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AGENDA



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

Válvula Iônica Microchip

Fonte: Carlos Barreto, 2013



DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
ELETROELETRÔNICO



OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA

• A obsolescência programada é caracterizada pela

redução do ciclo de vida dos produtos utilizando-se de

materiais menos resistentes e com menor

durabilidade, esta prática aumenta o descarte destes

materiais (XAVIER et al., 2011)



OBSOLESCÊNCIA

• Ultrapassado, sem utilidade;

• Vida útil reduzida por inovação de design ou

tecnológica;

• Melhor desempenho;

• Design diferenciado;

• Inovador.



GERAÇÃO DE REEE

 No ano de 2016, a produção de lixo eletrônico

no mundo alcançou aproximadamente 49

milhões toneladas métricas. Sete quilos por

cada habitante do planeta. Para 2017,

estudos desenvolvidos pela Universidade

das Nações Unidas (UNU) previram um

aumento de 33%.



GERAÇÃO DE REEE

O peso dos REEE

descartados na cidade de

Recife é de 4 mil toneladas

por ano;

A previsão futura para 11 mil

toneladas (Projeto JICA,2017).



LEI DE MOORE

• O fundador da Intel, Gordon Moore, publicou em 14 de

abril de 1965, na revista Electronics Magazine, um

artigo sobre a capacidade dos processadores dos

computadores;

• No artigo Moore afirma que a capacidade dobraria no

intervalo de 18 meses e que este crescimento seria

constante. Esta teoria ficou conhecida como ¨Lei de
Moore”.



PROCESSADORES



OPÇÕES ESTRATEGICAS(REEE) 

• Não Geração;

• Recondicionamento;

• Reuso;

• Remanufatura;

• Reciclagem.



Mineração Primária 
1~5 g/t Au de minério 

< 1% Cu

“DEPÓSITOS” DE MINERAÇÃO URBANA, 
MAIS CONCENTRADO EM METAIS DO  

QUE MINERAÇÃO PRIMÁRIA 

Mineração Urbana 
• 150-200 g/t Au em placas de circuito 

impresso; 

• 250-300 g/t Au em telefones celulares; 

• 15-18 % Cu em placas de circuito 

impresso. 



CLASSIFICAÇÃO DOS 
REEE PELA ABINEE



SUBSTÂNCIAS CONTAMINANTES



CARACTERÍSTICAS  DOS REEE



NBR ABNT 10.004:2004

• Caracterização de perigoso é feita quando a
substância ou produto atende a alguma dessas
classificações:

 Explosivo, oxidante, altamente inflamável,
irritante, nocivo, tóxico, carcinogênico, corrosivo,
infeccioso, tóxico por reprodução, mutagênico,
libera gases tóxicos por reação com água, ar ou
ácidos, sensibilizante e ecotóxicas



ASPECTOS LEGAIS

• Administração Patrimonial(Nº99.658,30/10/90)

• PNRS (No 12.305, 2/8/2010) 

• Lei Estadual N° 15.084, 06/09/13

• ABNT NBR 16.156:2013(Proteção ao meio ambiente, 

controle dos riscos da segurança



NORMA 16.156:2013

• Balanço de massa

• Método de comparação entre a massa de material que entra no

processo em relação à massa de material que sai do processo,

após a realização de todas as operações

• Descaracterização

 Processo que visa proteger a marca e as informações da empresa

ou usuário contratante que possam estar contidas nos resíduos

eletroeletrônicos, tais como selos de patrimônio, logotipos e dados

eletrônicos

• Rastreabilidade

 Capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização

daquilo que está sendo considerado até a transformação em

matéria prima ou disposição final



POLÍTICA  NACIONAL DE  
RESÍDUOS SÓLIDOS 

2010

Art. 33 - São obrigados a estruturar e implementar

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos

produtos após o uso pelo consumidor, de forma

independente do serviço público de limpeza urbana e de

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,

importadores, distribuidores e comerciantes



LOGÍSTICA REVERSA

De acordo com a PNRS, a logística reversa é o

“instrumento de desenvolvimento econômico e social

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos

resíduos sólidos ao setor empresarial, para

reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada” (art.3˚,XII)



DECRETO 7.404, 2010

 Art. 15º: Sistemas de Logística Reversa serão
implantados por meio de Acordos Setoriais,
Decretos ou Termos de Compromisso



 Art. 17º: Deverá ser considerado o estudo de
viabilidade técnica e econômica



RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA



PNRS 2010  - ACORDO 
SETORIAL

• REEE considerado uma categoria especial
para a qual se exige a implantação de Sistema
de Logística Reversa (SLR);

• Coleta de 17% dos EEE produzidos no ano
anterior a assinatura do acordo setorial;

• Responsabilidade Compartilhada;

• Autonomia dos municípios e estados para
atuarem;



RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRÔNICOS

 Europa – Diretivas Europeias WEEE e RoHS (revistas 
em 2011 e 2012)

 Oceania – Nova Zelândia e Austrália

 Estados Unidos – 38 dos 50 estados

 Canadá – taxa para o descarte

 Brasil – PNRS em 2010, Leis estaduais (SP, Paraná, 
Pernambuco, etc) e Acordo Setorial em elaboração

 China – Lei em 2009 (RAW)

 Índia – Lei em 2011



DESFAZIMENTO



DESFAZIMENTO

 “Art. 5o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional informarão, mediante ofício ou meio
eletrônico desde que certificado digitalmente por autoridade
certificadora, credenciada no âmbito da Infra- Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - BRASIL, à Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão a existência de microcomputadores de mesa, monitores
de vídeo, impressoras e demais equipamentos de informática,
respectivo mobiliário, peças-parte ou componentes, classificados
como ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável,
disponíveis para reaproveitamento.



EMPRESAS RECICLADORAS DE REEE
ATUANDO NO BRASIL



FLUXO DE AQUISIÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES 

NA UFPE

Os professores, técnicos-

administrativos e alunos 

receberam, em valor 

absoluto,  21.000 

computadores na UFPE 

adquiridos no período de 
2012 a julho de 2017

REITORIA

CENTROS

ACADÊMICOS

DEPARTAMENTOS



DESCARTE DE COMPUTADORES 
NA UFPE

OBSOLESCÊNCIA(PROFESSORES)

• CCEN – Centro de Ciências

Exatas e da Natureza

• CFCH – Centro de Filosofia e

Ciências Humanas

• CIn – Centro de Informática

• CTG – Centro de Tecnologia

e Geociências

• CCB – Centro de Ciências da

Saúde

(Fonte: Os Autores, 2014



QUAL O DESTINO DOS 
COMPUTADORES 

INSERVÍVEIS  NA UFPE?

REEE do Departamento de Física (DF) - Centro de Ciências 
Exatas e da Natureza (CCEN) – UFPE

(Fonte: os autores, 2012)



PROJEÇÃO DA QUANTIDADE DE 
REEE- UFPE (COMPUTADORES) 

2008 a 2020

Fonte: Carlos Barreto,2014



LOGÍSTICA REVERSA NA UFPE



LOGÍSTICA REVERSA NA UFPE



UFCG APROVEITAMENTO 63% 
DESCARTADOS 37%

Fonte: UFCG, 2012
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