
Decreto Estadual N° 53.307/2016

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei Federal n° 12.305, de 2 de agosto de 2010



-“Lixo eletrônico representa ‘crescente risco’ ao meio ambiente e à saúde
humana, diz relatório Geral 2018 - da ONU “.

- Cerca de 1,4 milhão de toneladas do lixo eletrônico mundial geradas pelo setor 
de informática em 2017 são provenientes do Brasil!!!

- O Brasil só recicla 2% dos resíduos digitais. 

- No mundo, a ONU estima que apenas 13% do e-lixo é reciclado.

- Em 2017, a quantidade de lixo eletrônico no mundo chegou a
aproximadamente 50 milhões de toneladas. Significa que num período de 12
anos, superará o peso do morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, estimado
em 580 milhões de toneladas.

Dados : IDGNOW – Site especializado em notícias da TI 

Introdução



No Brasil:

- Em 02/08/2010 o Governo Federal institui a Política Nacional de Resíduos

Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010.

No Rio Grande do Sul:

- Em 2010, foi instituído o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), sob a

coordenação da SEMA, objetivando compreender o panorama existente e o

planejar e executar ações, buscando atender as metas imediatas, de curto,

médio e longo prazo. Também, foram publicadas as primeiras normatizações

orientadas para o tema na Gestão Estadual.

Legislação impulsionadora



Art. 30 - É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada,
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos...

A PNRS estabeleceu a necessidade de estruturação e implementação de
sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos, que ao final
de sua vida útil tornam-se resíduos sólidos, aos processos produtivos, com a
incorporação de seus constituintes, em novos processos produtivos, devendo
ser regrado a partir de acordos setoriais com as entidades envolvidas,
sujeitando as pessoas físicas e jurídicas, de domínio público ou privado, que
tenham relacionamento direto ou indireto com a geração de resíduos sólidos,
instituindo a responsabilidade solidária. Sendo assim, os estados e os
municípios são responsáveis, por intermédio de seus órgãos e de suas
entidades públicas, pelo cumprimento dos processos pertinentes ao tema.

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo

Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010)



POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo

Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 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 de
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de:





Precisamos evitar! 

CRIME AMBIENTAL



ABAIXO , ENCONTRAM-SE 22 SUBSTÂNCIAS  QUE FAZEM PARTE DE UM  DESKTOP DOMÉSTICO ( Fonte OMS - Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2015 

Alumínio Intoxicação aguda: Obnubilação, coma, convulsões.Intoxicação crônica: Perturbação intermitentes da fala (gagueira), disfunções neurológicas que impedem   movimentos 

coordenados, espasmos mioclônicos, convulsões, alterações de personalidade, demência global.Cancerígeno na bexiga, pulmão

Antimônio Intoxicação aguda: febre alta, irritação na mucosa gástrica, vômitos violentos, cólica abdominal, diarreia, inchaço dos membros, hálito pestilento e erupções 

cutâneas.Intoxicação crônica: Inflamação no pulmão, bronquite e enfisema crônico.Cancerígeno para pulmões.

Arsênio Intoxicação aguda: dor abdominal, vômito, diarreia, vermelhidão da pele, dor muscular, fraqueza, dormência e formigamento das extremidades, cãibras e pápula 

eritematosa.Intoxicação crônica: lesões dérmicas, como hiper e hipopigmentação, neuropatia periférica, câncer de pele, bexiga e pulmão, e doença vascular 

periférica.Cancerígeno para pele, pulmão, bexiga e rins. 

Berílio Intoxicação aguda: calafrios, febre, tosse dolorosa e acúmulo de fluidos nos pulmões, podendo levar à morte.Intoxicação crônica: Beriliose ou granulomatose pulmonar crônica, 

lesões pulmonares.Cancerígeno no pulmão. 

Bismuto Intoxicação aguda: náusea, vômito, icterícia, febre, diarreia, cianose e dispneia.Intoxicação crônica: distúrbios gastrintestinais, gengivoestomatite ulcerativa, fraqueza geral, 

perda do apetite, dermatites e danos renais.

Cádmio Intoxicação aguda: dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreias.Intoxicação crônica: perda de olfato, tosse, falta de ar, perda de peso, irritabilidade, debilitação dos ossos, 

danos aos sistemas nervoso, respiratório, digestivo, sanguíneo e aos ossos.Cancerígeno para pulmões e rins. 

Chumbo Intoxicação aguda: fraqueza, irritabilidade, astenia, náusea, dor abdominal com constipação e anemia.Intoxicação crônica: perda de apetite, perda de peso, apatia, 

irritabilidade, anemia, danos nos sistemas nervoso, respiratório, digestivo, sanguíneo e aos ossos.Cancerígeno para rins e sistema nervoso. 

Cobalto Intoxicação aguda: diminuição da função ventilatória, congestão, edema e hemorragia dos pulmões, náusea, vômito, diarreia, dano ao fígado e dermatite alérgicaIntoxicação 

crônica: asma brônquica, eczema de contato, miocardiopatia e problemas hematológicos, pneumoconiose e fibrose intersticial pulmonar.Cancerígeno para pulmões. 

Cobre Intoxicação aguda: náuseas, vômitos, diarreias, anemia hemolítica, insuficiência renal, insuficiência hepática e coma, dor abdominal, tontura, taquicardia, hemorragia 

digestiva.Intoxicação crônica: insuficiência hepática, Doença de Wilson.Cancerígeno: tem fator predominante na Doença de Menkes e de Wilson.

Cromo (Hexavalente) Intoxicação aguda: vertigem, sede intensa, dor abdominal, vômito, constipação.Intoxicação crônica: dermatite, edema de pele, ulceração nasal, conjuntivite, 

náuseas, vômito, perda de apetite, rápido crescimento do fígado.Cancerígeno para pele, pulmões e fígado. 

Estanho Intoxicação aguda: Náusea, vômito e diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, irritação nos olhos e pele.Intoxicação crônica: neurotoxicidade, Alzheimer, hemorragia cerebral, 

glioblastoma.

Ferro  Intoxicação aguda: lesão direta na mucosa intestinal, afeta a função mitocondrial, acidose, distúrbios na coagulação do sangue, hiper ou hipoglicemia, necrose tubular aguda, 

falha hepática aguda.Intoxicação crônica: desconforto abdominal, letargia e fadiga.Cancerígeno para pulmões, sistema digestivo. 

Ftalato (oriundo do PVC) Intoxicação aguda: sintomas alérgicos e problemas pulmonares.Intoxicação crônica: danos ao sistema reprodutivo, problemas no fígado e rins, efeito negativo 

em processos metabólicosCancerígeno para próstata, pâncreas e múltiplo mieloma 

Lítio    Intoxicação aguda: vômitos, diarreia, ataxia, arritmias cardíacas, hipotensão e albuminúria.Intoxicação crônica: afeta sistema nervoso.

Mercúrio Intoxicação aguda: Aspecto cinza escuro na boca e faringe, dor intensa, vômitos, sangramento nas gengivas, sabor amargo na boca, ardência no aparelho digestivo, diarreia 

grave ou sanguinolenta, inflamação na boca queda ou afrouxamento dos dentes, glossite, tumefação da mucosa grave, necrose nos rins, problemas hepáticos graves, pode 

causar morte rápida (1 ou 2 dias).Intoxicação crônica: Transtornos digestivos e nervosos, caquexia, estomatite, salivação, mau hálito, anemia, hipertensão, afrouxamento dos 

dentes, problemas no sistemas nervoso central, transtornos renais leves, possibilidades de alteração cromossômica.Cancerígeno no sistema : os compostos de metil mercúrio são 

classificados como possível carcinogênico.

Níquel Intoxicação aguda: sensação de queimadura e coceira nas mãos, vermelhidão e erupção nos dedos e antebraços, edema pulmonar e pneumonia.Intoxicação crônica: dermatite 

alérgica, conjuntivite, pneumonia easinofílica (síndrome de Leoffler), asma, rinite crônica, sinusite nasal e irritação pulmonar crônica.Cancerígeno para pulmão e seios paranasais.

Prata  Intoxicação aguda: coma, edema pleural, hemólise e insuficiência na medula ósseaIntoxicação crônica: argiria, pigmentação da pele, unhas, gengiva.Retardantes de chama 

Bromados Intoxicação aguda: problemas no fígado, afeta sistema imunológico.Intoxicação crônica: bioacumulação no leite materno e sangue, interfere no desenvolvimento ósseo e 

cerebral, afeta o sistema neurológico, comportamental e hormônios da tireóide.

Selênio Intoxicação aguda: anorexia, dispneia intensa, corrimento nasal espumoso, cianose, tremor, hipertermia, cegueira, taquicardia, arritmias cardíacas, ataxia e exaustão, edema 

pulmonar, cardíaco e hidrotorax pálido.Intoxicação crônica: Cegueira ou descoordenação, alcalose metabólica.Não cancerígeno (Grupo 3)

Vanádio Intoxicação aguda: dor de cabeça, palpitações, sudorese e fraqueza generalizada, danos renais, bronquite e broncopneumonia.Intoxicação crônica: rinite, faringite, bronquite, 

tosse crônica, respiração ofegante, falta de ar e fadiga.Cancerígeno para pulmões, alteração genética.

Zinco  Intoxicação aguda (casos raros): náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, mal-estar, cansaço, ulcerações gástricas, lesão renal e  efeitos adversos no sistema 

imunitário.Intoxicação crônica: anemia, aumento do LDL, diminuição do HDL e alteração dos linfócitos T.           

22 substâncias tóxicas que fazem parte de um desktop doméstico



Logística Reversa

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 para reaproveitamento, em seu
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada.

 A ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Eletro e Eleletrônica) está na

liderança nas negociações com o setor público para implementação do acordo

setorial.

 Em 2016, fundou a GREEN Eletron – Gestora para Logística Reversa de

Equipamentos Eletroeletrônicos, sistema coletivo para operacionalizar a

Logística Reversa de suas associadas.

 Atualmente, a atuação da GREEN Eletron restringe-se ao Estado de São

Paulo.



- Buscando aderir às melhores práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social, o Estado
do Sul tomou a dianteira com o SUSTENTARE, enquanto não é assinado o acordo setorial para resolver o
problema do que fazer com o chamado “Lixo Eletrônico”.

- É uma iniciativa pioneira e propositiva, estabelece fundamentos e ações, voltadas aos entes públicos
estaduais, para viabilizar mudanças comportamentais e processuais.

- Objetivos: adequação à legislação ambiental; aumento do ciclo de vida de equipamentos eletroeletrônicos;
inclusão social; e preservação dos nossos ecossistemas e do meio ambiente.

-Organiza e padroniza os processos relativos à destinação e descarte correto dos eletroeletrônicos dos
órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul.

- Inclui parcerias e permite a adesão de outras entidades (MP, RFB, UFSM, FURG, ...).

- Oportuniza a gestão com indicadores, através de 3 trilhas de destinação dos ativos fora de uso do Estado:
doação, recondicionamento e reciclagem.

-Ao longo da sua implementação oportunizará a criação alternativas inovadoras de trabalho para a
comunidade em geral, principalmente nas questões relativas aos processos de reciclagem de equipamentos
e aos processos de descaracterização.

Programa SUSTENTARE (Decreto Estadual N° 53.307/2016)
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Micros e 

Periféricos

(1) Micro Completo(OMC)

(2) Recondicionável

(3) Funcional

Outros

Eletroeletronicos

(4) Utilizável (5) Recuperável (6) Inservíveis

Outros

Eletroeletrônicos

Todos

( Micros,Periféricos,Eletroeletrônicos)

(1) Micro Completo(OMC)

Conjunto formado por  

(cpu,monitor,teclado,mouse e 

cabos ( energia/vídeo) 

integrados ) e que estão 

funcionando 

(2)  Recondicionável

Equipamentos periféricos de 
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Ativos eletroeletrônicos que 

não pertencem aos ativos 

classificados como :  (1), (2) e 
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(6)  Inservível 

Ativos eletroeletrônicos que 

estão danificados e que não 

serão recuperados ou 

recondicionados
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SUSTENTAR.E

Descaracterização

Doação

Recondicionamento

 Destinação 

Ociosos Recuperáveis Inservívies

CATEGORIAS

CLASSIFICAÇÃO

CDF

CDF

CDF

CDF



PROGRAMA  SUSTENTARE 
Destinação e Descarte de Ativos Eletroeletrônicos de Órgãos Públicos do 

Estado do Rio Grande do SulUAR – Unidade Administrativa Responsável 

(Localizada nos Órgãos Públicos e  Entidades 

Participantes, responsável pelo contato e pela 

disponibilização dos ativos e resíduos eletroeletrônicos)

UEP – Unidade Executora do Programa (Localizada na PROCERGS, responsável em gerenciar os processos do programa bem como implementar 

melhorias na estrutura funcional ( Lógica e Física))

Destinação Designada Ciclo final dos Ativos/ResíduosBaixa  Patrimonial / Classificação / Destinação de 

Resíduos 

Gerenciamento da Disponibilidade e da Destinação
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Levantamento das 

Disponibilidades :

-Verificação patrimonial

( Ações da  UAR )

Armazenamento 

por Classificação-

-Guarda de 

volumes por 

classificação 

(1,2,3,4,5,6)

TRILHA

DOAÇÃO
Responsável-PROCERGS

TRILHA

RECONDICIONAMENTO

Responsável-PROCERGS

TRILHA

DESCARACTERIZAÇÃO

Responsável-SUSEPE

- Órgão Públicos 

- Entidades Civis

- Entidades 

Assistenciais

- Utilidade Pública

- Entidades 

Conveniadas 

especializadas 

com viés social

RDAE

- Empresas 

conveniadas 

especializadas 

com licenciamento 

ambiental

RDAE

Cadeias de 

Reciclagem

Homologadas1

2

3

Obs.: Ação fora do controle 

do  SUSTENTARE

OMC’s  – Ociosos Micros 

Completos

recondicionados que 

retornam ao Programa para doação

2,

- Regras
- Informações
- Processos
- Fluxos
- Responsabilidades
- Documentação
- Histórico
- Controles
- Formulários
- Indicadores
- Informações 
- Transparência
- Site
- Etc...

 

RDAE- Envio do 

RDAE via email  para 

o programa

sustentare@procergs.rs.gov.br

RDAEProcedimentos internos-

-Baixa patrimonial e 

centralização de resíduos

Classificação - 

Recebimento do CDF 

da Entidade 

Conveniada pela 

trilha respectiva

II  -Recondicionamento 

III -Descaracterização

4,

,4

UGP – Unidade Gestora do Programa (Localizada na SPGG, responsável Executivo pelo Programa)

CDP – Conselho Deliberativo do Programa (Colegiado composto por 12 Órgãos Públicos Estaduais, responsável em auditar e homologar ações do Programa)

5,

Metal 

Não 

Ferroso
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OMC
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SUSTENTARE
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Programa ( Designação)
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Recondicionamento
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(5) Recuperável

(6) Inservíveis

(1) Micro Completo(OMC)

(2) Recondicionável

(3) Funcional

Destinação- Início das 

Atividades de destinação e 

Descarte de ativos sem uso 

pela entidade ( Carga do RDAE )

CDF
 CDF - Certificado de Destinação
 Final baseado na ISO 14001

 CDF.6 - Certificado de Destinação
 Final das Cadeias de Reciclagem

CDF. 5
 CDF.5 - Certificado de Destinação
 final especial da Cadeia de Placas
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UEP – Unidade Executora do Programa (Localizada na PROCERGS, responsável em gerenciar os processos do programa bem 

como implementar melhorias na estrutura funcional ( Lógica e Física))

UAR – Unidade Administrativa Responsável 

(Localizada nos Órgãos Públicos e  Entidades Participantes, responsável 

pelo contato e pela disponibilização dos ativos e resíduos eletroeletrônicos)

MAPA CONCEITUAL 

 Decreto N° 53.307/2016

 

UGP – Unidade Gestora do Programa (Localizada na SPGG, responsável Executivo pelo Programa)

CDP – Conselho Deliberativo do Programa (Colegiado composto por 12 Órgãos Públicos Estaduais, responsável em auditar e homologar ações do Programa)

 REEE - Resíduo eletroeletrônico 

Baixa 

Patrimonial

Início

Verifica 

Disponibilidade

RDAERegionais

Regionais

Regionais

UAR UEP

DOAÇÃO

RECONDICIONAMENTO

ANÁLISE

REEE

DESCARACTERIZAÇÃO

FIM

FIM

FIM

 RDAE - Relatório de Disponibilidade  
de Ativo Eletroeletrônico

Regionais



500 CDF’s
emitidos

76 Órgãos e 
entidades

participantes

180 toneladas
Recicladas a

partir do início 
do programa

200 servidores
treinados

16 reuniões 
mensais do 

CDP

12 cadeias de 
Reciclagem
monitoradas

300 RDAE’s
processados 

+ - 15.000 
Eletroeletrônicos 

repassados ao
programa

+ - 5 dias úteis
para execução

da coleta

Planta Pelletier :
Descaracterização

Cobre,alumínio
vidro,metal
Placas,fios

plástico,ferro,metal
baterias,papelão

madeira

150 micros para
doação, 80 doados

6 entidades 
carentes

contempladas

16 batedeiras
industriais 

para 16 escolas 
da Seduc

Média superior
a 11T de REE

Coletadas ao 
Mês

Alguns números



Obrigado!

Hilton Boklis

hilton-boklis@spgg.rs.gov.br

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Diz o Relatório Anual 2015 ONU: “Um Estado Sustentável é
aquele que congrega compromissos com a responsabilidade
social, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e
com o pleno cumprimento da legislação ambiental“.

mailto:hilton-boklis@spgg.rs.gov.br

