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RESUMO: A pesquisa teve como objetivo analisar as principais consequências e os 

impactos ambientais, sociais e econômicos no que concerne ao descarte dos 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) sob a perspectiva da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), visando a implementação de uma eficiente 

gestão de resíduos eletroeletrônicos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) – Campus Tubarão. Por meio deste trabalho foi 

possível verificar a inexistência de gestão de resíduos eletroeletrônicos no Campus 

do IFSC/Tubarão, e, que também não existe, ainda, algum projeto que preveja a 

introdução desta temática nos cursos profissionalizantes ofertados no campus. Dessa 

forma, o presente estudo apresenta uma sugestão para implementar a prática da 

gestão de resíduos eletroeletrônicos – que poderá ser adotada pela respectiva 

instituição - a partir da análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos, visando a 

melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos alunos, colaboradores e, também, das 

comunidades locais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É possível afirmar que um dos principais problemas relacionados à 

sustentabilidade, atualmente, é o descarte inapropriado dos resíduos eletrônicos. 

Esses advêm do uso intensivo de recursos tecnológicos nas atividades pessoais e 

laborativas incorporadas ao nosso cotidiano, por meio da dependência cada vez maior 

da utilização de equipamentos como celulares, tablets, notebooks, entres outros 

aparelhos eletrônicos. 

A urbanização – fenômeno que teve sua origem na era pós-revolução industrial, 

e sua consequente influência nos hábitos de consumo das famílias, afetou todo o 

sistema produtivo das economias, de tal maneira que a necessidade de soluções 

tecnológicas que aumentariam o escopo produtivo das empresas fosse algo assaz 

urgente – em contraposição a dominância anterior do artesanato, que vigorava no 

período pré-revolução industrial. 

As mudanças de padrões e comportamento foram inseridas e adaptadas às 

novas necessidades econômicas, sociais e culturais, a partir da interatividade do 

homem com a tecnologia. Esta relação propiciou meios para que a aquisição e 

circulação de bens e serviços se tornassem mais acessíveis a toda população, dando 

origem ao fenômeno que hoje se convenciona como “consumo em massa” ou 

“consumo em larga escala”, e inevitável obsolescência ora programada ora não – 

quando há interesse em que os bens tenham uma vida útil menor e deem origem a 

novos ciclos de consumo. Tal característica do “novo capitalismo” contribuiu de forma 

significativa para a exaustão de determinados recursos naturais empregados como 

matérias-primas; bem como efeito de externalidades sobre o meio ambiente – 

exemplo do descarte inadequado de resíduos sólidos. 

Desse modo, as políticas públicas se configuram como instrumentos 

indispensáveis para assegurar à coletividade o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, conforme o artigo 

225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Por conseguinte, a Lei nº 12.305, promulgada em 2 de agosto de 2010, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi a resposta governamental 

proveniente das reivindicações da sociedade civil e organizações não-

governamentais estabelecendo diretrizes à gestão integrada e ao gerenciamento 
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ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, além da responsabilidade dos 

geradores e do poder público (BRASIL, 2010).   

Destarte, a carência de conhecimento e discussão – por parte da população –

no que concerne a gestão de resíduos e os efeitos provenientes do descarte 

inapropriado, evidenciam a necessidade de inserção dessa temática na Educação 

Técnica Profissional. No tocante a esta questão, esse trabalho busca responder a 

seguinte pergunta norteadora: Quais os reflexos da gestão de resíduos eletrônicos a 

partir da análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no IFSC/Tubarão?  

A escolha do tema gestão de resíduos eletrônicos se mostra relevante ao 

analisar o consumo e uso diário de aparelhos eletrônicos e seus respectivos impactos 

ambientais, principalmente no que tange ao descarte dos Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos (REEEs), pilhas e as baterias no lixo comum – prática inadequada 

que pode acarretar em sérios problemas ambientais e riscos à população.  

Ante às considerações apresentadas, este trabalho tem como objetivo geral, 

analisar como as políticas de gestão de resíduos eletrônicos, sob a perspectiva da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, podem ser aplicadas ao Instituto Federal de 

Santa Catarina, Campus Tubarão.  

Visando ao alcance do objetivo geral proposto, estabelecemos alguns objetivos 

específicos, como:  

 

• Evidenciar a gestão de resíduos eletroeletrônicos como mecanismo 

ambiental; 

• Analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e suas diretrizes, sob 

a perspectiva de melhoria da qualidade de vida. 

• Identificar as premissas para uma eficiente gestão de resíduos 

eletroeletrônicos para o IFSC, Campus Tubarão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Teixeira e Bessa (2009), no Brasil, houve demora por parte das 

organizações em internalizar o conceito de desenvolvimento sustentável. Somente na 

década de 1990, frente preocupação com a preservação do meio ambiente e 
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condições sociais e econômicas da sociedade, despertou-se o interesse em 

pesquisas acerca o desenvolvimento sustentável.   

De acordo com documento da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD, 1988, p. 46), o conceito de desenvolvimento sustentável 

pode ser definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras e atenderem as suas próprias necessidades” e, o 

termo desenvolvimento sustentável está atrelado às dimensões ambiental, social e 

econômica.  

Nesta perspectiva, para Sachs (1993 apud SOUZA E RIBEIRO, 2013, p. 371) 

a sustentabilidade ambiental pode ser alcançada:  

 

[...] por meio da intensificação do uso dos recursos potenciais [...] para 
propósitos socialmente válidos; da limitação do consumo de combustíveis 
fósseis e de outros recursos e produtos facilmente esgotáveis ou 
ambientalmente prejudiciais, substituindo-se por recursos ou produtos 
renováveis e/ou abundantes e ambientalmente inofensivos; redução do 
volume de resíduos e de poluição ...; intensificação da pesquisa de 
tecnologias limpas [...].  

 

Dessa forma, o conceito de desenvolvimento sustentável evidencia a 

necessidade inevitável de reavaliar o impacto das ações do homem sobre o meio 

ambiente, mormente no que concerne à redução dos efeitos das externalidades 

negativas, dentro deste contexto.  

Nesse ínterim, faz-se mister a reflexão sobre a necessidade de crescimento 

econômico a taxas que satisfaçam a demanda da população por recursos e atendam 

suas necessidades fundamentais – solução do conflito econômico “recursos escassos 

versus necessidades ilimitadas” –, e ao mesmo tempo esse processo de otimização 

ocorra sob a premissa de preservar o meio ambiente, em um ímpeto de garantir este 

espaço para o desenvolvimento de novas gerações, e a fatídica perpetuação da 

espécie. 

Um meio ambiente equilibrado se configura como elemento indispensável ao 

alcance de uma sadia qualidade de vida, além de levar à reavaliação dos impactos da 

atividade humana sobre este. 

Na esteira desse conceito, podemos salientar que os hábitos de consumo da 

população, motivados pela égide da obsolescência programada, oriunda do período 

pós-revolução industrial, em um cenário mais contemporâneo, estão em claro 
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desacordo com o que se conceitua como meio ambiente, que segundo Silva (2004), 

é a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais, e culturais que propiciam 

o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. 

Nessa senda, o artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece 

que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, resguardado 

e preservado para as presentes e futuras gerações. 

A Carta Magna faz alusão à qualidade de vida, bem como as lições de José 

Afonso da Silva: 

 
A qualidade do meio ambiente transforma-se, assim, num bem ou patrimônio, 
cuja preservação, recuperação ou revitalização se tornaram um imperativo do 
Poder Público, para assegurar uma boa qualidade de vida, que implica boas 
condições de trabalho, lazer, educação, saúde, segurança – enfim, boas 
condições de bem-estar do Homem e de seu desenvolvimento (SILVA, 2004, 
p. 24). 

 

Todavia, o consumismo impulsionado pela produção industrial em massa e a 

urbanização desordenada, interferiram de maneira direta no equilíbrio do meio 

ambiente.  

Dessa forma, o uso racional dos recursos ambientais está relacionado com o 

desenvolvimento socioeconômico e, por conseguinte, meios que propiciem um 

descarte adequado dos resíduos sólidos. Conceito que se insere no conteúdo 

positivado na Lei no 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e os principais termos relacionados ao assunto. 

O dispositivo legal supramencionado no artigo 3º, XVI, define resíduos sólidos 

como: 

  
[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010, p. 3). 

  

No mesmo sentido, Kreling (2006, p.20) designa resíduos sólidos como o 

produto de descarte gerado pela atividade industrial, comercial e de serviços da 

sociedade como um todo; seja nos meios urbanos ou rurais; seja na iniciativa privada 

ou na administração pública. 

Desse modo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004, p. 7), 
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conceitua resíduos sólidos como: 

  
resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades da 
comunidade, de origem: industrial, doméstica, de serviços de saúde, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Consideram-se também 
resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 
bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d'água, ou exijam para 
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível. 
 

Ante os apontamentos supracitados acerca dos resíduos sólidos, é possível 

verificar as suas várias formas, fontes (domiciliares, limpeza urbana, 

estabelecimentos comerciais, industriais, saúde, construção civil, transportes) e 

destinação final. 

Portanto, a gestão dos resíduos sólidos no âmbito da política nacional é 

primordial para satisfazer os interesses coletivos, a fim de assegurar o progresso da 

sociedade, por meio do desenvolvimento econômico aliado à preservação do meio 

ambiente. 

 

2.1 Resíduo de Equipamento Eletroeletrônico (REEE) 

 

Sob o prisma regulatório, verifica-se que há pouca produção normativa 

direcionada tanto à definição como a classificação dos resíduos de equipamentos 

eletrônicos, os quais contêm várias substâncias em sua composição, com diferentes 

índices de complexidade. 

De acordo com Widmer et al. (2005 apud SANTOS; NASCIMENTO; 

NEUTZLING, 2014, p. 4), a definição de REEE é dada como:  

 
[...] termo genérico que abrange as diversas formas de equipamentos 
eletroeletrônicos que tenham deixado de ter qualquer valor para seus 
proprietários, ou um tipo de resíduo gerado por um aparelho eletroeletrônico 
quebrado ou de utilização indesejada.  
 

Todavia, ainda segundo os autores, a definição para REEE que vem sendo 

utilizada com frequência no Brasil é aquela definida na legislação aplicável aos países 

que integram a união europeia, que define como resíduos de equipamentos aqueles 

que são dependentes de campos eletromagnéticos ou correntes elétricas para 
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funcionar corretamente, assim como os equipamentos empregados na geração, 

transferência e medição desses campos e correntes e, também, os equipamentos 

projetados para utilização que possuem tensão nominal não superior a 1.000 volts – 

corrente alternada – e 1.500 volts – corrente contínua.  

A Diretiva 2002/96/CE apresenta as seguintes categorias de equipamentos 

elétricos e eletrônicos em seu anexo I A, sendo elas:  

 

[...] grandes eletrodomésticos; pequenos eletrodomésticos; equipamentos de 
TI e telecomunicações; equipamento de consumo; equipamento de 
iluminação; ferramentas elétricas e eletrônicas (com exceção das 
ferramentas industriais fixas em larga escala); brinquedos, equipamento de 
lazer e esporte; dispositivos médicos (com exceção de todos os produtos 
implantados e infectados); instrumentos de monitoramento e controle; 
distribuidores automáticos (DIRETIVA, 2002, p. 16).  

 

O diploma legal de resíduos sólidos, PNRS, estabelece no seu artigo 33, VI, a 

logística reversa aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes, isto é, o retorno do produto após o 

uso pelo consumidor (BRASIL, 2010). 

Conforme já mencionado, os REEEs contêm uma grande variedade de 

materiais, muitos destes são metais pesados, potencialmente prejudiciais ao meio 

ambiente e aos seres humanos. Desse modo, o descarte inapropriado de metais e 

bens minerais agregado ao crescimento da produção e consumo de equipamentos 

eletrônicos, geram impactos ambientais nem sempre reversíveis, e, 

consequentemente, comprometem a qualidade de vida.  

Contudo, de acordo com Santos et. al (2014) é válido destacar que o descarte 

adequado dos REEEs podem ter reflexos sob o ponto de vista social e econômico, 

uma vez que estes podem gerar alto valor econômico, visto que em sua maioria, são 

compostos por metais nobres como ouro, prata, bronze, cobre e paládio.  

Nessa perspectiva, os autores ainda escrevem:  

 

Ao estabelecer um adequado gerenciamento dos REEE existe a 
possibilidade de geração de ganhos nas três dimensões [...] Na dimensão 
ambiental a natureza é resguardada da ação dos produtos tóxicos e 
químicos. Na dimensão social pode ocorrer o reaproveitamento dos 
equipamentos que estão em condições de uso, e na dimensão econômica o 
valor monetário é recuperado com a reciclagem dos equipamentos 
inutilizados e ainda possibilita a geração de emprego e renda (SANTOS; 
NASCIMENTO; NEUTZLING, 2014, p. 3).  
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Dessa forma, enquanto a prática do descarte inadequado do REEE resulta em 

impactos negativos nas dimensões sociais, econômicas e ambientais, em 

contrapartida, o incentivo à adoção de métodos eficientes de gerenciamento de 

resíduos eletroeletrônicos possibilitam a transformação desses impactos negativos 

em benefícios nessas três esferas.  

 

2.2 Política Nacional de Resíduo Sólido 

 

A Lei no 12.305, de dois de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estabelece os princípios, objetivos, deveres, direitos, instrumentos 

e diretrizes relativos à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a 

responsabilidade dos geradores e do poder público (BRASIL, 2010). 

Dessa maneira, a lei ordinária em análise visa a uma gestão municipal 

integrada dos resíduos sólidos com a minimização dos impactos ambientais negativos 

e a maximização daqueles positivos através de ferramentas centrais da PNRS: o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) (MAEDA, 2013). 

Os princípios regentes da PNRS estão elencados no artigo 6º (BRASIL, 2010, 

p. 3), dentre eles destacam-se:  

 

a visão sistemática na gestão dos resíduos sólidos; desenvolvimento 
sustentável; prevenção e precaução; poluidor-pagador e o protetor-
recebedor; a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, setor 
empresarial e demais segmentos da sociedade; reconhecimento do resíduo 
sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social; 
respeito às diversidades locais e regionais. 

 

A legislação em análise estabelece no artigo 7º os seus objetivos, entre os mais 

importantes encontram-se:  

 
não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
gestão integrada de resíduos sólidos; estímulo à adoção de padrões 
sustentáveis de produção de produção e consumo de bens e serviços; 
adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais; proteção da saúde pública e da 
qualidade ambiental; redução do volume e da periculosidade dos resíduos 
perigosos; articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas 
com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para 
a gestão integrada de resíduos sólidos; ao consumo sustentável; capacitação 
técnica continuada na área de resíduos sólidos; integração dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
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responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e estímulo à 
rotulagem ambiental e incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista 
fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais 
recicláveis e reciclados (BRASIL, 2010, p. 3-4).  

 

Na sequência o artigo 8º da PNRS expõe os instrumentos para efetivação dos 

objetivos propostos pela lei, tais como:  

 

inventários e sistemas declaratórios anual de resíduos sólidos; planos de 
resíduos sólidos; incentivo à criação e o desenvolvimento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 
compartilhada; pesquisa científica e tecnológica; acordos setoriais e 
educação ambiental; cooperação técnica e financeira entre os setores 
públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, 
métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, 
tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de 
rejeitos; monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária 
(BRASIL, 2010, p. 4-5).  

 

Assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos reconfirma os ditames 

constitucionais imputando a limpeza urbana ao Distrito Federal e aos municípios a 

gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos relativos territórios. 

 

2.4.1 Planos de Resíduos Sólidos 

  

No Capítulo II da legislação supramencionada estabelece os seus planos de 

ação: o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os Planos Estaduais de Resíduos 

Sólidos, os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos são condicionantes para os estados 

terem acesso aos recursos da União, além de incentivar a adoção de medidas a 

gestão consorciada e planejamento de atividades de gestão de resíduos sólidos e 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (BRASIL, 2010, art. 

16 e 17). 

No que tange os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

são condições para que o Distrito Federal e os municípios tenham acesso a recursos 

da União, ou por ela controlado, destinado a empreendimentos e serviços 
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relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2010, art. 

18). 

O diploma normativo em tela estabelece que terão prioridade no acesso aos 

recursos da União os municípios que optarem por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos ou que de forma voluntária insiram-

se nos planos microrregionais definidos pelos Planos Estaduais, e os municípios que 

implantarem coleta seletiva com participação de cooperativas ou associação de 

catadores (BRASIL, 2010, art. 18, § 1º). 

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido estão sujeitos a sua 

elaboração os geradores, e os estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que gerem resíduos perigosos e resíduos que, mesmo não perigosos, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, como 

empresas de construção civil, resíduos de serviços de transportes (originários de 

portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira) e atividades agrossilvopastoris (BRASIL, 2010, art. 20). 

O plano acima exposto atende ao plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos e sua ausência não exime a responsabilidade pela elaboração, 

implementação ou a operacionalização, a fim que seja concluída todas as etapas e o 

objetivo do mesmo (BRASIL, 2010, art. 21, § 2º). 

Tendo em vista que os planos de resíduos sólidos citados estão em 

consonância com o objetivo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o qual é 

diagnosticar a atual situação da gestão de resíduos sólidos dos municípios e criar 

prognósticos, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas, estabelecendo 

metas concretas e soluções para a realidade vigente com base no diagnóstico 

desenvolvido, respeitando as referidas legislações (MAEDA, 2013). 

Dessa maneira, o plano em análise no âmbito nacional visa à redução, 

reutilização, reciclagem e demais medidas para diminuir os resíduos e rejeitos 

destinados para disposição final ambientalmente adequada; a eliminação e redução 

de lixões, relacionadas à inclusão social e à emancipação econômica dos catadores, 

incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; assim como o 

reaproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010, art. 15). 

Diante as ponderações tecidas, os planos de resíduos sólidos e seus artefatos 
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são elementos indispensáveis para consolidar os objetivos, princípios, metas e 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

  

2.4.2 Responsabilidade de implementar a PNRS  

 

A PNRS prescreve no artigo 25 que o poder público, o setor empresarial e a 

coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para a melhoria do 

meio ambiente e para assegurar a observância da lei, suas diretrizes e regulamentos 

(BRASIL, 2010). 

Os artigos 26, 27 e 29 evidenciam que o titular dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pela organização e 

prestação direta ou indireta desses serviços. E as pessoas físicas ou jurídicas também 

são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano, e sua 

responsabilidade termina quando destina corretamente os resíduos para a coleta ou 

a devolução (BRASIL, 2010). 

Todavia, a contratação destes serviços não isenta as pessoas físicas ou 

jurídicas da responsabilidade pelos danos que vierem a ser provocados pelo destino 

inadequado dos resíduos ou rejeitos, devendo ressarcir o poder público dos gastos 

decorrentes de ações de combate aos danos causados ao meio ambiente e a saúde 

pública (BRASIL, 2010). 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é um dos 

pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos e deverá ser implementada pelos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010, art. 30). 

Nesta senda, o artigo ora citado da PNRS estabelece os objetivos da 

responsabilidade compartilhada: 

- Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 

desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

- Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 
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- Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição 

e os danos ambientais; 

- Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente 

e maior sustentabilidade; 

- Estimular desenvolvimento de mercado, produção e consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados; 

- Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 

- Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

 

Consoante aos ditames expostos, aos titulares dos serviços de limpeza é 

cabível adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos reutilizáveis e recicláveis, 

o estabelecimento de sistemas de coleta seletiva, medidas viáveis dos retornos aos 

ciclos produtivos de resíduos recicláveis, para tal fim o poder público poderá priorizar 

a organização e funcionamento de cooperativas e/ou associações de catadores 

(BRASIL, 2010, art. 36). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos possibilitarão investigar o tema apresentado 

e concretizar os objetivos anteriormente expostos.  

A princípio é essencial dispor sobre a definição de pesquisa, conforme Leonel 

e Motta (2007, p. 98), “é um processo de investigação que se interessa em descobrir 

as relações existentes entre os aspectos que envolvam os fatos, fenômenos, 

situações ou coisas”. 

Desse modo, para o alcance da finalidade almejada é necessário utilizar os 

meios técnicos adequados, em especial o método para verificar as soluções ou 

submeter à prova os problemas propostos. 

O método de abordagem dedutivo foi estabelecido para o tema abordado e 

conceituado por Mezzaroba e Monteiro (2004, p. 65) como “parte de argumentos 

gerais para argumentos particulares”. 

Dessa forma, quanto ao nível, se aplicará a pesquisa exploratória que 

proporciona uma “visão ampla acerca de determinado fato, nesse sentido, tal tipo de 
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pesquisa é escolhida, na maioria das vezes, quando o tema abordado é pouco 

explorado, tornando-se difícil a elaboração de hipóteses precisas” (GIL, 2002, p. 45). 

Do ponto de vista do método de pesquisa, trata-se de uma pesquisa 

diagnóstico, que, conforme Martins e Theóphilo (2009) é um tipo de pesquisa que visa 

conhecer uma realidade estudada para descrever o que foi encontrado. 

A partir do que foi elencado no referencial teórico sobre resíduos sólidos, foi 

realizado um diagnóstico no IFSC Campus Tubarão para conhecer sua realidade em 

relação à adequação ou não a essas políticas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora ainda haja uma pequena parte da literatura nacional dedicada a 

discussão acerca do descarte correto e eficiente dos REEE, o tema torna-se cada vez 

mais relevante no atual contexto do país, uma vez que a sustentabilidade vem se 

destacando como um dos principais desafios do século XXI.  

A partir do correto descarte dos REEE é possível obter a mitigação dos 

impactos negativos socioambientais e gerar resultados econômicos positivos, uma 

vez que estes possuem quantidades substanciais de materiais valiosos – que 

normalmente fornecem o incentivo monetário para a reciclagem.  

 

4.1 Caracterização do Cenário Atual 

 

Buscando melhor compreender as práticas sustentáveis usualmente adotadas 

pelo campus de Tubarão, e ainda, verificar a existência ou não de políticas internas 

acerca do tema abordado, foi realizada uma entrevista com o presidente da Comissão 

de Sustentabilidade do câmpus, o Sr. Alexandre Rangel Simón Ferreira Ramos.  

O IFSC/Tubarão, em parceria com a Prefeitura da cidade, disponibiliza em seu 

espaço físico um ponto de coleta de lixo eletrônico, no qual a comunidade, alunos e 

colaboradores podem realizar o descarte dos equipamentos eletrônicos que não 

fazem mais uso. O funcionamento do posto de coleta ocorre uma vez a cada mês – 

sempre aos sábados –, ficando a encargo da prefeitura a destinação correta do 

material recolhido. 
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Entretanto, no que diz respeito ao descarte de equipamentos pertencentes ao 

patrimônio da instituição, o procedimento de recolhimento e descarte adquire maior 

complexidade, pois é necessário que tais materiais eletrônicos passem pelo processo 

de desfazimento de material – para bens que foram patrimoniados é imprescindível a 

baixa deste material antes do descarte final.  

Questionado a respeito da criação de uma nova política interna e os desafios 

que a instituição encontraria para implementação da gestão de resíduos 

eletroeletrônicos, o presidente da Comissão de Sustentabilidade do campus admitiu 

a existência de alguns obstáculos. Inicialmente o tema deve ser tratado pelos gestores 

do campus, logo então, após análise e debate, o projeto é reexaminado pelos gestores 

dos demais campus e Reitoria.  

Nesta senda, o mesmo evidencia, ainda, que a burocracia imposta para criação 

de políticas internas dificulta, muitas vezes, a sua implementação, e, que em virtude 

da existência de diversos campus, tais tema exigem necessidade de serem tratados 

em conjunto. Outro obstáculo enfrentado, é que não existe a contratação de 

servidores específicas para atender as demandas sustentáveis, geralmente quem se 

encarrega desta tarefa são servidores atrelados aos mais diversos setores, os quais 

conciliam as atividades sustentáveis com a respectiva atividade do seu setor.  

Todavia, no tocante a sustentabilidade o campus de Tubarão faz parte do 

programa IFSC Sustentável, o qual desenvolve ações de gestão com o objetivo de 

sistematizar a cultura sustentável, possibilitando melhorias contínuas no 

funcionamento institucional.  

 

4.2 Proposta de Implementação de Gestão de Resíduos Eletroeletrônicos no IFSC 

campus Tubarão 

 

A proposta em apreço – de implementação de uma gestão de resíduos 

eletroeletrônicos no IFSC campus Tubarão – é a compilação de práticas elaboradas 

com base no referencial bibliográfico da presente pesquisa, as quais encontram-se 

discriminadas nos itens abaixo.  

Embora tenham sido identificadas algumas limitações para sua implementação, 

como: necessidade de readequação do espaço físico para coleta e posterior triagem 
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do material recolhido; carência de servidores específicos para atenderem as 

demandas sustentáveis; ausência de políticas internas, bem como burocracia para a 

criação de novas políticas, é evidente a possibilidade de geração de valor econômico 

uma vez que tal tipo de material é composto, em sua maioria, por metais nobres.  

No tocante ao descarte de materiais que fazem parte do patrimônio da 

instituição, inicialmente faz-se necessário o processo de desfazimento de material – 

conforme já mencionado –, e, ainda, apurar a relação de fornecedores que possuem 

programa de logística reversa, assegurando o adequado descarte dos equipamentos 

eletrônicos obsoletos. 

Corroborando com a premissa anterior, na data decorrida foi sancionado o 

Decreto n. 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, que regulamenta a logística reversa 

de produtos eletrônicos e seus componentes de uso doméstico, consoante as 

diretrizes da PNRS (BRASIL, 2020).  

Destarte, adoção da licitação verde torna-se um imperativo indispensável para 

a gestão de resíduos eletrônicos com previsão nos editais de critérios ambientais para 

a compra de bens ou contratação de serviços pela Administração Pública. 

Por fim, substituir pilhas e baterias comuns por recarregáveis; promover a 

conscientização de funcionários, alunos e comunidade adjacente sobre o 

gerenciamento e responsabilidade dos REEEs; efetuar intercâmbio de informações 

com gestores de outros campus do IFSC sobre as experiências positivas em prol da 

sustentabilidade; inserção da temática abordada no plano de ensino dos cursos do 

IFSC/Tubarão. 

 

4.2.1 Posto de Coleta do REEE 

 

Os produtos ou peças eletrônicas que não possuem mais utilidade devem ser 

entregues nas lojas que os vendem para que sejam devolvidos aos fabricantes e/ou 

nos postos de coleta do REEE, em especial no IFSC/ Tubarão. 

A instituição de ensino deverá disponibilizar local para pesagem e 

armazenamento do material, o qual será levado para o centro de triagem para ser 

separado e reaproveitado. 

Os materiais a serem arrecadados serão os seguintes: aparelhos de som, 
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aparelhos telefônicos, baterias, brinquedos eletrônicos, caixas de som, cafeteiras, 

batedeiras, liquidificadores, calculadoras, celulares, carregadores, CDs, DVDs, 

chuveiros, controles remotos, CPUs, DVD players, estabilizadores, estufas elétricas, 

ferros elétricos, fios e cabos, fitas VHS e cassete, fones de ouvido, fontes de 

alimentação, impressoras e scanners, modens e/roteadores, notebooks, pendrives, 

pilhas, placas eletrônicas em geral, secadores de cabelo, teclados e mouses, TVs, 

ventiladores, videocassetes e toners. 

 

4.2.2 Venda do REEE recolhido 

 

Segundo Marques (2017), no que diz respeito a reciclagem de REEE, se faz 

necessária a análise dos custos versos benefícios que determinada ação pode gerar. 

Por exemplo, um equipamento eletroeletrônico poderá ser recuperado – de maneira 

financeiramente viável -, caso seu valor de venda seja competitivo com o valor de 

mercado de um material não recuperado ou, ainda, se os gastos com sua recuperação 

forem menores que os gastos com o transporte, tratamento e disposição final.  

Ainda de acordo com Marques (2017), por meio da reciclagem dos REEEs 

recolhidos nos postos de coletas, poderão ser desenvolvidos novos produtos, 

voltando ao fluxo direto como matéria-prima secundária.  

Dessa forma, a partir a inserção da temática de conscientização ambiental e 

gestão de resíduos eletroeletrônicos nos cursos técnicos subsequentes oferecidos no 

IFSC/Tubarão – Logística, Eletrotécnica e Administração – os próprios alunos, em 

colaboração com os professores, fariam a identificação da melhor opção de destino 

para os resíduos recolhidos no campus – a partir de um projeto interdisciplinar.  

Nesta senda, caberá aos mentores deste projeto vender ou doar os produtos 

excedentes para ONGs, instituições educacionais públicas, ou ainda, subsidiar outros 

projetos que visem a conscientização e melhoria de vida dos alunos, colaboradores e 

comunidade adjacente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescente volume de resíduos eletroeletrônicos em resposta a diminuição do 

ciclo de vida desses produtos, e, incentivo ao consumo em massa, torna-se cada vez 

mais preocupante, uma vez que o seu descarte inadequado e desenfreado pode 

resultar em sérios danos ambientais, à saúde humanada e à economia.  

Dessa forma, preservar o meio ambiente é resguardar as presentes e futuras 

gerações a sustentabilidade da fauna, flora e o ecossistema em harmonia, conforme 

os ditames constitucionais e legais pátrios. 

Nesse ínterim, a lei nº 12.305/2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), é um avanço legal significativo ao dispor regras, definições, a 

responsabilidade compartilhada do ciclo de vida do produto sobre o destino dos 

rejeitos desde o produtor até o consumidor.  Todavia, a regulamentação específica 

para os REEEs ainda é mitigada em nosso ordenamento jurídico, bem como locais e 

planos de gestão apropriados para a disposição desses equipamentos.  

No que tange o IFSC/Tubarão, na entrevista citada anteriormente não há 

referência a utilização da logística reversa dos produtos pós-consumo, tampouco 

práticas de REEEs que contemplem a totalidade da devida gestão. 

Apesar da instituição federal em tela ofertar um ponto de coleta de lixo 

eletrônico em parceria com o poder executivo municipal, constatou-se que não existe 

uma efetiva atuação na formação dos profissionais, alunos e comunidade 

circunvizinha sobre a responsabilidade ambiental, em especial o descarte adequado 

dos equipamentos eletrônicos. 

Todavia, demande tempo para que uma política interna de gestão de resíduos, 

em especial eletroeletrônicos, seja aprovada e adotada no campus de Tubarão, vale 

destacar que pequenas ações como a inserção de um posto de coleta fixo; criação de 

parcerias com empresas responsáveis em fazer o recolhimento e também o correto 

descarte dos materiais coletados; inclusão desta temática nas atividades 

interdisciplinares dos cursos, contribuem de maneira significativa com a preservação 

do meio ambiente. 

Desse modo, o presente artigo contemplou os objetivos inicialmente tecidos ao 

analisar a PNRS sob a perspectiva da qualidade de vida, comprovar que a gestão dos 

REEEs são mecanismos ambientais e apontar práticas eficazes para sua 



18 
implementação no IFSC/Tubarão.  

Assim, a partir da conscientização do homem em retirar da natureza somente 

o que pode ser reposto ou recuperado e dispor nela as matérias que mantém o seu 

equilíbrio irão galgar a eficiente gestão de resíduos eletrônicos. 

Dessa forma, em resposta à pergunta norteadora deste trabalho, foi possível 

evidenciar a importância de o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina – IFSC introduzir novas políticas internas que contemplem a adoção 

de uma gestão de resíduos eletroeletrônicos, e ainda,  trazer esta temática para os 

alunos dos cursos profissionalizantes oferecidos no IFSC/Tubarão, como ferramenta 

capaz de possibilitar a formação de sujeitos conscientes.  
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