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RESUMO 

 

Inovações tecnológicas têm despertado a preocupação ambiental sob a ótica do resíduo 

eletrônico. Esse tipo de resíduo tem se destacado devido os impactos derivados da breve vida 

útil e do significativo processo produtivo. Como equipamento eletrônico de constante troca, os 

computadores têm apresentado linearidade na queda percentual de vida útil, contribuindo para 

o aumento da quantidade de equipamentos obsoletos e em desuso. O acúmulo de impactos 

ambientais na cadeia produtiva de computadores vai desde o consumo de recursos naturais para 

sua fabricação à liberação de substâncias tóxicas ao ser descartado inadequadamente. O 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, campus Fortaleza, como 

instituição de ensino pública que possui papel fundamental na sociedade, formação e 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos, apresenta problemas com o acúmulo de resíduos 

eletrônicos, principalmente de computadores. Através do cálculo da vida útil foi possível 

estimar a quantidade de computadores em desuso no campus Fortaleza, por meio dos processos 

de aquisições destes equipamentos entre os anos de 2005 a 2015. Assim, dá-se a importância 

de gerenciar adequadamente os resíduos eletrônicos, com ênfase em computadores em desuso 

do IFCE campus Fortaleza, propondo alternativas viáveis que auxiliem no gerenciamento, 

minimização dos impactos e diminuição do acúmulo de computadores no campus.  

 

Palavras-chave: Vida útil. Computadores. Resíduos eletrônicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

Technological innovations have raised environmental concerns from the perspective of 

electronic waste. This type of waste has received attention due to the impacts derived from their 

brief lifespan and their significant production process. As an electronic equipment that suffers 

constant exchange, computers have shown linearity in the drop percentage of lifespan, 

contributing to the increased amount of obsolete equipment and equipment in disuse. The 

accumulation of environmental impacts in the supply chain of computers range from the 

consumption of natural resources for its manufacture to the release of toxic substances that are 

improperly disposed. The Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará – 

IFCE, campus Fortaleza, as a public educational institution with a central role in society, 

training and development of critical thinking of students, has problems with the accumulation 

of electronic waste, most of them being computers. By calculating the lifespan, it was possible 

to estimate the number of computers in disuse at IFCE, Fortaleza campus, through the 

procurement processes of this equipment between the years of 2005 to 2015. Therefore, it is 

important to properly manage all electronic waste, with emphasis on computers in disuse from 

IFCE, in Fortaleza, proposing viable alternatives to assist in the management, minimization of 

impacts and reduce the accumulation of computers on campus.  

 

Keywords: Lifespan. Computers. Electronic waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A problemática de resíduos sólidos tem sido preocupação constante para gestores e 

pesquisadores. Mais especificamente, a quantidade de resíduos elétricos e eletrônicos, tem 

aumentado muito devido às inovações tecnológicas que, em um intervalo curto de tempo, 

tornam muitos equipamentos obsoletos. 

Com o aumento da produção de resíduos sólidos, a pouca divulgação sobre políticas 

ambientais, disposição adequada desses resíduos, e opções de reuso e reciclagem de materiais, 

agrava a situação de acúmulo de resíduos e, consequentemente, problemas ambientais e 

sanitários causados pelos mesmos.  

Devido ao consumismo da sociedade, os impactos ambientais causados por grande 

parte do ciclo produtivo gerou uma situação de insustentabilidade ambiental, e como 

consequência de políticas ambientais falhas, os custos dos impactos são assumidos por todos, 

enquanto que o lucro real, devido à rápida dinâmica de inovação, beneficia pequena parte da 

sociedade (RODRIGUES, 2007).  

Segundo Peeters et al. (2015) o resíduo eletrônico, que corresponde a equipamentos 

eletroeletrônicos, será o tipo de resíduo com o fluxo mais crescente devido, principalmente, ao 

avanço tecnológico, desenvolvimento de novos equipamentos eletrônicos e acesso a tecnologias 

por todas as classes sociais. Wang et al. (2013) informam que esse fenômeno de aumento 

substancial dos resíduos eletrônicos acontece em decorrência da diminuição da vida útil dos 

equipamentos e à grande variação de novos produtos tecnológicos. 

Wang et al. (2013) afirmam que cerca de cinquenta milhões de toneladas de lixo 

eletrônico são produzidos no mundo anualmente. E, segundo Ladou & Lovegrove (2008) 

somente cerca de 10% de produtos eletrônicos descartados são reciclados. 

Martins, Monsores e Pereira (2014) observam que na administração pública federal, 

as políticas públicas devem agir em conjunto com políticas ambientais vigentes, tanto para a 

promoção de mecanismos de catalogação e patrimonialização de bens públicos, como para o 

desenvolvimento de preocupações com a sensibilização e educação que busquem transpor boas 

ações para além de instâncias públicas. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), em 

2015 o faturamento da indústria de eletroeletrônicos atingiu R$ 142.500.000.000,00, 7% menor 

que o de 2014, mais especificamente a indústria de informática teve queda de 20% no 

faturamento.  

Quanto à quantidade de resíduos eletroeletrônicos descartados, Tanimoto et al. 
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(2010) informam que o Brasil produzia cerca de 3,4 kg/hab/ano de resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos. Devido a elevada produção de lixo eletrônico, a temática de resíduos 

apresenta-se como uma área de trabalho vasta ao cientista ambiental, desde do campo de 

pesquisa a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos. Através do presente trabalho 

será possível demonstrar áreas relacionadas a resíduos eletrônicos em que o cientista ambiental 

pode trabalhar em prol do meio ambiente e da saúde pública. 

Equipamentos eletrônicos pós-consumo, com ênfase em computadores, que são o 

objeto desta pesquisa, ainda não representam preocupação para os órgãos de gerenciamento 

ambiental, implicando no desconhecimento dos possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde. 

Entretanto, devido ao grande acúmulo de resíduos eletrônicos, é importante que técnicas de 

gestão ambiental para controlar os efeitos danosos que os mesmos causam no meio ambiente e 

na sociedade sejam aplicadas (BACHI, 2013).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a geração de resíduos eletrônicos e o processo de descarte destes, com 

enfoque em computadores, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - 

IFCE, campus Fortaleza. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estimar a quantidade de computadores em desuso no campus de Fortaleza.  

 Averiguar quais critérios são utilizados no descarte de equipamentos eletrônicos. 

 Descrever os procedimentos cabíveis por lei para desfazimento de materiais 

pertencentes ao patrimônio do IFCE. 

 Analisar opções de reuso e reciclagem que possam ser adotadas. 

 Propor técnicas de gerenciamento de computadores em desuso e obsoletos. 
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3 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

3.1 A problemática dos resíduos 

 

A coleta seletiva recentemente passou a ser aplicada em algumas cidades do Brasil. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), em 2014, 65% dos municípios brasileiros registravam alguma iniciativa visando 

a coleta seletiva. 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), dos 184 

municípios do Estado do Ceará, apenas 21 possuem algum tipo de incentivo para reciclagem, 

por parte das prefeituras. Em 2016, o Ceará possui 140 empresas recicladoras e 30 

transformadoras, que movimentam vinte mil toneladas de material por mês, gerando trinta e 

cinco milhões de reais (CEMPRE, 2016). 

De acordo com Robinson (2009) resíduos eletrônicos são fisicamente e 

quimicamente diferentes de resíduos sólidos urbanos e industriais, pois apresentam 

características diferenciais como a presença de materiais valiosos e perigosos que requerem 

manuseio e reciclagem especiais, evitando contaminação do meio.  

Os resíduos eletrônicos podem ser classificados como aqueles que possuem três 

tipos principais de substâncias: não perigosas, perigosas e preciosas. Entre as perigosas 

encontram-se compostos como: cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, clorofluorcarbono etc. Os 

não perigosos classificam-se: cobre, selênio, zinco, e como preciosos estão o ouro, prata e 

platina (AWASTHI, ZENG, & LI, 2016). Durante a fabricação de equipamentos eletrônicos  

são utilizados tipos variados de metais, e o ouro é um dos metais preciosos presentes nos 

equipamentos, que pode ser recuperado durante a reciclagem de resíduos eletrônicos (PENG, 

REID, & LE, 2015). Ainda sobre compostos presentes em aparelhos eletrônicos, de acordo com 

Favera (2008) os compostos presentes em uma tonelada de sucata eletrônica estão apresentados 

no Quadro 1. 

Alguns compostos presentes em resíduos eletrônicos, ao serem liberados, geram 

problemas ambientais e de saúde, como problemas devido à contaminação por mercúrio. Um 

exemplo seria o mercúrio elementar líquido (Hg°) que se torna altamente tóxico quando 

vaporizado e absorvido por inalação, concentrando-se nos alvéolos pulmonares (REILLY et al., 

2016). Segundo Peng, Reid, & Le (2015) que cerca de 22% do uso mundial de mercúrio está 

associado à fabricação de equipamentos eletrônicos como monitores, celulares, termômetros e 

baterias. 
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Quadro 1 - Composição de uma tonelada de sucata mista 

Compostos Porcentagens 

Ferro 35% - 40% 

Cobre 17% 

Chumbo 2% - 3% 

Alumínio 7% 

Zinco 4% - 5% 

Ouro 200g - 300g 

Prata 300g - 1.000g 

Platina 30g - 70g 

Fibras e Plásticos 7% 

Papel e Embalagens 5% 

Resíduos não recicláveis 3% - 5% 

Fonte: Adaptada de Favera (2008) 

 

As concentrações de substâncias tóxicas ao ambiente encontradas em resíduos 

eletrônicos dependem do item descartado e do ano de produção do equipamento, pois a 

composição dos resíduos é espacialmente e temporariamente heterogênea (ROBINSON, 2009). 

A variação dos compostos presentes em equipamentos eletrônicos está conectada com a busca 

por eficiência do material, vida útil do produto e reciclagem, pois é importante ressaltar que 

Estados Unidos e países da União Europeia destacam a relevância do design de equipamentos 

pensando no fim da vida útil, na longevidade do mesmo e na extensão da vida útil de 

equipamentos eletrônicos (BAKKER et al, 2014). A vida útil do produto que é calculada desde 

a aquisição até o descarte final feito pelo proprietário, incluindo neste período questões de 

reparos e recondicionamentos, é fator importante em equipamentos eletrônicos (BAKKER et 

al., 2014).  

Para melhor explanação sobre o ciclos de produtos eletrônicos, dentro do ciclo de 

vida do produto pode-se inserir a “cadeia pós-consumo”, na qual o ponto terminal é a disposição 

final dos resíduos ou rejeitos; essa cadeia pós-consumo se firma a partir do momento que se 

estabelece uma demanda por serviços, componentes, materiais recicláveis e produtos já 

utilizados (RODRIGUES, 2007). 

A vida útil de materiais eletrônicos está diretamente ligada ao aumento do descarte 

dos mesmos no decorrer dos anos. Um exemplo seria os computadores cuja vida útil, de acordo 

com estudos apresentados por Bakker et al. (2014) e Huisman et al. (2012) tem diminuído com 

o passar dos anos, tornando-se assim um produto de rápida acumulação. 

De acordo com Monsores e Pereira (2010) alguns tipos de resíduos de materiais 

eletrônicos como o disco rígido (HD), fontes, placas de circuitos impressos, computador e 
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monitores de raios catódicos (CRT) não contaminam o meio ambiente caso o local em que 

estejam abrigados seja fechado e protegido de interferências externas ambientais, mas quando 

lançados em lixões a céu aberto, sofrem ação direta de intempéries ambientais e liberam 

substâncias tóxicas para o ambiente. 

A partir da Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seus Depósitos (1989), baseando-se no princípio do 

consentimento prévio e explícito para a importação, exportação e o trânsito de resíduos 

perigosos, questionou-se a movimentação destes resíduos entre países. Como ponto principal a 

convenção procurou proibir o tráfico e aumentar a cooperação internacional para gestão de 

resíduos perigosos. O Brasil é signatário da Convenção de Basiléia, a partir do decreto federal 

n° 875, de 19 de julho de 1993. 

Mas, segundo estudos de Araújo et al. (2012), Zoeteman, Krikke, & Venselaar 

(2010) e Robinson (2009) a análise da trajetória dos resíduos eletrônicos, apontou que países 

desenvolvidos como Estados Unidos e países da União Europeia enviam grande parte desses 

resíduos para países em desenvolvimento como China, Índia, Malásia, Nigéria, sendo o sudeste 

da China uma área muito afetada por resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, tanto 

ambientalmente como socialmente.  

 

3.2 Computadores como resíduos eletrônicos 

 

Segundo Robinson (2009) e Ladou & Lovegrove (2008), o avanço rápido das 

tecnologias em informática está guiando a produção de lixo eletrônico. O descarte de 

computadores é o que apresenta maior fluxo entre os tipos de resíduos, com crescimento cerca 

de três vezes mais rápido que resíduos sólidos urbanos. 

Computadores em desuso deveriam ser considerados resíduos perigosos em todos 

os países. Segundo Ladou & Lovegrove (2008) cerca de metade da concentração de metais 

pesados, incluindo chumbo, mercúrio e cádmio, presentes em aterros são derivados de resíduos 

eletrônicos. 

Mudanças tecnológicas afetam diretamente a produção global de resíduos 

eletroeletrônicos. Utilizando-se o número de computadores como indicativo da produção total 

de lixo eletrônico, Leste Europeu, China e América Latina se tornarão os maiores produtores 

de resíduos eletrônicos até 2019 (ROBINSON, 2009). 

Até meados 2008, monitores de computadores com tubos de raios catódicos (CRT) 

eram vendidos no Brasil. O equipamento pesava cerca de 25 kg/unidade, consistia de 43,7% de 
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metal, 23,3 % de plástico, 17,3% de componentes eletrônicos e 15,0% de vidro (Berkhout & 

Hertin, 2004). 

Ao tornar-se resíduo eletrônico, uma opção para computadores seria a reciclagem. 

A reciclagem de materiais presentes em computadores pode ser dividida em três processos: 

desmontagem, processamento mecânico e processo de recuperação e refinação. Desktops e 

monitores são as peças mais recicláveis no fluxo de resíduos eletroeletrônicos atuais (HABIB 

AL RAZI, 2016). 

 

Figura 1 - Fluxograma dos Processos de reciclagem de computadores. 

 

Fonte: Adaptado de Habib al Razi (2016). 

 

3.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logística Reversa 

 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, fazendo responsável sobre os resíduos sólidos tanto pessoas físicas como jurídicas, de 

direito público ou privado, e responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos. A 

respectiva lei menciona a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto, compreendendo etapas de desenvolvimento do produto, obtenção de matérias primas 

e insumos, processo produtivo, consumo e a disposição final (BRASIL, 2010).  

Como um direcionamento aplicável aos resíduos sólidos, é importante salientar que 

na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser observada a ordem prioritária: não 

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

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), os resíduos são 

classificados quanto a origem como: resíduos domiciliares, de limpeza urbana, sólidos urbanos, 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de serviços públicos de saneamento 

básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de 

transportes e resíduos de mineração. E quanto à periculosidade são classificados como resíduos 

perigosos e não perigosos. 

A partir do art. 33 da Lei nº 12.305/10, os fabricantes, importadores, distribuidores 

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

implementar sistemas de logística reversa para o retorno dos produtos eletroeletrônicos após o 

uso pelo consumidor, sendo independente do sistema de serviço público de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos. Ainda de acordo com art. 33, § 3º Lei nº 12.305/10, cita como 

medidas cabíveis para assegurar o estabelecimento do sistema de logística reversa que as 

empresas responsáveis podem implantar procedimentos de compra de embalagens usadas ou 

de produtos, atuar em parceria com cooperativas ou outras associações de catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis, e disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e 

recicláveis. 

A regulamentação e implementação do sistema de logística reversa estão 

estabelecidas no decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 

12.305/10, destacando, em disposições gerais, que a responsabilidade compartilhada será 

implementada de maneira encadeada e individualizada, também afirmando que a 

implementação de sistemas de logística reversa de produtos não trará prejuízos aos sistemas de 

coleta seletiva.  

A caracterização do sistema de logística reversa no art. 13, decreto nº 7.404/10, 

discursa que: 

 

(...) é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 

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 (BRASIL, 2010). 

 

 

Os instrumentos de implementação e operacionalização dos sistemas segundo 

decreto nº 7.404/10 são: acordos setoriais, termos de compromisso ou regulamentos expedidos 

pelo Poder Público. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são os 

responsáveis pelo sistema aplicado, à medida que os produtos forem dispostos no mercado 

interno conforme metas finais, intermediárias e progressivas. 
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Entre as medidas que deverão ser adotadas pelo Poder Público como parte 

integrante da educação ambiental e da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos previsto no 

decreto nº 7.404/10, constam: realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, 

comerciantes e distribuidores com visão e enfoque diferenciado em sistemas de coleta seletiva 

e de logística reversa; desenvolver ações educacionais para conscientização de consumidores 

sobre o consumo sustentável; criação e implementação de planos de produção e consumo 

sustentável; transmitir para a população os conceitos ligados à logística reversa, coleta seletiva 

e consumo consciente, levando à minimização da geração de resíduos sólidos. 

 

3.4 Classificação de equipamentos eletroeletrônicos 

 

A norma brasileira NBR 10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), visa ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, classificando-os quanto a riscos 

potenciais à saúde pública e ao meio ambiente. A periculosidade do resíduo depende das 

propriedades químicas, físicas ou infectocontagiosas.  

A classificação dos resíduos é feita a partir do processo ou atividade originários, 

constituição, características e comparação dos compostos com substâncias e resíduos cujo 

impacto ao meio ambiente e à saúde são conhecidos. A classificação dos resíduos de acordo 

com a NBR 10004:2004 é apresentada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Classificação dos resíduos sólidos de acordo com a NBR 10004:2004. 

Resíduos Classificação 

Classe I Perigosos 

 

Classe II 

Não perigosos 

Classe II A: Não inertes 

Classe II B: Inertes 

Fonte: ABNT, NBR 10004:2004 

 

Computadores enquadram-se na categoria de resíduos eletrônicos classe I, 

perigosos. 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) são 

considerados produtos eletroeletrônicos aqueles que apresentam dependência de corrente 

elétrica ou de campos eletromagnéticos para o seu funcionamento.  
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a) Linha verde: Computadores desktop e laptops, acessórios de informática, 

tablets e telefones celulares e impressoras de vida útil e curta entre 2 e 5 anos, de 

pequeno porte, pesando até 30 quilos, grande diversidade de componentes e 

compostos principalmente de metais e plástico. 

b) Linha marrom: Monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos 

de DVD e VHS, equipamentos de áudio e filmadoras de vida útil média entre 5 e 

13 anos, de médio porte, pesando até 35 quilos e compostos principalmente de 

plástico e vidro. c) Linha branca: Refrigeradores e congeladores, fogões, 

lavadoras de roupa e louça, secadoras e condicionadores de ar de vida útil longa 

entre 10 e 15 anos, de grande porte, pesando entre 30 e 70 quilos com uma menor 

diversidade de componentes e compostos principalmente de metais. d) Linha 
azul: Batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadoras de 

cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó e cafeteiras de vida útil longa, 

entre 10 e 12 anos, equipamentos de pequeno porte, entre 0,5 e 5 quilos, 

compostos principalmente de plástico (ABDI, 2013, p. 29). 

 

3.5 Setor de informática: perspectivas do mercado brasileiro e inovação ambiental 

 

Segundo a ABINEE, as vendas de computadores (desktops) e notebooks caíram 36% 

e a de tablets 38% em comparação com 2014. 

No mercado brasileiro os computadores e celulares estão entre os resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) mais comuns, levando em consideração suas 

demandas de venda, vida útil, presença e importância de substâncias tóxicas em sua composição 

(ARAÚJO et al., 2012). 

Em paralelo com a inovação tecnológica, muitas empresas estão buscando adaptar-

se a vertentes da Tecnologia de Informação (TI) Verde. De acordo com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), dados revelam que executivos adotam 

iniciativas que abordam o TI Verde, principalmente pela redução do consumo energético e 

custos de resfriamento de máquinas e equipamentos. Segundo o SEBRAE, a tecnologia da 

informação verde pode ser dividida em três níveis: TI Verde de incrementação tática, TI Verde 

estratégico e “Deep IT”. 

Segundo Nunes et al. (2012), as definições das vertentes de TI Verde são: 

 TI Verde de Incrementação Tática: não modifica a infraestrutura de TI, somente 

incorpora medidas de controle do uso de energia elétrica, não gerando custos, somente 

benefícios.  

 TI Verde Estratégica: é necessária uma auditoria referente à infraestrutura de TI e meio 

ambiente, focando no desenvolvimento e implantação de meios de produção de bens ou 

serviços de forma ecológica, tendo a equipe de TI a tarefa de desenvolver, utilizar e 

aplicar dessas novas tecnologias. 



23 

 

 Deep IT: inclui o projeto e implementa estruturalmente a parte tecnológica visando 

maximizar o desenvolvimento com gastos mínimos de energia, realizando mudanças 

em sistemas de refrigeração, iluminação e disposição dos equipamentos, sendo assim 

uma integração da TI Verde de incrementação e a TI Verde estratégico, diferenciando 

que os gastos nesse quesito serão maiores, pois as mudanças são mais intensas. 

 

3.6 Legislação Federal referente a tombamento e materiais permanentes 

 

Segundo a instrução normativa da Secretaria de Administração Pública, atual 

Secretaria de Governo, nº 205, de 8 de abril de 1988, material é classificado como:  

 

(...) designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, 

veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de 
emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de qualquer 

fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, 

acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis (BRASIL, 

1998). 
 

Na categoria de material permanente, segundo a Lei nº 4.320, art. 15, § 2º, de 17 de 

março de 1964, na Lei de Orçamento a discriminação da despesa enquadram-se aqueles 

materiais cuja duração é superior a dois anos, sendo assim o caso de artigos de informática, 

como computadores, notebooks, impressoras. 

A Secretaria de Administração Pública, por instrução normativa nº 205, de 8 de 

abril de 1988, estabelece que “todo pedido de aquisição só deverá ser processado após 

verificação da inexistência, no almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo 

que possa atender às necessidades do usuário. ” 

Conjuntamente, a mesma instrução normativa disserta sobre a requisição de 

material, que deve ser feita em tabelas de provisão e catálogos de material em uso na instituição; 

e toda movimentação de entrada e saída de materiais permanentes deve ser objeto de registro, 

sempre apresentando documentos que as justifiquem. 

Após o recebimento dos materiais requisitados, ocorrerá o tombamento dos mesmos, 

que consiste em um processo de inclusão de um bem permanente no sistema de controle 

patrimonial e de balanço contábil na unidade gestora. Após o tombamento dos materiais 

permanentes e móveis, os mesmos receberão números sequenciais de registro patrimonial, 

podendo o número estar fixado em plaquetas ou etiquetas apropriadas, segundo instrução 

normativa nº 205, de 8 de abril de 1988. Todos os artigos de informática devem possuir um 

registro patrimonial. 
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Materiais tombados por organizações federais seguem o decreto nº 99.658, de 30 

de outubro de 1990, a partir dos dispostos na Lei nº8.028, de 12 de abril de 1990, no Decreto-

Lei nº200, de 25 de fevereiro de 1967, que regulamenta o reaproveitamento, alienação, 

movimentação e outras formas de desfazimento de materiais adquiridos por instituições federais.  

O decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007, modifica os arts. 5º, 15º e 21ºdo 

Decreto n º  99.658/90, disserta sobre procedimentos necessários para desfazimento de 

materiais no âmbito da administração pública federal: 

 

Art. 1° 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 Infraestrutura 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 (BRASIL, 2007). 

 

3.6.1 Sistemas de consulta: setores de Patrimônio e de Administração e Planejamento 

Orçamentário 

 

Todos os artigos de informática são tombados com um registro patrimonial do IFCE. 

O número desse registro é inserido no sistema utilizado pelo patrimônio do campus Fortaleza, 

o Access, e posteriormente ao Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). O Access, 

pertencente à Microsoft, é um sistema de gerenciamento de dados, que dá a oportunidade ao 

usuário de criar os próprios aplicativos de banco de dados da forma mais adequada para sua 

finalidade de uso.  

O programa utilizado pela Diretoria de Administração e Planejamento 

Orçamentário foi o SIAFI, que é a principal plataforma de acompanhamento, registro e controle 

de questões orçamentárias, financeiras e patrimoniais federais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

 

O local de estudo foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE), que tem como raiz a Escola de Aprendizes Artífices de 1909. Em 1994, a escola 

virou Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ceará (CEFET/CE) e passou 

a ofertar cursos de nível superior, a desenvolver atividades de pesquisa e de extensão. 

Atualmente, é uma instituição conhecida internacionalmente por ter educação de nível superior, 

básico e profissional.  

O IFCE possui 26 campi em todo o estado do Ceará, e o campus de Fortaleza foi o 

escolhido para esta pesquisa. Com uma série de cursos bastante diversificada, o IFCE é 

reconhecido por seu desenvolvimento em áreas tecnológicas como Engenharia da Computação, 

de Telecomunicações e de Informática. Devido à variedade de cursos ligados à área de 

computação e tecnologias, são gerados muitos resíduos eletroeletrônicos, não só pelo setor 

educacional do Instituto, mas também pela área administrativa que se concentra no mesmo 

campus.  

O IFCE, campus Fortaleza, possui um depósito e um galpão para abrigar todos os 

tipos de resíduos eletrônicos e demais resíduos de materiais permanentes produzidos no campus, 

que retornam ao setor de Patrimônio e a grande maioria desses equipamentos é composta por 

computadores. 

 

4.2 Setores responsáveis 

 

Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa contou com o apoio dos setores da 

Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio, da Diretoria de Administração e Planejamento 

Orçamentário e do Departamento de Telemática do IFCE campus Fortaleza. Os determinados 

setores pré-dispostos apresentaram funções diferenciadas e fundamentais para a elaboração do 

estudo. 

A Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio é o setor responsável pela gestão  

de materiais, tanto do campus como da reitoria. Especificamente a área de Patrimônio é 

incumbida de administrar os bens permanentes, realizando sua classificação, registro, guarda e 

movimentação.  
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A Diretoria de Administração e Planejamento Orçamentário é responsável pelas 

políticas administrativas e de planejamento, contratos, licitações, setor de compras, financeiro 

e orçamentário do campus e reitoria.  

Por último, a parceria com o Departamento de Telemática, setor esse especializado 

em questões tecnológicas e de informática da área educacional do campus.  

No caso de aquisição de materiais permanentes, o setor requerente solicita, através 

de memorandos, os equipamentos necessários, cujo processo segue a ordem contida no 

Fluxograma 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma Ciclo de compra de materiais do IFCE, campus Fortaleza 

  

Fonte: elaborada pela autora (2016) 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Sendo o setor de Patrimônio o responsável pelo tombamento dos equipamentos e 

materiais adquiridos pelo campus Fortaleza, tanto os equipamentos de informática que estão 

em funcionamento como os que viraram resíduos passam pelo setor. 

Com a ajuda do setor de Patrimônio foi realizada uma consulta ao banco de dados 

para obter dados sobre materiais permanentes com registro patrimonial do campus Fortaleza, e 

a quantidade de material pertencente à categoria de artigos de informática que estão em trâmites 

de desfazimento. 

A Diretoria de Administração e Planejamento Orçamentário forneceu dados 

referentes às compras de computadores, incluindo desktop e notebooks. Foram feitas consultas 

ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) desde o ano de 2005 até 2015, sobre 

aquisições tanto do campus Fortaleza como da Reitoria. 
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A parceria com o Departamento de Telemática proporcionou, conjuntamente com o 

professor Mestre Paulo Régis Carneiro de Araújo, a criação de uma listagem contendo os tipos 

de equipamentos eletrônicos presentes no campus de Fortaleza que se tornam resíduos e 

retornam ao setor de patrimônio do campus (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Materiais de informática e seus componentes reaproveitáveis presentes no IFCE, campus 
Fortaleza. 

Materiais de Informática Componentes reaproveitáveis 

Mouse Plástico, sensor óptico (infravermelho) 

HD Motor DC, microprocessador, circuitos integrados e conectores 

Placa mãe 
Processadores, conectores, memórias RAM, bateria e circuitos 

integrados 

Teclado Plástico 

Memórias RAM Circuitos integrados de memória 

Fontes de alimentação 
Transformadores, indutores e capacitores, conectores, cabos e 

circuitos integrados 

Monitores Plástico e circuitos integrados 

Impressoras e 

Fotocopiadoras 
Motores, plástico e circuitos integrados 

Estabilizadores e no-

breaks 

Transformadores, processadores, capacitores e indutores, 

bateria, conectores 

Microfones e autofalantes Ímãs e plástico 

Fonte: elaborada pela autora em conjunto com Araújo (2016). 

 

4.4 Estimativa de resíduos eletrônicos 

 

Por consultas ao SIAFI, a Diretoria de Administração e Planejamento Orçamentário 

do campus Fortaleza e Reitoria, forneceu, dados referentes a compras de computadores dos 

anos de 2005 a 2015. 

O setor de Patrimônio não possui um sistema de controle adequado dos itens que 

não estão em uso, acarretando em indisponibilidade quantitativa de artigos de informática que 

estão em desuso, apontando um banco de dados total de 98.000 itens tombados. Desta forma, 

optou-se por estimar a quantidade de computadores em desuso no campus Fortaleza, a partir do 

cálculo de vida útil dos computadores adquiridos para o campus entre os anos de 2005 e 2015. 

Baseado em estudos de Bakker et al. (2014) a vida útil de computadores no ano de 

2000 era de 4,3 anos, após cinco anos, a mesma reduziu cerca de 5%, atingindo o patamar de 

4,1 anos, apresentando linearidade na queda percentual de vida útil correspondente a 1% ao ano. 
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Bakker et al. (2014) questionam a diminuição da expectativa de vida útil de 

equipamentos e a problemática para a sustentabilidade ambiental. A definição de vida útil é 

equivalente ao período em que o equipamento é adquirido até o discarte final do mesmo pelo 

proprietário. 

Portanto, neste estudo foram adotadas a estimativa da vida útil (4,1 anos) e o mesmo 

decréscimo anual (1%), reportados por Bakker et al. (2014) para os equipamentos adquiridos 

pelo IFCE campus Fortaleza.  

 

𝐸. 𝐶. =  ∑ 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çõ𝑒𝑠                                                                                  (1)

𝑖≤𝑁

𝑖≥2005

 

Onde: 

E.C.: Estimativa de Computadores 

N: Vida útil máxima 

i: ano  

 

Vida útil anual = VU (x) – 1% x VU (x)                              (2) 

Onde: 

VU (x) = vida útil do ano anterior 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir do levantamento de dados por consultas ao SIAFI, a Diretoria de 

Administração e Planejamento Orçamentário do campus Fortaleza, forneceu os dados 

referentes a compras de computadores dos anos de 2005 a 2015 de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Ano de compra e quantidade de computadores adquiridos para o campus Fortaleza (IFCE). 

 

Fonte: elaborada pela autora (2016) 

 

A estimativa de vida útil dos computadores comprados pelo IFCE campus Fortaleza 

desde o ano 2005 até 2015, está apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Estimativa de vida útil e acúmulo de computadores no campus Fortaleza (IFCE) entre 2005 
e 2015. 

 

Fonte: elaborada pela autora (2016) 

 

 

Ano de compra Quantidade de computadores

2005 70

2006 34

2007 639

2008 373

2009 24

2010 361

2011 330

2012 200

2013 21

2014 0

2015 322

Ano de compra Quantidade de computadores Vida útil (anos) Ano de troca Número de computadores acumulados

2005 70 4.10 2009 70

2006 34 4.06 2010 104

2007 639 4.02 2011 743

2008 373 3.98 2012 1116

2009 24 3.94 2013 1140

2010 361 3.90 2014 1501

2011 330 3.86 2015 1831

2012 200 3.82 2016 2031

2013 21 3.78 2017 2052

2014 0 3.75 2018 2052

2015 322 3.71 2019 2374
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Desta forma, foi possível observar que as aquisições feitas de 2005 a 2012 

alcançaram o limite da vida útil do equipamento. Portanto, o referente ao ano de compra 2012 

e ano de troca 2016, o campus Fortaleza contabilizava 2031 computadores em desuso. De 

acordo com a Tabela 3, os computadores comprados entre os anos de 2013 e 2015 atingirão o 

limite de vida útil em 2019, resultando um total acumulado de 2374 computadores em desuso, 

17% maior que o número acumulado no ano de troca de 2016.  

Na figura 3 pode-se observar o aumento gradativo da quantidade desses 

equipamentos acumulados nos depósitos no campus Fortaleza. 

 

Figura 3 - Estimativa do número de computadores em desuso no campus Fortaleza do IFCE entre os 
anos 2009 e 2019. 

 

Fonte: elaborada pela autora (2016) 

 

A quantidade de computadores em desuso, armazenados no ano de troca de 2016 

(Tabela 3), no campus Fortaleza, representa 2,07 % do total de artigos tombados pelo 

Patrimônio do campus. Destaca-se que a vida útil dos computadores é relativa, dependendo de 

fatores como a forma que o equipamento é utilizado. 

De acordo com o Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007, computadores que estão 

em desuso devem ser informados à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Uma opção para desfazimento de materiais 

federais é através da Secretaria da Tecnologia da Informação (STI), do Governo Federal, 

prevista no art. 32 do decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015. Sendo assim, o IFCE 

campus Fortaleza, associado a Secretaria da Tecnologia da Informação, faz uso da opção de 
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doação para desfazimento de computadores, podendo utilizar as opções de venda e permuta. 

Baseado no estudo de Nunes et al., 2012 que avalia que um computador ligado 

durante uma hora/dia consume 5kwh/mês, e ao final do ano emite 18 kg de CO2, uma alternativa 

que o IFCE campus Fortaleza teria para contribuir para a diminuição da emissão de CO2 para a 

atmosfera, seria a implementação da TI Verde de Incrementação Tática. Incluindo o 

desligamento obrigatório de computadores quando não estiverem sendo usados, contribuindo 

também para a vida útil do equipamento, pois computadores ligados 24 horas causando 

instabilidade ao computador, desgastando partes mecânicas. 

Uma alternativa para destinação dos computadores obsoletos e em desuso do 

campus Fortaleza do IFCE seria estabelecer uma parceria, a partir de editais de chamada pública, 

entre comerciantes, distribuidores, fabricantes e importadores, para aplicação de um sistema de 

logística reversa baseando-se no proposto em Decreto Federal nº 7.404/10.  

A partir da técnica utilizada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, apresentada 

por Santos et al. (2014), uma opção para a instituição seria a criação de um software para 

realocação interna de computadores e demais equipamentos eletrônicos. No software seria 

fornecida uma listagem de equipamentos disponíveis para reuso, dividida em categorias, cada 

funcionário do campus Fortaleza teria um login e senha de acesso ao sistema para verificar os 

materiais disponíveis, e assim solicitar aqueles de interesse ao setor. O desenvolvimento do 

software seria de responsabilidade do Departamento de Telemática. A criação e utilização de 

softwares como o apresentado por Santos et al. (2014) tanto trabalha uma maneira de 

conscientização dos funcionários da instituição como, auxilia na expansão da vida útil de 

computadores, na promoção da cultura do reuso, na diminuição do acúmulo de resíduos 

eletrônicos, e poderia ser uma forma de publicidade a ser utilizada pelo campus Fortaleza. 

Observou-se que a Lei nº 12.305/2010 dos resíduos sólidos não abrange de forma 

aprofundada a questão sobre resíduos eletrônicos, desde a origem do material ao descarte 

apropriado, abrindo margem a várias interpretações sobre em quais categorias de origem de 

resíduo os computadores, e artigos eletrônicos, poderiam ser adequados. 

Assegurados por lei e decreto federal, Lei nº12.305/10 e decreto nº 7.404/10, tanto 

o sistema de coleta seletiva como o de logística reversa deverão dar prioridade a associações de 

catadores e cooperativas de materiais recicláveis e reutilizáveis compostas por pessoas de baixa 

renda familiar. Segundo Peeters et al. (2015), é importante que se faça a conexão, ainda quase 

inexistente, entre empresas fabricantes e empresas recicladoras. Devido ao avanço tecnológico, 

a geração de grande variedade de equipamentos eletrônicos, e as mudanças na composição dos 

materiais eletroeletrônicos, busca-se facilitar a reciclagem de computadores fornecendo uma 
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listagem padrão de seus componentes. Quando a empresa fabricante fornece uma listagem 

completa dos componentes dos equipamentos, as empresas recicladoras e cooperativas podem 

estabelecer uma rede de resíduos produzidos, facilitando a elaboração de planos baseados na 

viabilidade econômica ou não da implantação de novos processos de reciclagem. Sendo assim, 

uma opção para o campus Fortaleza seria estabelecer uma ligação entre o departamento de 

telemática com cooperativas de reciclagem de material eletrônico e empresas recicladoras, para 

fornecer listagens padrões de resíduos de computadores. 

Como forma de integração social e digital, o IFCE campus Fortaleza pode retornar 

a fornecer aulas de informática do programa Raízes da Vida, implantado a 17 anos no campus 

Fortaleza, que visa melhorias sociais e de qualidade de vida da terceira idade. De acordo com 

Kachar (2010), artefatos tecnológicos como computadores acabam sendo subutilizados pelo 

público mais velho devido ser necessário uma decodificação da linguagem digital. Sendo assim, 

o Instituto poderia reorganizar os computadores que estão em desuso no campus e ceder 

algumas máquinas ao projeto de inclusão digital, conjuntamente com alguns bolsistas do curso 

de informática para auxiliar nas aulas. Por meio dessa parceria, o número de computadores em 

desuso seria menor e a reutilização de equipamentos eletrônicos seria praticada no campus. 

Possibilitando estabelecer uma conexão direta com a melhoria na gestão e 

gerenciamento dos resíduos eletrônicos no campus Fortaleza, seria importante o fornecimento 

de minicursos sobre resíduos eletrônicos e educação ambiental de profissionais que trabalham 

no campus, com enfoque para aqueles que trabalham nos setores de patrimônio, limpeza e 

suporte. Os minicursos proporcionariam auxílio na disposição e acondicionamento correto de 

computadores, sem trazer danos ao meio ambiente e para os próprios que trabalham com eles 

diretamente, pois de acordo com o Greenpeace (2014), a presença de substâncias tóxicas em 

equipamentos eletrônicos obsoletos resulta na liberação de toxinas quando os mesmos são 

dispostos em locais impróprios e não recebem o devido tratamento.  

Como forma de conscientização dentro da Instituição e proteção ao meio ambiente, 

o campus Fortaleza poderia priorizar marcas de computadores que investissem na alteração de 

sua produção para uma indústria verde, onde pelo menos 80% da matéria prima originada de 

resíduos sólidos descartados é preparada, beneficiada, transformada e utilizada no ciclo 

produtivo.  

Para redução de resíduos eletrônicos, principalmente computadores, o IFCE 

campus Fortaleza poderia usar como base o projeto da Universidade de São Paulo (USP) 

chamado “Criação de Cadeia de Transformação de Lixo Eletrônico” o Centro de Computação 

Eletrônica (CCE-USP). 
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Esse projeto é composto por três fases, sendo a primeira responsável pela coleta, 

classificação e separação; a segunda pela identificação de empresas parceiras de reciclagem e 

de empresas fornecedoras de equipamentos eletrônicos verdes; e a terceira fase pela construção 

do Centro de Descarte e Reciclagem de Lixo Eletrônico promovendo a gestão dos resíduos 

(ANDRADE; FONSECA; MATTOS, 2010). 

A criação de projetos como o “Criação de Cadeia de Transformação de Lixo 

Eletrônico” do Centro de Computação Eletrônica (CCE-USP), proporcionaria mais 

transparência sobre a disponibilização de materiais permanentes em instituições públicas, com 

o foco em materiais de informática, no caso os computadores. Disponibilizando para a 

sociedade dados referentes a compras de computadores, número desses equipamentos em 

desuso, e os que podem ser reaproveitados dentro da própria instituição. Essa iniciativa 

proporcionaria parcerias com outras entidades públicas, com empresas atuantes no regimento 

da reciclagem de equipamentos eletrônicos, e empresas privadas que tivessem interesse em 

resíduos eletrônicos. 

Trabalhos envolvendo a conscientização dos funcionários do campus são essenciais 

para a implementação de uma cultura de reuso, principalmente de equipamentos de informática 

devido ao elevado número de computadores que permanecem nos depósitos do campus. Uma 

alternativa seria a criação de uma comissão de sustentabilidade com funcionários representantes 

dos setores para disseminar as ideias propostas pela comissão, e conscientização sobre o uso de 

computadores e equipamentos de informática (ANDRADE; FONSECA; MATTOS, 2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como objetivo estimar a quantidade de computadores em desuso 

e obsoletos no Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza, e propor medidas de 

gerenciamento de resíduos eletrônicos com enfoque em computadores. 

Sob a perspectiva de mostrar o aumento do acúmulo de resíduos eletrônicos, 

fornecer diversas alternativas de gerenciamento de resíduos são importantes para que as mais 

adequadas ao IFCE campus Fortaleza possam vir a serem adotadas. 

No entanto, ressalto que o controle de materiais permanentes em desuso e obsoletos, 

no caso os equipamentos eletrônicos como computadores, são importantes não só para 

administração do setor de Patrimônio do campus, mas também para dar transparência sobre 

informações dentro do setor público federal. 

Devido o gerenciamento de resíduos eletrônicos ser um assunto que vem se 

destacando na última década, processos de gerenciamento ainda são bastante novos. Portanto, 

a criação de projetos inovadores e baseados em trabalhos que obtiveram sucesso são essenciais 

para a criação de programas de gerenciamento que funcionem englobando setor público, 

privado, comunidade e meio ambiente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados observados ao longo dessa pesquisa, pode-se concluir houve 

redução na vida útil e o acúmulo crescente de computadores obsoletos e em desuso no IFCE 

campus Fortaleza entre os anos 2005 e 2015. 

São necessárias medidas de gerenciamento desses resíduos eletrônicos para a 

minimização dos impactos ambientais e problemas de saúde pública; é importante adotar 

medidas para desfazimento de computadores em instituições públicas federais, utilizar a 

logística reversa de equipamentos eletrônicos, priorizar a reutilização dos computadores dentro 

do campus Fortaleza, a reciclagem dos mesmos, e a inclusão de educação ambiental para 

conscientização dos funcionários, e é importante buscar técnicas que aumentem a vida útil dos 

computadores no campus Fortaleza.  

Como fator essencial para pesquisa e gerenciamento de resíduos eletrônicos, o 

cientista ambiental, profissional multidisciplinar, possui a habilidade de trabalhar no ramo de 

resíduos eletrônicos, tanto desenvolvendo pesquisas como elaborando planos de gerenciamento, 

fiscalizando, na implantação e monitoramento dos planos.  

O Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza, possui um parque tecnológico 

extenso e, como perspectiva futura para o campus, a implantação de sistemas de reciclagem e 

reuso de equipamentos eletrônicos, principalmente computadores ao expandir a vida útil dos 

equipamentos, poderiam render a instituição não só benefícios econômicos, mas também ao 

meio ambiente e uma forma de publicidade frente a outras instituições federais. Desenvolvendo 

políticas ambientais e educativas de conscientização de funcionários e comunidade para gestão 

de resíduos eletrônicos.   
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