Fluxo de 

Material (MFA) que é conduzida para investigar os sistemas de gerenciamento de lixo 

eletrônico, de compra de ativos, uso, fim-de-vida e eliminação. Também, foi constatado na 

referida investigação que a prática de EPR (Responsabilidade Alargada do Produtor) nessas 

universidades são praticamente inexistentes, na opção de devolução desses equipamentos. 

Para Sigrist et alli (2015), os resíduos eletrônicos têm como um dos maiores 

problemas associados a falta de local adequado para o descarte. A sociedade por sua vez não 

possui uma consciência ecológica básica de como proceder com a problemática da eliminação 

desses resíduos. Os REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos), através da 

reciclagem, necessitam estabelecer a logística reversa pela devolução do produto após o uso 

http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D23093500900%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876315818
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D23093500900%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876315818
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D7004884518%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876315818
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D7004884518%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876315818
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br%2Fauthid%2Fdetail.url%3FauthorId%3D7004884518%26amp%3Beid%3D2-s2.0-84876315818
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=23411&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=36987156100&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=55543008500&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6603896141&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7103157291&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7103157291&amp;eid=2-s2.0-84876328543
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84876328543&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=electronics+waste&st2=university&searchTerms=university%3f%21%22*%24&sid=4B816500809FED807547BC51E78EA721.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a10&sot=b&sdt=b&sl=77&s=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29#corrAuthorFooter
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=21537&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=21537&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.uri?sourceId=21537&origin=recordpage
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602129130&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602129130&amp;eid=2-s2.0-79959256996
mailto:callie.babbitt@rit.edu
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7403996458&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=7403996458&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-79959256996&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=electronics+waste&st2=university&searchTerms=university%3f%21%22*%24&sid=4B816500809FED807547BC51E78EA721.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a10&sot=b&sdt=b&sl=77&s=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&relpos=14&citeCnt=15&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-79959256996&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=electronics+waste&st2=university&searchTerms=university%3f%21%22*%24&sid=4B816500809FED807547BC51E78EA721.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a10&sot=b&sdt=b&sl=77&s=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&relpos=14&citeCnt=15&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28electronics+waste%29AND+TITLE-ABS-KEY%28university%29+AND+DOCTYPE%28ar%29
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=17346379100&amp;eid=2-s2.0-79959256996
http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=17346379100&amp;eid=2-s2.0-79959256996
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do consumidor para estar em consonância com uma das exigências da PNRS (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos).  

Porém, as informações sobre locais disponíveis para as práticas de descarte e recolha 

desses resíduos, conjuntamente aos acordos governamentais com as empresas e a sociedade 

são insuficientes. Sigrist et alli (2015) propuseram ainda em seus estudos a criação de um 

protótipo do ponto de recolha de REEE, num ambiente universitário, com ênfase na 

comunicação para tornar ponto de coleta atraente e útil. Os resultados apresentaram uma 

consciência ambiental mais ampla na universidade, porém não havendo maior expansão dos 

resultados de conscientização publica enfocando a importância da eliminação de REEE e as 

práticas efetivas de logística reversa. 

Para Babbitt et alli (2011), as práticas de disposição para o fim de vida de 

equipamentos eletrônicos representam um passo fundamental no desenvolvimento de políticas 

para a prevenção de impactos ambientais negativos, enquanto que a reutilização contribui para 

o aumento de benefícios sociais e econômicos. 

Tomando como base uma grande instituição educacional dos EUA para o estudo dos 

EOL (end-of-life) os resultados obtidos por Babitt et alli (2011) indicaram que a destinação 

final desses produtos foi resolvida com a revenda, atraves de leilão público para indivíduos e 

pequenas empresas que recuperavam o equipamento para uso de trabalho ou vendiam os 

produtos inutilizáveis para recuperação de sucata de metal. Tambem, os estudos dos autores, 

indicavam que apesar dos leilões, ainda serem comuns, tem-se percebido aumento da 

preocupação das universidades em responder à problematica ambiental através de parcerias 

com entidades locais de reciclagem e revenda, motivando a reciclagem doméstica. Os 

benefícios das vendas de equipamentos usados revertidos para as instituições e o aumento da 

reutilização pela sociedade reduzindo os riscos ambientais fundamentariam essa prática à 

jusante.  

Nesse contexto, para Morales (2014) as universidades estão se envolvendo como 

agentes de divulgação e análise dos seus resíduos sólidos. É o caso, por exemplo, da USP – 

Universidade de São Paulo com a criação do CEDIR – Centro de Descarte e Reuso de 

Resíduos de Informática, que desde dezembro de 2009, passou a implementar o reuso e 

descarte sustentável dos bens de informática e telecomunicações obsoletos de suas 

instalações.  

Morales (2014) analisa o CEDIR da USP com as iniciativas de práticas sustentáveis 

criando modelos de como administrar e tratar os próprios resíduos gerados nas instalações 

públicas de ensino em consonância com as legislações vigentes no país.  Seguindo as 

http://www-scopus-com.ez81.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=6602129130&amp;eid=2-s2.0-79959256996
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diretrizes de sustentabilidade definidas pela ONU, o CEDIR observa a Lei 13.576/09 de São 

Paulo e a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), no tratamento e destinação dos 

eletrônicos de próprio campus, gerando a inclusão social através de reaproveitamento e 

tratamento desses materiais, e revertendo recursos econômicos para a própria instituição. 

Em referência à defesa do meio ambiente, a partir da divulgação e proposta do 

gerenciamento sustentável dos seus materiais a serem descartados e especificamente do e-

lixo, França et al. (2010) trata do caso dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, o 

e-lixo, composto por dispositivos em desuso nas IES - Instituições de Ensino Superior que, 

além de não possuir estimativas confiáveis de contabilidade de seu volume, no Brasil, 

aumenta a preocupação com os riscos de degradação do meio ambiente, sem alternativas 

seguras para seu destino final. 

A Lei Federal 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada e 

regulamentada em 2010 tem como uma de suas metas mitigar os impactos negativos para 

saúde humana e do ecossistema, estabelecendo diretrizes para o descarte do e-lixo, 

viabilizando os caminhos para a recuperação desses materiais.  

França et al. (2010) analisa essas práticas de descarte e acumulo de e-lixo nas IES, e as 

observa como práticas antigas e que merecem a contribuição para um diagnóstico mais 

estreito e com a proposta de soluções viáveis, sugerindo um centro piloto de armazenagem e 

triagem que se ocuparia do e-lixo das instalações das IES, inspirado nos resultados e 

experiências, bem-sucedidas no âmbito da literatura acadêmica.  

Em Altro e Araujo (2014), observa-se a preocupação com a negligência da gestão dos 

resíduos sólidos gerados nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, mais especificamente dentro do campus na Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e oferece uma análise qualitativa 

sobre o atual modelo de gestão de resíduos sólidos em contribuição para a mitigação 

concernente dessas ações, baseado no Decreto Federal 5.940/2006, que trata da separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos públicos federais, na fonte geradora, e da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).  

Segundo os referidos autores, as instituições de ensino não acompanharam as ações 

efetivas para o cuidado e preocupação com a sustentabilidade, realizando suas práticas, ainda 

tímidas, sob algumas pressões políticas orientadas nas sanções legais. 

Juliatto et al. (2011) discutem uma proposta de instrumentos para a gestão em 

Instituições Públicas e órgãos de sua administração a respeito da problemática dos resíduos 

sólidos frente à recente Lei Federal 12.305/2010. O estudo realizado na Universidade Federal 
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de Santa Catarina analisa um modelo de gestão ajustada à cultura da sustentabilidade inserida 

a legislação vigente. 

Hegenberg (2013), analisando a implementação das compras públicas sustentáveis de 

duas universidades federais brasileiras realizadas com gestores da área de compra, observa 

que a implementação das compras sustentáveis nas universidades federais se encontra num 

estágio inicial e tímido, não existindo uma política de compra sustentável, claramente definida 

no âmbito da maioria das instituições. Ocorrem ações pontuais de forma estratégica e 

planejada, na tentativa de adequação a normativa nº 01/2010 que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

administração pública. 

A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é representada por estudos recentes no Brasil e a 

sua metodologia relativamente nova. Zanghelini et al. (2010) analisam em seus estudos 

bibliométrico a aplicação da ACV a sistemas de produto brasileiros, para a compreensão de 

dados e as tendências comportamentais. Com a utilização da técnica de bibliometria foi 

possível constatar uma importante evolução das publicações nas práticas de ACV, enfatizando 

a participação das instituições nacionais de pesquisa engajadas na vanguarda esses estudos 

como a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade 

de Brasília. 

Em Celinski et al (2011), através da reflexão, de um programa de extensão da UEPG –  

Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Museu da Computação, surgido da discussão sobre 

lixo eletrônico que aborda sobre os impactos ambientais criados pela Tecnologia 

Computacional, visando promover o uso ético e com responsabilidade social e ambiental das 

tecnologias, através da conscientização envolvendo com atividades os alunos e professores da 

UEPG, estendendo, ainda, suas práticas à comunidade. A pesquisa também contempla sua 

contextualização no município apresentando um levantamento de local adequado para o 

descarte direcionado dos resíduos eletrônicos, definindo ações para o destino e reuso desses 

resíduos, de forma a promover uma gestão adequada acerca de suas características, danos, 

riscos e com sua observância à legislação, em seu art. 33 da Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 

2010), que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (incluídos nesta categoria os 

equipamentos eletrônicos).  

 A crescente necessidade do uso de equipamentos com as constantes trocas de 

modelos, somados à obsolescência programada junto ao consumo, geram um montante 

imensurável dos resíduos eletroeletrônicos. Para Andrade et alli (2010), se não forem tomadas 

providências necessárias em pouco tempo, grandes desastres ambientais serão ocasionados. 



35 
 

 

Observando na cidade de Natal/ RN, a similaridade ao contexto nacional, Andrade et alli 

(2010) propuseram em seus estudos traçar um breve e inicial panorama da geração e 

destinação dos resíduos eletrônicos de informática de algumas das principais Instituições de 

Ensino Superior da referida cidade, evidenciando que as IES, sendo geradoras e distribuidoras 

de conhecimentos científicos, deveriam colaborar nas aplicações de soluções sustentáveis dos 

processos produtivos.   

Com o intuito de se identificar as causas e consequências ambientais, econômicas e 

sociais provenientes do descarte inadequado dos resíduos tecnológicos com propostas de 

soluções viáveis e seus benefícios, Ieis (2011) analisa a legislação relacionada aos resíduos 

tecnológicos e suas implicações para a sociedade. Apesar de ações legislativas estarem 

presentes algum tempo nas agendas públicas no Brasil, essas se mostram muito lentas, como a 

exemplo da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n. º 12.305, de 2 agosto de 

2010), que tramitou 19 anos no poder legislativo, na qual os resíduos tecnológicos estão 

incluídos.  A pesar da morosidade da aprovação, alguns Estados se anteciparam e aprovaram 

legislações específicas. A exemplo de São Paulo que aprovou a Lei n. º 13.576, de 6 de julho 

de 2009, na qual os resíduos tecnológicos são classificados como perigosos e no Estado do 

Paraná a Lei Estadual n. º 15.851, de 10 de junho de 2008, que obriga as empresas produtoras, 

distribuidoras de equipamentos de informática, a criar e manter o Programa de Recolhimento, 

Reciclagem ou Destruição de Equipamentos de Informática. 

Tantas propostas voltadas à preocupação com a degradação ambiental e uso 

equilibrado dos recursos naturais renováveis, mas, poucas ações são efetivas. Os resíduos 

tecnológicos se expandem com grande crescimento no mundo. Segundo Natume et al. (2011), 

a diversidade e a periculosidade desses resíduos despertam a atenção para a necessidade de 

controle em políticas públicas determinantes no tratamento, pelos geradores e a sociedade da 

destinação corretas desses resíduos. Natume et all. (2011) observam também que o estado 

brasileiro tem feitos significativos avanços em políticas públicas e legislações ambientais na 

implantação de programas que reduzem impactos ao meio ambiente. Sendo as instituições de 

ensino um âmbito de divulgação de conhecimentos científicos deve contar com políticas 

ambientais claras e difundidas à sua comunidade interna e externa. Para tanto, os autores 

propõem a divulgação do gerenciamento de resíduos sólidos eletrônicos das Universidades 

Federais do Brasil, abordando o papel das instituições públicas na gestão desses resíduos 

diante de leis recentes com a preocupação ambiental. 
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Vários encontros em acordos internacionais e brasileiro ocorreram para reforçar as 

legislações preocupadas com o meio ambiente, afim de garantir o desenvolvimento das 

atividades econômicas e da sociedade. 

Para Almeida (2015), uma ferramenta-chave para o Estado Brasileiro desenvolver 

ações sustentáveis é a obrigatoriedade de uma Administração Pública Sustentável e a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino. Em especial nas Instituições de Ensino 

Superior pelo seu caráter de desenvolvimento e disseminação de conhecimento aplicável em 

seu próprio espaço. A proposta do autor, visa à identificação de quais implementações de 

ações voltadas para a sustentabilidade no seu campus, conforme a perspectiva do seu Plano de 

Gestão e Logística Sustentável dentro da Universidade Federal do Tocantins visando essas 

práticas nas Instituições de Ensino Superior Pública. A observação é que mesmo havendo um 

Plano de Gestão de Logística Sustentável consolidado na instituição pesquisada, por vários 

motivos internos, as práticas são insipientes. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) no país se deparam com a necessidade de 

criar sistemas de gestão integrada que incluam logística reversa e disposição dos 

equipamentos ao final de sua vida útil em atendimento à regulamentação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Em seus estudos, Reidler (2012) analisou o caso de duas universidades 

com situações distintas. Tomando de referência no Brasil a Universidade de São Paulo sem a 

prática da legislação de políticas públicas e a Universidade de Cádiz (Espanha), sob influência 

das Diretivas da União Européia e de legislação nacional com sistemas integrados de gestão 

de REEE (Reidler, 2012). 

Através da aplicação as técnicas de levantamentos de dados para diagnóstico da 

geração e destino dos REEE da instituição dentro do sistema informação da Administração 

Patrimonial, a supracitada autora analisou os bens que sofreram o processo de baixa num 

período de 10 anos, com a inclusão de classificação dos REEE por tipo, peso médio e 

periculosidade e o comparativo sistemático, com registros fotográficos e de dados obtidos, em 

locais de destino de REEE em nove Sistemas de Gestão Integrada de REEE (SIG-REEE) da 

Espanha. 

Os resultados desta pesquisa levaram à proposta de diretrizes para a gestão 

institucional de REEE que possa ser adaptado a quaisquer tipos de instituição, com 

flexibilidade para atender a diferentes necessidades e realidades através de ações pertinentes a 

problemática dos REEE. A autora, ainda, observa que os procedimentos aos requisitos 

fundamentais de sustentabilidade adotados nas IES no Brasil não são atendidos e que as 
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diretrizes propostas para a gestão integrada são baseadas no planejamento de compra, na vida 

útil e a gestão final dos REEE para lograr um sistema integrado de gestão sustentável eficaz. 

A inclusão de práticas sustentáveis pela administração pública vem sendo 

constantemente exigida pelos dispositivos legais brasileiros na melhoria da qualidade de vida, 

na economia e da preservação do meio ambiente. Moura et al. (2014) analisa a realização de 

Licitações Públicas Sustentáveis na Universidade Federal de Pernambuco na aquisição de 

bens e contratação de serviços. Observa, porém, que existe um nível de desconhecimento e 

inatividade no que concerne a atuação no processo de compras mais sustentáveis. Uma 

mudança nesta conduta implicaria numa difusão do conhecimento nos padrões de 

comportamento dos servidores na gestão das compras públicas. 

Em Silva (2015), traça-se um panorama do descarte e gestão dos resíduos eletrônicos 

de informática da Universidade Federal de Santa Maria/ RS, em relação às ações 

administrativas na compra de equipamentos de informática para a instituição. A expansão das 

atividades acadêmicas requer a aquisição de novos equipamentos eletrônicos com melhores 

softwares que colaboram para a evolução das pesquisas científicas, mas que geram uma 

constante troca de modelo devido a sua obsolescência e avanços tecnológicos motivados por 

instalações de novos ambientes acadêmicos.   

Na expectativa de encontrar uma comunidade universitária consciente e atuante no 

tocante aos problemas ambientais, Alkmin (2015) fez uma avaliação quanto ao nível de 

conscientização e a percepção desses atores relacionados aos programas de coleta seletiva 

implantados na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CIDUNI / 

UFRJ.  

O estudo foi realizado com os alunos, professores e técnicos administrativos dentro 

dos quatros maiores centros da CIDUNI, abordando a caracterização dos usuários frentes aos 

problemas relativos ao lixo e ao meio ambiente em sua percepção aos programas de coleta 

seletiva de resíduos sólidos na CIDUNI. Os resultados indicaram baixo índice de interesse 

pela comunidade no envolvimento sobre o programa implantado dentro da Cidade 

Universitária, com a obtenção de pouco impacto significativo sobre a consciência ambiental 

nessa população. Acredita-se que o embasamento na educação ambiental para a sensibilização 

da comunidade no engajamento da coleta seletiva de resíduos sólidos seja uma das 

ferramentas que possa impactar a comunidade universitária na conscientização da 

participação e envolvimento nos programas. 

O desenvolvimento sustentável requer, muitas vezes, a revisão de paradigmas no 

âmbito universitário, demanda a revisão de conceitos, avaliação e organização da entidade nas 
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práticas sustentáveis, principalmente nas Universidades.  Neste sentido, Alves (2010), 

examinou a aplicabilidade de normas ambientais no âmbito da gestão das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), juntamente com as normas ambientais vigentes, inclusive 

os processos normativos no âmbito da Universidade Federal de Sergipe, destacando-se a 

aplicabilidade de diversas normas ambientais no âmbito da UFS, inclusive, de caráter 

obrigatório com as questões do ambiente. 

Numa análise do descarte de lixo eletrônico da UFF – Universidades Federal 

Fluminense, Miranda et al. (2013) propõem uma reflexão sobre consumo responsável e 

soluções no âmbito do gerenciamento de resíduos, a partir de dados de equipamentos 

patrimoniados na universidade nos últimos 10 anos. Os autores observaram que o descarte de 

equipamentos vem aumentando significativamente, sendo plausível a avaliação do potencial 

de reaproveitamento dos materiais descartáveis, analisando o potencial econômico da 

reciclagem de computadores da Universidade Federal Fluminense, especificamente 

relacionado às placas de circuito impresso.  

Com a elaboração de uma “planilha de potencial de reciclagem” observou-se através 

dos dados obtidos, a viabilidade dos benefícios da reciclagem dos produtos eletrônicos 

analisados na universidade, e em destaque, o econômico. A avalição dos processos 

disponíveis e os desafios da implantação dessas práticas, também foram objetos de analise 

nesta pesquisa. O estudo, também, propõe que em outros ambientes e/ ou instituições, 

empresariais e governamentais, possam gerar ganhos e vantagens ainda maiores com 

aplicação da mesma metodologia na implantação de centros com extensões maiores do que da 

UFF, desenvolvendo-se polos de reciclagem dos resíduos eletrônicos das instituições 

revertendo em recursos econômicos e colaborando com a preservação do meio ambiente. 

  

2.3 UMA VISÃO GERAL SOBRE AS PRÁTICAS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS SEGUNDO AS MAIS DIVERSAS DE ABORDAGENS 

 

Na intenção de fornecer incentivos econômicos que facilitem aos produtores 

desenvolverem produtos mais fáceis de tratar e reciclar no final de vida útil, Mayers, K. et  al. 

(2013) analisam a prática da reciclagem desses produtos por meio de dois métodos que 

fornecem estruturas eficazes e eficientes para o financiamento de REEE: o oferecimento de  

incentivos financeiros aos produtores o suficiente para afetar sua rentabilidade potencial e 

decisões relativas ao design dos produtos, baseados unicamente na alocação de custos e 
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financiamento de resíduos, como base de fornecimento de garantias financeiras suficientes 

contra os custos futuros de resíduos e passivos. 

Apesar da existência de programas para desviar dos aterros o e-lixo para reciclagem e 

reutilização, e embora o tema seja de intensos debates, do ponto de vista de Frota Neto e Van 

Wassenhove (2013), pouco é conhecido sobre as iniciativas em termos de níveis de 

participação criado pelos fabricantes de equipamentos originais (OEMs - Original Equipment 

Manufacturers) na tentativa de reduzir os danos criados pelo descarte dos resíduos eletrônicos 

e o reaproveitamento de valores no fim de sua vida útil. Isto tem sido observado perante uma 

legislação fraca e através do aumento da demanda de produtos eletrônicos que impulsionam o 

crescimento implacável dos resíduos eletrônico no mundo em desenvolvimento.  

Para um melhor entendimento dessas práticas, os mesmos autores, adotaram uma 

abordagem de multi-método (recolha de dados de arquivo eletrônico e entrevistas 

semiestruturadas com os fabricantes) na investigação de iniciativas de retoma no mercado de 

computadores pessoais (ou seja, desktops e computadores portáteis) no Brasil. Evidenciou-se 

uma maior vanguarda nos programas de retoma. As principais razões encontradas para os 

baixos níveis de participação por OEMs - Original Equipment Manufacturers - em programas 

de retorno dos resíduos eletrônicos no Brasil foram os elevados custos de recolha, os baixos 

valores residuais, negligencia, legislações relaxadas, conflitantes e de pouca clareza.  

Em Peagam (2013), também é percebida a prática pouco esclarecida sobre EPR que 

usa o princípio de política de estender a responsabilidade ao produtor para garantir que os 

REEE (Resíduos Elétricos Eletrônicos) sejam gerenciados corretamente. A pesquisa apresenta 

dados coletados para determinar as limitações encontadas  para a coleta de EEE no final de 

vida utli aplicado ao B2B (Business-to-business) que são eletrônicos que respondem por um 

volume significativo de equipamentos elétricos e electrónicos (EEE) colocados no mercado. 

Foram recolhidos dados de três países da UE, que apresentaram resultados notáveis que de 

várias rotas pelas quais REEE no fim de sua vida util pode fluir, atraves da B2B. Apesar de 

ser provável que muitas unidades destes REEE possam entrar no fluxo aonde não foram 

relatados, a reciclagem e remodelação dessas unidades evidencia ser rotineira a prática de 

B2B.   

Para Martins & Trindade (2011), o desequilíbrio ambiental gera grandes impactos 

sociais e econômicos para tanto o equilíbrio entre o homem e a natureza se faz fundamentado 

para a manutenção de sua sustentabilidade. Em seus estudos observa que na história do 

Direito Internacional Ambiental e do Direito Ambiental no Brasil houve significativo avanço 

nas relações internacionais com propósitos comuns de coibir e mitigar os danos causados 
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pelos resíduos sólidos perigosos. Os danos ambientais são transfronteiriço, gerando 

responsabilidade mútua entre os Estados Soberanos. 

A mídia com seu poder de abrangência e influência comportamental teria um grande 

benefício na divulgação de campanhas de conscientização dos problemas pertinentes do uso e 

descartes dos resíduos eletrônicos nos seus efeitos nocivos a saúde e ao meio ambiente e não 

somente apresentar novas marcas ou produtos (BOSLE et al., 2015). Parte da premissa de 

ideias de soluções para o lixo eletrônico de alunos do Curso Técnico de Segurança do 

Trabalho do CEDUP de Tubarão sobre a reciclagem de componentes do lixo eletrônico, 

reduzindo o impacto no ambiente. Para Bosle et alli (2015), despertar o interesse da 

reciclagem e utilização dos materiais é também o papel da escola ao favorecer espaços para 

essa discussão e ação, incentivando o interesse em um novo estilo de vida com o consumo 

consciente. 

Mendonça & Nascimento (2015) evidenciam uma preocupação ao abordar sobre o lixo 

eletrônico trazido e enviado de vários países pelas consequências sérias que traz à saúde 

humana e ao meio ambiente, gerando a injustiça ambiental das mais variadas formas e nos 

mais variados locais, através dos modelos desenvolvimentistas. Os autores questionam sobre 

quais são as regras – e sua efetividade – que se aplicam à situação, e quais seriam os desafios 

e possibilidades para se combater esta injustiça. Apesar de abordarem o problema com vários 

autores percebeu-se que, mesmo possuindo um texto avançado, o diploma é ineficaz no 

combate à injustiça ambiental analisada, e a solução deve ser aliada a práticas que considerem 

o problema como interdisciplinar. 

Na busca de soluções sustentáveis, Ferreira & Queiroz (2015) propõem ações de 

extensão no sentido de proporcionar educação ambiental sobre logística reversa de lixo 

tecnológico, tendo como exemplo o desenvolvimento de materiais didáticos alternativos a 

partir do reaproveitamento do e-lixo. O projeto proposto evidencia a possibilidade de 

reutilização do lixo eletrônico, gerando uma pratica cultural nesse processo. Voltado ao 

ensino-aprendizado de matemática e na alternativa de construção de recursos didáticos 

ampliados para muitas outras áreas, viabiliza a geração uma rede de ideias inovadoras na 

ampliação das possibilidades de se reaproveitar o lixo tecnológico. 

Ribeiro (2012) sugere uma ideia cabível para tentar minimizar a questão dos resíduos 

eletroeletrônicos que afeta o meio ambiente e por consequência toda a comunidade. A busca 

através da iniciativa privada em parceria com o poder público municipal como formas 

sustentáveis para o beneficiamento do lixo eletroeletrônico através de um levantamento e 

mapeamento sobre o descarte e a manipulação de materiais eletroeletrônicos danificados 
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permanentemente ou subutilizados. Analisa a problemática do lixo eletroeletrônico no 

município de Uruaçu envolvendo com toda comunidade para que possa haver um melhor 

reaproveitamento de equipamentos, reutilização dos recursos naturais já industrializados, com 

a geração de renda e o melhoramento das questões ambientais. 

Na abordagem de Rocha et al. (2012), a importância da responsabilidade social das 

empresas de tecnologia, com a reciclagem de seus produtos, quando estes forem inutilizados 

mostra as oportunidades que elas podem ter com o aproveitamento referente ao descarte de 

componentes eletrônicos como retorno financeiro à essas empresas, através da reciclagem 

evidenciando ao mercado e a sociedade o devido comprometimento com as questões 

ambientais atuais. Os dados referentes ao descarte, o processo de coleta e os danos que o lixo 

eletrônico causa foram analisados observando-se as vantagens dos benefícios com o 

tratamento voltado as oportunidades financeiras dentro e fora das organizações.  

Lima & Ribeiro (2010) ressaltam o seu protagonismo diante da realidade da cidade 

focando na figura do catador, valorizando a sua identidade como um agente benéfico e 

necessário a nossa sociedade. Na realidade de um grupo de catadores é evidenciado a 

reconstrução da cultura tendo a cidade como elemento fundamental. A reelaboração da cultura 

do lixo como sendo inclusiva se reinterpreta no protagonista naquilo que lhe é próprio, 

enfatizando a realidade social de exclusão e inclusão referido aos catadores. 

 

2.4. REFLEXÕES SOBRE A LITERATURA E VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DA 

PESQUISA  

 

A preocupação concernente com o meio ambiente envolve segmentos de várias 

vertentes como organismos governamentais, não governamentais e privados na busca de 

alternativas de mitigação pela ação do homem sobre a natureza.  

Analisando as práticas abordadas pela literatura, percebe-se a uniformidade de um viés 

no que se referem à busca de soluções dos problemas gerados pelos resíduos decorrentes da 

produção desordenada de produtos, sendo pela visão econômica ou de consumo decorrentes 

dos benefícios de comodidades humana.  

O avanço intelectual resultante de centros geradores de conhecimentos como as 

universidades, proporcionaram o desenvolvimento na tecnologia de produtos com uma 

velocidade simultânea a obsolescência dos mesmos. 

As universidades em consonância com o desenvolvimento tecnológico, por sua vez 

também se tornaram grandes geradoras de resíduos que impactam seu ambiente institucional, 
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necessitando de estudos efetivos para a solução dos problemas decorrentes atividades 

acadêmicas internas.  

As legislações vigentes decorrentes do controle e tratamento das práticas desordenadas 

aplicadas aos resíduos permeiam a orientação e a direção da condução de tratamento e 

destinação desses resíduos. 

Em vários países foram criadas leis especificas para o tratamento dos resíduos 

tecnológicos. No Brasil, a lei 12.305/10, regulamenta e incentiva a reciclagem do lixo em prol 

de uma sociedade mais sustentável.  

Analisando alguns artigos voltados para busca de soluções de como lidar com os 

excedentes no âmbito institucional, muitos propõem praticas efetivas dentro das IES 

procurando envolver toda comunidade no engajamento da problemática dos resíduos gerados 

nas instituições. 

Muitas IES públicas orientam suas práticas com base no Decreto 5.940/06 no Art. 1º, 

que trata da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora.   

   Várias delas propõem soluções para a problemática dos resíduos, com a criação de 

programas envolvendo a comunidade interna e externa a instituição.  

A exemplo de práticas bem-sucedidas está USP com projeto CEDIR, em plena 

expansão com resultados positivos de suas práticas desde 2009. 

Nas iniciativas privadas, vários autores buscam alternativas de solucionar a demanda 

dos resíduos eletrônicos que se ajustam a legislação vigente nas áreas empresariais na 

fabricação dos produtos propondo soluções viáveis ao controle e processamento dos resíduos 

através da logística reversa. Algumas empresas já possuem essas práticas, porém pouco 

difundias e efetivas em cumprimento a legislação pertinente. 

Há vários segmentos com propostas voltadas à preocupação com a degradação 

ambiental e uso equilibrado dos recursos naturais renováveis. No âmbito das IES que se 

utilizam dos recursos tecnológicos ou mesmo nos setores empresarial através da aceleração na 

produção de novas tecnologias percebe-se o engajamento na busca de soluções, porém, 

poucas ações são efetivas nas respostas retornadas. Os resíduos tecnológicos se expandem 

com grande crescimento no mundo e ações mais agressivas devem inibir essas práticas, seja 

por maior pressão jurídica ou pela educação e conscientização ambiental. 

Dados as diversidades de abordagem sobre o assunto dos resíduos eletroeletrônicos 

através dos artigos apresentados nesta revisão bibliográfica, pode-se perceber a preocupação 

com a busca de soluções dos problemas impactados por esses agentes. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10853249/art-1-do-decreto-5940-06
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As IES – instituições de ensino superior possuem algumas limitações na autonomia do 

desfazimento de seus resíduos institucionais, por muitos de seus patrimônios serem 

registrados e precisarem seguir regulamentações para seu descarte. 

Foram apresentados vários artigos com práticas efetivas aplicadas para a solução dos 

problemas gerados pelos resíduos eletroeletrônicos. Essas instituições necessitam buscar a 

viabilidade em observar essas práticas para alternativas efetivas de lidar com a problemática 

desses agentes em seu âmbito institucional. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Lakatos & Marconi (2003:82), todas as ciências caracterizam-se pela 

utilização de métodos científicos, mas, nem toda ciência emprega esses métodos em seus 

estudos. O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que permitem alcançar 

o objetivo, auxiliando o cientista nas decisões e detecção de erros pelo caminho de 

conhecimentos validos e verdadeiros. 

Para Kauark et all (2010:24), pesquisa é o mesmo que busca ou procura de resposta 

para alguma coisa. A ciência é produzida pela pesquisa através do caminho do conhecimento. 

As Faculdades possuem o local próprio da busca incessante do saber científico, então é 

necessário entender que Metodologia Científica “estuda os caminhos do saber” e “método” 

quer dizer caminho, “logia” quer dizer estudo, e “ciência” quer dizer saber (KAUARK, 

2010:14). 

Alguns autores, como Gil (2002:) define a pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

Quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, lança-se mão da 

pesquisa, ou também, quando a informação disponível se encontra em um estado de desordem 

de modo não estar claramente adequada em relação ao problema. A pesquisa em si, contempla 

inúmeras fases desenvolvida ao longo de um processo que vai, desde a formulação do 

problema à apresentação de resultados satisfatórios.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para Kauark el all (2010), existem várias formas de classificar as pesquisas, a 

depender da natureza, da abordagem (assunto), do propósito (objetivos) e dos procedimentos 

efetivados para alcançar os dados (meio).   

Em particular, quanto aos propósitos, a presente pesquisa apresenta as seguintes 

características: 

 Pesquisa descritiva: quando o pesquisador, apenas registra e descreve os fatos 

observados sem interferir neles. O presente estudo visa descrever a situação dos 

resíduos eletroeletrônicos acumulados nas instalações de uma IFES. 

 Pesquisa explicativa: quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que facilitar a delimitação 

do tema da pesquisa; Segundo Kauark et al. (2010:29), a pesquisa explicativa, visa 
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identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.  

Esta pesquisa possui o objetivo de esclarecer os fatores que levaram ao acúmulo dos 

resíduos eletroeletrônicos nas instalações de uma IFES. Quais são as ações pertinentes na 

gestão desses resíduos e de como identificar soluções na gestão desses resíduos evitando a 

problemática da ocupação dos espaços imprescindíveis de suas instalações, enquanto aguarda 

definição de seu destino. Investigando-se, também, as práticas ambientais executadas pela 

IFES e evidenciadas a consonância do cumprimento ao Decreto Federal 5.940/2006.  

Segundo Turrioni et al. (2012), quanto à sua natureza, a pesquisa pode ser classificada 

em pesquisa básica ou aplicada.  Assim, do ponto de vista da sua natureza, a presente pesquisa 

pode ser classificada como aplicada, na medida em que envolve verdades e interesses locais, 

gerando conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos. 

Quanto à sua natureza essa pesquisa classifica-se como aplicada pelo interesse prático 

para que os resultados sejam empregados e compartilhados, a fim de minimizar dos 

problemas encontrados na fonte, com o propósito de atingir os objetivos destacados na 

pesquisa (TURRIONI et al., 2012). 

Quanto ao tratamento do problema da pesquisa o presente estudo adota uma 

abordagem qualitativa devido ao ambiente natural da IFES ser a fonte de dados, onde ocorrem 

a geração e o fluxo dos REEE institucional. Foi utilizado o método de observação direta 

dentro desse contexto, através da análise da movimentação do fluxo de substituição e retirada 

dos equipamentos eletroeletrônicos do ambiente acadêmico por novos modelos, no âmbito 

institucional.  

Quanto aos meios, esta pesquisa utiliza-se de fontes secundárias e primárias. No que 

concernem às fontes secundárias, adotou-se um levantamento sistemático em bases 

internacionais de periódicos, por meio da aplicação de técnicas de webibliomining, conforme 

descrito na seção 2.1. Adicionalmente, ainda em termos de fontes secundárias, a pesquisa 

encontra amparo no arcabouço normativo e legal brasileiro, notadamente a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e o Decreto Federal 5.940/2006, além de outros documentos acadêmicos 

de referência como teses, dissertações e livros. 

Em relação às fontes primárias, busca-se dados e informações através da diretoria de 

uma IFES, por gerentes e funcionários da manutenção, administração, infraestrutura, serviços 

gerais, patrimônio, almoxarifado, compras, TI, coordenações de cursos, setores envolvidos no 

processo de acúmulo dos resíduos sólidos na Instituição. 
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Como técnicas complementares, lança-se mão de observação in loco e registro 

fotográfico dos ambientes que estão armazenados ou depositados os resíduos eletroeletrônicos 

da instituição estudada.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho busca estudar as práticas de gestão de resíduos eletroeletrônicos de 

uma IFES, de modo observar lacunas e sugerir o aprimoramento das práticas institucionais, 

com o devido respaldo legal e normativo. 

Para que possam ser revelados os fatores mais relevantes para o cumprimento do 

objetivo desta pesquisa, os componentes da amostra selecionada devem, necessariamente, 

estar diretamente relacionados aos processos-alvo na instituição.  

Dessa forma, observa-se que os servidores mais adequados a prestarem as informações 

necessárias à compreensão do fenômeno estudado são os responsáveis pelos setores 

administrativos, como: Reitoria, gerentes e funcionários da manutenção, infraestrutura, 

serviços gerais, patrimônio, almoxarifado, compras, TI, coordenações de cursos, setores 

envolvidos no processo de acúmulo dos resíduos. 

O Quadro 11 identifica os autores componentes da amostra mais relevantes que serão 

determinantes na composição da coleta de dados pertinentes a fundamentação da pesquisa. 

Quadro 11 - Identificação dos setores participantes da amostra 

1. Reitor  

Observar o conhecimento dos aspectos legais e normativos, verificando 

em que medida, fomenta o rebatimento desses aspectos nas políticas e 

práticas internas da IFES 

2. Direção Geral 

Observar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às 

comunidades interna e externa, trabalhando junto aos diretores 

administrativos no partilhamento das atribuições aos setores sucessivos 

da instituição. 

3. Diretor Adjunto 
Detectar ações pertinentes na análise dos resíduos eletroeletrônicos e 

posterior solução com os agentes competentes da Instituição. 

4. Diretor de Infraestrutura 
Acompanhar as estratégias organizacionais na distribuição dos espaços 

físicos na acomodação dos REEE da instituição 

5. Gerente de Patrimônio  
Conhecer a dinâmica do setor responsável pelo controle de todos os bens 

móveis e imóveis da instituição 

6. 

 

Diretor Geral de Tecnologia e 

Informação 

Compreender o gerenciamento de provimento de toda estrutura 

institucional de informação e comunicação com os equipamentos 

eletroeletrônicos   

7. 

Técnico em Manutenção de TI Entender a significância do tratamento dos equipamentos 

eletroeletrônicos da instituição na avaliação, recuperação e condenação 

de seus componentes. 

8. Diretor da Manutenção Geral 
Compreender a problemática da movimentação dos materiais de bens 

servíveis e inservíveis da instituição 

9. Diretor Geral de Compras  
Observar a existência de controle na aquisição sustentável de novos 

equipamentos e produtos 

10. Almoxarifado 
Observar se a movimentação de materiais e suprimentos de eletrônicos 

requer um controle na demanda de entrada e saída 
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11. 
Coordenador de Serviços 

Gerais 

Perceber como esses funcionários lidam com a interferência dos resíduos 

acumulados de forma irregular nos ambientes de sua atuação 

Fonte: Autora  

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Conforme evidenciado, observam-se óbices no efetivo cumprimento do disposto no 

aparato legal e normativo brasileiro em relação às práticas de gestão de resíduos 

eletroeletrônicos no âmbito da IFES. No sentido de suportar a coleta de dados referentes à 

percepção dos distintos atores envolvidos direta ou indiretamente nesse processo, evidencia-se 

o caráter social do problema da pesquisa. Nesse ínterim, conforme recomenda Gray (2012), a 

aplicação de entrevistas semiestruturadas é entendida como uma das principais ferramentas de 

coleta de dados. 

 As entrevistas semiestruturadas são comuns nas pesquisas qualitativas. Sua utilidade 

encontra-se na liberdade que conferem ao entrevistador, possibilitando que este explore as 

questões de maneira mais ampla (MARCONI & LAKATOS, 2003). 

 Gray (2012) explica que a aplicação integral das questões previamente determinadas 

não é necessária em uma entrevista semiestruturada, se assim julgar o entrevistador. Do 

mesmo modo, a ordem de aplicação das perguntas também está sujeita a perspicácia do 

entrevistador, podendo mudar para cada um dos entrevistados. O autor s 

alienta que o aprofundamento conferido por esse tipo entrevista possibilita que ela tome 

rumos não previstos originalmente, mas que ajudam a alcançar os objetivos da pesquisa. 

Nesse sentido, foi elaborado um roteiro contendo 18 questões que combinam 

características de entrevistas abertas e fechadas (qualitativas e quantitativas, respectivamente) 

consonantes com os principais temas emergentes da etapa de coleta de dados secundários. O 

Quadro 12 consolida os autores que foram determinantes na composição de cada uma das 

perguntas do questionário (apêndices). 

Quadro 12 - Construção do instrumento de coleta de dados. 

# Questão Proposta Objetivo da Pesquisa Fundamentação teórica 

1 Você conhece a existência de estudos 

voltados à prática de gestão dos resíduos 

sólidos dentro da IFES? 

Identificar existência de projetos voltados com 

a preocupação tratamento dos resíduos sólidos 

dentro da IFES. 

FRANÇA, F. C.C. (2010) 

2 Como é decidido o destino dos bens 

baixados e da sucata em sua unidade? 

Identificar/ rastrear as possibilidades de 

destinação dos referidos resíduos inservíveis. 

REIDLER, N. M. V. 

L.(2012) 

3 Em sua opinião, quais as dificuldades para 

que ocorra maior integração entre 

os envolvidos com a questão dos REEE? 

Analisar a falta de ações direcionadas para esse 

assunto, através como a instituição de uma 

comissão permanente para análise dos resíduos 

eletroeletrônicos e posterior solução com os 

agentes competentes de cada Instituição. 

REIDLER, N. M. V.L. 

(2012) 

4 Quais as dificuldades em se fazer a 

segregação dos materiais, antes de seu 

Categorizar e quantificar os resíduos 

eletroeletrônicos gerado na instituição-alvo 

REIDLER, N. M. V.L. 

(2012) 



48 
 

 

descarte? desta pesquisa, de modo a gerar um inventário 

pregresso e atualizável do patrimônio 

destinável à doação. 

5 Há alguma (s) atribuição (s) que a direção 

da IFES não desenvolve em relação aos 

resíduos eletrônicos e que você considera 

como importante de ser desenvolvida?  

Propor planos de ação visando ao 

aprimoramento das práticas de gestão de 

resíduos tecnológicos inservíveis da IFES. 

LOUREIRO, I. C. S. (2015) 

 

6 

 

Você tem alguma sugestão de melhoria no 

processo de regulamentação de 

desfazimento dos bens inservíveis da 

instituição?  

Identificar/ rastrear as possibilidades de 

destinação dos referidos resíduos inservíveis. 

 

RIBEIRO, P. G. (2015) 

 

7 

A instituição em que você trabalha 

conhece ou foi beneficiada por alguma 

política pública para contribuição do 

processo de tratamento dos resíduos 

eletrônicos?  

Propor planos de ação visando ao 

aprimoramento das práticas de gestão de 

resíduos tecnológicos inservíveis da IFES. 

RIBEIRO, P. G. (2015) 

 

8 

Você conhece algum programa de gestão 

de coleta seletiva no implantada na IFES. 

Realizar levantamento das boas práticas 

preconizadas na literatura técnico-científica, 

incluindo os aspectos legais aplicáveis. 

TORRES, R.S.G. (2013) 

 

9 

Na sua opinião a que se deve o problema 

de acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos 

dentro da IFES e como colaborar na 

solução do problema dos  resíduos da 

Instituição? 

Apontar as causas da inutilização dos 

equipamentos, visando à dilatação da vida útil 

do equipamento. 

 

REIDLER, N. M. V.L. 

(2012) 

 

10 

 

Considerando os setores que atua ou atuou, 

você possui conhecimento de iniciativas 

práticas para solucionar o problema dos 

resíduos da IFES, que estejam, também, 

em consonância com a Lei nº 12.305/10, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) ou de outras providências afins? 

Analisar, junto a Instituições Federais de 

Ensino Superior situadas no Estado do Rio de 

Janeiro a implantação de práticas de gestão de 

resíduos tecnológicos inservíveis alinhados 

com as políticas nacionais específicas. 

 

TORRES, R. S. G. (2013) 

11 Qual o critério adotado em sua unidade, 

para classificar um bem como 

patrimoniável ou não patrimoniável? 

Analisar as práticas de gestão empregadas, 

incluindo: os bens patrimoniados que possuem 

registro de entrada e saída através de uma 

numeração; o controle do acervo patrimonial;  

REIDLER, N. M. V. 

L.(2012) 

12 Quais os principiais destinos dos 

equipamentos adquiridos pela instituição? 

Observar a recuperação de componentes 

viáveis aos equipamentos para 

reaproveitamento, e; o descarte das partes sem 

aplicabilidade à logística reversa. 

CARVALHO, P. P. (2010) 

13 O impacto das leis e normas para a 

aquisição de REEE  e a importância da 

reutilização dos REEE em outras 

atividades são práticas contempláveis no 

âmbito institucional?  

Propor planos de ação visando ao 

aprimoramento das práticas de gestão de 

resíduos tecnológicos inservíveis da IFES 

CARVALHO, P. P. (2010) 

14 Quais os principiais empecilhos para que 

sejam criadas ou ampliadas empresas 

especializadas em tratamento de REEE 

para reutilização? 

 Identificar/ rastrear as possibilidades de 

destinação dos referidos resíduos inservíveis. 

CARVALHO, P. P. (2010) 

15 Na sua unidade ocorre separação dos 

resíduos recicláveis descartados, bem 

como sua destinação, como referido no 

Decreto 5.940/2006? 

Observar a recuperação de componentes 

viáveis aos equipamentos para 

reaproveitamento, e; o descarte das partes sem 

aplicabilidade à logística reversa. 

BAVARESCO, A. D. (2013) 

16 Existe uma preferência pela aquisição de 

bens / produtos passiveis de reutilização, 

reciclagem e/ou reabastecimento na 

Instituição? 

Racionalizar o processo de compras 

sustentáveis. 

BAVARESCO, A. D. (2013) 

17 A compra de novos equipamentos é 

efetuada, somente a após a verificação da 

real inutilidade do mesmo, verificada pelo 

Apontar as causas da inutilização dos 

equipamentos, visando à dilatação da vida útil 

do equipamento e racionalização do processo 

de compras. 

FRANÇA, F. C.C. (2010) 
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setor de TI da instituição? 

18 A Instituição contempla o tema compras 

públicas sustentáveis no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI? 

Observar se os setores institucionais possuem 

integração nas decisões pertinentes a aquisição 

de bens 

HEGENBERG, J. T. (2013) 

Fonte: Autora 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A fim de comparar as percepções dos entrevistados em relação à realidade da gestão 

de resíduos eletroeletrônicos de uma IFES, propõem-se como técnicas de análise dos dados 

qualitativos obtidos as sugestões de Gray (2012) e Flick (2013), a saber. 

A análise qualitativa é um processo rigoroso e lógico por meio do qual se atribui 

sentido aos dados (GRAY, 2012). Desta forma, o presente estudo aborda a análise dos dados 

qualitativos através da análise do conteúdo, utilizando as técnicas apontadas por Flick (2013) 

e consolidadas no Quadro 13.  

Quadro 13 - Técnicas de análise qualitativa de conteúdo. 

Técnica Descrição 

Resumo da análise de conteúdo 
O material é parafraseado, reunindo as paráfrases semelhantes e 

eliminando as menos relevantes. 

Análise explicativa 

Esclarece passagens difusas, ambíguas ou contraditórias ao incluir 

material do contexto na análise, que pode incluir definições de 

termos a partir de dicionários, afirmações do texto ou de fora dele 

que ilustrem as passagens que estão sendo analisadas. 

Análise estruturante 

Identificar estruturas formais nos materiais. A análise pode 

esclarecer características fundamentais no material e descrevê-las 

mais detalhadamente.  

Fonte: Adaptado de Flick (2013) 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 Reconhece-se como limitação do método proposto o fato de que a pesquisadora 

também é servidora da instituição objeto dessa investigação. Apesar dos esforços de isenção, 

a introjeção da pesquisadora no âmago do objeto investigado e a convivência profissional com 

colegas entrevistados pode oferecer algum viés nos resultados. 

 Eventuais percepções de caráter pessoal, constrangimentos e/ ou restrições de 

informações dos respondentes também devem ser considerados como limitações do método. 

Finalmente, cumpre destacar que, conforme definido nas delimitações do estudo, a 

pesquisa está particularizada em somente uma IFES da região norte do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

  No presente capítulo são discutidos e analisados os dados provenientes das entrevistas 

realizadas com distintos colaboradores lotados em departamentos administrativos de uma 

IFES. 

Conforme evidenciado na metodologia da pesquisa, a coleta de dados primários foi 

realizada com base na aplicação presencial de questionários elaborados para subsidiar a coleta 

de dados junto a doze setores administrativos, incluindo a Reitoria. Os questionários aplicados 

foram subdivididos em partes, a saber:  

Parte I- Identificação  

Parte II- perguntas objetivas  

Parte III- com perguntas discursivas nas quais foram respondidas em caráter de 

entrevista, já que foram elaboradas de acordo com cada setor.  

As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos, foram gravadas e, 

posteriormente, retomadas para escuta ativa e devidas reflexões. As entrevistas individuais 

possibilitaram alcançar uma variedade de impressões e percepções que os diversos grupos, 

possuem em relação às variáveis de estudo. 

Para além do questionário, adotou-se a observação direta com o propósito de facilitar o 

entendimento do assunto, considerando-se que a pesquisadora é do quadro de funcionários da 

instituição e pode monitorar e interagir com os acontecimentos. 

Segundo Silva (2014, p.55), o pesquisador também é livre para trocar de lugar, mudar 

o foco das observações ou concentrar-se em fatos inesperados, possibilitando comparar 

informações recebidas com a própria realidade. 

 

4.1 SETORES ADMINISTRATIVOS E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Para fins da pesquisa, foram identificados os setores que possuíam a maior afinidade 

com a problemática dos resíduos sólidos no âmbito institucional. Observou-se que os setores 

de Patrimônio e o DGTI (Diretoria Geral de Tecnologia e Informação), são mais estritamente 

envolvidos no processo do desfazimento desses resíduos. 

Cumpre destacar que a Comissão de Desfazimento não caracteriza um setor 

sistematizado dentro da Instituição. A Comissão é instituída pela Reitoria em caráter sazonal, 

pontualmente, para resolver o problema do desfazimento dos resíduos inservíveis e bens 

patrimoniais.  
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Complementarmente ao organograma, o Quadro 14 oferece uma descrição dos setores 

que colaboraram na coleta de dados com informações pertinentes aos resíduos 

eletroeletrônicos acumulados nas instalações da Instituição, com suas respectivas atribuições. 

Quadro 14 - Descrição dos setores participantes da coleta de dados 

Setores Atribuições 

 
Reitoria  

 

 

Representação institucional frente às entidades dos órgãos do governo e da sociedade 

civil; articular entre os Campis a definição de modelos de gestão; definir as políticas 

institucionais; supervisionar as ações dos vários campis. 

Direção geral  

 

 

  

Zelar pela instituição como todo, identificar as necessidades da instituição e buscar 

soluções junto às comunidades interna e externa, trabalhar junto aos diretores 

administrativos no partilhamento das atribuições aos setores sucessivos da instituição. 

Diretoria Adjunta Dar apoio às áreas administrativas e acadêmicas da IFES 

Infraestrutura 

 

O setor responsável pela elaboração de projetos arquitetônicos, além de orçamentos 

para obras e fiscalização.  

Patrimônio 

 

Recebimento e liberação dos pagamentos de bens patrimoniais, gerenciamento dos bens 

patrimoniais. 

 

DGTI 

 

 

Prover toda estrutura de informação e comunicação com os equipamentos, atendendo, 

aproximadamente, 5000 alunos, 200 administrativos, 500 professores da IFES com 

fornecimento de internet, rede de dados, telefonia e equipamentos de informática. 

Manutenção TI 

 

Manutenção de todos os tipos de equipamentos de tecnologia da Informação, ou seja, 

computadores, notebooks, impressoras, scanners, estabilizadores, nobreaks, entre 

outros, seja hardware ou software. 

Manutenção geral Abrange toda a área de manutenção, apoio, limpeza, obra e reformas da instituição. 

 

Compras 

 

 Efetuar as compras, contratos, cuidar do almoxarifado, patrimônio e contabilidade do 

campus/centro. Recebimento de pedidos, fazer editais e publicações de licitações, 

recebimento dos materiais, entrega aos requisitantes, pagamentos.   

Almoxarifado 

 

Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com 

os pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações. 

Serviços gerais 

 

Diversas. Atua na limpeza, na organização e preservação do ambiente escolar, entre os 

quais o manejo dos inservíveis. 

Comissão  

de desfazimento 

 

 

 

Fazer levantamento dos bens inservíveis; identificar o registro patrimonial desses bens; 

avaliar o bem de acordo com valores de mercado e emitir laudos de vistoria. Realizar 

contato com instituições interessadas nos bens; emitir e tramitar documentos para a 

formalização do processo de desfazimento; De acordo com o Decreto n. º 99.658/90. 

Fonte: Autora  

 

4.2 RESULTADOS PROVENIENTES DA COLETA DE DADOS 

 

O Quadro 15 oferece a consolidação do perfil dos entrevistados. Conforme 

evidenciado na metodologia da pesquisa, foram selecionados respondentes com esperado grau 

de compreensão e capacidade de intervenção nas políticas e práticas de gestão de resíduos 

eletroeletrônicos na instituição estudada. Para uma melhor caracterização dos entrevistados, 

buscou-se a identificação de dados básicos como idade, gênero, formação, vínculo e tempo, 

cargo e tempo na função que atua em uma IFES. 
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Quadro 15- Identificação dos entrevistados 

Fonte: Autora 

 

 

4.2.1 Análise das questões objetivas do instrumento de coleta de dados proposto 

 
 

Os histogramas contemplados nas Figuras 06a, 06b, 06c, 06d, foram provenientes das 

respostas obtidas na seção de questões objetivas do instrumento de coleta de dados aplicado 

junto aos responsáveis por setores-chave da instituição. 

Depreende-se da Figura 06a que dos 12 respondentes, 8 desconhecem o Decreto 

5.940/06 que institui a coleta seletiva solidária em órgãos da Administração Pública Federal 

direta. Inclui-se dentre os respondentes o Reitor da Instituição.   

Observou-se que a falta de conhecimento quanto a legislação do Decreto 5.940/06 e a 

Lei nº 12.305/10- PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) é quase unanimidade entre 

os respondentes, mesmo com a disposição do Decreto designando a coleta seletiva solidária 

em todos os órgãos da Administração Pública Federal. A presença de projetos voltados para 

práticas de tratamentos desses resíduos é inexistente na instituição. 

 

Figura 06a -  Histograma das questões objetivas do instrumento de coleta de dados aplicado junto aos 

responsáveis por setores-chave da instituição 

Setor Idade Gênero Formação Vinculo Tempo   Cargo Tempo 

Reitoria 47 M Doutorado Efetivo 22 anos Reitor 3 meses 

Direção geral 51 M Mestrado Efetivo 25 anos Diretor 4 anos 

Dir. Adjunta   58 M Mestrado Efetivo  20 anos Diretor 4 anos 

DGTI 45 M Mestrado Efetivo  5 anos Diretor 2 anos 

GTI 32 M Especialização Efetivo 8 anos Técnico 8 anos 

Manutenção 43 M Especialização Efetivo 19 anos Diretor 3 anos 

Infraestrutura 24 M Superior Efetivo 2 anos Coordenador 2 anos 

Almoxarifado 60 M Superior Efetivo 2 anos Responsável 2 anos 

Patrimônio  46 M Superior Efetivo 15 anos Coordenador 2 anos 

Compras 35 M Mestrado Efetivo 10 anos Diretor 4 anos 

Serviços gerais 37 M Superior  Terceirizado 8 anos Supervisor 3 anos 
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Em relação à Figura 06b, nota-se também um desconhecimento de setores-chave sobre 

práticas institucionais relacionadas à gestão de resíduos sólidos. O fato da ausência de 

projetos instigadores que contemple a problemática dentro da instituição, restringe iniciativas 

na realização do desfazimento dos bens inservíveis. 

 

Figura 06b - Histograma das questões objetivas do instrumento de coleta de dados aplicado junto aos 

responsáveis por setores-chave da instituição 

Observa-se um pequeno avanço no que diz respeito à percepção de respondentes em 

relação à separação de resíduos recicláveis descartados. A consciência da importância 

socioambiental faz parte de alguns gestores da IFES. O que se mostra necessário é um 

engajamento das práticas efetivas na persistência das ações. Buscou-se, também, informações 

sobre a ocorrência da separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto 5940/2006 e se havia a preferência pela aquisição de 

bens/ produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento, a fim de se avaliar a 

dinâmica de como a instituição está envolvida com a problemática dos resíduos.  

A IFES possui iniciativas voltadas para coleta seletiva, através coletores com 

indicadores da separação dos resíduos no seu ambiente institucional. A limitação está na 

disposição final desses resíduos, pois são misturados sem categorização no seu descarte. 

 

Figura 06c -  Histograma das questões objetivas do instrumento de coleta de dados aplicado junto aos 

responsáveis por setores-chave da instituição 
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 Outro aspecto que chama a atenção na pesquisa é o desconhecimento de respondentes-

chave acerca da A3P, inclusive em nível de Direção por ser um instrumento norteador para as 

práticas de gestão integrada com benefícios econômicos para a instituição. 

A averiguação no conhecimento dos respondentes sobre a A3P – Agenda Ambiental 

na Administração Pública, se dá, sobretudo por se tratar de diretrizes orientadas à uma 

administração mais consciente da instituição com o objetivo principal na economia, redução 

de gastos e destino correto dos resíduos, e as suas práticas nas IFES. 

No intuito de compreender o motivo da dificuldade dos gestores na mobilização da 

retirada dos resíduos dos ambientes necessários a outras finalidades, baseados nos princípios 

da A3P, detectou-se que este instrumento é desconhecido por quase todos os entrevistados, 

portanto, os princípios que norteariam os gestores com iniciativas mais efetivas na atuação do 

desfazimento dos resíduos da Instituição ficam inviabilizados ou são improvisados.  

 

Figura 06d - Histograma das questões objetivas do instrumento de coleta de dados aplicado junto 

aos responsáveis por setores-chave da instituição 

 Apesar da IFES possuir lixeiras destinadas a coleta seletiva, como constatado nas 

Figuras 07a, 07b, 07c, 07d, foi observado que não há a prática de seleção dos resíduos sólidos 

na Instituição, consequentemente, o descarte final é feito com todos os resíduos sólidos 

misturados. Sendo os resíduos orgânicos destacados dos demais. Os resíduos de obras são 

retirados pela própria empreiteira contratada.  
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                                  ( a )                          ( b ) 

Figura 07a e 07b -  Foto dos coletores nas entradas principais da Instituição 

Fonte: Autora (20/08/2016) 

Nota-se que os coletores disponiveis para separação dos resíduos não se encontram em 

perfeitas condiçoes de conservação. 

  

                                ( c )                                                                 ( d ) 

Figuras 07c e 07d - Fotos dos 4 conjuntos de coletores destinados a coleta seletiva dispostos nas entradas 

principais do prédio de uma IFES. 

Fonte: Autora (20/08/2016) 

A IFES em estudo, possui cerca de 5.000 alunos que circulam em três turnos diários. 

As Figuras 07 a, b, c, d, apresentam 4 conjuntos de lixeiras com 4 compartimentos 

disponibilizados para a coleta seletiva em toda a instituição, destinadas a separação dos 

resíduos sólidos, que estão dispostas nas entradas principais. Porém, na disposição final todos 

os resíduos recolhidos são misturados aos demais, somente separados dos orgânicos, o que na 

prática inviabiliza a separação nos contêineres destinados para tal função.  

No procedimento de seleção dos resíduos, observou-se a existência de ação 

individualizada de um funcionário terceirizado do setor do Serviço Geral, que separa papeis e 

papelão que são levados para serem vendidos, como uma forma de renda extra, porém é uma 
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ação de iniciativa pessoal com a permissão do seu setor que não contempla como uma prática 

determinada pela Instituição. 

Então, conclui-se que no âmbito institucional, o Decreto nº 5.940, em grande medida, 

não é conhecido e nem é adotado pelos gestores para a orientação das práticas legalmente 

corretas do tratamento dos resíduos da instituição, mesmo havendo iniciativa independente de 

coleta seletiva em seu âmbito. 

 

4.3 INICIATIVAS DAS PRÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DO ACÚMULO DOS 

RESÍDUOS INSERVÍVEIS, SEGUNDO A PNRS Nº 12.305/10 

A PNRS/10, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 

nº 7.404/10, possui como um dos seus objetivos estabelecido pela prioridade para a gestão dos 

resíduos que passa a ser obrigatória a não geração, redução reutilização, reciclagem, o 

tratamento e a disposição final ambientalmente adequados dos resíduos sólidos. 

Baseada em um desses princípios, buscou-se averiguar o conhecimento da iniciativa 

de práticas para solucionar o problema dos resíduos inservíveis de uma IFES. Foi observado 

entre os gestores a ausência de informação acerca de iniciativas que contemplasse a 

problemática nas instalações da Instituição. 

Ainda, na intenção de detectar informações sobre Lei nº 12.305/10 (PNRS), se já fazia 

parte do conhecimento dos gestores, observou-se que 9 dos entrevistados não possuíam o 

conhecimento da legislação e, somente 2 tinha ‘ouvido falar’, porém, desconheciam o seu 

teor. 

De acordo com o entrevistado da Diretoria Adjunta, foi criado na Instituição uma 

Comissão de desfazimento para dar destino aos resíduos eletroeletrônicos ligados ao setor de 

TI, porém, também, o respondente afirmou desconhecer as atribuições dessa Comissão, não 

sabendo responder se o setor possuía conhecimento da legislação vigente. 

 No âmbito dos resíduos, o mesmo entrevistado fez parte, em 2014, de uma Comissão 

para desfazimento dos carros avariados do setor de transporte, que aguardavam a baixa para, 

mediante licitação, a realização de leilão, serem retirados. Como o processo de licitação é 

demorado, os bens sofrem deterioração perdendo em grande parte o seu valor comercial. Essa 

Comissão foi dissolvida naturalmente, sem continuidade das ações para retirada de outros 

resíduos da instituição. 

Baseado no levantamento das informações dos setores, incluindo a Reitoria e Direção 

Geral e a Comissão de Desfazimento, obteve-se que 87,5% dos entrevistados desconheciam 
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ou já tinha ouvido falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), assim como as 

práticas de iniciativas para o desfazimento dos resíduos tecnológicos de dentro da Instituição.  

Uma observação levantada pelo Diretor Geral de uma IFES, que é interessante se levar 

em consideração é o fato de os gestores, por serem temporários em suas funções, as vezes 

priorizam outras atribuições, ficando alguns aspectos menos urgentes delegados para adiante. 

 Assim, o problema do acúmulo dos resíduos tecnológicos em uma IFES, intensificou-

se a partir de 2008, no momento da ampliação das benfeitorias na Instituição, começando a 

incomodar e trazer suas consequências para as gestões mais atuais, tornando-se urgente a 

solução do problema. 

 

4.4 PRINCIPAIS MOTIVOS DA GERAÇÃO NO ACÚMULO DOS RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS 

 

Muitos softwares adquiridos para atualização dos programas, utilizados em algumas 

áreas acadêmicas não são compatíveis com as máquinas disponíveis, havendo a necessidade 

de aquisição de equipamentos mais modernos para os softwares serem rodados, descartando-

se vários equipamentos em perfeito condições de uso. 

A obsolescência foi uns dos principais fatores observados na geração do acúmulo dos 

resíduos eletroeletrônicos dentro de uma IFES. A falta de planejamento na gestão dos EEE, 

permite a aquisição de equipamentos sem avaliação institucional das reais necessidades; outro 

facilitador são as compras realizadas sem a real constatação de reaproveitamento, através de 

uma avaliação dos equipamentos em desuso.  

Foi abordado aos respondentes participantes da coleta de dados, numa IFES, sobre à 

problemática do acúmulo de materiais inservíveis e/ ou reaproveitáveis, com o intuito de 

detectar nos setores pesquisados o motivo pelo qual foi gerado o acúmulo dos resíduos 

eletroeletrônicos na Instituição, e que análise cada um poderia fazer para solucionar essa 

problemática. 

Para os entrevistados dos setores da Diretoria Adjunta, do Patrimônio, do DGTI e 

Reitoria, existe a necessidade de uma conscientização para se perceber o problema como um 

todo que impacta a comunidade institucional e o conhecimento do problema embasados na 

legislação, que respaldariam as ações práticas e auxiliariam na solução do desfazimento dos 

resíduos do âmbito institucional.    

 Segundo a perspectiva do respondente da Diretoria Adjunta, quando há a consciência 

sobre o problema, nomeia-se uma comissão que busque suporte em outros segmentos, como: 
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ouvidoria, procuradoria, setor jurídico, técnico administrativo competente para auxiliar na 

comissão, respaldando os procedimentos para o desfazimento dos bens inservíveis.  

   Em atribuição ao setor da Diretoria Adjunta, para o desfazimento dos carros avariados 

da instituição, foi solicitado a Reitoria, através de uma portaria a criação de uma comissão de 

avaliadores para analisar as condições dos veículos, atestando suas condições como 

inservíveis, liberando os bens para a baixa patrimonial, permitindo o lançamento de licitação 

para execução de leilão. Situação análoga, ainda, não ocorreu com os resíduos 

eletroeletrônicos. 

Segundo o entrevistado do setor de Patrimônio de uma IFES, ocorre o mesmo 

problema com o seu setor, que fica impedido de qualquer movimentação de baixa patrimonial 

sem que haja um aval de uma comissão responsável, para que os bens sejam avaliados para o 

descarte da instituição. O seu setor recebe os itens analisados pelo setor de TI e aloca o 

material em um espaço na instituição para fazer a análise e a classificação na totalização para 

a baixa. Esse material já passou por uma triagem prévia e o patrimônio o recebe com a função 

de armazenar e aguardar como será feito o seu desfazimento. 

Ainda, de acordo com o mesmo entrevistado, a contribuição no auxílio da solução da 

problemática do acúmulo dos resíduos, seria a separação dos lotes dos materiais para a oferta 

em leilão, mediante a licitação. Porém, esbarra-se na falta de espaço físico adequado para 

preservar os lotes dos resíduos classificados para apresentação aos interessados, 

salvaguardando os materiais selecionados. 

As Figuras 08a e 08b, demonstram as iniciativas da Comissão de desfazimento na 

separação dos bens inservíveis, classificadas por categorias para uma possível oferta de lotes 

para leilão nas instalações de uma IFES. Iniciativas frustradas pela ausência de infraestrutura 

para salvaguardar os bens selecionados. 
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                               (a)                                                                 (b) 

Figura 08a e 08b. Fotos da separação dos bens inservíveis em categoria para os lotes  

Fonte: Autora (11/04/2016) 

O entrevistado do DGTI, concorda com a percepção do respondente do setor de 

Patrimônio, no sentido que seus setores dispõem de toda estrutura para contribuir para o 

desfazimento dos eletrônicos inservíveis. Sendo que é necessária uma comissão com pessoas 

de áreas afins para analisar as condições dos materiais e atestar a inviabilização da 

recuperação, liberando os resíduos tecnológico para a baixa e oferta para pregão de leilão. 

O setor de DGTI é composto por um Diretor de TI, uma equipe técnica com 3 

servidores e 12 bolsistas, todos especialistas na manutenção, análise e composição de 

equipamentos a partir da recuperação de componentes entre as máquinas. Remontam alguns 

computadores, a partir do desmonte de outros. Os componentes inservíveis são direcionados 

para a sucata que estão armazenadas em local inapropriado, misturados a outros resíduos 

sólidos comuns, como pode-se constatar na Figura 09. 

 
Figura 09 - Foto dos resíduos eletroeletrônicos misturado a outros resíduos comuns 

Fonte: Autora (19/11/2015) 

Os setores do DGTI e do Patrimônio são os responsáveis por todo suprimento de 

informação e tecnologia da IFES, portanto os maiores detentores desses resíduos. Por outro 
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lado, é importante observar que nenhum desses dois setores possui autonomia para desfazer-

se de qualquer bem, no âmbito da instituição, se não houver o aval de uma comissão 

responsável por esta finalidade. 

Para o entrevistado da Infraestrutura da IFES, a falta de local próprio para o descarte 

dos resíduos eletroeletrônicos, inviabiliza qualquer iniciativa na tentativa de colaborar na 

solução do problema. O setor poderia contribuir com projetos de adequação de ambientes para 

a armazenamento e tratamento desses resíduos, contemplando as necessidades das finalidades. 

Ainda, segundo a perspectiva do respondente, a Instituição estaria no limite da sua 

área construída, impossibilitando qualquer obra de expansão em suas instalações. Os materiais 

ficam amontoados e parcialmente cobertos, misturados a outros numa área externa dentro do 

Instituto, impactando visualmente o local.     

Adicionalmente, devido ao acúmulo desordenado, existe o risco da proliferação de 

vetores. Situação inclusive já denunciada pela comunidade do entorno. O restante dos 

resíduos está ocupando os locais projetados para a expansão da biblioteca e o refeitório 

estudantil.  

Sob a perspectiva do entrevistado Direção Geral de uma IFES, o problema do acúmulo 

é devido à dificuldade de se fazer um leilão. A direção vem trabalhando no sentido de 

solucionar o problema. Porém, afirma o entrevistado, “em 25 anos de instituição, no meu 

conhecimento, nunca houve desfazimento desses resíduos”.  Que se observa a ausência de 

iniciativas no desfazimento desses resíduos do âmbito institucional. 

De acordo com o entrevistado do setor de Serviços Gerais da mesma Instituição, uma 

provável solução estaria no controle de compras dos equipamentos eletroeletrônicos, 

observando juntamente com o setor do DGTI a real necessidade de aquisição dos materiais 

novos para suprimentos. 

 

4.5 INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PARA GESTÃO INTEGRADA DENTRO DE 

UMA IFES  

 

O envolvimento de todos os gestores no processo educacional numa instituição 

estabelece uma sintonia na solução de problema internos, na tomada de decisões, na 

proposição, implementação, monitoramento e avaliação dos planos de ação, visando o 

melhoramento na administração integrada com resultados mais qualificativos. 

A comunicação entre setores é relevante para a interação de informações de práticas 

que possam contribuir em decisões das ações comuns. 
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 Pôde-se constatar pelas entrevistas aplicadas nos setores administrativos de uma IFES 

que há pouco intercâmbio de informação em relação à problemática do acúmulo dos resíduos 

eletroeletrônicos da Instituição entre os setores.   Verificou-se que a maior interação se dá 

entre os setores do DGTI, Manutenção de TI e Patrimônio que estão estreitamente envolvidos 

no gerenciamento dos bens tecnológicos da Instituição. 

Os setores do DGTI e o de Manutenção de TI são responsáveis por todo suprimento de 

bens e serviços de tecnologia e comunicação da Instituição. Portanto, esses setores possuem o 

conhecimento de toda a movimentação relativa aos bens tecnológicos e dos resíduos gerados 

por esses materiais, sendo que o desfazimento requer o controle de baixa do Patrimônio. 

 

4.6 FATORES QUE DIFICULTAM A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS TECNOLÓGICOS 

 

A remoção de bens patrimoniados inservíveis de uma instituição pública requer uma 

série de procedimentos legais a serem observados e seguidos. Umas das formas para esse 

processo é através de leilão, previsto no Decerto n.º 99.658/90. 

Com o objetivo de entender o motivo pelo qual uma instituição não consegue retirar os 

resíduos eletroeletrônicos dos seus espaços físicos, foi abordado juntos aos entrevistados dos 

setores de uma IFES, sobre os principais empecilhos à resolução do imbróglio. Em uníssono, 

para os entrevistados são necessárias ações mais engajadas dentro da Instituição em relação ao 

desfazimento dos resíduos de suas instalações. 

De acordo com os entrevistados dos setores DGTI, Manutenção de TI e Patrimônio é 

necessário que a Reitoria determine por meio de portaria a convocação de uma comissão 

responsável pela avalição e desfazimento desses resíduos, segundo a legislação específica de 

tratamento desses bens. 

De acordo com o entrevistado do setor terceirizado de Serviços Gerais da mesma 

IFES, a manutenção e limpeza são inviáveis onde estão depositados os resíduos 

eletroeletrônicos, pois os materiais ficam misturados com os demais. 

 Com as obras de expansão na instituição os espaços livres foram reduzindo e os 

resíduos patrimoniados remanejados de um lado para o outro, concentrando-se numa área 

utilitária destinada a outras finalidades. 

A Figura 10 ilustra a situação dos resíduos eletroeletrônicos, sem quaisquer condições 

de limpeza, segundo o responsável pelo setor de Serviços Gerais, pela dificuldade de 

mobilidade entre os resíduos depositados. 
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Figura 10 -  Fotos dos resíduos eletroeletrônicos misturado a outros resíduos comuns sem condições de limpeza e 

manutenção do ambiente. 

Fonte: Autora (19/11/2015) 

Ainda, segundo o entrevistado do setor de Serviços Gerais, “não existe a sintonia entre 

os setores”. Muitos dos equipamentos tecnológicos são retirados diretamente de alguns 

setores solicitantes, pelos agentes do serviço geral e alocados no deposito sem passar pela 

triagem do setor de Patrimônio para a identificação das condições do bem, dificultando o seu 

controle e consequentemente, a uma avaliação previa, condenando os equipamentos a 

deterioração, enquanto aguarda a sua baixa patrimonial.  

 

4.7 O CONHECIMENTO DO DECRETO Nº 5.940/60 NAS PRÁTICAS DE 

TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

 

  O Decreto nº 5.940/06, institui a Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos 

materiais recicláveis para os Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta e indireta. 

  O referido Decreto, prevê, aos entes públicos a adoção de ações de medidas que zelam, 

diretamente, pela melhoria das condições ambientais, e, indiretamente, influenciam o 

desenvolvimento de iniciativas sociais orientadas à geração de trabalho e renda (ARAUJO, 

2014). 

Algumas regulamentações promulgadas, obrigaram as Instituições Públicas Federais a 

implantar práticas de tratamento e gestão dos resíduos sólidos, como o Decreto 5.940/06 que 

institui a coleta seletiva solidária e a gestão dos resíduos gerados em seu próprio ambiente 

atendendo ao dispositivo legal.  
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  As instituições de ensino deveriam assumir o compromisso de implantar práticas que 

atendam ao referido decreto, que apesar de ter sido aprovado em 2006, o que se percebe é a 

ausência deste, no sistema de gestão dos resíduos sólidos em muitas instituições, que também, 

desconhecem o referido decreto e suas recomendações. 

  Através da abordagem sobre o referido Decreto em uma IFES, pretendeu-se verificar 

entre os entrevistados, se os gestores, possuíam o conhecimento e efetuava algumas de suas 

práticas recomendadas por esse decreto.  

Foi observado, que todos os entrevistados, desconheciam o referido decreto e suas 

recomendações. Com exceção dos respondentes da Diretoria Adjunta e a Comissão de 

Desfazimento, que “ouviram falar”, porém desconheciam o seu inteiro teor. 

 

4.8 A3P COMO INSERÇÃO SOCIOAMBIENTAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

  A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P é uma ação proposta pelo 

MMA que visa à construção de uma nova cultura institucional nas Instituições Públicas 

Brasileiras. No intuito de auxiliar nas práticas da responsabilidade socioambiental e a 

sustentabilidade nas atividades públicas, esta cartilha foi elaborada, especialmente para os 

administradores públicos federais, estaduais e municipais. 

A Administração Pública, na qualidade de grande consumidora de recursos naturais e 

bens e serviços nas suas atividades, assume um papel estratégico na revisão dos padrões de 

produção e consumo e na adoção de novos referenciais de sustentabilidade socioambiental, 

por meio da sua capacidade regulamentadora e indutora de novos padrões e práticas (MMA, 

2002). 

A A3P tem como princípios a inserção dos critérios socioambientais nas atividades 

regimentais, que vão desde uma mudança nos investimentos, compras e contratação de 

serviços pelo governo até a uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais 

utilizados (MMA, 2002). 

Baseado na síntese acima, pretendeu-se entender se os setores administrativos da 

IFES, estavam orientados sobre as práticas de gestões ambientais do Programa A3P, em suas 

atividades diárias. 

Constatou-se que os entrevistados desconheciam o programa da A3P, com exceção da 

Reitoria e o Patrimônio que relataram sobre a implantação de um projeto de extensão sobre 

Sustentabilidade de autoria de uma aluna do mestrado na área de meio ambiente da instituição 

que contempla o tema. 
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Os demais respondentes evidenciaram interesse no conhecimento do programa 

entendendo que teriam melhor participação numa gestão mais integradora com as 

problemáticas administrativas da instituição. 

 Mediante essa premissa, observa-se um afastamento entre as realidades vivenciadas 

pelos gestores desta IFES e as práticas recomendadas por esse instrumento de avanço 

contributivo para melhoria administrativa da instituição.  

 

4.9 DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS TECNOLÓGICOS E AS CONDIÇÕES DE 

ARMAZENAGEM  

 

Os resíduos tecnológicos por conter nos seus componentes substancias tóxicas, 

nocivas ao meio ambiente, exige, em sua particularidade, cuidados mais direcionados no 

tratamento do seu armazenamento. Devido a ausência de instalações propícias ao 

acondicionamento dos bens tecnológicos de uma IFES o que se observa é o acúmulo 

desordenado dos resíduos sólidos inservíveis misturados aos REEE em condições diversas.  

As Figuras 11a, 11b, 11c, 11d, evidenciam a disposição e as condições de como os 

resíduos eletroeletrônicos estão descartados e depositados nas instalações desta instituição.  

Nos relatos dos entrevistados sobre os REE, evidenciou-se pelas informações, as 

condições de armazenagem e a manutenção dos resíduos eletroeletrônicos dispostos nas 

instalações da IFES sem maior cuidado na sua disposição. 

 
( a )                 ( b ) 

Figuras 11a e 11b - Foto dos resíduos eletroeletrônicos misturado a outros resíduos comuns 

Fonte: Autora (19/11/2015) 
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( c )                                                       ( d ) 

Figuras 11c e 11d - Foto dos resíduos eletroeletrônicos misturado a outros resíduos comuns 

Fonte: Autora (19/11/2015) 

As imagens revelam a falta de cuidado na conservação dos bens, depositados de 

maneira irregular, misturados a outros resíduos sólidos sem qualquer separação. Materiais que 

poderiam ser reaproveitados ou reciclados estão condenados a deterioração. A manutenção 

torna-se inviável, devido a forma como estão depositados.  

O acúmulo dos resíduos, também, impacta a comunidade entorno da Instituição na 

questão de risco a saúde, na forma de como esses resíduos estão dispostos ao tempo.  

As Figuras 12a e 12b, apresentam alguns materiais expostos ao tempo, propiciando a 

proliferação de insetos e animais peçonhentos expondo a própria comunidade da instituição a 

convivência em área insalubre.  

 
( a )                                                         ( b ) 

Figuras 12a e 12b - Condições de disposição dos resíduos eletroeletrônicos sem manutenção e tratamento 

adequados. 

Fonte: Autora (19/11/2015) 

Todos os entrevistados revelam ter ciência das condições da armazenagem dos 

resíduos e onde estão depositados, porém, os seus setores não possuem autonomia e 

alternativas do tratamento ou desfazimento dos mesmos. Sendo o setor de Patrimônio que está 
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mais estreitamente ligado com a problemática dos resíduos, devido aos bens patrimoniados 

que não podem ser descartados sem prévia avaliação. 

Segundo o relato do Reitor desta IFES “a prática do acúmulo dos resíduos 

patrimoniados é antiga, por não ter havido até o presente momento o desfazimento desses 

bens que com o passar do tempo se acumulam cada vez mais”. “ O procedimento de descarte, 

nunca foi feito na instituição”. O que se presume que muitos dos equipamentos 

eletroeletrônicos sofreram o processo de deterioração, inviabilizando qualquer possibilidade 

de reaproveitamento. 

Segundo os entrevistados dos setores de DGTI, Manutenção de TI, Infraestrutura e 

Patrimônio, a falta de espaço físico na instituição para criar um depósito exclusivo para o 

armazenamento dos resíduos eletroeletrônicos para a separação e classificação dos itens para 

salvaguardar os lotes, facilitariam o processo da retirada desses bens inservíveis da 

instituição. 

 

4.10 DIFICULDADE ENCONTRADAS PELOS GESTORES PARA O DESFAZIMENTO 

DOS BENS INSERVÍVEIS 

 

Os desafios encontrados pelos gestores públicos em lidar com situações de 

gerenciamento dos resíduos sólidos no âmbito institucional, e até mesmo estar em 

consonância com a PNRS/10, gera barreiras necessárias de serem vencidas pela 

Administração Pública em geral. 

O problema do acúmulo dos resíduos tecnológicos numa IFES, exige dos seus gestores 

providências urgentes para o desfazimento desses bens inservíveis. 

Num levantamento sobre os principais obstáculos encontrados no gerenciamento 

desses resíduos evidenciou-se que a ausência de ações mais efetivas, juntamente com o 

desconhecimento da legislação dificultam as iniciativas de avançar nas práticas de 

desfazimento dos resíduos acumulados. 

A infraestrutura predial de uma IFES não atende mais a projetos que necessitam de 

expansão de áreas e o procedimento de tratamento dos resíduos tecnológicos exigem espaços 

específicos destinados a seu manejo. Conforme as obras de ampliação no campus eram 

realizadas, os espaços se reduziam e os resíduos eram remanejados para locais indefinidos. 

 De acordo com o respondente da Comissão de desfazimento desta IFES, além de falta 

de espaço físico para acomodar os resíduos, seria necessário um depósito para guardar, em 

local seguro, os lotes selecionados para que não sofressem alteração na contagem ou 
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misturado com outros materiais classificados, enquanto aguardasse o seu desfazimento por 

leilão ou outros procedimentos. 

Foi observado que um outro fator complicador para o desfazimento dos resíduos 

tecnológicos é o desconhecimento da legislação sustentável para realizar o descarte. A 

ausência de capacitação da Comissão embasada de instrumentos legais que reforcem as 

tomadas de decisões gera a insegurança nas suas ações. 

Alguns servidores desta IFES, possuem o mestrado na área da Engenharia Ambiental e 

através de suas pesquisas, desenvolvem projetos de extensão sobre sustentabilidade na IFES, 

mas, ainda é de ação pontual em vista da necessidade institucional, que não contempla a 

problemática, em si, na solução da retirada dos resíduos eletroeletrônicos, assim como os 

demais resíduos sólidos, principalmente os patrimoniados das instalações da Instituição. 

 

4.11 A FORMAÇÃO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO DESFAZIMENTO DOS 

BENS INSERVÍVEIS E PATRIMONIADOS 

 

Para uma IFES é premente solucionar o problema do acúmulo dos resíduos sólidos de 

suas instalações, inclusive os eletroeletrônicos que, atualmente, ocupam os espaços destinados 

à ampliação dos cursos de licenciatura e arquitetura, a biblioteca e o refeitório planejados 

como benfeitorias para a comunidade acadêmica. 

Foi feito um acordo em conjunto com o campus e a Reitoria para a criação de uma 

comissão que fosse responsável pelo o desfazimento dos resíduos inservíveis, incluindo os 

eletroeletrônicos para dar solução a problemática vigente.  

Esta comissão tem como uma das atribuições, avaliar, dar baixa e decidir o destino dos 

bens inservíveis. A comissão recebe os bens da Coordenação de Patrimônio, realiza a 

avaliação técnica e de valor para poder chegar até ao desfazimento, baseado no Art. 19, do 

Decreto Nº 99.658/90. 

Art. 19. As avaliações, classificação e formação de lotes, previstas neste decreto, 

bem assim os demais procedimentos que integram o processo de alienação de 

material, serão efetuados por comissão especial, instituída pela autoridade 

competente e composta de, no mínimo, três servidores integrantes do órgão ou 

entidade interessados. 

A Comissão foi constituída baseada neste artigo do Decreto 99.658/90, por entender 

ser um instrumento legal de conduzir o processo de desfazimento dos bens patrimoniais da 

instituição. 
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4.12 PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA O DESFAZIMENTO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS PELA COMISSÃO 

 

O desfazimento dos bens inservíveis consiste em excluir o bem do acervo patrimonial 

da instituição. Para realizar o desfazimento é necessário a constituição de uma comissão 

composta por no mínimo 3 (três) servidores que será responsável pelas seguintes atividades: 

 Fazer levantamento dos bens inservíveis; 

 Identificar o registro patrimonial desses bens; 

 Avaliar os bens de acordo com valores de mercado; 

 Realizar contato com instituições interessadas nos bens; 

 Emitir e tramitar documentos para formalização do processo de desfazimento; 

 Emitir relatório final do trabalho realizado. 

 

Esta comissão segue o Decreto 99.658/90, Art. 3º, que considera as formas de 

desfazimento dos bens inservíveis da instituição da seguinte maneira: 

1. Transferência 

2. Cessão  

   3. Alienação    

 Por venda 

 Por doação 

 Por permuta 

4. Inutilidade ou Abandono 

Os bens consideráveis inservíveis para a instituição deverão ser classificados como: 

a) Ociosos; 

b) Recuperáveis 

c) Antieconômicos; 

d) Irrecuperáveis. 

Os materiais de informática como: microcomputadores, monitores, impressoras e 

demais equipamentos, no momento do desfazimento é preciso informar, através de oficio ou 

meio eletrônico certificado digitalmente, à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a disponibilização para o 

Programa de Inclusão Digital do Governo Federal num prazo de trinta dias. Após esse prazo 

poderá proceder o desfazimento, segundo o Decreto nº 99.658/90. 
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Em uma IFES, foi instituída pela sua Reitoria, através da portaria interna nº 913/2015, 

uma Comissão designada a efetuar avaliação e desfazimento dos bens móveis do patrimônio 

do campus com o objetivo de auxiliar os gestores em solucionar a problemática do 

desfazimento dos resíduos inservíveis que estão acumulados nas instalações da Instituição. 

Juntamente a esta portaria, também foram instituídas Comissões que serão capacitados 

por esta principal para atuarem nos outros campis. 

Esta Comissão, foi formada por 7 (sete) membros servidores da instituição que são 

voluntários convidados a integrar o grupo em colaboração de solucionar o problema.                

A Comissão segue o Decreto 99.658/90 como referência para embasar as suas ações 

regulamentadas na questão do reaproveitamento, movimentação, alienação e formas de 

desfazimento dos resíduos inservíveis da IFES. 

Apesar de a Comissão ter sido instituída para resolver o problema do desfazimento dos 

resíduos das instalações da Instituição em setembro de 2015, se faz necessário, em caráter 

urgente, a sua atuação para a desocupação de áreas destinadas a finalidades acadêmicas a 

serem inauguradas em março de 2017. 

Até o final de julho de 2016, houveram três reuniões para a discussão das atividades a 

serem iniciadas. Conforme analisado nas Atas dos encontros, na primeira reunião foi 

apresentada a legislação a ser seguida, os fundamentos legais das atividades, a situação do 

acúmulo dos resíduos. No segundo encontro, foi recebido o processo do fluxo com a listagem 

dos bens para o desfazimento, através da Diretoria Administrativa. Na terceira reunião foram 

discutidos o modelo e a técnica que seria utilizado para avaliação dos bens. 

Após receberem o processo da Diretoria da Administração, a Comissão analisa quais 

são os bens que estão disponíveis para o descarte. É determinado o método de avaliação de 

cada bem por grupos classificatórios.  

As ações da Comissão avançaram até este ponto, ficando impossibilitado de prosseguir 

por esbarrarem na falta de espaço para acondicionamento dos lotes dos resíduos separados e 

classificados, salvaguardados de adulteração na sua contabilidade para que não se percam as 

partes, evitando a mistura de componentes diferentes no lixo, que pode inutilizar materiais 

potencialmente recicláveis dos lotes reservados até a ocorrência do leilão.  

Segundo o Presidente da Comissão, a questão do acúmulo se deve ao longo histórico 

da instituição, por ser antiga na cidade e passou por vários processos de modernização e 

mudanças. 

Ainda, na perspectiva do Presidente, seria viável que a Comissão tivesse um processo 

contínuo na prática do desfazimento dos resíduos para que não ocorra o acúmulo dos bens 
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inservíveis e haver melhor aproveitamento dos equipamentos que sofreriam menos a 

deterioração. 

 A aplicação de mais recursos para a educação possibilitou as IFES a aquisição de 

mais equipamentos para a restruturação dos seus centros. Consequentemente, a rápida 

obsolescência desses equipamentos, acelerou o descarte, gerando o acúmulo dos resíduos 

tecnológicos nas instalações das instituições. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESPOSTAS ÀS QUESTÕES-PROBLEMA  

 

O presente estudo teve como finalidade o entendimento sobre a questão dos resíduos 

tecnológicos gerados nas instalações de uma IFES na região norte do Estado do Rio de 

Janeiro. 

A longo do estudo foram encontradas diversas lacunas na gestão da instituição 

evidenciando a   inviabilização de iniciativas isoladas de alguns setores para solucionar a 

problemática. 

A IFES, em questão, por sua vez não possui uma política interna que auxilie no 

processo de descarte dos resíduos sólido e tecnológicos, também, ainda não possui um plano 

de ação de reutilização ou destinação desses resíduos. É fato que as mudanças precisam ser 

implementadas urgentemente. 

No decorrer do levantamento dos dados realizado para este estudo em uma IFES, 

percebeu-se que uma das principais causas de inutilização dos equipamentos ocorre pela 

obsolescência rápida em que os equipamentos estão sendo trocados, em média 3 anos e não 

mais em 5 anos, devido aos sucessivos lançamentos de plataformas operacionais e a aquisição 

de softwares mais sofisticados utilizados nos equipamentos em atendimento aos cursos de 

graduação, mestrado e doutorado implantados na Instituição num período de 8 anos. 

Muitos equipamentos eletroeletrônicos da Instituição, como computadores, 

impressoras, scanner e outros estão sendo descartados, mesmo estando em perfeitas condições 

de uso, simplesmente, por estarem desatualizados pela tecnologia de vanguarda, são postos de 

lado. Como não há avaliação de suas condições, ficam em desuso e acabam deteriorando-se. 

A facilitação na aquisição de novos equipamentos estimula o acúmulo de bens 

reutilizáveis em inservíveis. 

 Este fato ocorre, devido à falta de um setor mais estruturado com espaços adequados 

para a acomodação dos equipamentos eletroeletrônicos de modo haver uma avaliação mais 

acurada das suas condições para a reutilização ou remanejamento, antes da inutilização ou 

desmonte, visando ao melhor aproveitamento da sua vida util. 

Não há um histórico de componentes que permita fazer um estoque de material 

eletroeletrônico para o reaproveitamento. Quando há necessidade do conserto é solicitado a 

compra de repositório ou constatado a inviabilidade de conserto, é solicitado nova aquisição. 
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  O setor de Manutenção de TI responsável pelas atividades na avaliação, conserto e 

recuperação dos equipamentos, é limitado em expandir as suas práticas por falta de estrutura 

física em que o setor está instalado. Este ocupa um espaço inexpressivo com a demanda de 

materiais recebidos para recuperação, conserto e remontagem de outros equipamentos a partir 

da recuperação das peças. 

Apesar de realizar oferta de equipamentos reutilizáveis para outras instituições, através 

de oficio ou meio eletrônico certificado digitalmente, à Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a disponibilização para o 

Programa de Inclusão Digital do Governo Federal, segundo o Decreto nº 99.658/90, até o 

fechamento da presente pesquisa, não foi apresentado interesse de outros órgãos na aquisição 

desses materiais, não ocorrendo a doação e desfazimento de equipamentos eletroeletrônicos 

da instituição. 

As compras dos equipamentos eletroeletrônicos ficam a cargo do DGTI (Direção 

Geral de Tecnologia da Informação), uma vez que esse setor tem a responsabilidade de prover 

toda a estrutura de informação e comunicação, lógica, física e manutenção de todos os 

equipamentos da parte de informática, mediante a centralização dos pedidos solicitados de 

todos os setores da IFES, inclusive da Reitoria.  

Os equipamentos eletroeletrônicos são solicitados para o DGTI que analisa suas 

especificações e envia para o setor de Compras Gerais da instituição para realizar as 

licitações. 

Os equipamentos são adquiridos sem haver um controle da necessidade real da sua 

compra, devido a não haver, ainda, a atuação da Comissão para o levantamento e avaliação 

patrimonial que averigue o suprimento e as condições dos equipamentos, a fim de observar o 

reuso ou a inviabilidade dos equipamentos. 

A estruturação do setor DGTI é premente, devido à centralização das atribuições que 

envolvem os equipamentos eletroeletrônicos para atendimento tanto acadêmico quanto ao 

administrativo, de todo provimento de informação e comunicação tecnológica nas instalações 

da IFES e a Reitoria. 

Identificou-se que, ainda não houve desfazimento dos resíduos eletroeletrônicos da 

instituição, consequentemente esses resíduos permanecem acumulados em áreas reservadas a 

outras finalidades, inviabilizando a utilização de espaços destinados a melhoria dos serviços à 

comunidade acadêmica, como por exemplo, o refeitório, a ampliação da biblioteca e a 

expansão de outros cursos de graduação.  
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Os equipamentos eletroeletrônicos que ocupam esses espaços são bens patrimoniados 

que aguardam a avaliação para a baixa, e serem retirados através dos processos legais 

observados por instrumento seguidos pela Instituição. 

Analisando as práticas de gestão dos resíduos acumulados numa IFES, constata-se que 

muito dos bens pertencente ao acervo patrimonial possuem seu registro de identificação muito 

antigo, de um período que não havia sistema de informatização, portanto inviabilizando 

avaliar o seu quantitativo acumulado. 

O controle informatizado de entrada e saída pelo almoxarifado desta Instituição 

começou a ser realizado a partir de 2001. Anteriormente, era adotado um sistema de 

fichamento manual. 

Uma análise para a redução do acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos seria o 

reaproveitamento dos equipamentos através da recuperação dos componentes, possibilitando 

o seu reuso. Os componentes inservíveis seriam destinados às cooperativas de catadores de 

recicláveis gerando ocupação e renda, atendendo ao Decreto 5.940/06, já que a logística 

reversa é uma realidade distante na estrutura organizacional da Instituição. 

 No intuito de se conhecer práticas pertinentes ao tema desta pesquisa foram buscadas 

na literatura técnico-científica outros exemplos bem sucedidos que pudessem referenciar um 

suporte teórico para nortear os estudos numa IFES com a mesma problemática dos resíduos 

sólidos eletroeletrônicos baseados nas legislações vigentes.  

Observou-se dentro da Instituição que os gestores administrativos entrevistados 

desconheciam o Decreto nº 5.940/06 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS nº 

12.305/10), e apenas, dois setores sabiam da existência da lei, porém, desconheciam seu teor, 

postura institucional que inviabiliza qualquer iniciativa sem o embasamento legal nas práticas 

que deveriam estar ativas na instituição. 

As práticas de coleta seletiva, também, são inexistentes dentro da instituição. 

Havendo, somente uma ação pontual de iniciativa individual de um funcionário terceirizado 

na separação de caixas de papelão para complementação de renda própria. 

Apesar de haver coletores para a seleção dos resíduos, dispostos em alguns acessos da 

IFES, esses são misturados na sua disposição final no momento do recolhimento pela empresa 

responsável pela coleta desses resíduos. Os orgânicos possuem coleta separa. 

Destarte, entende-se que dentre os principais desafios a serem superados pelos 

gestores numa IFES, estão: 

 Instituir uma política de descarte do patrimônio baseados na legislação recomendada para 

essas práticas. 
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 Estruturar a Comissão de desfazimento instituída com o propósito de auxiliar no processo 

da retirada dos resíduos sólidos e os eletroeletrônicos das instalações da Instituição, 

baseado no Decreto nº 99.658/91 com a iniciativa de ações efetivas a problemática dos 

resíduos inservíveis.  

 Criar espaços físicos necessários para estocagem dos resíduos separados e classificados 

através da avaliação da Comissão, para a baixa patrimonial e oferta dos lotes para leilão 

ou doação.  

Uma problemática evidenciada na gestão de uma IFES que deve ser avaliada é a 

ausência de conhecimento de dispositivos legais, como a Lei nº 12.305/10 e o Decreto 

5.940/06, por se entender que são instrumento necessários a orientação as práticas do 

gerenciamento dos resíduos sólidos da instituição. 

Uma observação bem evidente através da pesquisa empírica foi a total dependência de 

todos os setores em relação às ações da Comissão de desfazimento. Toda a expectativa de 

solução dos problemas do acúmulo dos resíduos sólidos e os eletroeletrônicos inseríveis estão 

na iniciativa das ações desta comissão. Entretanto, a Comissão vê-se impossibilitada de agir, 

devido à falta de estrutura física, legal e organizacional para iniciar suas atividades.  

 A Comissão apresenta restrição nas ações decisórias, pelo desconhecimento de 

informações de embasamento legal que respalde a sua atuação. Mesmo sendo uma comissão 

instituída pela Reitoria para auxiliar no processo de desfazimento dos resíduos sólidos, seus 

membros desconhecem o Decreto 5.940/06 e a A3P, instrumentos fundamentais para a 

condução de ações ambientalmente sustentáveis. 

A Comissão de Desfazimento tem suas ações inviabilizadas devido à falta de estrutura 

para agir tecnicamente de modo poder seguir os trâmites necessários para execução das 

atividades. 

Um ponto relevante a se considerar, colocado pela Direção Geral de uma IFES, é o 

fato da administração pública ser de caráter efêmero. Muitos gestores pelo fato da 

transitoriedade dos seus cargos, priorizam algumas ações que julgam serem mais relevantes 

na sua administração, delegando a segundo plano, ou mesmo nem cogitando, outras ações 

necessárias a serem levadas em consideração. Nesse ínterim, projetos vigentes deixam de ter 

prosseguimento nas gestões sucessivas pelo descompromisso institucional.  

Conforme o avanço na tecnologia, muito equipamento tecnológico necessário para a 

reestrutura das IFES ficam obsoletos e são substituídos em prazos menores, gerando acúmulo 

de resíduos inservíveis que necessitam de uma logística própria para serem removidos 

adequadamente.  
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A ausência de projetos e o desconhecimento das legislações que respalde as ações de 

iniciativas das práticas no tratamento dos resíduos sólidos gerados numa IFES, é observado na 

priorização para outras atribuições gestoras, em contrapartida, também, a negligência na 

observância de uma gestão mais integradora com projetos que contemple as necessidades 

concernentes dentro de uma instituição acadêmica, criando-se situações emergenciais passivas 

de solução como as que se encontram com o acúmulo dos resíduos tecnológicos no âmbito de 

uma IFES. 

A negligência na observância de uma gestão mais integradora com projetos que 

contemple as necessidades concernentes dentro de uma instituição acadêmica, cria situações 

emergenciais passivas de solução como as que se encontram com o acúmulo dos resíduos 

tecnológicos no âmbito de uma IFES. 

 

  

5.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Após o levantamento dos principais interlocutores relacionados à problemática do 

acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos, buscou-se analisar algumas propostas para auxiliar 

nas soluções do desfazimento dos resíduos tecnológicos das instalações de uma IFES que 

possam ser aplicados em outras instituições de ensino com a problemática semelhante sobre o 

acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos em suas instalações.  

Como propostas futuras, propõe-se a ampliação de estudos para um sistema de gestão 

integrado que contemple o gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos da instituição 

incorporado ao Decreto 5.940/06 e a A3P como instrumento norteador das boas práticas a 

serem adotadas pelas Instituições Públicas de Ensino. 
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APÊNDICES 

 

Prezado participante, o presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados primários 

para a realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia de 

Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de  ANÁLISE E 

PROPOSTAS DE MELHORIA DO PROCESSO DE DESCARTE DE ELETRÔNICOS 

INSERVÍVEIS EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR À LUZ DA LEI 

FEDERAL Nº 12.305/ 2010, de autoria de Elizabeth Moreira Santos Falcon e orientada pelo Prof. Dr. 

Fernando Oliveira de Araujo.  

A pesquisa tem o objetivo de estudar a problemática dos resíduos eletroeletrônicos acumulados 

nas instalações de uma IFES. 

As informações ora coletadas são sigilosas no tocante aos dados específicos dos participantes e 

têm finalidade exclusivamente acadêmica.  

Agradeço já, sua participação e colaboração. 

 

 

 

 

Data:    ___/___ / 2016  

Idade ____ anos 

2) Sexo:  

(  ) Masculino   (  ) Feminino 

 

Qual é a sua formação?  

(  ) Ensino Técnico                                                  

(  ) Ensino Superior 

(  ) Ensino Superior com Pós graduação: 

(  ) Especialização           (  )  Mestrado            (  ) Doutorado              (  ) Pós- doutorado 

(  ) Outros.            Especificar:___________________________ 

 

Servidor efetivo?                          Há quanto tempo? 

(   ) Sim       (   ) Não                      ___ anos /  ___  meses 

 

Qual cargo você ocupa atualmente?  

 

(  ) Diretor                      (  ) Supervisor                (  ) Coordenador                 (  ) Gerente   

(  ) Técnico                     (  ) Pesquisador              (  ) Professor                      (  ) Especialista   

(  ) Outros.                      Especificar:____________________________ 

 

Quantos tempo ocupa esta função na instituição/organização que atua?  

 ___ anos /   ___ meses 
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Parte II – Questões objetivas 

Na sua avaliação se trabalha a consciência ambiental da comunidade acadêmica 

(servidores, alunos e pessoal terceirizado) na IFES? 

Sim Não Não sei 

Você já ouviu falar ou tem algum conhecimento sobre o Decreto 5.940/06 que 

institui a Coleta Seletiva Solidária em todos os órgãos da Administração Pública 

Federal? 

Sim Não Não sei 

Você sabe da existência de projetos voltados à prática de gestão dos resíduos sólidos 

na IFES? 

Sim Não Não sei 

Você possui o conhecimento de iniciativas práticas para solucionar o problema dos 

resíduos da IFES? que estejam, também, em consonância com a Lei nº 12.305/10, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ? 

Sim Não Não sei 

Há preferência pela aquisição de bens/produtos passiveis de reutilização, reciclagem 

ou reabastecimento? 

 

Sim Não Não sei 

Na sua unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto 5.940/2006? 

Sim Não Não sei 

A direção da IFES desenvolve alguma (s) ação (s) em relação ao tratamento dos 

resíduos eletrônicos e que você considera como importante de ser desenvolvida? 

 

Sim Não Não sei 

Você conhece a A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) que tem o 

objetivo principal de economia e redução de gastos e destino correto dos resíduos 

nas instituições públicas, e as suas práticas?  

Sim Não Não sei 

 É do seu conhecimento, a existência de uma comissão responsável pelo o 

engajamento das ações administrativa em conjunto sobre os resíduos 

eletroeletrônicos na instituição? 

 

Sim Não Não sei 
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REITORIA DO CAMPUS 

Questionário aplicado à Reitoria de uma IFES   

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 

1- Quais são as atribuições da Reitoria da IFES? 

 

2- Em sua opinião a que se deve o problema de acumulo dos resíduos eletroeletrônicos dentro na 

IFES? 

 

3- Quais são os principais problemas que dificultam a remoção dos resíduos tecnológicos da 

Instituição? 

 

3 - O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

5- Como a A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública) poderia ser implantada para dinamizar 

práticas de tratamento dos resíduos eletroeletrônicos na IFES? 

 

6-        Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 

6a- Observando as recomendações legais, que práticas poderiam ser adotar na         Instituição em 

cumprimento ao Decreto? 
 

7- A PNRS/10, em seu Art. 1º, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

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

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

 

Como os gestores da IFES, tem se mobilizado para dar tratamento e destino adequado aos 

resíduos tecnológicos da Instituição, que estejam, também, em consonância com a Lei nº 12.305/10, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ou de outras providencias afins? 

 

8- Como a Instituição pretender resolver o problema do acumulo dos resíduos sólidos e 

eletroeletrônicos das suas instalações? 

 

9- A adoção do Decreto 99.658/90 é o único instrumento que os gestores se baseiam para o 

desfazimento dos resíduos inservíveis da IFES? 
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DIREÇÃO DO CAMPUS 

Questionário aplicado a Direção de uma IFES   

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 
1 -Quais são as atribuições da Direção da IFES? 

2- Em sua opinião a que se deve o problema de acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos dentro do 

IFES? 

3- Quais são os principais empecilhos que dificultam a remoção dos resíduos tecnológicos da IFES? 

4- Você conhece práticas bem sucedidas de gestão de tratamento dos resíduos tecnológicos em outras 

instituições, aplicadas no seu ambiente institucional? 

5- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos e 

destino correto dos resíduos. 

 

5a- Como a A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública) poderia ser implantada para 

dinamizar as práticas de tratamento dos resíduos eletroeletrônicos do   seu ambiente institucional? 

 

6-        Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 

6a-  Observando as recomendações legais, que práticas poderiam ser adotadas na   

         Instituição em cumprimento ao Decreto? 

 

 A PNRS/10, em seu Art. 1º, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

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

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

 

7- Como os gestores tem se mobilizado para dar tratamento e destino adequado aos resíduos 

tecnológicos, que estejam, também, em consonância com a Lei nº 12.305/10, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS)  ou de outras providencias afins na IFES? 
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INFRAESTRUTURA 

Questionário aplicado a Diretoria de Infraestrutura de uma IFES de Campos/RJ   

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 
1- Quais são as atribuições do seu setor no IFES de Campos/RJ? 

 

2- Como é a estruturado os ambientes que armazenam os resíduos eletroeletrônicos da IFES de 

Campos/RJ? 

 

3- Como é feito o acompanhamento das atividades relacionadas à vigilância, limpeza e conservação e 

outros serviços relacionados aos resíduos sólidos da Instituição? 

 

4- Como se administra os serviços de manutenção predial da Reitoria? 

 

5- Como seu setor mantem em boas condições os ambientes de armazenamento dos equipamentos 

eletroeletrônicos descartados no IFES de Campos/RJ? 

 

6- Como são definidos os ambientes para o armazenamento dos resíduos eletroeletrônicos do IFES 

de Campos/RJ? 

 

7- Existe espaços físicos específicos destinados à captação e tratamento desses resíduos no IFES de 

Campos/RJ? 

 

8- Aonde ficam armazenados os resíduos eletroeletrônicos da instituição? 

 

9-  Como o setor de infraestrutura poderia participar na elaboração e acompanhamento da execução 

do plano diretor para a implantação de coleta seletiva dos resíduos tecnológicos dentro de uma 

IFES? 

 

10- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

11- Seguindo os princípios da A3P, como o seu setor poderia contribuir na infraestrutura física para o 

tratamento dos resíduos eletroeletrônicos da instituição? 

 

12-  Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 

 

12a- Com base neste Decreto, a Instituição teria condições de criar um espaço para recebimento e 

tratamento dos resíduos eletroeletrônicos para atender a demanda no descarte? 

 

13- De que maneira o seu setor poderia colaborar para solucionar o acumulo dos resíduos 

eletroeletrônicos da Instituição? 
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ALMOXARIFADO 

Questionário aplicado ao Setor de Almoxarifado de uma IFES em Campos/RJ   

Parte III– Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos) 

 
1- Quais são as atribuições do seu setor de trabalho? 

 

2- Como é feita a comunicação entre setores para intercâmbio de informações de suprimento de 

materiais? 

 

3- Como é assegurado e mantido a quantidade ideal de suprimento dos materiais eletroeletrônicos da 

Instituição?  

 

4- Quais são as condições de armazenagem dos equipamentos eletroeletrônicos da IFES? 

 

5- O seu setor possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a 

um atendimento rápido e eficiente? 

 

6- Como é feita a entrada e a saída dos equipamentos eletroeletrônicos no seu setor? 

  

7- Como é feita a entrega dos materiais aos seus usuários? 

 

8- O recebimento dos equipamentos eletroeletrônicos requer controle especifico   no armazenamento 

ou tratamento?  

 

9- Quais são os setores que solicitam mais equipamentos eletroeletrônicos na Instituição? 

 

10- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

10a- Como o seu setor poderia participar da A3P (Agenda Ambiental da Administrativa Pública) 

contribuindo com boas práticas de gestão?  
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PATRIMÕNIO 

Questionário aplicado ao Setor de Patrimônio de uma IFES     

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 

1- Quais são as atribuições de seu setor? 

 

2- Como é decidido o destino dos bens baixados e da sucata em sua unidade? 

 

3- Há dificuldades em se fazer a segregação dos materiais, antes de seu descarte? 

 

4-  São observados empecilhos para que sejam criadas ou ampliadas as ações para encaminhamento 

dos equipamentos para projetos sociais? 

 

5- Qual o critério adotado em sua unidade, para classificar um bem como patrimoniável ou não 

patrimoniável? 

 

6- Em relação ao descarte dos equipamentos considerados obsoletos, no seu entendimento, quais os 

principais critérios utilizados no momento da substituição desses equipamentos? 

 

7- Como são administrados na IFES os bens patrimoniados? 

 

8- Quais os principiais destinos dos equipamentos adquiridos? 

 

9- Em sua opinião, quais as dificuldades para que ocorra maior integração entre os envolvidos com a 

questão dos REEE na IFES? 

 

10- Quais as dificuldades encontradas na sua Instituição para administrar os eletrônicos em desuso? 

 

11- Visando à dilatação da vida útil do equipamento eletroeletrônicos, você saberia dizer quais são as 

causas da inutilização dos equipamentos em sua instituição? 

 

12- Como são administrados os componentes recuperáveis dos equipamentos eletroeletrônicos viáveis 

ao reaproveitamento e o descarte dos inservíveis à logística reversa? 

 

13- Em sua opinião quais ações poderiam ser tomadas para a gestão dos resíduos tecnológicos 

inservíveis em uma IFES?  

 

14- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

 14a- Como o seu setor poderia participar da A3P (Agenda Ambiental da Administrativa Pública) 

colaborando para a melhoria na gestão da IFES?  

 

14b- Quais dificuldades você acredita que a Instituição poderia enfrentar para implantar as práticas 

recomendadas na A3P?   

 

15-  Para onde são destinados os resíduos eletroeletrônicos da IFES, após serem liberados pela baixa 

patrimonial? 

 

16- Você conhece alguma cooperativa de catadores de materiais recicláveis atuando na cidade? 
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17- (Em caso positivo), de que maneira uma IFES poderia colaborar com as cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis com os resíduos produzidos pelo órgão?   

 

18- Qual é a maior dificuldade encontrada pela Instituição para o desfazimento dos resíduos 

eletroeletrônicos do seu âmbito?  

 

19- O seu setor atende a alguma legislação ou regulamentação no controle dos bens patrimôniados da 

IFES? 

 

20- No setor de patrimônio existe algum tipo de inventário sobre o descarte dos equipamentos 

eletroeletrônicos da Instituição? 

 

21- Que meios a IFES utiliza para a remoção dos resíduos sólidos inservíveis do seu ambiente? Para 

onde são destinados? 

 

22- Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 

 

22a- Observando as recomendações legais, que práticas poderiam ser adotadas na   

         Instituição em cumprimento ao Decreto? 
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DIRETORIA ADJUNTA 

Questionário aplicado a Diretoria Adjunta de uma IFES  

Parte III– Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos) 

 

1- Quais são as atribuições do seu setor? 

 

2- Como é decidido o destino dos bens inservíveis da sua Unidade? 

 

3- Em relação ao descarte dos equipamentos considerados obsoletos, no seu entendimento, quais os 

principais critérios utilizados o momento da substituição dos computadores? 

 

4- Qual seria a importância da reutilização dos REEE (Resíduo de Equipamento Eletroeletrônico)? 

 

5- Considerando o setor que atua como você vê a aplicação de práticas para solucionar o problema 

dos resíduos de uma IFES, que estejam, também, em consonância com a Lei nº 12.305/10, Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)? 

 

6- Em sua opinião, quais são as dificuldades para a integração entre os envolvidos com a questão dos 

REEE na instituição? 

 

7- De que maneira a instituição deve se desfazer dos resíduos eletroeletrônicos de suas instalações? 

 

8- Que transtornos são provocados pelos os resíduos tecnológicos acumulados nas instalações de 

uma IFES? 

 

9- Como a Instituição categoriza e quantifica os tipos de materiais eletroeletrônicos descartado com 

maior frequência?  

 

10- No seu ponto de vista qual é o maior motivo do acumulo dos resíduos eletroeletrônicos na 

Instituição? 

 

11-  Para onde é direcionado os resíduos eletrônicos inservíveis gerados na IFES? 

 

12- Para onde são direcionados os EEE (Equipamentos Eletroeletrônicos) recuperados? 

 

13- O que poderia ser feito melhorar o processo de regulamentação de desfazimento dos bens 

inservíveis da sua Instituição?  

 

14-  Visando à dilatação da vida útil do equipamento eletroeletrônicos. Você saberia dizer quais são as 

causas mais frequentes da inutilização dos equipamentos em uma IFES? 

 

15- Você conhece alguma cooperativa de catadores de materiais recicláveis atuando na cidade? 

 

16-  Como inserir as práticas de combate ao desperdício de material expediente através de 

sensibilização por parte dos servidores em utilizar os recursos de forma racional e apenas utilizar o 

que é necessário?   

 

17- O que o seu setor tem mobilizado em ações na gestão do desfazimento dos resíduos eletrônicos da 

IFES? 

 

18-      Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 
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19- Observando as recomendações legais, que práticas poderiam ser adotadas na   

         Instituição em cumprimento ao Decreto? 

 

20- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores     

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

20a- Como o seu setor poderia participar da A3P (Agenda Ambiental da   

       Administrativa pública) colaborando para a melhoria na gestão de uma IFES? 

 

20b-Quais dificuldades você acredita que poderia enfrentar para utilizar as práticas do   

      A3P numa IFES?   
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COMPRAS 

Questionário aplicado ao Setor de Compras de uma IFES 

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 

1- Quais são as atribuições do seu setor na Instituição? 

 

2- Em sua opinião a que se deve o problema de acumulo dos resíduos eletroeletrônicos dentro de 

uma IFES e o que seria necessário para solucionar essa problemática?  

 

3- Há preferência pela aquisição de bens/produtos passiveis de reutilização, reciclagem ou 

reabastecimento? 

 

4- A compra de novos equipamentos é efetuada, somente a após a inutilidade do mesmo, verificada 

pelo setor de TI da Instituição? 

 

5- Quais os principiais destinos dos equipamentos adquiridos na sua unidade? 

 

6- Todos as aquisições feitas pelo seu setor são encaminhadas para o almoxarifado? 

 

7- Você saberia informar a sequência dos passos dos equipamentos eletroeletrônicos desde a 

aquisição até o seu descarte? 

 

8- Como é decidido as compras de equipamentos eletroeletrônicos para atender a instituição? 

 

9- De que maneira o seu setor realizar as licitações necessárias à aquisição de materiais e 

equipamentos e a contratação de obras e serviços em geral? 

 

10- O que é levado em consideração, no momento da decisão da compra de equipamentos 

eletroeletrônicos? 

 

11- Há algum contrato com os fornecedores de logística reversa na compra dos equipamentos 

eletroeletrônicos? 

 

12- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

13-  O que a A3P (Agenda da Ambiental na Administração Pública) poderia contribuir na decisão das 

compras numa IFES? 

 

14- De que modos os setores de compras e patrimônios estão estreitamente ligados no controle de 

aquisição dos equipamentos eletroeletrônicos para suprimentos da Instituição? 

 

15- São levados em consideração as práticas de sustentabilidade na aquisição dos bens para a 

Instituição? 

 

16- Na aquisição dos equipamentos tecnológicos, são levados em consideração   produtos recicláveis/ 

reaproveitáveis para logística reversa? 

 

17- Em sua opinião, quais são as dificuldades dos setores na integração entre os envolvidos com a 

questão dos REEE (Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos) numa IFES? 

 

18-   Decreto n° 5.940, 2006 
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Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 

 

19- Observando as recomendações legais, que práticas poderiam ser adotadas na           Instituição em 

cumprimento ao Decreto? 
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DGTI 

Questionário aplicado ao Setor de TI de uma IFES    

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos) 

  

1- Qual é a principal função do seu setor na Instituição? 

 

2- Você considera a manipulação dos resíduos tecnológicos insalubre para o seu setor? 

 

3- Em relação ao descarte dos equipamentos considerados obsoletos, no seu entendimento, quais os 

principais critérios utilizados o momento da substituição dos equipamentos eletroeletrônicos? 

 

4- Quais são os principiais empecilhos para que sejam criadas ou ampliadas as ações para 

encaminhamento dos equipamentos para projetos de inclusão digital na IFES? 

 

5- Como é feita a análise dos materiais recuperáveis para reuso dos equipamentos eletrônicos? 

 

6- O que é feito dos materiais dos equipamentos eletroeletrônicos inservíveis dentro em uma IFES? 

 

7- Quais são os setores da Instituição que mais demandam os equipamentos para manutenção? 

 

8- Como é o procedimento do envio dos materiais inservíveis para o descarte? 

 

9- Como é controlado a entrada e saída dos equipamentos eletroeletrônicos no seu setor?  

 

10- De que maneira a instituição pode se desfazer dos resíduos eletroeletrônicos de suas instalações? 

 

11- Como são separados os componentes reaproveitáveis e os inservíveis dos equipamentos 

eletroeletrônicos? 

 

12- Como é controlado o descarte dos componentes dos equipamentos eletroeletrônicos do setor de 

TI? 

 

13- Para onde são enviados os equipamentos recuperados? 

 

14- Como é definido o descarte dos resíduos tecnológicos da instituição? E para onde vão esses 

resíduos? 

 

15- Quais são os procedimentos no recebimento os equipamentos eletroeletrônicos para a manutenção 

ou reparação dos mesmos? 

 

16-      Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 

 

16a – Em sua opinião, como o cumprimento do Decreto 5.940/2006 poderia auxiliar no problema do 

acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos de uma IFES?  

 

17- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 
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17a- Como o seu setor poderia participar da A3P (Agenda Ambiental da Administrativa Pública) 

colaborando para a melhoria na gestão numa IFES? 
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MANUTENÇÃO DE TI 

Questionário aplicado ao Setor de Manutenção de TI de uma IFES    

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 

1- Qual é a principal função do seu setor? 

 

2- Como é feito o apoio e supervisão aos setores administrativos do Campus relativo aos 

equipamentos da área de informática? 

 

3- Em relação ao descarte dos equipamentos considerados obsoletos, no seu entendimento, quais os 

principais critérios utilizados o momento da substituição dos equipamentos eletroeletrônicos? 

 

4- Quais os principiais empecilhos para que sejam criadas ou ampliadas as ações para 

encaminhamento dos equipamentos para projetos de inclusão digital? 

 

5- Como é feita a análise dos materiais recuperáveis para reuso dos equipamentos eletrônicos? 

 

6- O que é feito dos materiais inservíveis dos equipamentos eletroeletrônicos dentro da IFES? 

 

7- Quais são os setores que mais demandam os equipamentos para manutenção? 

 

8- Como é o procedimento do envio dos materiais inservíveis para o descarte? 

 

9- Como é controlado a entrada e saída dos equipamentos eletroeletrônicos no seu setor?  

 

10- De que maneira a instituição pode se desfazer dos resíduos eletroeletrônicos de suas instalações? 

 

11- Como são separados os componentes reaproveitáveis e os inservíveis dos equipamentos 

eletroeletrônicos? 

 

12- Como é controlado o descarte dos componentes dos equipamentos eletroeletrônicos do seu setor? 

 

13- Para onde são enviados os equipamentos recuperados? 

 

14- Você considera insalubre a manipulação dos resíduos tecnológicos no seu setor? 

 

15- Quais são os procedimentos no recebimento os equipamentos eletroeletrônicos para a manutenção 

ou reparação dos mesmos? 

 

16- Decreto n° 5.940, 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta. 

 

16a – Em sua opinião, como o cumprimento do Decreto 5.940/2006 poderia auxiliar no problema do 

acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos de uma IFES? 

 

17– Seu setor possui o registro sobre o tempo de vida de um computador para que se tornem 

obsoletos? 

 

18- Você poderia classificar os tipos de materiais tecnológicos enviado em maior quantidade para esse 

setor? 
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19- Como é definido o descarte dos resíduos tecnológicos da instituição? E para onde vão esses 

resíduos? 

 

20- Qual é a porcentagem de reaproveitamento dos componentes dos equipamentos eletroeletrônicos 

que vão para esse setor? 

 

21- Qual foi quantidade, aproximada, dos eletroeletrônicos recebidos por esse setor nos últimos três 

anos? Poderia qualifica-los? 

 

22- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

22a- Como o seu setor poderia participar da A3P (Agenda Ambiental da Administrativa Pública) 

colaborando para a melhoria na gestão de uma IFES? 

 

23- Decreto n° 5.940/ 2006 

Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais recicláveis para os 

Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta. 

 

23a – Em sua opinião, como o cumprimento do Decreto 5.940/2006 poderia auxiliar no problema do 

acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos de uma IFES?  
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COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

Questionário aplicado a Coordenação de Serviços Gerais de uma IFES  

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 

1- Quais são as atribuições do setor na Instituição? 

 

2- O seu setor é estatutário ou terceirizados? 

 

3- Caso seja terceirizado, como se dá a contratação de serviços para a Instituição? 

 

4- O seu setor executa trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 

externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, 

utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas? 

 

5- Efetua a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em 

condições de uso? 

 

6- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos eletroeletrônicos? 

 

7- Separa os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais, 

equipamentos eletroeletrônicos, etc.)? 

 

8- E para onde são direcionados esses materiais? 

 

9- Há depósitos distintos para o acondicionamento dos resíduos gerados na IFES? 

 

10- Como são separados e classificados os resíduos sólidos da IFES? 

 

11- Há alguma legislação ou regulamento que seu setor tenha que seguir para o manuseio dos resíduos 

tecnológicos? 

 

12- Como é feita a limpeza e manutenção nos ambientes aonde são depositados os resíduos 

eletroeletrônicos da instituição? 

 

13- Como seus funcionários manipulam esses resíduos? 

 

14- Como são conservados e organizados os tipos de materiais descartados que estão sob condições 

patrimoniais? 

 

15- Os seus funcionários possuem treinamento para lidar com os resíduos dos equipamentos 

eletroeletrônicos? 

 

16- O seu setor faz coleta e triagem, manutenção e conservação dos resíduos sólidos da Instituição? 

 

17- Como é feita a limpeza, a organização e conservação dos ambientes aonde estão acumulados os 

resíduos dos equipamentos eletrônicos?  

 

18- Para onde são direcionadas as sucatas dos equipamentos eletroeletrônicos, coletada na IFES? 

 

19- Existe alguma recicladora contratada que recolhe os resíduos sólidos da Instituição? Inclusive os 

eletroeletrônicos? Qual? 

 

20- O Programa A3P- Agenda Ambiental na Administração Pública – visa a sensibilizar os gestores 

públicos para as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 
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ambiental em suas atividades rotineiras, com o objetivo principal de economia e redução de gastos 

e destino correto dos resíduos. 

 

20a- Como o seu setor poderia participar da A3P (Agenda Ambiental da Administrativa Pública) 

colaborando para a melhoria na gestão de uma IFES? 

 

22b- Quais são as dificuldades que você acredita que poderia enfrentar na implantação das práticas 

recomendadas pela A3P?   
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COMISSÃO DE DESFAZIMENTO  

Questionário aplicado a Comissão de avaliação de desfazimento dos bens móveis do 

patrimônio de uma IFES  

Parte III – Questões discursivas (Com base nos seus conhecimentos)  

 
1- Quais são as atribuições da Comissão na IFES? 

 

2- Quando e como a Comissão foi instituída? 

 

3- Quanto integrantes fazem parte da Comissão?  

 

4- Qual o principal motivo da criação da Comissão? E com que finalidade foi instituída? 

 

5- Qual foi a atuação da comissão até o presente momento? 

 

6- Em sua opinião a que se deve o problema de acúmulo dos resíduos eletroeletrônicos dentro de 

uma IFES? 

 

7- Como a Comissão pode contribuir para solucionar o problema da Instituição? 

 

8- Quais são os empecilhos que dificultam o desfazimento dos resíduos eletroeletrônicos 

inservíveis dentro de uma IFES? 

 

9- Qual o motivo de não se haver sido tomadas decisões de ações efetivas para o desfazimento 

dos resíduos eletroeletrônicos de algumas IFES? 

 

10- Quais são as medidas cabíveis para que ocorra a retirada dos resíduos eletroeletrônicos da 

instituição? 

 

11-  Decreto n° 5.940, 2006 

       Instituição da Coleta Seletiva Solidaria, com destinação dos materiais          

       recicláveis para os Catadores dos resíduos recicláveis descartados pelos     

       órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. 

 

11a- A comissão segue a legislação citada para embasamento de suas ações práticas   

        no planejamento de desfazimento dos inservíveis dentro da instituição? 

 

12- Que outras regulamentações a Comissão seguem para a orientação de suas ações práticas?  
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ANEXOS 
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Fluxograma- Doação de material 
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Fluxograma- Desfazimento- Leilão de materiais 

 

 


