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RESUMO  

 

A obsolescência planejada que visa criar e proporcionar à população produtos com ciclos de 

vida reduzido, a rápida evolução tecnológica e o desejo das novas e antigas gerações em estar 

sempre à vanguarda com a aquisição de modernas tecnologias de comunicação, são fatores 

que tem contribuído para o incremento da geração dos resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (REEE). No entanto, as políticas públicas voltadas ao gerenciamento deste tipo de 

resíduos não acompanham tais transformações e tem-se, adicionalmente, a insuficiência de 

informações sobre suas implicações ambientais e seus efeitos à saúde humana, conduzindo ao 

descarte inadequado dos REEE. Diante disto e tendo em vista a busca por uma futura gestão 

sustentável destes resíduos no município de Ji-Paraná/RO, esta pesquisa buscou delinear o 

panorama dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, notadamente os resíduos 

gerados a partir de equipamentos de informática e telecomunicações, provenientes de 

consumidores particulares. Para tanto, foram aplicados 250 formulários em seis locais 

distribuídos na área urbana do município, com o intuito de analisar a percepção da população 

a respeito do tema, identificar a atual destinação final destes resíduos e estimar seu potencial 

de geração. A fim de verificar se os resultados obtidos foram significativos aplicaram-se 

testes de Qui-quadrado de ajustamento e o teste de proporção para duas amostras. Os 
resultados evidenciaram que a população de Ji-Paraná não possui uma percepção muito clara 

quanto aos diversos aspectos relacionados aos resíduos eletroeletrônicos. Sendo assim, 

quando as pessoas eram questionadas sobre se a ação de jogar os aparelhos eletroeletrônicos 

no lixo comum poderia contaminar o meio ambiente, 96% afirmaram que sim. A 

contaminação mais apontada foi a contaminação do solo e da água. Todavia, uma parcela 

expressiva dos respondentes, apesar de acreditarem que esses resíduos contaminam o meio 

ambiente, não souberam indicar qual tipo de contaminação eles acarretam. Com relação à 

destinação final dos equipamentos eletroeletrônicos, constatou-se que o armazenamento é 

aquele mais utilizado pelos entrevistados uma vez deixam de utilizar seu aparelho celular. Já 

para os computadores/notebooks e as impressoras tem-se a doação como principal destino. A 

respeito do potencial de geração de resíduos de equipamentos de informática e 

telecomunicações, espera-se que entre os anos de 2020 e 2023 sejam descartadas 

aproximadamente 603 toneladas desses resíduos no município. Estimou-se também a geração 

per capita, de acordo com o tipo de equipamento. Em face desses resultados e dada a carência 

de informações anteriores específicas sobre REEE no município de Ji-Paraná, a presente 

pesquisa traz informações qualitativas e quantitativas importantes para alimentar, 

parcialmente, planos de gerenciamento de REEE que visem propor ações para seu adequado 

descarte, assim como serve de insumo para a estruturação e implementação de sistemas de 

logística reversa tal como determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. 

 

Palavras-chave: lixo eletrônico, celulares, impressoras, computadores, gerenciamento de 

resíduos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The planned obsolescence that aims to create and provide the population products with short 

life cycles, the fast evolution of technology and the desire of the new and old generations to 

always be at the vanguard with the acquisition of modern communication technologies, are 

factors that have contributed to the increase in generation of waste electrical and electronic 

equipment (WEEE). However, public policy that aimed at managing this type of waste do not 

follow these changes and has, in addition, the lack of information on their environmental 

implications and their effects on human health, leading to improper disposal of the WEEE. In 

view of this and in view of the search for a future sustainable management of these wastes in 

the city of Ji-Paraná / RO, this research sought to outline the panorama of waste electrical and 

electronic equipment, notably the waste generated from computer and telecommunications 

equipment, from private consumers. There for, there has been applied 250 forms at six local 

distributed in the urban area of the county, with the purpose of analyzing the perception of the 

population about this kind of issue, identify the current disposal of this waste and estimate its 

generation potential. In order to verify that the results obtained were significant it was applied 

the chi-square goodness of fit test and the test of proportions for two samples. The result has 

showed that the population of Ji-Paraná city does not present a clear perception about the 

different kind of aspects related to the waste of electronics. There for, when people were 

questioned about throwing electronics equipment on the usual garbage this could cause 

contamination on the environment, 96% say yes. The most pointed contamination was soil 

and water. However, a significant portion of the respondents, although they believe such 

waste pollutes the environment, they didn´t know to indicate what type of contamination they 

entail. About the final destination of the electronics equipment, it was found that storage it 

was the ones that has been more used by the interviewed people when they don’t use their 

cellphones anymore. Computers/notebooks and the printers has the donation as main 

destination. About the generation potential related to the waste of the equipments of 

computing and telecommunication, it is expected that between the years of 2020 and 2023 

approximately 603 tons of this waste will be discarded in the county. The per capita 

generation, according to this kind of equipment was also estimated. With theses results and 

also its lack of specific previous information about REEE on Ji-Paraná city, the present 

research brings important qualitative and quantitative information to supply, partially, WEEE 

management plans that view proposing actions for their proper disposal, as well as serves as 

input for the structuring and implementation of reverse logistics systems as requested by the 

National Policy on Solid Waste in Brazil. 

 

Keywords: waste electronic, phones, printers, computers, waste management.  
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INTRODUÇÃO 

 

É sabido que o homem por onde passa sempre deixa marcas, sejam estas benéficas 

ou maléficas. Nos últimos anos, uma das marcas mais expressivas e preocupantes deixadas 

pela humanidade é a produção de resíduos. Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um dos 

grandes problemas ambientais enfrentados pelas autoridades governamentais atualmente, uma 

vez que são produzidos a taxas cada vez maiores e, na maioria das vezes, são depositados em 

locais impróprios, devido à inadequada administração pública, à falta de conscientização da 

população, bem como à insuficiência de políticas de gestão desses resíduos. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – ABRELPE (2014), o Brasil gerou 78.583.405 toneladas de RSU no ano 

de 2014, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. Além disso, no 

tocante à destinação final, 58,4% (41.600.875 t/ano) dos RSU coletados receberam destinação 

final adequada, enquanto que 41,6% (29.659.170 t/ano) foram depositados em locais 

inadequados, como lixões e aterros controlados. 

O setor da indústria eletroeletrônica tem contribuído de forma significativa para o 

atual cenário dos RSU, onde impulsionados pela evolução tecnológica e pelo anseio em 

satisfazer as necessidades e desejos próprios, a população tem adquirido cada vez mais 

produtos eletroeletrônicos, e colaborado para a geração dos chamados resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Estima-se que o Brasil produz cerca de 2,6 

kg/hab.ano de lixo eletrônico (IPEA, 2012). 

Para os países emergentes como o Brasil, essa produção desenfreada de resíduos 

tecnológicos torna-se um verdadeiro desafio, pois estes países geralmente não têm acesso a 

informação, tecnologias e também não dispõe de recursos financeiros para tomar as 

providências necessárias ao problema em questão (RODRIGUES, 2007a). 

À falta de políticas públicas estaduais e municipais voltadas ao gerenciamento dos 

resíduos eletroeletrônicos, associada à insuficiência de informações sobre as implicações 
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ambientais e efeitos a saúde humana, conduz ao descarte inadequado dos mesmos pela 

população. Sendo assim, muitas das vezes o lixo eletrônico é depositado junto com os 

resíduos urbanos municipais, e encaminhados a aterros ou lixões a céu aberto. 

Muitas substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo, cádmio estão presentes nos 

produtos eletroeletrônicos, e por isso quando descartados de maneira inadequada, essas 

substâncias tóxicas são liberadas e penetram no solo, contaminando lençóis freáticos e assim, 

podendo gerar a contaminação da cadeia alimentar (PINHEIRO et al., 2009). Dessa forma, 

esses rejeitos tornam-se fontes de substâncias perigosas ao meio ambiente e à saúde humana 

(SANTOS, 2010).  

Além disso, há que se considerar que “os equipamentos eletroeletrônicos são 

altamente dependentes da atividade extrativista, que fornece os minerais essenciais para a 

produção dos seus componentes eletrônicos” (XAVIER; CARVALHO, 2014, p. 14). A 

extração desses mineiras está associada a vários fatores de risco dentre os quais pode-se citar: 

formação de barragens para os efluentes, transporte rodoviário, gastos energéticos ao longo do 

processo (XAVIER; CARVALHO, 2014), além do consumo de matérias-primas não 

renováveis. 

Assim como a maioria das cidades brasileiras, o município de Ji-Paraná/RO não 

dispõe de dados a respeito do tema supracitado, assim como carece de políticas e planos de 

gestão para os REEE. Dessa forma, mediante a complexidade da problemática, é 

imprescindível e necessária a realização de estudos para compreender e elucidar a real 

situação do município com relação a esses resíduos. 

Portanto, tendo em vista a busca por uma gestão sustentável dos REEE, esta pesquisa 

teve como objetivo central, delinear o panorama dos resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos no município de Ji-Paraná/RO, notadamente os resíduos gerados a partir de 

equipamentos de informática e telecomunicações, provenientes de consumidores particulares.  

No intuito de alcançar o objetivo proposto, foram delineados os objetivos específicos 

 discriminados a seguir: 

a) Analisar o conhecimento-percepção da população a respeito do tema abordado; 

b) Identificar a atual destinação final dos equipamentos de informática e 

telecomunicações no município de Ji-Paraná/ RO; 

c) Estimar o potencial de geração dos resíduos de equipamentos de informática e 

telecomunicações no município de Ji-Paraná/ RO. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O padrão de desenvolvimento que vem sendo adotado pelas sociedades nos últimos 

anos é baseado na produção desenfreada e no consumo exagerado. Sendo assim, hábitos de 

exploração excessiva e constante dos recursos naturais e a geração maciça de resíduos são 

reflexos desse padrão.  

A problemática dos resíduos sólidos (RS) é um dos grandes desafios que os governos 

vêm enfrentando na atualidade, visto que sua geração tem crescido de forma significativa. Os 

RS podem ser definidos como material indesejável, e que por ter sido considerado inútil por 

quem o descarta, necessita ser removido (MONTEIRO et al., 2001). 

A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

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 (PNRS, 2010, p. 2).   

 

Os resíduos sólidos podem ser classificados segundo a sua periculosidade e sua 

natureza ou origem.  

A NBR 10.004 da ABNT classifica os resíduos como classe I (perigosos) e classe II 

(não perigosos): 

a) resíduos classe I – perigosos – são aqueles que, por apresentarem características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

apresentam significativo risco à saúde pública e/ou ao meio ambiente;  

b) resíduos classe II – não perigosos – são subdivididos em classe II A e classe II B; 

- resíduos classe II A (não inertes) – são aqueles que apresentam propriedades de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água,  

- resíduos classe II B (inertes) – resíduos que, quando submetidos a contato dinâmico 

e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não 

apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água (Anexo G), excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor (NBR 10.004, 2004). 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) classifica os resíduos sólidos quanto 

a sua origem, conforme demonstra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classificação dos resíduos sólidos de acordo com sua origem. 
Resíduos Descrição 

Resíduos domiciliares São originários de atividades domésticas em 

residências urbanas. 

Resíduos de limpeza urbana São provenientes da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana. 

Resíduos sólidos urbanos Englobam os resíduos domiciliares e os de limpeza 

urbana. 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 

São aqueles gerados nas atividades comerciais e de 

prestação de serviços, excetuados os resíduos de 

limpeza urbana; resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico; de serviços de saúde; da 

construção civil e de serviços de transportes. 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico 

São originários dos serviços públicos de 

saneamento básico, excetuados os resíduos sólidos 

urbanos. 

Resíduos industriais São gerados nos processos produtivos e em 

instalações industriais. 

Resíduos de serviços de saúde São provenientes dos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS. 

Resíduos da construção civil São gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos 

os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos para obras civis. 

Resíduos agrossilvopastoris São decorrentes das atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 

utilizados nessas atividades. 

Resíduos de serviços de transportes São originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira. 

Resíduos de mineração São gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

Fonte: Adaptado da PNRS, 2010. 
Notas: Sisnama - Sistema Nacional do Meio Ambiente; SNVS - Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

1.1.1 Disposição Final de Resíduos Sólidos  
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Antes de explanar o tema a seguir, faz-se necessário, primeiramente, o correto 

entendimento dos termos destinação final e disposição final. O art. 3º da PNRS (2010, p. 2) 

em seus incisos VII e VIII faz uma diferenciação entre estes termos, a saber: 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 

que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada 

de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos 

 

Portanto, nesta pesquisa adotou-se o termo destinação final dos equipamentos de 

informática e telecomunicações, uma vez que se trata de um termo mais abrangente, no qual 

estão incluídos não somente a disposição final, mas também a reutilização e reciclagem dos 

resíduos.  

Por outra parte, cabe ressaltar que a gestão dos resíduos sólidos no Brasil ainda 

ocorre de forma ineficiente, sendo que boa parte dos resíduos produzidos são depositados de 

forma inadequada em aterros controlados ou lixões, sem nenhum controle técnico e 

operacional, comprometendo assim a qualidade ambiental dessas áreas e das proximidades.  

Os métodos mais comuns de disposição final de resíduos sólidos urbanos 

encontrados no Brasil são:  

a) aterro sanitário – neste caso, os resíduos são dispostos de maneira controlada no 

solo impermeabilizado, e o método conta com sistema de coleta e tratamento de 

gases e de chorume (POLZIN, 2004). Utilizando princípios de engenharia, os 

resíduos são confinados, sendo reduzidos ao menor volume permissível e são 

cobertos por uma camada de material inerte (geralmente solo) na conclusão da 

jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário (NBR 8419/92); 

b) aterro controlado – segundo Muñoz (2002), a diferença de um aterro controlado 

para um lixão se dá pelo fato do lixo não ficar exposto a céu aberto, uma vez que são 

cobertos periodicamente com terra. Todavia, essa forma de disposição de resíduos se 

caracteriza por não possuir sistema de impermeabilização do terreno, bem como, 

sistema de drenagem, coleta e tratamento dos líquidos percolados e queima de biogás 

(MONTEIRO et al., 2001; MUÑOZ, 2002); 

c) lixão – de acordo com França e Ruaro (2009), esta é uma das formas de disposição 

final de resíduos ainda muito utilizada. Os resíduos são dispostos a céu aberto e 
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diretamente no solo, em terrenos dentro ou fora das cidades, e são amontoados um 

em cima do outro sem nenhum controle. Este método ocasiona a proliferação de 

vetores de doenças, a contaminação do lençol freático, proporciona um impacto 

visual negativo, além de levar ao aparecimento de fogo devido à liberação de gases 

com baixo ponto de combustão (POLZIN, 2004). 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – ABRELPE (2014), no ano de 2014, 58,4% dos RSU foram destinados a 

aterros sanitários, 24,2% a aterros controlados e 17,4% foram encaminhados a lixões.  

As características dos RSU variam muito de região para região. Alguns fatores como 

atividade dominante (industrial, comercial, turística, dentre outros), hábitos e costumes da 

população, clima e renda, são atribuídos como causas dessa variabilidade (POLZIN, 2004). 

Sendo assim, para que ocorra o correto gerenciamento dos resíduos sólidos, faz-se 

necessário o conhecimento de suas características, uma vez que a escolha do tipo de 

disposição final será feita em função das mesmas. 

 

1.2 RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) 

 

1.2.1 Definição de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (EEE) 

 

O processo de globalização proporcionou a inovação de diversos setores da indústria, 

a saber: transportes, telecomunicações, informática, robótica, biotecnologia, dentre outros 

(PONTES, 2014). Consequentemente, os equipamentos elétricos e eletrônicos aos poucos 

foram se inserindo no cotidiano da sociedade, de tal forma que muitos acreditam que a 

sociedade moderna teria sérias dificuldades em conviver em um mundo com abstinência dos 

mesmos (ANADRADE et al., 2010). 

A Diretiva 2012/19/EU do Parlamento Europeu no seu art. 3º define equipamentos 

elétricos e eletrônicos como: 

equipamentos dependentes de corrente elétrica ou de campos 

eletromagnéticos para funcionarem corretamente, bem como os equipamentos para 

geração, transferência e medição dessas correntes e campos, e concebidos para 

utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente alterna e 

1500 V para corrente contínua (PARLAMENTO EUROPEU, 2012, p. 43). 

 

Os EEE podem ser divididos em diversas categorias, conforme apresentado no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Categoria dos equipamentos elétricos e eletrônicos segundo a diretiva do Parlamento 

Europeu. 

Nº CATEGORIA LISTA DOS PRODUTOS 

1 

 

Grandes eletrodomésticos Geladeiras, congeladores, máquinas de lavar 

roupa e louça, fogões, micro-ondas, ar-

condicionado, aquecedor. 

2 Pequenos eletrodomésticos Aspiradores, torradeiras, facas elétricas, 

balanças relógios, ferro, secadores de 

cabelo. 

3 Equipamentos de informática e telecomunicações Computadores, notebooks, impressoras, 

telefones celulares, telefones. 

4 Equipamentos de consumo e painéis 

fotovoltaicos 

Aparelhos de televisão, rádio, câmaras e 

gravadores de vídeos, instrumentos 

musicais, painéis fotovoltaicos. 

5 Equipamentos de iluminação Lâmpadas fluorescentes. 

6 Ferramentas elétricas e eletrônicas (com exceção 

de ferramentas industriais fixas de grandes 

dimensões) 

Serras, ferramentas para soldar, máquinas 

de costura, ferramentas de cortar relva ou 

para atividades de jardinagem. 

7 Brinquedos e equipamentos de esporte e lazer Jogos de vídeo, videogames, caça-níqueis, 

equipamentos esportivos. 

8 Aparelhos médicos (com exceção de todos os 

produtos implantados e infectados) 

Congeladores, equipamentos de medicina 

nuclear, radioterapia, cardiologia, diálise, 

equipamentos de laboratório. 

9 Instrumentos de monitoramento e controle Termostatos, reguladores de aquecimento, 

detectores de fumo, aparelhos de medição, 

pesagem ou regulação. 

10 Distribuidores automáticos Distribuidores automáticos de dinheiro, 

bebidas quentes, garrafas ou latas, produtos 

sólidos. 

Fonte: Adaptado do Anexo II, Parlamento Europeu, 2012. 

 

Dada a ampla gama de EEE, nesta pesquisa, optou-se por trabalhar unicamente com 

a categoria “equipamentos de informática e telecomunicações”, em função da mesma 

apresentar frequentes trocas em curtos espaços de tempo, o que acarreta a geração de grandes 

quantidades de resíduos eletroeletrônicos. Desta maneira, este estudo limita-se a analisar 

apenas os seguintes equipamentos da categoria citada: Celular, computador pessoal ou portátil 

(notebook ou netbook) e impressora. 

 

1.2.2 Definições de REEE 

 

O advento da tecnologia associado à obsolescência programada dos EEE, ocasionou 

uma mudança nas características dos resíduos sólidos urbanos. Sendo assim, objetos como 

celulares, computadores, televisores e seus componentes, passaram a ser encontrados 



 

 

17 

frequentemente nos resíduos coletados. Esses objetos eletroeletrônicos que são descartados 

são conhecidos como resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). 

Segundo Pontes (2014, p. 8), “os resíduos eletroeletrônicos são equipamentos, resto 

ou partes de dispositivos ou equipamentos eletroeletrônicos que perderam a sua 

funcionalidade”. 

A iniciativa Solving the E-Waste Problem – STEP (2014), salienta que e-lixo é um 

termo usado para cobrir itens de todos os tipos de equipamentos elétricos e eletrônicos e suas 

partes que foram descartados pelo proprietário como resíduos sem a intenção de reutilização. 

De acordo com a Diretiva 2012/19/EU do Parlamento Europeu, os REEE podem ser 

definidos como: 

equipamentos elétricos e eletrônicos que constituem resíduos na aceção 

do artigo 3º, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE, incluindo todos os componentes, 

subconjuntos e materiais consumíveis que fazem parte integrante do produto no 

momento em que este é descartado (PARLAMENTO EUROPEU, 2012, p. 43). 

 

Os REEE podem apresentar diferentes denominações na literatura, tais como: e-lixo, 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, lixo eletrônico, resíduos tecnológicos, lixo 

digital, produtos elétricos e eletrônicos pós-consumo, dentre outros.  

 

1.2.3 Materiais e Substâncias Presentes nos REEE 

 

Os REEE são formados por diversos elementos, sendo que sua composição é 

específica de cada equipamento. Para Crowe et al. (2003), a composição desses resíduos 

abrange seis categorias: 

a) ferro e aço, usados para gabinetes e molduras; 

b) metais não-ferrosos, especialmente cobres usados nos cabos e alumínio; 

c) vidros, usados nas telas e mostradores; 

d) plásticos, usados nos gabinetes, em revestimentos de cabos e para circuito 

impresso; 

e) dispositivos eletrônicos, montados em circuito impresso; 

f) outros (borracha, madeira, cerâmica etc.). 

 

Basicamente, os produtos elétricos e eletrônicos pós-consumo são compostos por 

metais (ferrosos e não-ferrosos), vidro e plástico. Assim sendo, os resíduos eletroeletrônicos 
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são caracterizados por apresentarem componentes e materiais que podem ser reciclados e que 

possuem elevado valor comercial, como ouro, prata, cobre e alumínio (RODRIGUES, 2012b).  

O United Nations Environment Programme - UNEP (2007), denota que a presença 

de elementos de valor econômico no e-lixo e seu potencial de recuperação, torna-o uma fonte 

"secundária de matéria-prima" e uma "mercadoria negociável". 

Contudo, de acordo com Tsydenova e Bengtsson (2011), os REEE apresentam 

algumas substâncias perigosas em sua composição como: mercúrio, chumbo, cádmio, 

retardantes de chama e PBDE (éter difenil polibromados). Sendo assim, devido à presença 

destas substâncias, o lixo eletrônico geralmente é considerado como resíduo perigoso, e se 

gerenciado inadequadamente, pode representar riscos significativos para a saúde humana e 

ambiental (TSYDENOVA; BENGTSSO, 2011).  

 

1.2.3.1 Composição dos Aparelhos de Telefones Celulares 

 

A composição básica de um aparelho celular consiste em: uma carcaça plástica, um 

circuito eletrônico (placa de circuito impresso), uma tela de cristal líquido (LCD), uma 

antena, uma bateria, um teclado, além do carregador e acessórios como fone de ouvido ou 

cabo de conexão para o computador (IPMI GUIDANCE, 2003). 

Um telefone celular pode conter mais de 40 elementos da tabela periódica incluindo 

metais de base como o cobre (Cu) e estanho (Sn), metais especiais como o cobalto (Co), índio 

(In) e antimônio (Sb) e metais preciosos incluindo a prata (Ag), ouro (Au) e paládio (Pd) 

(SCHLUEP et al., 2009), bem como substâncias tóxicas como cádmio (Cd), chumbo (Pb) e 

arsênio (As) (IPMI GUIDANCE, 2003).  

Schluep et al. (2009) denotam que os metais representam, em média, 23% do peso de 

um telefone, sendo a maioria cobre, enquanto que o restante é composto por plástico e 

material cerâmico. 

 

1.2.3.2 Composição dos Computadores 

 

Para Franco (2008), os computadores pessoais, bem como os computadores portáteis 

como laptop e notebooks, são constituídos basicamente por: 
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a) unidade central de processamento (CPU) – gabinete e todos os seus componentes 

como placa de circuito impresso, placa-mãe, chips, capacitores, conectores, 

discos drives, transformador, fios, cabo de alimentação, etc.; 

b) monitor – tubo de raio catódico ou tela plana (LCD), circuitos e fios, cabos para 

CPU e cabo de alimentação; 

c) impressora e seu conteúdo – tais como cartucho de tinta ou toner, fios, cabos para 

a CPU e cabo de alimentação; 

d) dispositivos periféricos – teclado e mouse, scanner, CD, web câmera, alto-

falantes, etc. 

O Quadro 3 fornece uma visão geral da composição de um computador, bem como o 

seu peso médio. 

 

Quadro 3 - Peso médio e composição de um computador. 

COMPONENTE % PESO  

Peso médio (kg) 29,6 kg 

Metais Ferrosos 35,3% 

Metais não-ferrosos 8,4% 

Vidro 15% 

Plástico 23,3% 

Componentes eletrônicos 17,3% 

Outros 0,7% 

Fonte: Crowe et al., 2003. 

 

Conforme observado no Quadro 3, os computadores são compostos em sua maioria 

por metais ferrosos, plástico e componentes eletrônicos. 

 

1.2.4 Principais Problemas Causados pelos REEE ao Meio Ambiente e à Saúde Humana 

 

De acordo com Kiuchi et al. (2001), cerca de 70% dos metais pesados (incluindo 

mercúrio, berílio, chumbo e cádmio) encontrados em locais de disposição final nos EUA são 

provenientes do lixo eletrônico. Devido ao alto grau de toxicidade dessas substâncias, quando 

liberadas no meio ambiente, podem acarretar diversos impactos ambientais, a saber: 

contaminação de fontes de água doce e sedimentos, contaminação de solos, contaminação do 

ar, além de impactos na saúde humana (CHANCEREL; SCHISCHKE, 2011).  
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Localmente já existem trabalhos que mostram os impactos ambientais decorrentes da 

liberação de substâncias tóxicas. Martins (2011) ao avaliar a qualidade da água subterrânea no 

entorno do lixão inativo do município de Ji-Paraná - Bairro Boa Esperança, encontrou uma 

alta concentração de metais pesados, sendo que para os elementos Fe Pb (em alguns pontos) 

as concentrações estavam acima do valor máximo permitido pela legislação vigente. De 

acordo com a autora citada, esse fato pode ser resultado da contaminação do aquífero pelo 

chorume proveniente da decomposição dos resíduos sólidos  

Chaves (2013) e Rossetti (2013) ao analisarem amostras de solo provenientes de 

áreas ativas e inativas de disposição final de resíduos do município de Ji-Paraná/RO, 

constataram que os solos que tiveram contato com chorume, apresentaram elevados teores de 

metais pesados. 

O Quadro 4 elucida as substâncias tóxicas mais relevantes presentes nos REEE, bem 

como os seus efeitos adversos a saúde. 

 

Quadro 4 - Substâncias tóxicas relevantes utilizadas nos REEE e seus efeitos à saúde. 

SUBSTÂNCIA  UTILIZAÇÃO EFEITOS À SAÚDE 

Antimônio - Semicondutores, ligas e soldas 

- Aditivo do BFR em forma de 

trióxido de antimônio 

- Inibição de enzimas 

- Cancerígeno (trióxido de 

antimônio) 

- Efeito bioacumulativo 

Arsênico - Semicondutores, ligas e transistores - Efeito bioacumulativo, com 

absorção e retenção no corpo 

humano 

- Interação com genoma 

- Inibição de enzimas 

- Aumenta riscos de câncer na 

bexiga, rins, pele, fígado, pulmão 

e cólon 

Bário - Painel frontal do CRT - Inchaço do cérebro 

- Fraqueza muscular 

- Danifica o coração, o fígado e o 

baço 

Berílio - Liga com cobre 

- Partes mecânicas, conectores e 

molas 

- Relés 

- Sensibilização devido a 

constante exposição, mesmo a 

quantidades pequenas 

- Enfisema e fibrose em pulmões 

- Cancerígeno 
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Cádmio 

 

- Placas de circuitos impressos 

- Resistências de chips SMD 

- Semicondutores e detectores de 

infravermelho 

- Tubos de raios catódicos mais 

antigos 

- Estabilizador em PVC 

- Baterias, interruptores 

- Materiais fluorescentes 

- Efeitos irreversíveis à saúde 

humana 

- Acumula-se no corpo humano, 

especialmente nos rins, podendo 

deteriorá-los 

- Pode causar câncer quando na 

forma de cloreto de cádmio 

- Efeitos cumulativos no ambiente 

devido à toxicidade aguda e 

crônica 

- Aumenta a pressão sanguínea 

- Pode causar problemas e câncer 

nos pulmões 

Chumbo - Soldagem de placas de circuitos 

impressos 

- Vidro dos tubos de raios catódicos 

- Solda e vidro de lâmpadas elétricas 

e fluorescentes 

- Danos ao sistema nervoso central 

e periférico 

- Danos ao sistema endócrino 

- Efeito negativo no sistema 

circulatório e rins 

- Efeitos secundários nos 

intestinos e ossos 

-Efeitos negativos no 

desenvolvimento do cérebro de 

crianças 

Cobre  - Presente em diversos componentes - Pode gerar cirrose do fígado 

Cromo 

hexavalente e 

Cromo VI 

- Superfícies decorativas 

- Pigmentos e coberturas 

- Aço inoxidável 

- Irritação do nariz, garganta e 

pulmões 

- Dano permanente em olhos 

devido ao seu contato direto com 

o ácido crômico ou poeiras 

cromadas 

- Dermatites e úlceras na pele 

devido a efeito prolongado com a 

pele 

- Sensibilização ao cromo 

- Problemas no fígado 

Mercúrio - Termostatos, sensores, relés e 

interruptores 

- Sistemas de transmissão de dados, 

telecomunicações e telefones 

celulares 

- Luzes fluorescentes 

- Baterias 

- Pode-se transformar em 

metilmercúrio, acumulando-se nos 

organismos vivos e causando 

efeitos crônicos e danos ao 

cérebro 

- Problemas no sistema nervoso 

central e rins 

- Pode-se conectar com o DNA e 

causar problemas na reprodução 

PBB (bifenilas 

polibromadas) e 

PBDE (éter 

difenil 

polibromados) 

- Usados na proteção contra 

inflamabilidade em placas de circuito 

impressos, componentes como 

conectores, coberturas de plástico e 

cabos em TVs e eletrodomésticos de 

cozinha 

- Desreguladores endócrinos 

- Podem se acumular 

biologicamente na cadeia 

alimentar 
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Fonte: Agarwal et al., 2003; Brigden et al., 2005; Horner e Gertsakis, 2006; Yu, 2005 apud Feam, 

2009. 
Notas: BFR - brominated flame retardants; CRT - cathode ray tube; SMD - surface mount devices; PVC - 

Polyvinyl chloride. 

 

Mediante o exposto no Quadro 4, muitas são as substâncias tóxicas presentes nos 

REEE e por isso quando descartadas inadequadamente, contribuem para a degradação 

ambiental e representam riscos iminentes para a saúde dos indivíduos expostos. 

 

1.2.5 Gestão dos REEE no Brasil 

 

A gestão do lixo eletrônico no Brasil ainda ocorre de forma tardia e inadequada, uma 

vez que os instrumentos legais existentes acerca dessa temática são incipientes e não retratam 

de forma clara como deve ser realizado o gerenciamento desses resíduos. 

Após muitos anos de discussão no congresso nacional brasileiro, em agosto de 2010 

finalmente foi sancionada a Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, sendo regulamentada em dezembro do mesmo ano pelo Decreto Federal nº 

7404/2010.  De acordo com Torres e Borger (2014, p. 150), a PNRS “aborda princípios, 

objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão de RS de uma forma geral, incluindo 

resíduos perigosos, dos quais podem fazer parte artigos eletroeletrônicos que são descartados 

após utilização”.  

O art. 33 da lei supracitada, assegura que os fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes, são obrigados a 

implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor. 

A logística reversa é um sistema através do qual são implementadas ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos RS ao setor 

empresarial, com posterior reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

encaminhamento dos mesmos para uma outra destinação final ambientalmente adequada 

(PNRS, 2010). 

O sistema de logística reversa (SLR) é baseado no conceito de responsabilidade 

compartilhada, por meio do qual visa-se a redução da geração de resíduos e do desperdício 

dos materiais, buscando o maior aproveitamento dos resíduos, produtos ou materiais, tendo 

em vista à sua inserção na mesma cadeia produtiva (SILVA et al., 2014). 
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Os acordos setoriais, juntamente com regulamentos expedidos pelo poder público 

(decretos, leis, etc.) e termos de compromisso, constituem instrumentos para a implementação 

dos SLRs (SILVA et al., 2014). 

Nesse sentido, segundo Torres e Borger (2014, p. 155-156): 

o governo federal, através do decreto 7.404/2010, que regulamenta a Lei 

12.305/2010, definiu a criação de cinco Grupos Técnicos de Trabalho (GTT). Cada 

qual, representativo de um setor, para definir junto ao governo e representantes da 

indústria, comércio e serviços, através de acordos, práticas, metas, prazos e 

incentivos para viabilização da PNRS. São eles: GTT 1: medicamentos, GTT 2: 

embalagens em geral, GTT 3: embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos, 

GTT 4: eletroeletrônicos e GTT 5: lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista. Cada GTT teve o papel de debater tecnicamente os aspectos 

da Lei 12.305/2010 e do Decreto 7.404/2010, em busca de uma solução conjunta e 

viável para implementação de logística reversa de pós-consumo. 

 

De acordo com Ministério do meio ambiente – MMA (2016) para a cadeia dos 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes, já foram recebidas dez propostas de acordo 

setorial até junho de 2013, das quais 4 foram consideradas válidas para negociação, sendo que 

a proposta unificada foi recebida em janeiro de 2014 e encontra-se em fase de negociação. 

Dessa forma, o poder público e o setor privado encontram-se em estágio de planejamento da 

estratégia para a consolidação de um acordo para a implementação do SLR (SILVA et al., 

2014). 

Muitas organizações brasileiras (públicas e privadas) veem buscando desenvolver 

sistemas de logística reversa para os seus produtos pós-consumo, tornando possível tanto a 

minimização dos impactos ambientais causados por esses produtos, quanto o ganho de 

eficiência e sustentabilidade das operações nas organizações (LAVEZ et al., 2011). A 

implantação dos SLRs possibilita uma boa imagem coorporativa à empresa, além de ganhar 

espaço no mercado competitivo, uma vez que empresas que demonstrem preocupação com o 

meio ambiente tendem a ter maior credibilidade com os consumidores nos dias atuais. 

Todavia, devido ao elevado custo envolvido nos processos de transporte e reciclagem 

desses resíduos, muitos “mercados secundários de reciclagem” vem sendo desenvolvidos, por 

meio dos quais o desmanche e aproveitamento dos materiais é feito de forma manual e em 

condições precárias, colocando em risco a saúde dos indivíduos expostos além de favorecer a 

contaminação do meio ambiente. 

Widmer et al. (2005, p. 438), salienta que “a falta de regulamentação nacional e/ou a 

falta de repressão das leis existentes estão promovendo o crescimento de uma economia semi-

formal ou informal nos países em desenvolvimento”. Sendo assim, nos últimos anos tornou-se 
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notória a criação de um novo setor econômico em torno do comércio, conserto e recuperação 

de materiais a partir de dispositivos eletrônicos (WIDMER et al., 2005).  

Em termos de legislação, muitos estados têm buscado adequar-se à PNRS, no que diz 

respeito a gestão dos RS, através da estruturação de Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos 

(PERS). O Quadro 5 traz uma síntese dos estados que já possuem legislações que 

regulamentam os resíduos sólidos (PERS ou semelhante), bem como aqueles que possuem 

legislações que regulamentam os resíduos tecnológicos. 

 

Quadro 5 - Estados que possuem legislações que regulamentam os resíduos sólidos (PERS ou 

semelhante) e os resíduos tecnológicos. 

Estados Legislação Temática/Conteúdo 

Bahia Lei 12.932/2014 Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras 

providências. 

Ceará Lei 13.103/2001 Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Distrito 

Federal 

Lei 5.418/2014  Dispõe sobre a Política Distrital de Resíduos Sólidos e dá 

outras providências. 

Goiás Lei 14.248/2002 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá 

outras providências. 

Minas 

Gerais 

Lei 18.031/2009 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Santa 

Catarina 

Lei 13.557/2005 Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Sergipe Lei 5.857/2006 Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, e dá providências correlatas. 

Roraima Lei 416/2004 Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

São Paulo Lei 12.300/2006 Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 

princípios e diretrizes.  

Lei 13.576/2009 Institui normas e procedimentos para a reciclagem, 

gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico. 

Espirito 

Santo 

Lei 9.264/2009 Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras 

providências correlatas. 

Lei 9.941/2012 Dispõe sobre normas e procedimentos para a coleta 

seletiva, o gerenciamento e a destinação final do “lixo 

tecnológico” no Estado e dá outras providências. 

Mato 

Grosso 

Lei 7.862/2002 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá 

outras providências. 

Lei 8.876/2008 Dispõe sobre a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento 

e destinação final do lixo tecnológico no Estado de Mato 

Grosso e estabelece outras providências. 



 

 

25 

Rio de 

Janeiro 

Lei 4.191/2003 (alterada 

pela Lei 6.805/14) 

Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e dá 

outras providências. 

Lei 6.805/2014 Inclui artigos na Lei 4.191/2003, instituindo a obrigação da 

implementação de sistemas de logística reversa para 

resíduos eletroeletrônicos, agrotóxicos, pneus e óleos 

lubrificantes no âmbito do estado do rio de janeiro (art. 22). 

Lei 4.969/2008 Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e 

diretrizes para a gestão integrada de resíduos sólidos no 

município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Aborda aspectos da gestão das pilhas, baterias, lâmpadas e 

produtos eletroeletrônicos (Seção 1, art. 15 a 18). 

Paraná Lei 12.493/ 1999 Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios 

referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus 

impactos ambientais e adota outras providências. 

Lei 15.851/2008 Dispõe que as empresas produtoras, distribuidoras e que 

comercializam equipamentos de informática, instaladas 

no Estado do Paraná, ficam obrigadas a criar e manter o 

Programa de Recolhimento, Reciclagem ou Destruição de 

Equipamentos de Informática, sem causar poluição 

ambiental, conforme especifica. 

Pernambuco Lei 14.236/2010 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá 

outras providências. 

Lei 15.084/2013 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de coletores 

de lixo eletrônico pelas empresas que comercializam 

pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos de pequeno porte 

no Estado de Pernambuco, e dá outras providências. 

Rio Grande 

do Sul 

Lei 9.921/93 Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos. 

Lei 13.533/2010 Institui normas e procedimentos para a reciclagem, o 

gerenciamento e a destinação final de lixo tecnológico e dá 

outras providências. 

Rondônia Lei 1.145/2002 Institui a Política, cria o Sistema de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, e dá outras 

providências. 

Lei 1.101/2002 Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final dos 

resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona 

e dá outras providências. 

Paraíba Lei 9.185/2010 Dispõe sobre a obrigação dos fabricantes de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos implantarem no estado da 

Paraíba, aterro ou área de reciclagem adequada e separada 

dos detritos tóxicos, dos produtos que comercializam. 
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Lei 9.129/2010 Institui normas e procedimentos para a reciclagem, 

gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico e dá 

outras providências. 

Mato 

Grosso do 

Sul 

Lei 3.970/2010 Institui normas para a reciclagem, gerenciamento e 

destinação final do lixo tecnológico. 

Acre Lei 2.539/2012 Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas fabricantes, 

distribuidoras e vendedoras de equipamentos eletrônicos 

instaladas no Estado criarem e manterem programa de 

recolhimento e reciclagem e dá outras providências. 

Fonte: Portal da Legislação - Governo Federal, 2016. 

 

Ainda dentro dessa perspectiva, em 2013, através da mobilização do setor público e 

privado para articular soluções para gestão efetiva dos REEE, foi publicada a norma NBR 

ABNT 16.156:2013 - Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos — Requisitos para 

atividade de manufatura reversa. Segundo Silva et al. (2014, p. 185) “a referida norma 

buscou definir ações conjuntas para a consolidação de boas práticas na gestão dos resíduos 

eletroeletrônicos”.  

No que tange ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, 

destaca-se que o mesmo se encontra em fase de elaboração. 

Já com relação à gestão municipal de resíduos sólidos, no ano de 2012 foi publicado 

o documento “Plano Setorial de Limpeza Urbana, Manejo e Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Município de Ji-Paraná”, cujo objetivo foi consolidar e apresentar os diferentes 

aspectos (técnicos, institucionais, administrativos, legais, sociais e econômicos) do sistema de 

limpeza urbana, manejo e gestão integrada de resíduos sólidos do município. Entretanto é 

importante salientar que o mesmo não faz menção aos resíduos eletroeletrônicos e as metas e 

propostas apresentadas não tem sido efetivadas até o presente momento.  

 

1.2.6 Etapas da Cadeia de Reciclagem de REEE 

 

Perez (2011) menciona que existem duas perspectivas relacionadas a destinação final 

dos REEE: a primeira perspectiva refere-se à falta de destinação final ambientalmente 

adequada, ocasionando danos ao meio ambiente e à saúde pública. Já a segunda perspectiva 

trata-se do correto tratamento, sob a ótica de ganhos econômicos e ambientais. 

Para Santos (2010) o tratamento adequado de sucatas eletrônicas consiste em 3 

etapas fundamentais: coleta, pré-processamento (desmanche, fragmentação e separação) e 

processamento final (FIGURA 1). 
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Figura 1 - Diagrama resumido das etapas de tratamento de resíduos de origem eletrônica. 

Fonte: Santos, 2010. 

 

Ferreira e Ferreira (2008) destacam que, primeiramente, os equipamentos devem ser 

coletados e testados e posteriormente desmontados, para então haver uma distribuição e 

separação dos materiais passíveis de reciclagem e/ou reuso. Vale ressaltar que os 

equipamentos que após testados apresentarem condições de uso, podem ser encaminhados 

para a revenda e/ou reuso do produto, ao invés de prosseguirem nas etapas subsequentes de 

tratamento (pré-processamento e processamento final) (FERREIRA; FERREIRA, 2008). 

De acordo com Tuncuk et al. (2012), a reciclagem de REEE minimiza o volume de 

resíduos encaminhados a aterros e mitiga/previne a poluição do solo, das águas subterrâneas e 

do ar, devido à liberação de componentes perigosos. 

 

1.2.6.1 Coleta 

 

Essa fase consiste em obter os materiais provenientes de equipamentos eletrônicos, 

seguida da separação dos mesmos do restante do montante de lixo (SANTOS, 2010). 

Araújo (2013, p. 47) afirma que:  
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a fase de coleta é de fundamental importância para cadeia reversa, pois 

uma coleta quando é bem planejada e abrangente, os processos de reciclagem são 

mantidos, pois há alta demanda de REEE para tratamento, do contrário os processos 

de reciclagem se tornam inviáveis devido à ausência de materiais e/ou equipamentos 

para tratamento. 

 

Santos (2010) denota que, muitos governos vêm buscando desenvolver programas de 

coleta programada para determinados tipos de resíduos, nos últimos anos. No caso do resíduo 

eletroeletrônico, a coleta pode ser realizada por meio de um evento específico e/ou temporário 

ou ainda através de um programa de coleta permanente. Geralmente, a convocação da 

população para realizar o descarte de equipamentos defeituosos e/ou obsoletos, é feita com o 

agendamento pré-determinado e os resíduos são recolhidos em veículos apropriados. 

Hainault e Smith (2000 apud KANG; SCHOENUNG, 2005) estimam que os custos 

de coleta e transporte representam mais de 80 % do custo total de reciclagem. 

 

1.2.6.2 Pré-processamento 

 

Após a coleta, o material eletrônico passa pelo pré-processamento, onde o mesmo é 

pré-selecionado de acordo com suas características (SANTOS, 2010). Ainda de acordo com o 

mesmo autor (2010, p. 28), “o objetivo principal do pré-processamento é preparar o material 

para que o mesmo possa ser tratado adequadamente e, desta forma, facilitar a recuperação das 

espécies de interesse na etapa de processamento final”. 

Schluep et al. (2009) salienta que nessa estapa, as substâncias perigosas (baterias, 

capacitores, dentre outros) têm de ser removidas e armazenadas ou tratadas com segurança, 

enquanto que os componentes/materiais valiosos devem ser retirados para reuso ou 

direcionados para processos eficientes de recuperação. 

O pré-processamento é dividido em três etapas, a saber:  

a) desmanche – consiste em uma abordagem sistemática, que permite a remoção de 

um componente e/ou parte, ou ainda um grupo de partes a partir de um determinado 

produto (desmanche parcial); ou separando um produto em todas as suas partes 

(desmanche total) para um determinado propósito (CUI; FORSSBERG, 2003); 

b) fragmentação – tratamento mecânico, por meio do qual visa-se a redução de 

volume do material, seja por esmagamento ou cominuição (SANTOS, 2010). Kang e 

Shoenung (2005), mencionam que existem três motivos para se realizar a redução de 

tamanho de um determinado material. Primeiramente, tem-se a geração de partículas 

que podem ser mais facilmente manuseadas do que as peças volumosas. Em segundo 
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lugar, a geração de partículas uniformes, tanto em tamanho quanto em forma, 

permite uma separação mais eficaz. E por último, a redução de volume facilita a 

liberação de materiais diferentes uns dos outros; 

c) separação – para Santos (2010), existem dois métodos de separação que são 

amplamente utilizados: a separação eletromagnética e a flotação. Na separação 

eletromagnética as partículas metálicas são carregadas eletricamente por indução e se 

separam de outros materiais. Já a flotação é uma maneira eficiente e econômica que 

permite separar o material polimérico presente basicamente nas carcaças, suportes e 

presilhas de fixação dos circuitos e componentes eletrônicos. Este método é baseado 

na diferença de densidade e no comportamento físico-químico das superfícies das 

partículas presentes numa suspensão aquosa. O autor supracitado ainda destaca que 

no caso dos resíduos eletroeletrônicos, vêm sendo desenvolvidos e aplicados outros 

métodos para a separação de seus fragmentos, dentre os quais destacam-se: a 

separação por vibração e a triagem óptica (optical sorting). Além disso, outros 

métodos de separação física tais como, separação eletrostática (CUI; FORSSBERG, 

2003; MORAES et al., 2014), separação granulométrica (MORAES, 2011; 

MORAES et al., 2014), Eddy current (CUI; FORSSBERG, 2003; SCHLUEP et al., 

2009), dentre outros, tem sido indicados para a recuperação de metais de REEE. 

Vale ressaltar que o pré-processamento destes resíduos nem sempre é necessário. 

Pequenos dispositivos eletrônicos altamente complexos (tais como telefones celulares, MP3 

players e outros), podem após a remoção da bateria, serem encaminhados diretamente para o 

processamento final para recuperação dos metais (SCHLUEP et al., 2009). 

 

1.2.6.3 Processamento Final 

 

Segundo Santos (2010) esta etapa consiste, no refino do material metálico seguido da 

disposição final dos rejeitos ou resíduos que não podem ser aproveitados. Ainda segundo o 

autor, a recuperação dos metais que possuem valor econômico é baseada em técnicas 

metalúrgicas, tais como: processamento pirometalúrgico e processamento hidrometalúrgico, 

os quais envolvem um largo número de reações químicas. 

De acordo com Tuncuk et al. (2012), a pirometalurgia pode ser considerada como 

uma tecnologia tradicional para a recuperação de metais não-ferrosos bem como de metais 

preciosos, a partir de REEE.  
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Um processo típico de pirometalurgia envolve o pré-tratamento dos REEE, seguido 

da fundição de produtos enriquecidos com metal, para obtenção de barras de cobre, que 

posteriormente serão submetidas ao refino eletrolítico para produzir cobre com elevados 

níveis de pureza (TUNCUK et al., 2012). O autor ainda complementa dizendo que o lodo 

proveniente do refino eletrolítico do cobre é coletado e refinado para recuperar metais 

preciosos, incluindo, Ag, Au , Pt, Pd , Rh , Ru e Ir .  

Schluep et al. (2009) relata que a pirometalurgia utiliza elevadas temperaturas para 

converter químicamente os materiais e separar os metais e as impurezas em diferentes fases, 

de modo que os metais valiosos possam ser recuperados. Ainda segundo o autor, as 

temperaturas elevadas nos fornos de fundição são geradas através da queima de combustíveis 

ou por meio de aquecimento elétrico. 

Entretanto, Moraes (2011) denota que a concentração de metais a partir de placas de 

circuito impresso de REEE por meio de técnicas pirometalúrgicas, pode promover a formação 

de dioxinas e furanos que são substâncias altamente tóxicas, o que pode ser considerado como 

uma desvantagem desse processo. 

Já o processo hidrometalúrgico, é baseado na lixiviação ácida ou básica do material a 

ser tratado. As soluções obtidas, são então submetidas a procedimentos de separação e 

purificação, tais como precipitação de impurezas, extração por solvente, adsorção e troca 

iônica, para isolar e concentrar os metais de interesse, e em seguida, as soluções finais são 

então tratadas via refino eletrolítico, processos de redução química ou cristalização 

(TAVLARIDES, 1985; RITCEY, 2006; SAFARZADEH et al., 2007; SHAMSUDDIN, 1986; 

SUM, 1991; YANG, 1994 apud CUI; ZANG, 2008). 

Tuncuk et al. (2012) descreve o processo hidrometalúrgico, como sendo um método 

que envolve o pré-tratamento mecânico de resíduos, a lixiviação dos metais com um lixiviante 

apropriado, a purificação da solução de lixiviação e a recuperação de metais. 

Andrews et al. (2000) salienta que, a característica essencial da hidrometalurgia é 

que os metais a serem processados são dissolvidos em líquidos e em seguida são processados 

em outras operações químicas. De acordo com o autor, é um processo mais exato e previsível, 

e que pode ser facilmente controlado. 

O processamento hidrometalúrgico quando comparado com processos 

pirometalúrgicos, oferece um custo relativamente baixo de capital, impacto ambiental 

reduzido (sem emissão de gases perigosos) e alta recuperação de metal com adequação para 

aplicações de pequena escala (YAZICI; DEVECI, 2009 apud TUNCUK et al., 2012). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no município de Ji-Paraná, situado na região central 

do estado de Rondônia. O município possui cerca de 116.610 habitantes e uma extensão 

territorial de 6.896,604 km2, o que representa 2,9% do Estado de Rondônia (IBGE, 2010). 

Sendo considerada uma das cidades mais populosas do Estado, Ji-Paraná apresenta 

quase 90% (104.858 habitantes) de sua população localizada na zona urbana e os outros 10% 

na zona rural (IBGE, 2010). 

De acordo com dados do último censo do IBGE (2010) o rendimento nominal médio 

mensal per capita dos domicílios particulares permanentes é de R$ 855,73 e as principais 

atividades econômicas desenvolvidas no município são as indústrias de pequeno e médio 

porte, laticínios e a pecuária bovina (PREFEITURA DE JI-PARANÁ, 2012). 

 

2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Primeiramente foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica, cujo propósito foi 

analisar as metodologias utilizadas nas pesquisas relacionadas aos resíduos eletroeletrônicos. 

Em seguida, selecionou-se o método que se adequava à necessidade da pesquisa em questão. 

Sendo assim, o método escolhido para a coleta de dados foi a aplicação de formulários 

estruturados. Estudos realizados por Franco (2008) e Rodrigues (2012b) serviram de base para 

a elaboração dos formulários, sendo que foram realizadas algumas adaptações, com vistas a 

atender os objetivos da presente pesquisa.  

A versão inicial dos formulários foi submetida a um pré-teste para verificar se o 

instrumento de coleta de dados tinha sido elaborado com clareza. Deste modo, após realizar 

os ajustes necessários, a versão final consistiu em um formulário composto por 24 perguntas 

(APÊNDICE A), caracterizadas como perguntas fechadas e semiabertas. As questões foram 

elaboradas com o intuito de se extrair as seguintes informações dos entrevistados: dados 

pessoais dos respondentes e aspectos socioeconômicos; dados quantitativos dos EEE 

estudados; procedimentos adotados pelos consumidores particulares referentes ao conserto e 

aquisição de novos EEE; informações sobre tempo de vida útil (tempo de troca) e sobre o 
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destino dos EEE estudados; bem como o grau de percepção dos entrevistados quanto a gestão 

e periculosidade dos REEE. 

 

2.3 AMOSTRAGEM 

 

A população considerada no estudo foi de 116.610 habitantes, que corresponde à 

população de Ji-Paraná conforme dados do último censo do IBGE (2010). Foi utilizado o 

método de amostragem aleatória para a definição do tamanho da amostra. O cálculo da 

amostra foi realizado com base na Equação 1 (OLIVEIRA; GRÁCIO, 2005). 

 

n´0 = z2 x p x (1-p) / E0
2                                                                                                           (1) 

 

n´0: tamanho da amostra; 

z: valor da distribuição normal para o nível de confiança desejado; 

p: estimativa da proporção do evento na população;  

E0: erro amostral tolerável. 

 

Oliveira e Grácio (2005, p. 3) afirmam que “a fixação da proporção populacional do 

evento em 0,5, deve-se ao fato de ser esta a pior situação possível em termos de variabilidade 

populacional”. Dessa forma, uma vez que não se conhece uma estimativa da proporção do 

evento na população em estudo adotou-se p = 0,5. Logo, maior será o tamanho da amostra, 

haja vista que se optou pela pior situação possível. O erro máximo admitido foi de 5%, para 

um nível de 95% de confiança (z = 1,96).  

Neste caso, o valor da amostra será igual a: 

 

n´0 = 1,962 x 0,5 x (1-0,5) / 0,052 

n´0 = 384  

 

Fazendo um ajuste para a população, a amostra será obtida através da Equação 2 

(OLIVEIRA; GRÁCIO, 2005). 

 

n = N x n´0 / ( N + n´0 )                                                                                                             (2) 
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N: tamanho da população. 

 

Logo, tem-se uma amostra igual a: 

n = 116610 x 384/ (116610 + 384) 

n = 383 

 

Assim, o tamanho amostral para a população de Ji-Paraná é de 383 formulários. 

Entretanto, devido a fatores como recursos financeiros alocados e disponibilidade de tempo, 

optou-se por trabalhar com um tamanho de amostra igual a 250 formulários, o que 

corresponde à aproximadamente 65% do tamanho sugerido pela Equação 2, atendendo ao 

pressuposto da literatura de no mínimo 30 elementos (n = 30). 

 

2.4 APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS 

 

Para aplicação dos formulários foram selecionados seis locais distribuídos ao longo 

da área urbana do município, a saber: Caixa Econômica Federal (1º distrito), Banco do Brasil 

(1º distrito), Feirão do Produtor Rural, Feira de Domingo (t1), Centro desportivo de lazer 

Walmar Meira (CEDEL) e Praça dos Migrantes (FIGURA 2).  
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Figura 2 - Distribuição dos locais onde foram aplicados os formulários, ao longo da cidade de Ji-

Paraná/RO. 

 

A escolha desses locais se deu pelo fato de concentrarem um grande fluxo de 

pessoas, além de se acreditar que sejam lugares frequentados por pessoas de diferentes níveis 

socioeconômicos, ou seja, locais onde se tem um público o mais heterogêneo possível, uma 

vez que o objetivo da pesquisa era analisar a percepção e o comportamento da população 

como um todo em relação aos resíduos eletroeletrônicos, e não um grupo específico. 

A aplicação contou com um quadro de 11 entrevistadores, sendo que a seleção da 

equipe para cada dia de trabalho foi feita em função da disponibilidade de cada um, 

realizando rodízio ao longo dos dias. Antes de se realizarem as aplicações foram feitas 

capacitações, por meio das quais foram passadas algumas instruções sobre a forma de 

abordagem dos entrevistados, bem como informações sobre como proceder ao longo da 

entrevista. 

A pesquisa em campo foi desenvolvida no decorrer do mês de abril do ano de 2016, 

conforme exposto no Quadro 6. 



 

 

35 

 

Quadro 6 - Planejamento da pesquisa de campo. 

Locais Dia (abril) Horário Equipe Nº 

formulários 

CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (1º 

distrito) 

04 (segunda) 10:00 às 

12:00 

Daniela (pesquisadora), 

Jéssica Maiara e Nara 

30 

FEIRÃO 07 (quinta) 18:30 às 

20:30 

Daniela, Caryne, Nara, 

Rebeca, Fran, Josilena 

55 

PRAÇA DOS 

MIGRANTES 

15 (sexta) 19:00 ás 

21:00 

Margarita e Paula 30 

FEIRA DE 

DOMINGO 

10 (domingo) 08:00 ás 

10:00 

Daniela, Cida, José 

Henrick, Fran, Rebeca 

54 

BANCO DO BRASIL 

(1º distrito) 

18 (segunda) 10:00 ás 

12:00 

Daniela, José Henrick e 

Nara 

47 

CEDEL 22 (sexta) 18:30 ás 

20:30 

Daniela, José Henrick e 

Nara  

34 

TOTAL  250 

 

Para a seleção dos elementos que iriam compor a amostra, primeiramente buscou-se 

posicionar os entrevistadores em pontos estratégicos nos locais de aplicação. Sendo assim, 

para a aplicação dos formulários nos bancos, os entrevistadores ficaram no setor onde o 

atendimento ao público segue o sistema de senhas. Nesses locais existem filas de cadeiras 

para que a população aguarde até que a sua senha seja chamada. Cada entrevistador ficou 

responsável por aplicar os formulários em um conjunto específico de filas. Com o intuito de 

que a aplicação dos formulários contemplasse todas as filas e de modo a evitar a acepção de 

pessoas, iniciava-se a aplicação na ponta da fileira, seguindo sempre a sequência dessa fileira. 

Após todas as pessoas daquela fileira serem entrevistadas, passava-se para a fileira seguinte e 

assim sucessivamente. 

Nas feiras, alguns entrevistadores foram posicionados nas barracas de comidas e 

outros ficaram “ao longo do caminho” aguardando as pessoas passarem para que as mesmas 

fossem entrevistadas. Nas barracas de comida, os entrevistadores iam de encontro com as 

pessoas que estavam sentadas ou em pé ao redor da barraca. Iniciava-se a aplicação em uma 

“extremidade da barraca” e seguia-se a sequência das cadeiras, de modo que todas as pessoas 

que estavam nessas barracas durante a aplicação dos formulários fossem entrevistadas. 
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Já nas praças, cada entrevistador ficava em um ponto específico e abordava as 

pessoas que estavam próximas a ele. 

Vale ressaltar que durante todos os dias de aplicação dos formulários, buscou-se não 

fazer acepção de pessoas, para que os resultados da pesquisa não fossem comprometidos. 

Destaca-se ainda que a amostra foi composta por indivíduos que residem na zona urbana bem 

como de indivíduos que residem na zona rural. 

 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os dados da pesquisa foram submetidos à análise de estatística descritiva com a 

apresentação dos resultados na forma de gráficos e tabelas, e de estatística inferencial com a 

finalidade de verificar se a distribuição observada dos dados se ajustava à distribuição 

esperada (teórica). Desta forma, foram realizados testes de Qui-quadrado de ajustamento, uma 

vez que a grande maioria das perguntas do formulário apresentaram mais de duas categorias, 

ou seja, as variáveis foram politômicas. 

Também foram realizados testes de proporção para duas amostras para verificar a 

existência de diferenças nas proporções obtidas na pesquisa com as proporções obtidas no 

estudo de Franco (2008) e Rodrigues (2012b). 

Todos os testes foram realizados ao nível de significância (α) de 0,05. Os programas 

utilizados nas análises estatísticas dos dados foram o Excel 2013 da Microsoft, o Action 3.1 

da Estatcamp (demo) e o Minitab 17 para uso acadêmico (demo). 

 

2.6 ESTIMATIVAS 

 

2.6.1 Estimativa de EEE em Uso no Município 

 

Para estimar a quantidade de EEE em uso existente nos domicílios, foram utilizados 

dados do censo 2010 referentes ao número de domicílios particulares permanentes. Estima-se 

que no município de Ji-Paraná existem 35.612 domicílios particulares permanentes (IBGE, 

2010).  

Primeiramente foi calculada a média de EEE por domicílio (por tipo de 

equipamento) com base nos resultados da amostra estudada, dividindo-se o número de EEE 

em uso por tipo de equipamento pelo número de domicílios entrevistados. 
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Em seguida foi estimada a quantidade EEE em uso (por tipo de equipamento) 

existente nos domicílios Ji-Paranaenses, conforme a Equação 3. 

 

UU (N) = EEE (med.) x D (N)                                                                                                 (3) 

 

UU (N): unidades em uso por tipo de equipamento no município de Ji-Paraná;  

EEE (med.): média de EEE por domicílio por tipo de equipamento; 

D (N): total de domicílios particulares permanentes de Ji-Paraná. 

 

2.6.2 Estimativa do Potencial de Geração dos REEE Estudados a partir dos EEE em Uso 

 

Para o cálculo da estimativa do potencial de geração dos REEE foi necessário adotar 

dados de Tempo de Vida Útil (TVU) e Peso Médio (PM) para os tipos de equipamentos em 

estudo (TABELA 1). Para tanto, os tempos de vida útil tiveram como base o estudo realizado 

por Oguchi et al. (2008) e os Pesos Médios foram baseados no levantamento realizado por 

Rodrigues (2012b) e no estudo de Oguchi et al. (2008). 

 

Tabela 1 – Tempos de vida útil e pesos médios dos EEE estudados. 

Equipamentos TVU (ano) PM (kg/unidade) 

Oguchi et al. Valor adotado Oguchi et al. Rodrigues Valor 

adotado 

Celular 4,3 4 0,1 0,1 0,1 

Computador 6,6 7 30a 27b 30 

Notebook 7,4 7 2,9 2,5 2,9 

Impressora 7,1 7 5,6 4 5,6 

Notas: a - soma dos pesos médios do computador e monitor CRT descritos por Oguchi et al. (2008); b – soma 

dos pesos médios do computador e monitor CRT descritos por Rodrigues (2012b). 

 

Sendo assim, após estabelecidos os tempos de vida útil e os Pesos Médios para cada 

equipamento, estimou-se o potencial de geração de REEE a partir dos EEE em uso por meio 

da Equação 4. 

 

PG (tipo) = UU (N) x PM/ 1000                                                                                               (4) 
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PG (tipo): potencial de geração de REEE por tipo de equipamento (t); 

UU (N): unidades em uso por tipo de equipamento no município de Ji-Paraná; 

PM: peso médio adotado para cada equipamento (kg/unidade). 

 

O cálculo da geração per capita de REEE de acordo como o tipo de equipamento foi 

realizado de acordo com a Equação 5 (ROBINSON, 2009). 

 

REEE per capita = PM x UU (N)/ (TVU.POP)                                                                       (5) 

 

REEE per capita: geração per capita por tipo de equipamento (kg/hab.ano); 

PM: peso médio adotado para cada equipamento (kg/unidade); 

UU (N): unidades em uso por tipo de equipamento no município de Ji-Paraná; 

TVU: tempo de vida útil adotado para cada equipamento (anos); 

POP: população de Ji-Paraná de acordo com o censo de 2010 do IBGE. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

A amostra foi composta por 125 indivíduos do sexo feminino (50%) e 125 indivíduos 

do sexo masculino, o que demostra ser uma amostra bem equilibrada. No tocante à faixa 

etária dos entrevistados, verificou-se que 45,5% apresentaram idade entre 25 e 39 anos, 34,2% 

entre 40 e 65 anos, 18,2% entre 18 e 24 anos. O percentual dos indivíduos que possuíam idade 

superior a 65 anos foi de apenas 2,2%. Vale ressaltar que por motivos de falha humana, 19 

formulários ficaram sem preencher o campo idade, sendo assim o n foi de 231 ao invés de 

250. 

Em relação ao grau de escolaridade, verificou-se que 17,2% dos entrevistados 

possuíam ensino fundamental incompleto, 36% possuíam ensino médio completo, 15,6% 

tinham ensino superior completo. 

Quanto às características econômicas, é possível observar na Figura 3 que quase 

metade das famílias que declararam a renda mensal (n = 245), concentrou-se na faixa de renda 

familiar entre 2 a 5 salários mínimos (46%). Enquanto que 9,2% possuíam renda familiar de 

até 1 salário mínimo. 

 

 
Figura 3 - Distribuição da renda familiar mensal. 
Nota: NS/NR – Não sabem/Não responderam. 
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No tocante ao teste estatístico, foi realizado o teste do Qui-quadrado de ajustamento 

(nível de significância (α) de 0,05), para verificar se as proporções observadas são iguais as 

esperadas. Conforme observado na Tabela 2, todos o p-valor foram < 0,001, com exceção de 

um, indicando assim que as diferenças entre as proporções foram altamente significativas. 

Isso quer dizer que existe algum comportamento na população que faz com que o padrão 

observado nas questões (as diferenças entre as proporções) realmente ocorra, ou seja, esse 

padrão não ocorreu de forma casual (ao acaso), mas sim devido a algum fator que existe na 

população. Sendo assim, infere-se que caso fosse realizada outra pesquisa com as mesmas 

condições e população do presente estudo, o resultado tende a ser o mesmo. 

 

Tabela 2 – Estatística do teste Qui-quadrado e p-Valor. 

Questões Qui-quadrado p-valor n 

Faixa etária 98,96 <0,001 231 

Renda familiar 270,13 <0,001 250 

Grau de escolaridade 166,90 <0,001 250 

Q4 54,76 <0,001 250 

Q6 74,19 <0,001 250 

Q7 435,33 <0,001 250 

Q8 324,61 <0,001 250 

Q9 179,97 <0,001 242 

Q10 73,71 <0,001 250 

Q11 63,65 <0,001 104 

Q12 363,56 <0,001 250 

Q13 19,94   0,003 37 

Q14 166,50 <0,001 101 

Q15 130,32 <0,001 250 

Q16 181,48 <0,001 250 

Q17 172,50 <0,001 250 

Q18 209,76 <0,001 250 

Q19 195,94 <0,001 250 

Q20 240,10 <0,001 250 

Notas: p-valor - nível de significância observado; n - número de elementos da amostra. 

 

Destaca-se que para as variáveis “sexo” e “Q5” não foi realizado o teste do Qui-

quadrado, haja vista que as respostas dessas questões obtiveram frequências iguais para ambas 

as alternativas. Já que o intuito de realizar o teste é verificar se as diferenças entre as 

proporções são significativas, logo não se faz necessária a realização do mesmo para essas 

questões. 
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3.2 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO A GESTÃO DOS REEE 

 

Inicialmente buscou-se analisar o comportamento dos respondentes com relação ao 

manual dos referidos equipamentos. Sendo assim, foi questionado aos entrevistados se eles 

tinham o hábito de verificar nos manuais dos produtos como deveria ser feito o descarte de 

cada equipamento. Constatou-se que apenas 26,4% tinham o hábito de ler os manuais para 

saber sobre o descarte do produto. Em seguida foi perguntado se eles sabiam o que devia ser 

feito com os resíduos eletroeletrônicos e 50% dos respondentes disseram que sim.  

Para aqueles que disseram sim, foi solicitado que eles descrevessem o que deveria 

ser feito. As respostas foram agrupadas em 5 categorias, de modo a facilitar a descrição dos 

resultados. Sendo assim, 52% relataram que esses resíduos deveriam ser descartados em 

locais especializados/apropriados (pontos de coleta ou centrais de recolhimento), 14,4% 

afirmaram que os mesmos deveriam ser reciclados, 14,4% acharam que deveriam ser 

devolvidos nas lojas de venda, 12,8% acreditaram que devem ser depositados separadamente, 

ou seja, devem ser descartados de forma diferenciada do lixo comum. Entretanto, 4,8% 

asseguraram que estes resíduos devem ser encaminhados ao lixo comum e 1,6% mencionaram 

que devem ser levados para ferro-velho. 

Todavia foi possível observar durante o tratamento dos dados que alguns dos 

entrevistados que afirmaram ler os manuais sobre o descarte do produto, indicaram que não 

sabiam o que deveria ser feito com os resíduos eletroeletrônicos, demonstrando assim uma 

contradição nas respostas. Esta contradição pode estar relacionada com o fato de o 

entrevistado não compreender a pergunta ou devido essas informações não serem 

apresentadas de forma clara nos manuais.  

Também foi questionado se o entrevistado conhecia algum programa de coleta de 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos no município, sendo que 92,8% responderam não 

conhecer nenhum programa, enquanto que 7,2% afirmaram conhecer programas de coleta. 

Foram citados como programas de coleta de resíduos eletroeletrônicos as ações desenvolvidas 

pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI) e pela 

Secretária Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), bem como alguns pontos de entrega 

voluntária (PEV´s) ou pontos de coleta localizados em instituições de ensino (Ifro e Ulbra) e 

em lojas autorizadas. 
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Contudo, há que se considerar que esses “programas de coleta” não abrangem todos 

os tipos de equipamentos eletroeletrônicos. No caso das instituições de ensino e nas lojas, são 

recolhidos apenas pilhas e baterias e aparelhos de celular, respectivamente. Já com relação as 

ações da COOCAMARJI, são recolhidos outros aparelhos eletroeletrônicos (computador, 

impressora, ar condicionado, dentre outros), além dos equipamentos citados. No entanto, 

essas coletas geralmente abrangem apenas alguns órgãos municipais e são desenvolvidas 

esporadicamente, sendo que um programa específico de coleta de REEE no município não 

existe concretamente, por isso o desconhecimento. 

No tocante à responsabilidade da gestão dos resíduos eletroeletrônicos, 41,2% 

acreditaram que deve haver uma gestão compartilhada entre produtor/consumidor/governo, 

enquanto que 27,6% disseram que unicamente os órgãos públicos tem a responsabilidade 

(FIGURA 4). Isso mostra que uma proporção expressiva dos entrevistados está de acordo com 

o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre a gestão desses resíduos. 

 

 
Figura 4 - Quem é responsável pela gestão dos resíduos eletroeletrônicos. 
Nota: NS/NR – Não sabem/Não responderam. 

 

3.3 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO A PERICULOSIDADE DOS 

REEE 

 

Os resíduos eletroeletrônicos possuem muitas substâncias prejudiciais à saúde e ao 

meio ambiente, como apontado anteriormente. Entretanto, devido à falta de acesso a essas 
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informações (seja em virtude da insuficiência na divulgação por parte dos órgãos gestores ou 

até mesmo pelas instituições de ensino), uma considerável parcela da população não tem 

conhecimento dos males causados pela destinação inadequada desses resíduos. Isto posto, 

buscou-se verificar por meio do formulário o grau de conhecimento dos entrevistados quanto 

a periculosidade dos resíduos eletroeletrônicos. Sendo assim, quando questionados se 

achavam que jogar os aparelhos eletroeletrônicos no lixo comum eles poderiam contaminar o 

meio ambiente, 96% afirmaram que sim, Em seguida foi solicitado que eles indicassem 2 

tipos de contaminação que estes resíduos acarretam. Todavia, uma parcela expressiva dos 

respondentes (15,25%) apesar de acreditarem que esses resíduos contaminam o meio 

ambiente, não souberam indicar o tipo de contaminação.  

A Figura 5 traz uma síntese dos “tipos de contaminação” indicados pelos 

entrevistados. A contaminação mais apontada foi a contaminação do solo e da água, com 

25,22% e 21,99% respectivamente. Um dado que chama atenção é o fato de que 12,02% 

acharam que os resíduos eletroeletrônicos são de alguma forma radioativos. Contudo, durante 

as extensas pesquisadas realizadas não foi possível encontrar na literatura a afirmação de que 

esses resíduos são realmente radioativos. As literaturas apenas indicam que os mesmos são 

tóxicos e perigosos, uma vez que possuem metais pesados em sua composição. 

 

 
Figura 5 – Tipos de contaminação indicados pelos entrevistados. 
Nota: NS/NR – Não sabem/Não responderam. 

 

As informações contidas na Figura 5 comprovam a necessidade de trazer 

esclarecimentos sobre o tema abordado para a população residente no município de Ji-Paraná. 

Uma forma eficaz de informar a população sobre o tema é através de campanhas de 
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conscientização, onde por meio da parceria entre órgãos ambientais e instituições de ensino 

podem-se desenvolver eventos cujo foco seja esclarecer a população sobre os diversos 

aspectos relacionados aos resíduos eletroeletrônicos (o que são os resíduos eletroeletrônicos, 

quais os riscos envolvidos na sua inadequada destinação, o que fazer com esses resíduos, 

dentre outros). O desenvolvimento de campanhas de educação ambiental (palestras, oficinas, 

debates, dentre outros) nas escolas e instituições de ensino superior são também de suma 

importância, uma vez que é alta a probabilidade de que essas informações sejam conhecidas 

por um contingente maior de pessoas, ou seja, pode-se ter uma maior difusão dessas 

informações. 

Quando indagados se eles já tinham lido ou ouvido falar sobre as substâncias 

prejudicais contidas nos resíduos eletroeletrônicos, 72% disseram que sim, 27,6% disseram 

que não e 0,4% não souberam/não responderam. De acordo com os entrevistados, os locais 

onde eles leram ou ouviram falar sobre essas substâncias foram: televisão (51,85%), 

palestras/escola/curso/faculdade (20,37%), internet (12,5%), livros/revistas/jornais (7,87%), 

através de outras pessoas (2,78%), rádio (1,85%), não lembra onde (1,85%), manual do 

aparelho/próprio aparelho (0,93%). Os resultados sugerem que a televisão é um meio eficiente 

para veiculação dessas informações. 

 

3.4 COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL E DESTINO 

DOS EEE 

 

Devido à escassez de publicações nacionais que abordem sobre o tempo de vida útil 

dos equipamentos eletroeletrônicos no Brasil, a presente pesquisa buscou verificar qual a 

frequência que os respondentes trocam os seus aparelhos de celular, computador/notebook e 

impressora. Vale ressaltar que no estudo foram analisados apenas os equipamentos em uso, 

sendo assim para os entrevistados que disseram não ter algum dos três equipamentos em uso 

(celular, computador/notebook e impressora) foi considerado nas perguntas referentes a 

frequência de troca que o mesmo não possuía tal equipamento. Ou seja, se por acaso o 

respondente dissesse que não possuía computador/notebook em uso, apenas fora de uso, foi 

considerado na pergunta referente a frequência de troca do computador/notebook que o 

mesmo não possuía aquele equipamento. Entretanto, salienta-se que o correto seria analisar 

tanto os equipamentos em uso quanto os que estão fora de uso, o que não foi possível realizar 

nessa pesquisa. 
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Os dados revelaram que para o celular o período de troca é superior a dois anos 

(49,6%). A incidência dos que trocam de celular entre um e dois anos foi de 35,2% e antes de 

um ano 11,2%. O fato de um percentual relativamente alto trocar o aparelho de celular antes 

de um ano pode contribuir para uma maior geração de REEE em um espaço de tempo 

reduzido. Estudos realizados por Franco (2008) também demonstraram uma frequência de 

troca superior a dois anos para o celular (53%). 

Já para o computador observou-se um comportamento diferente, onde uma 

percentagem expressiva dos entrevistados afirmou não possuir computador/notebook (30,4%) 

ou nunca ter trocado (28%). De acordo com a pesquisa o período de troca desses 

equipamentos situa-se entre três a quatro anos (13,2%). Apenas 11,6% dos entrevistados 

afirmaram trocar esses equipamentos em um período superior a cinco anos.  

Com relação a impressora, observou-se um comportamento semelhante ao do 

computador, onde 66,8% disseram não possuir impressora e 18,4% nunca trocou. Os 

resultados demonstraram um período de troca superior a quatro anos (9,6%) para este 

equipamento. 

O comportamento em relação ao destino dos aparelhos de celular, 

computador/notebook e impressora, após serem considerados inservíveis pelos seus 

proprietários, foi analisado. Conforme observado na Figura 6, o destino mais utilizado pelos 

entrevistados uma vez deixam de utilizar seu aparelho de celular é o armazenamento (36,4%). 

O hábito de guardar os celulares pode estar relacionado com o fato de o equipamento ser de 

pequeno porte, logo não precisa dispor de grandes espaços para guarda-lo. Já para os 

computadores/notebooks e as impressoras tem-se a doação como principal destino (35,6% e 

32,4%, respectivamente).  
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Figura 6 – Destinação final de acordo com o tipo de equipamento. 
Nota: NS/NR – Não sabem/Não responderam. 

 

Franco (2008), destaca que a doação não implica necessariamente no reuso do 

aparelho pela outra parte, seria apenas uma forma de o consumidor se desfazer do 

equipamento de “maneira adequada”, transferindo, assim, o problema de descarte para outra 

pessoa. A autora supracitada, demonstrou em sua pesquisa que o principal destino dado aos 

equipamentos de celular e computador no município de Belo horizonte foi a doação, com um 

percentual de 34% e 36%, respectivamente.  

Quanto a proporção dos entrevistados que afirmaram armazenar o seu aparelho de 

celular nesta pesquisa e no estudo de Franco (2008), foram encontradas diferenças 

significativas (p-valor = 0,03) entre ambas as amostras. 

A destinação para o lixo comum pode ser considerada expressiva para o caso da 

impressora, no qual 24,3% dos entrevistados afirmaram ser este o destino adotado. No caso 

dos celulares e computadores/notebooks apesar de se observar uma incidência menor para 

esse destino, tem-se um dado preocupante, uma vez que esses resíduos não deveriam de forma 

alguma ser encaminhados para o lixo comum, mas sim depositados separadamente e 

encaminhados para a reciclagem. 

Como visto anteriormente o armazenamento de equipamentos eletroeletrônicos que 

são considerados inservíveis pelos seus usuários é muito frequente. Com o intuito de se 

conhecer a razão pela qual é adotada tal atitude, foi perguntado aos entrevistados que 
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possuíam pelo menos um dos três equipamentos guardados (celular, computador/notebook e 

impressora) qual o motivo de armazenagem. 

Como era de se esperar, o principal motivo para o armazenamento desses aparelhos 

foi “não sabe como se livrar deles” (63,4%). Outro motivo que foi bastante apontado pelos 

entrevistados foi “pretende vender, consertar ou doar” (15,8%), o que demonstra que uma 

parcela da amostra tem a intenção de prolongar a vida útil desses equipamentos.  

Como o município de Ji-paraná/RO, não dispõe de políticas de gestão de REEE, assim 

como grande parte das cidades brasileiras, os usuários ficam impedidos de darem um destino 

correto a esses resíduos, o que agrava ainda mais o cenário brasileiro frente aos REEE. 

Rodrigues (2012b), encontrou um comportamento diferente nos domicílios do 

município de São Paulo, no qual 25,5% dos respondentes indicaram como principal motivo 

para o armazenamento o fato de pretenderem vender, consertar ou doar esses aparelhos. O 

percentual dos que afirmaram não saber como se livrar deles foi de 24%. Tal comportamento 

pode estar relacionado com o fato de São Paulo possuir mais programas para descarte 

consciente de REEE, o que faz com que o motivo “não sabe como se livrar deles” não seja o 

principal influenciador para o armazenamento de aparelhos eletroeletrônicos. 

Foi questionado também sobre a possibilidade dos entrevistados se desfazerem dos 

equipamentos que não estão em uso e estão guardados. Quase a totalidade dos respondentes 

(99,2%) declararam estar dispostos a entregar os seus equipamentos que não estão em uso, 

caso existam locais para entrega gratuita ou coleta dos mesmos. 

 

3.5 COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO AO CONSERTO E AQUISIÇÃO DE 

NOVOS EEE 

 

O conserto pode ser visto como uma das formas de estender a vida útil dos 

equipamentos eletroeletrônicos e com isso reduzir a geração desses resíduos. Durante a 

pesquisa, buscou-se analisar o comportamento dos respondentes com relação ao conserto dos 

EEE. Os dados revelaram que 44% dos entrevistados sempre buscam a alternativa do 

conserto, 31,6% disseram que as vezes encaminham para o conserto, 10% afirmaram que 

raramente recorrem ao conserto e 14,4% nunca o fazem. Rodrigues (2012b), encontrou dados 

semelhantes em seu estudo, no qual 50,6% dos entrevistados alegaram que sempre buscam o 

conserto dos EEE e 30,6% as vezes o fazem. 

De acordo com a Figura 7, o principal motivo para não consertar um equipamento 

eletroeletrônico quebrado é o custo do conserto (59,6%). 
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Figura 7 - Motivos para não consertar um equipamento eletroeletrônico quebrado. 
Nota: NS/NR – Não sabem/Não responderam. 

 

Os resultados encontrados nesse estudo estão em consonância com o trabalho de 

Rodrigues (2012b), que aponta o custo do conserto (65%) como principal motivo para não 

consertar um equipamento eletroeletrônico quebrado. Sendo assim, não há evidências de 

diferenças significativas entre as proporções encontradas nesse estudo e no estudo de 

Rodrigues (2012b) para o motivo “custo do conserto” (p-valor = 0,16). 

Quanto ao comportamento de aquisição de novos EEE, foi inquirido aos 

entrevistados qual foi o motivo da última compra dos equipamentos em análise. O principal 

motivo apontado foi “substituir equipamento muito antigo/adesão de novas tecnologias e 

aplicativos” (38%). Outros motivos também foram indicados, a saber: “substituir 

equipamento quebrado/mau funcionamento” (37,2%), “necessidade de mais um equipamento” 

(10,4%), substituir equipamento roubado ou perdido” (8,4%) e outros (6%). 

Os dois primeiros dados apresentados no parágrafo anterior dão fundamento a 

afirmação de Silva et al. (2014, p.179-180) que diz: 

alguns estímulos ao consumo, como a obsolescência induzida (que 

consiste na substituição de produtos ainda em condições de uso por modelos com 

melhor performance ou design mais atraente) e a obsolescência programada 

(redução do ciclo de vida do produto com função da aplicação de estruturas ou 

materiais menos resistentes) têm gerado um tipo específico de resíduo sólido urbano, 

os denominados resíduos tecnológicos ou REEE. 
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Mediante o exposto pode-se deduzir que muitos dos entrevistados são impulsionados 

pelas tendências de mercado para a aquisição de novos equipamentos, ou seja, compram 

aparelhos novos simplesmente pelo fato de quererem “estar na moda” e usufruírem de 

tecnologias novas, e não necessariamente adquirem um aparelho para suprir as suas 

necessidades. Tal atitude pode ser vista como reflexo do chamado “pensamento capitalista”, 

que foi inculcado na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, cujo lema 

principal é ter sempre mais (consumo desnecessário). 

 

3.6 ESTIMATIVAS 

 

3.6.1 Estimativa de EEE em Uso no Município 

 

A partir dos dados obtidos no estudo foi possível estimar as quantidades de EEE em 

uso no município de Ji-Paraná, de acordo com o tipo de equipamento, conforme demonstrado 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Estimativa de EEE em uso, município de Ji-Paraná. 

Equipamentos UU(n) (unidades) EEE(med) 

(unidades/domicilio) 

UU(N) (unidades) 

Celular 710 2,84 101.138 

Computador/notebook 271 1,084 38.603 

Impressora 92 0,368 13.105 

Total 1.073  152.846 

Notas: UU(n) - unidades em uso por tipo de equipamento na amostra; EEE(med) - média de EEE por domicílio 

por tipo de equipamento; UU(N) - unidades em uso por tipo de equipamento no município. 

 

O número total de equipamentos de informática e telecomunicações em uso nos 250 

domicílios foi de 1.073, o que representa um media de 4,29 equipamentos por domicílio. 

Estima-se que há nos domicílios Ji-Paranaenses aproximadamente 101.138 unidades de 

aparelhos celulares e 13.105 unidades de impressoras, em uso. 

Devido ao fato de que na amostra os dados sobre quantidades de computadores e 

notebooks em uso terem sido computados juntos, não havendo uma separação das frações 

geradas para cada um desses equipamentos, fez-se necessário recorrer a estudos que 

indicassem o percentual de geração para cada tipo de equipamento. Sendo assim, de acordo 

com Associação Brasileira da Industria Elétrica e Eletrônica - ABINEE (2016), o mercado 

total de vendas de PCs no ano de 2015 foi de 6.590.000 unidades, sendo que destas, 2.546.000 
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eram de computadores de mesa (desktops) e 4.044.000 eram notebooks/netbooks. Isso indica 

que aproximadamente 39% das vendas eram de computadores de mesa e 61% eram de 

notebooks/netbooks. Portanto, para as estimativas foram adotados estes percentuais. 

Sendo assim, com essas percentagens, estimou-se que haja aproximadamente 15.055 

unidades de computadores e 23.548 unidades de notebooks em uso no município. Dados da 

ABINEE (2016), sugerem que até o ano de 2010 o mercado de computadores de mesa 

(desktops) prevalecia sobre o mercado dos notebooks/netbooks, já hoje em dia esse 

comportamento é o inverso, no qual prevalecem o mercado dos notebooks/netbooks. 

Pode-se observar que o equipamento que apresentou maior quantidade em uso foi o 

celular, o que corresponde a 7,7 vezes a quantidade de impressoras em uso (equipamento que 

apresentou menores quantidades). 

Rodrigues (2012b), ao analisar 26 tipos de equipamentos eletroeletrônicos, encontrou 

em seu estudo que o número total de equipamentos em uso nos 395 domicílios de São Paulo 

foi 7.179, com uma média de 18,2 equipamentos por domicílio. O mesmo comportamento foi 

observado pela autora supracitada, onde o celular foi o equipamento que apresentou maior 

quantidade em uso. 

 

3.6.2 Estimativa do Potencial de Geração dos REEE Estudados a partir dos EEE em Uso 

 

Estimou-se para o município um potencial de geração de resíduos de equipamentos 

de informática e telecomunicações de 603,45 toneladas (TABELA 4).  Pode-se verificar que o 

computador (452 t) foi o que apresentou maior quantidade em termos de peso, representando 

75% do peso total. Todavia isso não significa que este foi o equipamento que apresentou 

maiores quantidades em termos de unidades em uso. O padrão observado se justifica pelo fato 

de o computador apresentar peso médio bem superior aos outros aparelhos. 

 

Tabela 4 - Estimativa do potencial de geração de REEE a partir dos EEE em uso. 

Equipamentos PM (kg/unidade) UU(N) (unidades) PG (t) REEE per capita 

(kg/hab.ano) 

Celular 0,1 101.138 10,11 0,022 

Computador 30 15.055 451,66 0,55 

Notebook 2,9 23.548 68,29 0,084 

Impressora 5,6 13.105 73,39 0,09 
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Total 603,45  

Notas: PM – Peso Médio dos equipamentos; UU(N) – Unidades em uso por tipo de equipamento no município; 

PG – Potencial de geração; REEE per capita - geração per capita por tipo de equipamento. 

 

Pode-se observar na Tabela 4 que a geração per capita de acordo com o tipo de 

equipamento variou entre 0,22 kg/hab.ano a 0,55 kg/hab.ano. Sendo assim, espera-se que 

entre os anos de 2020 e 2023 sejam descartadas aproximadamente 603 toneladas de resíduos 

de equipamentos de informática e telecomunicações no município. 

A estimativa acima não reflete necessariamente o real potencial de geração de 

resíduos de equipamentos de informática e telecomunicações para o município, haja vista que 

o mesmo foi calculado levando em consideração apenas as quantidades em EEE em uso, sem 

considerar os EEE fora de uso e os descartados. Além disso, essa pesquisa abrangeu apenas os 

resíduos eletroeletrônicos provenientes de consumidores particulares, não levando em 

consideração os resíduos eletroeletrônicos gerados em organizações. Sendo assim, infere-se 

que os dados estejam subestimados. No entanto, a estimativa é importante para evidenciar um 

problema que já se apresenta e que no futuro se incrementará, causando inúmeros impactos à 

saúde da população e ao meio ambiente se não se implementarem políticas públicas a respeito 

dos REEE, assim como se não se elaborarem planos de gestão de REEE onde se apontem 

possíveis soluções. 

A inexistência de estudos como o presente no Brasil, limita a comparação de 

resultados. Franco e Lange (2011) ao estimarem a quantidade de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos no município de Belo horizonte, a partir de dados secundários da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE e da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), encontraram que até o ano de 2012 seriam geradas 

aproximadamente 301 toneladas de resíduos de aparelhos celulares e até o ano de 2013 10.560 

toneladas de resíduos de computadores. Todavia os dados da PNAD do IBGE consideram 

apenas a existência ou não de cada tipo de EEE por domicílio, e não necessariamente 

informam as quantidades de cada tipo de EEE nos domicílios, o que nos leva pressupor que 

esses valores estejam subestimados.  

Já Araújo (2014) ao estimar a geração de REEE pós-consumo em Manaus encontrou 

que a quantidade estimada para o ano de 2020 será de 62,81 toneladas de aparelhos de celular 

e 2.224,02 toneladas de computadores, quando será obtida uma geração per capita de 0,03 

kg/hab e 0,96 kg/hab respectivamente. Destaca-se que as metodologias utilizadas pelas 
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autoras citadas para estimar a geração de REEE bem como os PM e TVU diferem dos 

adotados nessa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados obtidos, pode-se constatar que a população de Ji-Paraná não 

possui uma percepção muito clara quanto aos diversos aspectos relacionados aos resíduos 

eletroeletrônicos.  

Com relação à destinação final dos equipamentos eletroeletrônicos, contatou-se que o 

destino mais utilizado pelos entrevistados uma vez deixam de utilizar seu aparelho de celular 

é o armazenamento. Já para os computadores/notebooks e as impressoras tem-se a doação 

como principal destino. 

A respeito do potencial de geração dos REEE estudados, estimou-se para o 

município um potencial de geração de resíduos de equipamentos de informática e 

telecomunicações de 603,45 toneladas, sendo que destes 10,11 t são de aparelhos de celular, 

451,66 t são de computadores, 68,29 t são de notebooks e 73,39 t são de impressora. A 

geração per capita de acordo com o tipo de equipamento variou entre 0,22 kg/hab.ano a 0,55 

kg/hab.ano. Sendo assim, espera-se que entre os anos de 2020 e 2023 sejam descartadas 

aproximadamente 603 toneladas de resíduos de equipamentos de informática e 

telecomunicações no município. 

A presente pesquisa demonstrou que o panorama do município de Ji-Paraná frente 

aos resíduos de equipamentos de informática e telecomunicações é preocupante e está muito 

aquém do aceitável no manejo dos REEE, uma vez que o município não dispõe de políticas de 

gestão de REEE bem como não possui nenhum tipo de gerenciamento, o que impede os 

usuários de darem um destino correto a esses resíduos. Através das estimativas foi possível 

evidenciar um problema que já se apresenta e que no futuro se incrementará. 

Assim, mediante o exposto torna-se evidente a necessidade de se trazer 

esclarecimentos sobre o tema abordado para a população residente no município de Ji-Paraná, 

bem como de se implementarem políticas públicas a respeito dos REEE para que se possa dar 

a destinação e valorização ambientalmente adequada a esses resíduos. 
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Sugere-se a realização de novas pesquisas nas quais sejam apontadas possíveis 

soluções para os problemas elucidados nesta pesquisa. Além disso, sugere-se que essas 

pesquisas abranjam outros atores envolvidos na cadeia pós-consumo dos equipamentos 

eletroeletrônicos (cooperativas de catadores de materiais recicláveis; empresas de assistências 

técnicas autorizadas, organizações assistenciais que trabalham com inclusão digital; empresas 

de triagem e descaracterização; locais de disposição final e órgãos gestores municipais, 

estaduais e federais), bem como outras categorias de EEE, para que se possa identificar o 

fluxo dos REEE no município e assim propor medidas mitigadoras para o problema em 

questão. 

Por fim, recomenda-se a mobilização do setor público (órgãos ambientais) e privado 

para articular soluções que incluam a logística reversa dos REEE, além da qualificação dos 

catadores da COOCAMARJI para atuarem na gestão destes resíduos, uma vez que os mesmos 

já realizam o desmanche e/ou descaracterização de REEE, mas sem estarem aptos 

tecnicamente para tais procedimentos e sem a segurança ocupacional que deve se ter para 

gerir estes resíduos considerados perigosos. 
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APÊNDICE A – Formulário para Coleta de Dados Direcionado à Amostra  



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 
 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DO PANORAMA DOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS EM JI-PARANÁ/RO: RESÍDUOS DE INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

Idade:                     Sexo:   (   ) Feminino              (   ) Masculino 

 

Faixa de renda familiar mensal de sua casa (em reais): 

(     ) até 1 salário mínimo (R$ 880,00) 

(     ) de 1 a 2 salários mínimos (R$ 881,00 a 1.760,00) 

(     ) de 2 a 5 salários mínimos (R$ 1.761,00 a 4.400,00) 

(     ) de 5 a 10 salários mínimos (R$ 4.401,00 a 8.800,00) 

(     ) de 10 a 20 salários mínimos (R$ 8.801,00 a 17.600,00) 

(     ) mais de 20 salários mínimos (R$ 17.600,00) 

(     ) NS/NR 

 

Grau de escolaridade: 

(     ) não frequentei a escola 

(     ) ensino fundamental ou 1ª grau incompleto 

(     ) ensino fundamental ou 1ª grau completo 

(     ) ensino médio ou 2º grau incompleto 

(     ) ensino médio ou 2º grau completo 

(     ) ensino superior incompleto 

(     ) ensino superior completo 

(     ) especialização em nível superior, mestrado, doutorado 

(     ) NS/NR 

 

1. Quantos celulares estão em uso na sua casa? ........................ 

 

2. Quantos computadores ou notebooks estão em uso na sua casa? ........................ 

 

3. Quantas impressoras estão em uso na sua casa? ........................ 

 

4. Você costuma verificar as informações contidas nos manuais/embalagens dos 

equipamentos eletroeletrônicos sobre o descarte do produto? 

(     ) sim  

(     ) não 

(     ) NS/NR 

 

5. Você sabe o que deve ser feito com os resíduos eletroeletrônicos? 
(     ) não 

(     ) sim. O que? .......................................................................................................................... 

(     ) NS/NR 
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6. Quando há um equipamento eletroeletrônico quebrado você tenta providenciar o 

conserto? 

(     ) sempre 

(     ) algumas vezes 

(     ) raramente 

(     ) nunca  

(     ) NS/NR 

 

7. Quando você decide não consertar um equipamento eletroeletrônico, geralmente 

é por qual motivo? 

(     ) custo do conserto 

(     ) sempre faltam as peças para o conserto 

(     ) aparelhos antigos não duram  muito tempo depois do conserto 

(     ) aparelhos novos são melhores 

(     ) falta de lojas especializadas para o conserto desses aparelhos 

(     ) outro: ................................................................................................................................... 

(     ) NS/NR 

 

8. Com que frequência você troca de celular?  
(     ) antes de 1 ano 

(     ) entre 1 e 2 anos 

(     ) mais de 2 anos 

(     ) não tenho celular (ir para questão 10) 

(     ) nunca troquei (ir para questão 10) 

(     ) NS/NR 

 

9. Quando você troca seu celular por um novo o que faz com o antigo? 

(     ) joga no lixo comum 

(     ) guarda 

(     ) doa 

(     ) vende 

(     ) dá para criança brincar 

(     ) devolve ao fornecedor ou fabricante 

(     ) envia para reciclagem 

(     ) NS/NR 

 

10. Com que frequência você troca de computador ou notebook? 

(     ) antes de 3 anos 

(     ) entre 3 a 4 anos 

(     ) entre 4 a 5 anos 

(     ) mais de 5 anos 

(     ) não tenho computador ou notebook (ir para questão 12) 

(     ) nunca troquei (ir para questão 12) 

(     ) NS/NR 

 

11. Quando você troca seu computador ou notebook por um novo o que faz com o 

antigo? 
(     ) joga no lixo comum 

(     ) guarda 

(     ) doa para outra pessoa ou para programas sociais 
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(     ) vende 

(     ) dá para criança brincar 

(     ) devolve ao fornecedor ou fabricante 

(     ) envia para reciclagem 

(     ) NS/NR 

 

12. Com que frequência você troca de impressora? 

(     ) antes de 3 anos 

(     ) entre 3 a 4 anos 

(     ) mais de 4 anos 

(     ) não tenho impressora (ir para questão 14) 

(     ) nunca troquei (ir para questão 14) 

(     ) NS/NR 

 

13. Quando você troca sua impressora por uma nova o que faz com a antiga? 
(     ) joga no lixo comum 

(     ) guarda 

(     ) doa para outra pessoa ou para programas sociais 

(     ) vende 

(     ) devolve ao fornecedor ou fabricante 

(     ) envia para reciclagem 

(     ) NS/NR 

 

14. Quando você decide armazenar seu equipamento eletroeletrônico antigo (celular, 

computador/notebook e impressora), geralmente é por qual motivo?  

(     ) não sabe como se livrar deles 

(     ) pretende vender, consertar ou doar 

(     ) está como equipamento de reserva 

(     ) possui valor sentimental 

(     ) outro: ................................................................................................................................... 

(     ) NS/NR 

 

15. Qual foi o motivo da última compra dos equipamentos citados acima? 
(     ) necessidade de mais um equipamento 

(     ) substituir equipamento muito antigo/adesão de novas tecnologias e aplicativos 

(     ) substituir equipamento roubado ou perdido 

(     ) substituir equipamento quebrado/mau funcionamento 

(     ) outro: ................................................................................................................................... 

(     ) NS/NR 

 

16. Você conhece algum programa de coleta de resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos no município? 

(     ) não 

(     ) sim. Qual? .......................................................................................................................... 

(     ) NS/NR 

 

17. Quem você acha que é responsável pela gestão desses resíduos? 

(     ) órgãos públicos (prefeitura, governos, etc..) 

(     ) consumidor 

(     ) produtor 
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(     ) lojas de venda 

(     ) gestão compartilhada produtor/consumidor/governo 

(     ) NS/NR 

 

18. Você acha que ao jogar no lixo comum algum dos aparelhos eletroeletrônicos 

acima eles podem contaminar o meio ambiente? Se sim, indique dois tipos de 

contaminação que eles acarretam? 

(     ) não 

(     ) sim 

 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

19. Você já tinha lido ou ouvido falar sobre as substâncias prejudiciais à saúde e ao 

meio ambiente contidas nos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos? 

(     ) não 

(     ) sim. Onde? .......................................................................................................................... 

(     ) NS/NR 

 

20. Se existissem locais para entrega gratuita ou coleta para os equipamentos que não 

estão em uso e estão guardados, você estaria disposto (a) a entregá-los? 

(     ) não 

(     ) sim 

(     ) NS/NR 

 


