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 venda de Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE) cresce, no mundo, em razão 

das inovações tecnológicas e da rapidez com que eles se tornam obsoletos, o 

que implica o aumento da geração de um resíduo sólido denominado Resíduo 

de Equipamento Eletroeletrônico (REEE), ou Lixo Eletrônico. O REEE é um problema 

relevante, visto que contém diversas substâncias tóxicas capazes de provocar danos ao meio 

ambiente e à saúde humana. Dessa forma, torna-se necessário um gerenciamento 

ambientalmente adequado.  

Após a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil – Lei nº 12.305, 

de 02 de agosto de 2010, passou a caber a fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de EEE o dever de implementar sistemas de Logística Reversa (LR), os quais 

objetivam o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Apesar de o setor de 

eletroeletrônicos se preocupar com a LR de seus produtos, a LR do REEE é um tema ainda 

pouco explorado, tanto no âmbito nacional quanto no internacional.  De fato, “resíduo 

eletroeletrônico” é um tema novo na literatura. 

Os primeiros países a abordar a gestão dos REEE foram a Alemanha, em 1986, a Áustria, 

em 1990, a Noruega, em 1998, a Suíça, também em 1998, a Holanda, igualmente em 1998, a 

Suécia, em 2001, e o Japão, também em 2001. No entanto, pouco interesse foi demostrado, na 

gestão dos REEE, até 2002, quando foram promulgadas as Diretivas 2002/95/EC (RoHS - 

Restrição do uso de substâncias perigosas nos EEE) e 2002/96/EC (relativa à gestão dos REEE), 

primeiras legislações europeias com foco nos REEE. Por isso, considera-se a UE pioneira na 

adoção de estratégias ambientalmente sustentáveis para a gestão dos REEE. 

Como resultado das iniciativas adotadas para a logística reversa de resíduos 

eletroeletrônicos, países desenvolvidos como Suécia, Noruega, Japão, Suíça, Dinamarca, 

Bulgária, Bélgica, entre outros, reciclam, atualmente, mais de 50% de seus REEE, o que os 

torna países Benchmarking em gestão de REEE. A título de comparação, o Brasil recicla menos 

de 1% de seus REEE gerados e menos de 6% de seus resíduos sólidos urbanos gerados. Esse 

A 
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cenário requer uma forte intervenção dos governos federal, estaduais e municipais, bem 

como da iniciativa privada, das organizações não governamentais, além da participação da 

sociedade civil na busca de melhoria do desempenho da gestão dos REEE 

Este livro tem por objetivo identificar como a gestão de REEE pode contribuir para a 

melhoria do desempenho da cadeia de suprimentos de EEE no Brasil, no contexto da 

sustentabilidade ambiental. Para tanto, identifica-se: o histórico, o panorama e as perspectivas, 

global e brasileira, para a melhoria do desempenho da gestão de resíduos sólidos e de REEE, 

no contexto da sustentabilidade ambiental; legislação e práticas brasileira; legislação e boas 

práticas internacionais em gestão de REEE, as quais sugerem melhorias para o desempenho 

da gestão de REEE no Brasil; e boas práticas de uso das tecnologias de identificação de 

produtos, tal como a Radio Frequency Identification (RFID), nos sistemas de logística reversa de 

resíduos eletroeletrônicos, a exemplo do renomado Projeto Smartwaste da Hewlett-Packard 

(HP). 
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INTRODUÇÃO AOS  
RESÍDUOS  
ELETROELETRÔNICOS 

       CAPÍTULO  

 

 

 

Por que a gestão de resíduos eletroeletrônicos deve ser um tema preocupante? 
 

Por que a logística reversa é um instrumento que contribui para uma adequada 
gestão de resíduos eletroeletrônicos? 
 

O que o Brasil tem apresentado como solução para o problema dos resíduos 
eletroeletrônicos? 
 

Quais tecnologias podem contribuir para a melhoria do desempenho da gestão 
de resíduos eletroeletrônicos no Brasil? 
 

No mundo, quantas pesquisas sobre o tema são realizadas? Quais as bases de 
dados existentes? 

 
  
 
 
 
 

1

 
 

Esta introdução tem como objetivo fornecer uma visão geral  
concisa, que responde a estas e outras questões semelhantes.                                      
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1.1 O problema dos resíduos eletroeletrônicos 

A evolução do Produto Interno Bruto (PIB), impulsionado pelo crescimento 

populacional, repercute no aumento: do consumo em massa; da extração dos recursos 

naturais; da geração de resíduos sólidos e da consequente degradação ambiental e humana. 

Pesquisas recentes revelaram que, nas últimas duas décadas, o PIB mundial expandiu 80%, a 

população cresceu em 30%, e a extração de recursos naturais aumentou 60% (SERI; WU 

Vienna, 2015). Como consequência, já há sinais de escassez de metais úteis à fabricação de 

Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE), como o gálio, índio (LI et al., 2015), ouro, prata, 

tungstênio (Ellen Macarthur Foundation, 2014), cobre, antimônio e estanho (REUTER et al., 

2013). Os EEE são equipamentos cujo funcionamento depende de correntes elétricas ou 

campos eletromagnéticos, bem como os equipamentos para geração, transmissão, 

transformação, medição dessas correntes e campos, podendo ser de uso doméstico ou 

industrial.  

Em 2012, cerca de 1,27 bilhão de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) foi 

gerado no mundo, e há estimativas de que essa quantidade eleva-se 72% até 2025 (WORLD 

BANK, 2012).  Incluem-se, nesse montante, os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

(REEE), com 38,1 milhões de toneladas gerados no mundo, e crescendo a uma taxa global em 

torno de 5% ao ano (MCCANN; WITTMANN, 2015). Os RSU são resíduos domiciliares 

originados em residências urbanas e os resíduos de limpeza urbana e podem ser compostos 

por metais, aço, alumínio, papel, papelão, plásticos, vidro, material orgânico, entre outro. Já os 

REEE são equipamentos eletroeletrônicos que chegaram ao final da sua vida útil ou o uso foi 

descontinuado. 

Os RSU apresentam-se como um problema relevante, uma vez que são considerados 

como um dos poluentes mais nocivos, e o seu descarte inadequado favorece a proliferação de 

doenças, bem como a contaminação do solo e das águas (IBGE, 2015). Dessa forma, o 

gerenciamento adequado dos RSU torna-se um importante mecanismo para o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Apesar disso, a gestão dos RSU, no mundo, 

não recebeu a devida atenção no planejamento das cidades como em outros setores, a 

exemplo da água e energia (SONG; LI; ZENG, 2015). Muitos dos RSU são dispostos 

inadequadamente do ponto de vista ambiental, especialmente nos países em 

desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, mais de 94% dos RSU são dispostos em aterros e 

lixões, sendo os quase 6% restantes distribuídos entre unidades de compostagem, triagem, 

reciclagem e incineração (IBGE, 2002; 2010; MMA, 2012a). Em contraposição, países como 

Suíça, Alemanha, Holanda, Suécia, Japão, Bélgica, Noruega e Dinamarca possuem políticas de 

Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) há décadas e, como resultado, eles dispõem de, no máximo, 

3% dos RSU em aterros, sendo os 97% restantes distribuídos em unidades de compostagem, 
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reciclagem e incineração (Organisation For Economic Co-Operation And Development - OECD, 

2013). 

No Brasil, atualmente, mais de 1,5 milhão de tonelada de REEE está sem tratamento para 

a recuperação de seus componentes (PSP, 2014). Não bastasse esse problema, um estudo 

realizado pela United Nations University – Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-

IAS) revelou que o Brasil é o oitavo maior gerador de REEE do mundo, com mais de 1,1 

milhão de tonelada gerada em 2014 e com uma geração per capita de 7,0 kg/hab/ano. Isso o 

coloca na septuagésima oitava posição entre os 183 países analisados por este instituto (BALDÉ 

et al., 2015a). Ocorre que o REEE é um tipo de resíduo que: i) contém mais de mil substâncias 

diferentes (MUDGAL et al., 2013), muitas das quais são compostas por metais altamente 

tóxicos (RODRIGUES, 2007; FEAM, 2009; SCHLUEP et al., 2009; FRANCO; LANGE, 2011; 

SANT’ANNA, 2014); ii) mais cresce no mundo (SAWHNEY et al., 2008; ILO, 2012; KIDDEE; 

NAIDU; WONG, 2013; MCCANN; WITTMANN, 2015); iii) por causa de sua vasta gama de 

substâncias, dificulta o estabelecimento de uma composição geral para o fluxo de retorno por 

meio de Logística Reversa (LR) (CASTRO, 2014). 

Em resposta aos problemas que os resíduos sólidos apresentam, a sustentabilidade 

ambiental vem, gradativamente, ganhando vulto e expressão política (NASCIMENTO, 2012). 

Por exemplo, fatos relevantes ocorridos nas últimas décadas, como a Conferência de 

Estocolmo (1970), Our Common Future (1980), Eco 92 (1990), Rio+10 (2000), e a Agenda 2030 

(2015) da Organização das Nações Unidas (ONU), evidenciam um aumento da preocupação 

com as questões ambientais. Atualmente, a sustentabilidade ambiental e a melhoria do 

desempenho da GRS são os maiores desafios que a humanidade enfrenta (UN, 2015), 

sobretudo em relação ao equilíbrio das dimensões econômicas, sociais e ambientais – Triple 

Bottom Line (NIKOLAOU; EVANGELINOS; ALLAN, 2013; SARTORI; LATRÔNICO; 

CAMPOS, 2014). 

Sob uma perspectiva econômica, o REEE possui valor agregado a seus componentes 

(MANSFIELD, 2013; CUCCHIELLA et al., 2015; JIN et al., 2015), ou seja, parte dele pode ser 

reintegrada ao ciclo produtivo por meio da Logística Reversa (LR), o que proporciona ganhos 

e reduz a quantidade de REEE destinada a lixões e aterros. Assim, a Logística Reversa pode 

contribuir para a sustentabilidade ambiental, visto que ela é entendida como um instrumento 

de desenvolvimento econômico e social destinado a viabilizar: a coleta, a triagem, o 

recondicionamento, a remanufatura, a reciclagem e a consequente restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, bem como para outra destinação final ambientalmente adequada (LEITE, 2009; 

LAVEZ; SOUZA; LEITE, 2011; LAMBERT; RIOPEL; ABDUL-KADER, 2011; CNI, 2014; 

RUBIO; JIMÉNEZ-PARRA, 2014; VALLE; SOUZA, 2014).  

O Brasil tem apresentado relevante atuação política no sentido de colaborar com a 

melhoria do desempenho dos sistemas de LR dos REEE e, assim, propiciar atividades 
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ambientalmente sustentáveis.  Por exemplo, a Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), determina que fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos estruturem e 

implementem sistemas de LR (BRASIL, 2010a).  O setor de eletroeletrônicos caracteriza-se 

pela quantidade e pela variedade de produtos que disponibiliza no mercado, os quais podem 

ser agrupados em conjuntos denominados linhas, sendo definidas cores para cada 

agrupamento: Linhas Verde (desktops, notebooks, impressoras e celulares), Marrom (televisores e 

produtos de áudio), Branca (geladeiras, refrigeradores, fogões, lava-roupas e ares-

condicionados) e Azul (batedeiras, liquidificadores, furadeiras e ferros elétricos).  

Algumas tecnologias de rastreabilidade podem contribuir para a melhoria do 

desempenho da gestão dos REEE no Brasil. Por exemplo, as tecnologias de identificação de 

produtos, como a Radio Frequency Identification (RFID) e o Código de Barras, podem viabilizar 

as práticas de LR dos REEE (XAVIER et al., 2010; HEWLETT PACKARD (HP), 2011; BOSE; 

YAN, 2011; PANDINI, 2012; ANGELES, 2013; OHDE, 2013; OLIVEIRA; MARINS; MUNIZ 

JÚNIOR, 2014; CARVALHO; XAVIER, 2014; DEPA, 2015; RFID-CoE, 2015; RFID JOURNAL, 

2015; ABDI, 2015a; GS1 BRASIL, 2015; VINÍCIUS et al., 2015). 

A RFID é uma tecnologia de identificação automática de produtos, sem fios, que usa o 

campo eletromagnético de radiofrequência para transmitir dados entre uma etiqueta 

inteligente e uma leitora (BHUPTANI; MORADPOUR, 2005; WANT, 2006; SANTINI, 2008; 

AHSAS, 2011; HASHEMI; SARHADDI; HOSSEIN, 2013). Já os códigos de barras permitem a 

identificação de produtos por intermédio da representação gráfica de dados e da leitura ótica 

com aparelhos a laser chamados scanners ou leitoras (REI, 2010; SEQUEIRA, 2010; CONTI, 

2011; RAMANATHAN; BENTLEY; KO, 2012; HAYAT, 2013; BACHU; SARAM; KUMAS, 2013; 

GS1 BRASIL, 2014). 

Apesar das expectativas, a PNRS, por si só, tem sido incapaz de motivar a 

implementação dos sistemas de LR dos REEE no Brasil (SANT’ANNA, 2014). Há deficiências 

(IPEA, 2012a; PSP, 2014) e entraves para a melhoria de seu desempenho (ABDI, 2013; ABINEE, 

2014; KRUGLIANSKAS; CUZZIOL, 2014; YURA, 2014; AUGUSTO; DEMAJOROVIC; SOUZA, 

2015), como exemplo, a falta de empresas para a reciclagem tecnicamente e legalmente 

adequadas; a escala continental do país; a falta de infraestrutura nas regiões afastadas dos 

centros urbanos; as poucas opções modais; e as disparidades tributárias entre os estados, entre 

outros.  

Entretanto, o setor de eletroeletrônicos deve adequar-se à PNRS por força do Edital 

01/2013 do Ministério do Meio Ambiente (MMA) – Chamamento para a Elaboração de 

Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de LR de Produtos Eletroeletrônicos e seus 

Componentes –, que estabelece metas de longo prazo para o tratamento dos REEE (MMA, 

2013; GOLDEMBERG; CORTEZ, 2014). Esse cenário requer uma forte intervenção dos 

governos federal, estaduais e municipais, bem como da iniciativa privada, das organizações 
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não governamentais, além da participação da sociedade civil na busca de melhoria do 

desempenho da gestão dos REEE.  

Diante do exposto, este livro preocupa-se em contribuir para a melhoria do 

desempenho da cadeia de suprimentos de produtos eletroeletrônicos no Brasil, no contexto 

da sustentabilidade ambiental. Assim, as questões que norteiam o desenvolvimento deste livro 

são as seguintes: 1) qual o histórico, o panorama e as perspectivas, global e brasileira, para a 

melhoria do desempenho da gestão de RSU e REEE no contexto da sustentabilidade 

ambiental? 2) Quais são as práticas internacionais em gestão de REEE (países benchmarking) e 

como elas podem contribuir para a melhoria do desempenho da gestão de REEE no Brasil? 3) 

Como as tecnologias de identificação de produtos podem colaborar com as práticas de LR dos 

REEE da linha verde no Brasil?  

1.2 Importância da logística reversa de resíduos eletroeletrônicos  

Houve esforço e amplo debate dos setores da sociedade brasileira para a promulgação 

da PNRS. Essa política permitiu ao Brasil prosseguir com uma estratégia no tratamento dos 

resíduos sólidos em toda sua diversidade, bem como dos problemas sociais acarretados por 

eles.  

A PNRS coloca o Brasil em patamar de igualdade com os países desenvolvidos, no que 

concerne ao marco legal, e inova com a inclusão da Logística Reversa (LR). Diante disso, as 

organizações devem buscar modelos inovadores de produção que considerem o ciclo de vida 

dos seus produtos. Apesar dos avanços em pesquisas sobre a LR nas últimas décadas 

(POKHAREL; MUTHA, 2009; NIKOLAOU; EVANGELINOS; ALLAN, 2013), ainda há lacunas 

na literatura sobre as suas práticas (AGRAWAL; SINGH; MURTAZA, 2015). 

A venda de EEE aumentou em todas as partes do mundo (LEITE, 2009; PÉREZ-BELIS; 

BOVEA; IBÁÑEZ-FORÉS, 2015). O ciclo de vida desses produtos, no entanto, está cada vez 

mais curto em razão das constantes inovações tecnológicas (CARVALHO; XAVIER, 2014). 

Nesse sentido, a sua descartabilidade cresce, visto que, rapidamente, caem em desuso por 

causa da obsolescência (LI et al., 2013). Em virtude desses problemas, os REEE representam a 

maior fonte de resíduos do planeta (BABU; PARANDE; BASHA, 2007) e exibem a maior taxa 

de crescimento anual (SAVAGE, et al., 2006; HOGG et al., 2009; ILO, 2012; CUCCHIELLA et 

al., 2015).  

Além disso, os REEE são compostos por substâncias altamente tóxicas e por metais 

preciosos e raros. Estima-se que os REEE descartados no mundo, apenas no ano de 2014, 

contenham cerca de 16,5 milhões de toneladas de aço, 1,9 milhão de tonelada de cobre, 300 
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