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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo geral mostrar a 

importância da reciclagem dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, da 

sustentabilidade e do setor na esfera socioeconômica, o qual foi alcançado 

mediante investigação realizada por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental, com o uso de referências teóricas, como notícias de revistas, 

artigos científicos, monografias e de dados publicados na internet. Para tanto, 

buscou conceituar o que são equipamentos eletroeletrônicos e resíduos. 

Verificou-se também a legislação e os impactos causados ao meio ambiente e à 

saúde humana pelo lixo eletrônico. Realizou-se uma análise sobre a logística 

reversa e de algumas técnicas de reciclagem utilizadas no processo de 

recuperação dos materiais. Por fim buscou-se mostrar a empresa por seus 

diferentes tipos de serviço, uma projeção dos valores de investimento e custos. 

Concluiu-se com uma expectativa dos seis primeiros anos com premissas 

preestabelecidas e um cenário base como referencial. Apesar de ser um desafio 

mundial, os resíduos eletrônicos podem passar de problema à oportunidade de 

negócio e inclusão social.  

 

 

Palavras-chave: Reciclagem. Resíduos. Eletroeletrônicos. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

The present undergraduate thesis had as general objective to show the importance 

of recycling of electro-electronic equipment residue, of sustainability and the sector in 

the socioeconomic sphere, which was reached through investigation carried by 

bibliographic and documental research, with the use of theoretical reference, as 

magazines news, scientific articles, monographs and data published on the internet. 

For that, was searched to conceptualize what are electronic equipment and residue. 

It was also verified the legislation and the impacts caused to the environment and to 

the human health by the e-waste. It was realized an analyses about the reverse 

logistic and some recycling techniques that are used in the process of material 

recovering. In the end was sought to show the company by the different kind of 

services, a projection on the value of investment and costs. It was concluded with the 

first six years expectancy with pre-established premises and a base scenario as 

reference. Although of the global challenge, the electronic residue can pass of 

problem to business opportunity and social inclusion.  

 

 

 

 

Keywords: Recycle. Residue. Electro-electronics. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O constante avanço das inovações tecnológicas e o padrão de produção 

das indústrias levam a acontecer uma obsolescência programada e à redução da 

vida útil dos equipamentos eletroeletrônicos. Novas gerações de produtos são 

lançadas com aspectos inovadores e poucas mudanças em suas funcionalidades, 

induzindo a sociedade à troca rápida de equipamentos. O aparelho descartado é 

chamado de lixo eletrônico.  

Se jogados no lixo comum, as substâncias químicas encontradas nos 

resíduos eletrônicos, tais como cobre, alumínio, mercúrio, chumbo e arsênio, podem 

contaminar o local por meio do contato com o solo, água e ar, prejudicando assim 

animais, plantas e seres humanos da região. Os vários efeitos insalubres causados 

podem ser bastante graves.  

Segundo Baldé et al (2017), em 2016 apenas 20% dos resíduos 

eletroeletrônicos foram documentados como coletados e propriamente reciclados. O 

que torna difícil essa quantificação é que os países adotam diferentes classificações 

para os equipamentos eletroeletrônicos. 

Hodiernamente, há um aumento incessante no volume de materiais 

eletroeletrônicos descartados. Além disso, os recursos naturais estão se tornando 

cada vez mais escassos. Deste modo, foi preciso promover atitudes mais 

sustentáveis para não comprometer as futuras gerações. Urge a criação de 

empreendimentos de reciclagem destes resíduos. 

O setor é um negócio atrativo para empreendedores, o mercado é 

bastante amplo. Trabalhar com a reciclagem de resíduos consiste em ganhar 

dinheiro para limpar o meio ambiente. O mercado está em expansão e apresenta 

enorme valorização. 

Os dados encontrados no The Global E-Waste Monitor (BALDÉ ET AL, 

2017), um relatório internacional elaborado pela Universidade das Nações Unidas 

(UNU) junto da União Internacional das Telecomunicações (UIT) e a International 

Solid Waste Association (ISWA), apontam que os resíduos eletroeletrônicos são 

verdadeiras minas urbanas. O estudo estima que se todo o lixo eletrônico tivesse 

sido reciclado poderia ter gerarado 55 bilhões de euros. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Mostrar a importância da reciclagem dos resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos, da sustentabilidade e do setor na esfera socioeconômica.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
Definir os conceitos de equipamentos eletroeletrônicos e de resíduos 

de equipamentos eletroeletrônicos. 

Avaliar os riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionado pelo 

descarte indevido. 

Apresentar ao longo do tempo a conscientização sobre a 

sustentabilidade. 

Referenciar as legislações e normas vigentes no Brasil. 

Conhecer a definição do termo logística reversa e seu foco. 

Descrever técnicas utilizadas no processo de reciclagem de resíduos 

de equipamentos eletroeletrônicos. 

Analisar a viabilidade do investimento para se abrir uma empresa na 

área de reciclagem. 
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3 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
 

Para trabalhar com um serviço de reciclagem de lixo eletrônico, é preciso 

ter muito conhecimento. Além de um bom estudo de mercado, é necessário de 

informação sobre os tópicos que cercam esse plano de negócio. Este capítulo 

contempla conceitos destes elementos, como se comportaram ao longo do tempo, 

assim como a legislação, com foco no cenário nacional.  

É primordial aos profissionais que pretendam se dedicar a essa área a 

consciência do impacto que os resíduos causam de forma social, econômica e, 

principalmente, ambiental. 

 
3.1 Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE) 
 

A tecnologia tornou-se indispensável à vida do homem moderno. Os 

equipamentos eletroeletrônicos (EEE) foram desenvolvidos com o intuito de buscar 

comodidade, facilitar de uma forma inteligente as tarefas ou mesmo realizar funções 

complexas. Computadores, celulares, televisores, GPS são alguns exemplos. 

Em fevereiro de 2014, a diretiva do parlamento europeu (2012/19/EU), a 

qual contém as regras de acordo com a Comunidade Europeia, entrou em vigor. 

Essa diretiva define os EEE em seu art. 3º, nº1, alínea a, transcrito abaixo. 

“Equipamentos dependentes de corrente elétrica ou de campos 
eletromagnéticos para funcionarem corretamente, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e 
campos, e concebidos para utilização com uma tensão nominal não superior 
a 1.000 V para corrente alternada e 1.500 V para corrente contínua.”  

A diretiva 2012/19/EU classificou os EEE. Em um período de transição, 

previsto em seu art. 2, nº1, alínea a, compreendido entre 13 de agosto de 2012 e 14 

de agosto de 2018, a diretiva agrupou os EEE em 10 categorias. Após 15 de agosto 

de 2018, a diretiva abrangeu os EEE em 6 categorias. Ambas as listas estão 

presentes no Anexo. 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) visando 

classificar os EEE pela sua origem, segmentou-os em 4 linhas, vistos de forma 

detalhada na Figura 1. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE) é responsável pela Linha Verde e a Associação Nacional de Fabricantes 

de Produtos Eletrônicos (ELETROS) é responsável pelas linhas Marrom, Branca e 

Azul. 
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Figura 1 Agrupamentos de produtos eletroeletrônicos. 

 
Fonte: ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2013) 

 

3.2 Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) 
 

O consumo de EEE em geral mostrou um rápido crescimento no período 

de 2000 a 2016. Nesse período, algumas tecnologias se tornaram obsoletas, como 

por exemplo os televisores e monitores CRT. Em alguns casos, um único aparelho 

com apenas uma função foi substituído por um equipamento com múltiplas 

funcionalidades, como um celular ou laptop.  

Um EEE, ao término da vida útil, passa a ser considerado resíduo de 

equipamento eletroeletrônico (REEE), ou mesmo lixo eletrônico (E-Waste), devendo 

ser descartado de forma adequada ao esgotar as possibilidades de reparo ou de 

reuso. A definição mais aceita é a da diretiva provinda do Parlamento Europeu 

(2012/19/EU), transcrita abaixo. 

“Equipamentos elétricos e eletrônicos que constituem resíduos nos termos 
do artigo 3.º, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE, incluindo todos os 
componentes, subconjuntos e materiais consumíveis que fazem parte 
integrante do produto no momento em que este é descartado.” 

Segundo Baldé et al (2017), em 2016, foram produzidos mundialmente 

44,7 milhões de toneladas de REEE, ou o equivalente a 6,1 Kg por habitante. Isso é 

o equivalente a quase 4.500 torres Eiffel. A Ásia foi a região que gerou a maior 

quantidade de lixo eletrônico (18,2 Mt), seguido pela Europa (12,3 Mt), as Américas 

(11,3 Mt), África (2,2 Mt) e a Oceania (0,7 Mt). Apesar de ter a menor quantidade 

geral de resíduos, a Oceania foi o maior fabricante de lixo eletroeletrônico por 

habitante (17,3 Kg/Hab). 
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Os REEE têm em sua composição diversos materiais: vidros, 

componentes eletrônicos, plásticos, metais pesados e outros. Alguns receberam 

jatos de substâncias químicas com diferentes finalidades, tais como retardamento de 

chamas ou proteção contra corrosão. Estes elementos podem resultar em riscos de 

contaminação ao meio ambiente e também às pessoas que manipulam os REEE. 

Apesar do termo popular “lixo eletrônico” e a existência de todas as 

substâncias perigosas embutidas, há também metais raros e de alto valor que 

podem ser readquiridos como parte de um novo ciclo de produção. O estudo E-

Waste Monitor (BALDÉ ET AL, 2017) aponta um potencial valor (em Euros) de 

alguns materiais „crus‟ que poderiam ter sido recuperados ao longo de 2016, 

conforme Tabela 1. 

Tabela 1 Valor em potencial de materiais crus no lixo eletrônico em 2016. 
Material Quilotoneladas (kt) Milhões (€) 

Fe 16,283 3,582 

Cu 2,164 9,524 

Al 2,472 3,585 

Ag 1,6 884 

Au 0,5 18,840 

Plástico 12,230 15,043 

Fonte: Adaptado de The Global E-waste Monitor 2017 

Em vez de retirar os minerais preciosos das minas, como prata, ouro, 

platina, dentre outros, pode ser feita a mineração nos resíduos eletroeletrônicos. Em 

geral, as empresas do Brasil reutilizam poucos materiais oriundos do resíduo 

eletrônico, dando preferência a plásticos e metais, os quais são segregados e 

enviados para a reciclagem. As placas de circuitos integrados são exportadas para 

outros países que detêm a tecnologia de separação dos elementos contidos nelas. 

(KREFTA) 

A grande dificuldade encontrada no Brasil é a falta de informação, ou de 

interesse, da população sobre a periculosidade decorrente dos REEE, os quais 

normalmente são descartados, inadvertidamente, junto do lixo comum. Em 2012, a 

CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) realizou uma pesquisa 

sobre o mercado de reciclagem no Brasil, desde a coleta até o destino final dos 

resíduos (sólidos) e aponta que o lixo, em grande parte (40%), acaba em lixões à 

céu aberto e aterros sem os devidos cuidados ambientais necessários (CEMPRE, 

2013). Mais informações a respeito da pesquisa são encontradas na figura 2. 
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Figura 2 O que acontece com os resíduos no Brasil 

 
Fonte: CEMPRE (2013) 

 
3.3 Riscos à saúde e ao meio ambiente causados pelo REEE 

 
O grande volume de resíduos sólidos gerados nas zonas urbanas tem 

causado preocupação mundial, principalmente pela toxicidade presente em vários 

materiais que compõem os equipamentos eletroeletrônicos, e que provocam grandes 

danos ao meio ambiente e à população (KASPER, 2011). 

Um eletrônico destinado a um lixão a céu aberto ou a um aterro sanitário 

promove a contaminação local do solo e, possivelmente, de lençóis freáticos. Se 

utilizada essa água para irrigação ou dada a animais, os seres humanos são 

contaminados de forma indireta através da alimentação. 

As pessoas que trabalham na coleta, descaracterização, triagem e 

reciclagem do lixo eletrônico estão em uma situação de risco. Estas costumam expor 

o material ao fogo para recuperação de metais como aço, cobre e alumínio dos fios, 

capacitores e outros componentes. Quando incinerados, são liberados elementos na 

atmosfera que causam doenças respiratórias ou afetam a camada de ozônio.  

A presença de tantas substâncias tóxicas nos REEE causa vários efeitos 

insalubres que podem ser bastante graves. Alguns dos malefícios causados à saúde 

dos seres humanos são vistos na Tabela 2. 
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Tabela 2 Substâncias tóxicas associadas aos REEE e seus impactos na saúde humana 

Substância  Algumas Aplicações no EEE Riscos à Saúde Humana 

Arsênio (Ar) Arsenieto de gálio é usado em diodos 
emissores de luz 

Tem efeitos crônicos que causam doenças de 
pele e câncer de pulmão, além de prejuízos das 
sinapses nervosas. 

Bário (Ba) Velas de ignição, lâmpadas 
fluorescentes e interiores de CRT em 
tubos de vácuo 

Provoca edema cerebral, fraqueza muscular, 
danos no coração, fígado e baço. Mesmo em 
exposição de curto prazo 

Berílio (Be) Caixas de alimentação, placas-mãe e 
presilhas 

Pode levar a beriliose (inflamação pulmonar), 
câncer de pulmão e doenças da pele. É uma 
substância cancerígena 

Cádmio (Cd) Baterias recarregáveis de NiCd, chips 
semicondutores, tintas de 
impressoras e toners 

Os compostos de cádmio representam um risco 
de danos irreversíveis à saúde humana, 
particularmente os rins 

Chumbo (Pb) Solda, tubos de raios catódicos, 
cabos, lâmpadas fluorescentes 

Pode danificar o cérebro, sistema nervoso, rins e 
sistema reprodutivo e causar doenças do 
sangue. 

Mercúrio (Hg) Baterias, monitores de tela plana, 
interruptores e termostatos 

O Mercúrio pode danificar o cérebro, rins e fetos 

Níquel (Ni) Baterias, tubos de raios catódicos e 
placas de circuitos 

Pode provocar reações alérgicas, bronquite e 
redução da função pulmonar e câncer pulmonar 

Fonte: Adaptado de MENDES, HENRIQUE (2016). 
 

Apesar dos aspectos tóxicos dos REEE, o estabelecimento de um sistema 

de reciclagem competente contribui trazendo benefícios que irão impactar no 

ambiente, assim como nas esferas sociais e econômicas. Na Tabela 3 encontram-se 

algumas dessas implicações. 

Tabela 3 Benefícios da Gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 
Dimensão Implicações e/ou Consequências 

Ambiental 

Diminuição de casos de descarte incorreto de REEE 

Melhoria da qualidade dos serviços de reciclagem e consequente menor nível de 
rejeitos nos aterros 

Redução de gasto energético por conta de uso de reciclados (p.e.: o gasto de energia 
para reciclagem de alumínio é 95% menor do que para a sua produção primária) 

Social 

Geração de empregos formais 

Fortalecimento das associações de catadores com geração de oportunidades de 
prestação de serviços ao sistema 

Promoção de uma maior conscientização da população quanto às questões 
ambientais relacionadas aos equipamentos eletroeletrônicos 

Minimização de problemas de saúde causados pelo manuseio incorreto de REEE 

Econômico 

Maior retorno ao mercado de matérias-primas advindas da reciclagem de REEE 

Fortalecimento da indústria da reciclagem pelo consequente aumento da demanda 

Desenvolvimento de conhecimento e tecnologias relacionadas à reciclagem de REEE 

Fonte: Adaptado de ABDI (2013) 
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3.4 Sustentabilidade 
 
Por volta de 1760, a revolução Industrial mudou a Europa, substituindo o 

trabalho artesanal pelo uso das máquinas a vapor. A inovação do motor a explosão 

(em torno de 1876) e do emprego da energia elétrica (1870) fizeram emergir um 

conceito novo de progresso que levou à exploração desenfreada dos recursos 

naturais. A industrialização trouxe melhorias e crescimento econômico. Entretanto, 

os efeitos colaterais do modelo industrial marcaram o meio ambiente, que antes era 

poluído em alguns locais passando a ter poluição global. A natureza sofreu muitas 

mudanças para que a indústria prosperasse. 

No decorrer dos anos, muitas nações investiram na tecnologia bélica 

resultando em um complexo militar-industrial. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, as 

armas nucleares utilizadas fizeram surgir uma nova poluição (material radioativo). 

Após a década de 1960, a visão ambiental tornou-se um fenômeno mundial 

preocupada com a proteção do ecossistema. Em 1972, a Conferência de Estocolmo, 

convocada pela ONU, foi um marco por ser a primeira na área de meio ambiente. 

A médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-Primeira 

Ministra da Noruega, foi convidada pelo Secretário-Geral da ONU para estabelecer e 

presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, já que sua 

visão da saúde ultrapassava as barreiras do mundo médico para os assuntos 

ambientais e de desenvolvimento humano (ONUBR, 2018). Em abril de 1987, o 

relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado pela Comissão Brundtland conceituou 

desenvolvimento sustentável, “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 

gerações de atender suas próprias necessidades”. 

A Cúpula da Terra, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, foi o clímax de 

um processo, que começou em 1989, de planejamento, educação e negociações 

entre todos os Estados-Membros das Nações Unidas. Nessa conferência foi adotada 

a Agenda 21, um plano de ação detalhado para afastar o mundo do crescimento 

econômico insustentável, protegendo e renovando os recursos ambientais. A Agenda 

21 foi revisada e avaliada em uma sessão especial realizada pela Assembleia Geral 

em 1997, chamada de “Cúpula da Terra +5”. 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida 

por Rio+10, foi realizada em Johanesburgo (África do Sul), em 2002. A intenção era 
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avaliar as conquistas desde Rio-92 e transformar as metas da Agenda 21 em ações 

concretas. Dez anos depois, em 2012, aconteceu o Rio+20, novamente no Rio de 

Janeiro, com objetivo de reafirmar o compromisso político em relação ao 

desenvolvimento sustentável.  

Em setembro de 2015, na sede da ONU em Nova York, líderes mundiais 

se reuniram e reconheceram o documento “Transformando o Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. O plano indica 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta, que deverão ser 

alcançados até o ano 2030. (ONU, 2015). 

A elevada quantidade de lixo eletrônico, o seu descarte inadequado (em 

lixões a céu aberto ou aterros sanitários) e o tratamento impróprio, ou mesmo 

inseguro (como por incineração), impõe enormes desafios para alcançar alguns dos 

ODS. Na figura 3 encontram-se os 17 objetivos propostos pela Agenda 2030. 

Figura 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 

 
Fonte: Adaptado de Agenda 2030. 

A reciclagem dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos está 

diretamente relacionada com os objetivos 3 (saúde de qualidade), 6 (água limpa e 

saneamento), 8 (empregos dignos e crescimento econômico), 11 (cidades e 

comunidades sustentáveis), 12 (consumo responsável) e 14 (vida debaixo da água).  

Abaixo estão listadas algumas das metas. 

“3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 
produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água 
e do solo.” 
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“6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, 
segura e acessível para todos.” 

“6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e 
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais 
não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização 
segura globalmente.” 

“14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de 
todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo 
detritos marinhos e a poluição por nutrientes.” 

“14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 
marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive 
por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para 
a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos.”  

Referem-se à proteção ao meio ambiente da poluição do ar, água e do 

solo, assim como se preocupam com a saúde. 

“11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros.” 

Mais da metade da população mundial vive em cidades e, especialmente 

em áreas densamente populosas, são requeridas novas soluções que melhorem a 

coleta e as taxas de reciclagem, reduzindo assim a quantidade de REEE jogados em 

lixões. O avanço para “cidades inteligentes” e o uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação para a administração do lixo oferecem novas oportunidades.  

“12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos 
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 
acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir 
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar 
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.” 

“12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso.”  

O Aumento da população mundial provoca um aumento no consumo e, 

consequentemente, aumento na geração de lixo. É crítico que a produção seja de 

maneira mais sustentável, tanto pelo alerta aos produtores como aos consumidores. 

“8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as 
atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 
criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das 
micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a 
serviços financeiros.” 

“8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 
seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os 
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trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas 
com emprego precário.” 

A Usina de reciclagem de eletroeletrônicos gera novos empregos, assim 

como contribui para o crescimento econômico no setor de reparo e reciclagem. Os 

catadores de lixo trabalham de forma arriscada e informal, não estando protegidos 

por regulamentações. Portanto, se faz necessário que os países formalizem a 

legislação para melhor aproveitar as oportunidades encontradas nessas minas 

urbanas. 

 
3.5 Legislações do E-Lixo 

 
A política e legislação sobre lixo eletrônico é o fator chave que determina 

os padrões e possíveis ações de controle pelo governo. Portanto, é vital que, ao criar 

novas leis, estejam os produtores, o governo e as empresas recicladoras todos de 

comum acordo com o proposto para assim aumentar a consciência do sistema e 

garantir que todas as partes interessadas cumpram suas devidas obrigações. 

O principio „Responsabilidade Estendida do Produtor‟ emergiu no início 

dos anos 1990. Este assume como premissa que o fabricante é o responsável a 

dispor recursos para gerir o produto após a vida útil, seja por reutilização, reciclagem 

ou contratação de serviço de terceiros. A maioria das legislações atuais se baseia 

nesse princípio. No entanto, a existência das leis não necessariamente implica 

sucesso em sua aplicação ou existência de um sistema de reciclagem eficiente. 

Em 1989, a Convenção de Basileia estabeleceu um tratado com objetivo 

de controlar os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito, 

isto é, estabelecer meios para acabar com o envio de resíduos perigosos de países 

industrializados a países em desenvolvimento. 

No Brasil não existe uma lei federal específica sobre resíduos 

eletroeletrônicos, os quais são enquadrados junto dos resíduos sólidos. No 

Congresso Nacional Brasileiro, em 1991, começou a tramitação do Projeto de Lei 

203/91. Após 19 anos, a Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). 

 A norma técnica ABNT/NBR 10.004/2004 classifica os resíduos sólidos 

de acordo com a periculosidade. De forma geral, os principais resíduos perigosos 

produzidos pelas instituições públicas são: pilhas e baterias; lâmpadas 

fluorescentes; e os eletroeletrônicos (MMA, 2014). 
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As legislações e acordos, no Brasil, relacionados à atividade de gestão de 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, assim como as normas, estão 

enumerados na tabela 4.  

Tabela 4 Legislação de âmbito nacional e normas técnicas aplicáveis 
Legislação nacional Descrição 

Lei Federal nº 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Decreto Federal nº 7.404/2010 Regulamenta a Lei nº 12.305/2010 

Resolução CONAMA nº 401/2008 
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 
para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os 
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente 
adequado 

Resolução CONAMA nº 424/2010 
Revoga o parágrafo único do art. 16 da Resolução nº 401, de 04 
de novembro de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
- CONAMA 

Resolução CONAMA nº 01/1990 Normatiza as empresas emissoras de ruídos e poluição e sua 
forma de controle 

ABNT/NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos – classificações; 

ABNT/NBR 12.235/1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

ABNT/NBR 13.463/1995 Coleta de resíduos sólidos; 

ABNT/NBR 13.221/2007 Transporte terrestre de resíduos sólidos; 

Instrução Normativa do Ibama nº 
3/2010 

Institui os procedimentos complementares relativos ao controle, 
fiscalização, laudos físico-químicos e análises, necessários ao 
cumprimento da Resolução do Conama nº 401/2008; 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014) 

Devido à longa tramitação, quando aprovada a PNRS no Congresso 

Nacional, vários estados e cidades já tinham leis voltadas ao gerenciamento de 

resíduos sólidos (figura 4). A PNRS constitucionalmente sobrepõe-se a esses 

dispositivos, prevendo a suspensão automática e imediata das legislações estaduais 

e municipais no momento da entrada em vigor da norma federal (ABDI, 2013). 

Figura 4 Status da legislação estadual 

 
Fonte: ABDI, 2013 
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3.6 Logística Reversa 
 

O termo „logística reversa‟ está cada vez mais comum no vocabulário e 

nas práticas empresariais. Tendo como objetivo a recuperação de valor ou 

destinação final adequada aos dispositivos descartados. O melhor caminho é a 

reciclagem, reinserindo-os como matéria-prima para a fabricação de novos produtos, 

diminuindo assim a extração de recursos naturais (MENDES, 2017). 

O processo se desenvolve na medida em que as indústrias assumem 

responsabilidades, reportam compromissos e buscam alternativas para o resíduo 

gerado após o consumo de seus produtos. (CEMPRE, 2013) 

De acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, a logística 

reversa é uma forma de se aplicar o princípio da responsabilidade compartilhada. A 

lei prevê que os consumidores devolvam os eletrônicos no local correto, as lojas 

encaminhem os equipamentos recebidos aos fabricantes/importadores e esses 

últimos financiem a destinação final que seja ambientalmente amigável. Assim como 

define „logística reversa‟ em seu art. 3, parágrafo 12 como: 

“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.” 

O Decreto Nº 7.404/2010 instituiu a criação de um comitê orientador para 

a implantação de sistemas de logística reversa. Esse comitê é presidido pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), porém possui a característica interministerial, 

fazendo parte deste o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da 

Fazenda (MF) e Ministério da Saúde (MS), entre outros ministérios. 

O ciclo de vida de um produto, apresentado na figura 5, compreende 

desde o fornecimento de insumos aos fabricantes, a manufatura, distribuição para 

venda, chegando ao consumidor final. 

Figura 5 Ciclo de vida de um produto 

 
Fonte: Adaptado de GREEN Eletron 
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A logística reversa tem intenção em fechar esse ciclo por meio da 

reciclagem, para readquirir matéria prima, e dispondo dos rejeitos de forma correta 

não trazendo prejuízos ao meio ambiente. É imprescindível distinguir que a logística 

reversa começa apenas quando o consumidor faz o descarte do EEE, ainda esteja 

ou não em condições de uso. Na figura 6 é apresentado o ciclo fechado da cadeia 

produtiva. 

Figura 6 Ciclo de vida fechado de EEE 

 
Fonte: ABDI, 2013 

A ABINEE fundou, em 2016, a GREEN Eletron – Gestora para Logística 

Reversa de Eletroeletrônicos. A proposta é ajudar as empresas no acolhimento da 

política industrial do setor eletroeletrônico, além de visar um aumento no valor dos 

materiais reciclados e redução de custo da produção.  

No dia 13 de outubro de 2018, foi comemorado o 1º dia Internacional da 

Reciclagem de Lixo Eletroeletrônico na Europa. Uma iniciativa criada por 27 

gestoras de logística reversa de eletrônicos sem fins lucrativos de 21 países 

diferentes, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da 

reciclagem desde equipamentos (WEEEForum, 2018). A GREEN Eletron assumiu o 

protagonismo da logística reversa de eletroeletrônicos no país e torna-se a 

representante brasileira deste movimento (GREEN Eletron, 2018). 
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4 RECICLAGEM 
 

O lixo existe desde os primórdios da humanidade. A sua quantidade foi 

aumentando à medida que o homem foi se tornando mais “civilizado”. Após a 

Revolução Industrial, houve um aumento sem precedentes em sua produção. Antes 

composto apenas de substâncias orgânicas, se tornou complexo e preocupante. Não 

foi mais possível jogar todo o descarte em aterros ou inadequadamente na natureza, 

pois boa parte é não biodegradável, logo a reciclagem se tornou essencial. 

Na conferência RIO 92, foram escolhidas três palavras, começadas pela 

letra R, para promover atitudes mais sustentáveis: Reutilizar, Reciclar e Reduzir. 

Pouco tempo depois surgiu o quarto “R”: Repensar para fortalecer a importância de 

analisar hábitos de consumo (WALMART, 2016). 

De maneira simples, reciclar é quando um produto se torna lixo e se 

decide por transformá-lo em matéria prima para que volte a se tornar um item igual 

ao original ou mesmo sem relação com o anterior. Quer dizer, „lixo‟ se tornou uma 

palavra fora de moda, sendo substituída por resíduo ou rejeito, onde o primeiro pode 

ser reciclado ou reutilizado, enquanto o outro só pode ter uma destinação controlada 

que é em aterros, mas sem solução sustentável.  A definição de reciclagem, de 

acordo com a PNRS, é a seguinte: 

“[...] processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.” 

O processo de reciclagem passa por várias etapas, cada uma delas 

possui riscos ambientais peculiares que requerem medidas de prevenção 

específicas. Grande parte dos REEE produzidos no Brasil é exportada para ter o 

tratamento correto. Inclusive os resíduos que contêm metais de alto valor, que são 

vendidos a preço similar ao da sucata comum. 

A tecnologia existente no Brasil para recuperação de insumos nobres é de 

baixa eficiência, comparando com as de outros países. Quanto maior a taxa de 

reciclagem (menor volume de rejeitos) mais caro fica o processo. É preciso que a 

carga tributária do setor seja mais condizente com sua importância na sociedade, 

promovendo o investimento em tecnologia de ponta, assegurando a extração desses 

materiais em solo nacional. (ABDI, 2013) 
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Mesmo com toda a relevância, é muito pequena a quantidade de lixo 

coletado e reciclado no Brasil. Existem postos coletores, mercantis e lojas que 

recebem REEE (figura 7), mas há uma falta de sintonia entre a infraestrutura de 

coleta e o processamento, assim como não existe uma legislação eficiente que 

incentive a logística reversa. 

Figura 7 Pontos de Descarte de REEE 

 
Fonte: Adaptado de GREEN Eletron, 2018 e Assaí, 2017  

 

4.1 Técnicas de Reciclagem 
 

Para ser feita a extração de componentes ou materiais dos EEE são 

exigidos procedimentos específicos por conta de características próprias. Após a 

coleta dos resíduos, é feita uma triagem, na maioria das vezes manual, do que ainda 

é reutilizável (para venda ou doação) e o restante é desmontado. Novamente, as 

peças são separadas em reusáveis ou não. Estes últimos passam por processos 

para recuperação de diferentes tipos de materiais até o descarte dos rejeitos. A 

figura 8 ilustra este fluxo (MAZON, 2014). 

 

Figura 8 Diagrama simplificado das etapas de reciclagem de REEE 

 
Fonte: adaptado de Mazon, 2014 
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Um dos componentes mais complexos de ser tratado é uma placa de 

circuito impresso (PCI), presente em quase todos os EEE. Os processos de 

reciclagem podem ser mecânicos, químicos ou térmicos. As principais técnicas 

usadas são: processos mecânicos, pirometalurgia, hidrometalurgia, 

biohidrometalurgia e eletrometalurgia. 

  

4.1.1 Processos mecânicos 

 

O processo mecânico é o menos prejudicial à natureza e aos seres 

humanos, pois é o que gera menor quantidade de resíduos contaminantes. Também 

é o mais popular pelo fato de ter um custo baixo e ter resultados de boa qualidade. 

Essa etapa é representada como um pré-tratamento com o objetivo de seleção 

prévia de metais, materiais cerâmicos e materiais poliméricos. 

Podendo ser feitas de maneira sequencial ou exclusiva, as técnicas que 

fazem parte desse processo são: cominuição, classificação e separação. Esta última 

podendo ser dividida em gravimétrica (diferença de densidade), magnética e 

eletrostática. 

 

4.1.1.1 Cominuição 

 

A cominuição é a fragmentação da sucata com o objetivo de obter 

tamanhos e formas específicos das partículas. A redução de tamanho pode ser por 

impacto, corte, atrito ou pressão. Peças móveis, que podem ser martelos, facas ou 

bolas, giram em um eixo, vertical ou horizontal, fragmentando as peças dentro de um 

compartimento fechado.  

 

4.1.1.2 Classificação 

 

A fase de classificação (granulométrica) opera junto do processo de 

fragmentação. As partículas obtidas pela cominuição são passadas por peneiras, 

ciclones ou classificadores mecânicos que separam o material por seu tamanho. 
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4.1.1.3 Separação 
 
A separação gravimétrica utiliza um meio fluido (água ou ar) para 

segregar o material baseando-se na diferença de densidade. No caso de líquidos 

densos, as partículas mais pesadas afundam e as leves flutuam na superfície. 

Quando submetidos a um campo magnético, os metais reagem de 

formas diferentes dependendo da estrutura eletrônica dos elementos presentes e do 

arranjo dos átomos no sólido. A separação irá depender de como o resíduo reage ao 

campo. Os metais são classificados em diamagnéticos (não são atraídos), 

paramagnéticos (fracamente atraídos) e ferromagnéticos (fortemente atraídos). 

Ao serem colocados em um campo elétrico os materiais são classificados 

em condutores e não condutores. Um separador eletrostático (um rotor) atua 

induzindo uma carga na superfície das partículas. As condutoras vão ser atraídas ao 

eletrodo, enquanto as não condutoras, que não adquirem carga do rotor, são 

separadas. 

 
4.1.2 Pirometalurgia 

 

Utilizando altas temperaturas de forma controlada, a pirometalurgia 

permite a obtenção de metais preciosos das sucatas de REEE. Os processos dessa 

técnica requerem um alto consumo de energia para chegar à temperatura adequada. 

Entre os diversos métodos, podem ser citados dois em destaque: a pirólise e a 

incineração. 

Na pirólise acontece a decomposição química pelo calor na ausência de 

(ou com pouco) oxigênio, resultando na produção de óleos e gases, os quais podem 

ser usados como matéria prima em outros processos.  

O método de incineração consiste em queimar, em um forno, a sucata 

triturada com o intuito de eliminar os outros materiais deixando apenas o resíduo 

metálico. Em seguida, separar os metais de acordo com o ponto de fusão, por 

exemplo, o zinco derrete a 419,5ºC e a prata a 961,8ºC. É o processo mais barato, 

mas gera gases tóxicos, provenientes de polímeros e outros materiais isolantes, e os 

metais obtidos têm baixo teor de pureza. 

Pode se destacar como vantagens dos processos pirometalúrgicos a não 

necessidade de um pré-tratamento, poder tratar qualquer tipo e tamanho de resíduos 
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eletrônicos e possuir poucas etapas. Contudo, perde metais por volatilização e a 

presença de vidros e cerâmicas causa um aumento na perda de metais nobres. 

 

4.1.3 Hidrometalurgia 

 

Consiste no uso de soluções ácidas, alcalinas ou lixiviantes que reagem 

dissolvendo o material sólido, seguido de procedimentos como separação e 

purificação, precipitação de impurezas, filtração e destilação. No fim, as soluções 

são passadas por um processo eletrolítico, de cristalização para a recuperação de 

metais ou redução de produtos químicos. 

Este método é vantajoso em relação à pirometalurgia se considerar a 

proteção ambiental, economia (tanto de energia como financeiro) e uma maior 

facilidade na separação dos componentes. A necessidade de passar por um 

tratamento mecânico prévio, grande volume de soluções para a dissolução e a 

geração de resíduos sólidos são algumas das desvantagens. 

 

4.1.4 Biohidrometalurgia 

 

O processo biohidrometalúrgico é baseado na interação química e/ou 

física entre micro-organismos e minerais para extrair os metais da fração sólida. A 

biolixiviação é o método em que o material oriundo de fonte inorgânica é solubilizado 

pela ação de micro-organismos. 

Sendo uma das tecnologias mais promissoras na reciclagem de REEE, 

consiste em um processo de baixo custo (na instalação como na operação), 

apresentando baixo consumo energético e não há reagentes tóxicos (SILVAS, 2014). 

Contudo requer um longo tempo para ocorrer e necessita que o material esteja 

exposto para o possível ataque microbiano (GERBASE, OLIVEIRA, 2012). 

 

4.1.5 Eletrometalurgia 

 

Eletrometalurgia é o termo utilizado para os processos que refinam 

metais usando a eletricidade. O método tem objetivo em dissolver o metal presente 

em uma solução ígnea (sal fundido) ou aquosa para torna-lo na forma de íons 
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metálicos e obtêm-se metais com um alto grau de pureza. Duas técnicas 

eletrometalúrgicas são vastamente usadas: o eletrorrefino e a eletro-obtenção. 

No processo de eletrorrefino, normalmente, é trabalhado com metais 

fundidos por pirometalurgia. Uma reação acontece entre o ânodo (metal fundido a 

ser refinado) contendo impurezas e o cátodo, sendo um metal puro. Durante a 

eletrólise, íons metálicos do ânodo passam pela solução e são eletrodepositados no 

cátodo. 

A eletro-obtenção consiste na solução com íons metálicos se convertendo 

em depósitos sólidos cristalinos quando submetida a uma corrente elétrica. Quando 

esse potencial elétrico é aplicado entres os eletrodos imersos na solução, o cátion 

(íon positivo) migra em direção ao cátodo (eletrodo negativo) e o ânion ao ânodo. 

Por esse processo é possível recuperar mais de 99% do metal e possui 

uma redução nos custos no consumo de produtos químicos, porém tem a 

desvantagem de ser ineficiente para tratar soluções que tenham baixa concentração 

de metais e, a partir do anodo, são gerados gases e podem formar uma mistura de 

ácidos (VEIT, 2005). 
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5 EMPRESAS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS ELETRÔNICOS 
 

Para se ter sucesso no mercado cada vez mais competitivo e complexo, 

qualquer organização necessita ter uma base sólida. Sua estrutura organizacional 

precisa ser clara e entendida pelo público alvo que irá ter contato. Antes de a 

empresa abrir, a sua filosofia interna deve ser estabelecida, a qual deve conter os 

seguintes requisitos: 

 um planejamento visando o futuro da organização; 

 os objetivos gerais e específicos da companhia; 

 definições das estratégias de negócio; 

 uma Marca – nome fantasia - referência lembrada pelo público; e 

 um slogan que será assimilado e resuma os tópicos anteriores. 

Esses itens devem ser refinados pelo marketing e propaganda para 

formar a identidade e imagem empresarial (PEREIRA, 2017). 

A indústria brasileira de reciclagem de resíduos eletrônicos segue uma 

ordem lógica do sistema de logística reversa. Normalmente cada etapa é 

desenvolvida por organizações distintas que fazem parcerias/sociedades entre si. A 

cadeia de processos que o REEE passa são: descarte, coleta ou recebimento, 

triagem, reciclagem e disposição final. 

A coleta, ou recebimento, de material é realizada quando o consumidor 

devolve os produtos, que estejam em desuso, nos locais onde foram comprados. A 

adesão dos usuários está relacionada à facilidade no descarte. Diferentes tamanhos 

de equipamentos requerem métodos diferentes de coleta, feita em residências ou 

em outras empresas, pontos de entrega voluntária ou comprado de catadores. Deve 

ser garantida a confiabilidade no tratamento de equipamentos que tenham dados 

pessoais, como computadores ou celulares, sendo exigido transferência de 

titularidade, um termo de doação que garanta a legalidade de seu transporte. 

No processo da triagem é feita a desmontagem e separação dos 

componentes por tipo de material (plástico, cobre, ferro, placas). Em alguns casos, 

também é feita a trituração dos produtos, por exemplo os plásticos e placas 

eletrônicas, para facilitar a venda. Nessa etapa devem ser isoladas as partes que 

tenham substâncias tóxicas e perigosas, as quais exigem tratamento por empresas 

especializadas.  



35 
 

A reciclagem e suas técnicas foram abordadas no capítulo anterior. A 

forma adequada de destinação final dos rejeitos resultantes desse processo é em 

aterros sanitários. Em estudos realizados por Kunrath (2015), foi investigada a 

destinação final dos rejeitos realizados por algumas empresas brasileiras. O 

resultado da distribuição em percentual é apresentado na figura 9. 

Figura 9 Destinação final dos rejeitos 

 
Fonte: Kunrath, 2015 

O setor foi impulsionado pela instituição da PNRS, a qual obriga os 

produtores a cuidar do resíduo eletroeletrônico, o consumidor a fazer o descarte 

consciente e o comércio a encaminhar esses produtos ao centro de triagem. O 

mercado está em expansão e apresenta enorme valorização. Há vantagens tanto 

financeiras quanto ecológicas no investimento nesta área. 

 

5.1 Classificação 
 

As empresas podem ser classificadas pelo seu porte. Dependendo de 

qual órgão esteja fazendo a categorização, leva-se em consideração o faturamento 

e/ou a quantidade de funcionários.  

Segundo o regime simplificado de tributação - Simples Nacional – 

empresas de porte micro faturam no máximo R$360 mil por ano. Empresas de 

pequeno porte têm faturamento acima de R$360 mil por ano e menor ou igual a 

R$3,6 milhões anuais. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem por critério 

classificar as empresas pelo número de funcionários. Para a indústria, é considerado 

uma micro se tem até 19 empregados, pequena se tiver de 20 a 99, média de 100 a 

499 e será uma grande caso tenha mais de 500 funcionários. 
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Além do porte, existe a classificação pelos tipos de serviço que se 

pretende prestar, podendo ter uma ou mais funções (etapas do sistema da logística 

reversa). Uma empresa de coleta de lixo eletrônico, mesmo que seja apenas uma 

intermediadora no processo, precisa estar formalizada para trabalhar.  Seu papel de 

conscientizador é muito grande, pois é preciso estimular o consumidor a descartar 

nos locais corretos e mostrar que sua empresa se preocupa com o meio ambiente e 

que pode ajudar na destinação correta dos resíduos. 

Empresas de triagem têm a vantagem de não precisar de grandes 

espaços ou de maquinários com alta tecnologia. Com um espaço em torno de 

500m², dividindo em 50m² para espaço administrativo e 450m² para um galpão 

industrial, é possível se montar um pequeno empreendimento. Visando a circulação 

dos veículos para carga e descarga dos produtos, é melhor instalada em bairros 

industriais ou à margem de rodovias. 

As recicladoras propriamente ditas são as que detêm a especialização 

das atividades, que usualmente usam uma tecnologia de ponta e requerem um alto 

investimento. As grandes usinas de reciclagem fazem a maior parte (ou mesmo 

todos) dos processos e costumam trabalhar a nível internacional. Mesmo 

começando bem pequena, é possível ir investindo para crescer e, em alguns anos, 

ter um forte destaque no mercado. 

 

5.2 Oportunidade de Negócio 

 

Fazer o bem e lucrar com isso é um sonho se realizando. Trabalhar com a 

reciclagem de resíduos consiste em ganhar dinheiro para limpar o meio ambiente, 

além de gerar empregos para pessoas de baixa renda, transformando-as em mão de 

obra qualificada no mercado. 

Uma estratégia de sucesso é criar várias parcerias. De acordo com 

reportagem publicada na Revista Isto É, “O Instituto GEA, em conjunto com 

universidades como a USP, capacita coletores de resíduos [...] a parceria já treinou 

mais de 300 catadores. Graças a ações desse tipo, algumas cooperativas de lixo 

aumentaram seus ganhos em até 900%.” 

O mercado é bastante amplo. O plástico obtido dos eletrônicos pode ser 

vendido para as recicladoras de plástico brasileiras. Algumas empresas coletoras, 

após a separação e seleção dos materiais, vendem para recicladoras da Europa ou 
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do Canadá. Placas eletrônicas são procuradas por conterem muitos metais. No 

Brasil existem empresas como a Valorema, uma das empresas líderes no segmento 

na Europa, que compram desde um cartão de crédito até placas para uso militar. 

Resell é outra empresa que também compra resíduos eletroeletrônicos. 

De acordo com matéria publicada na Revista Isto é Dinheiro, “O e-lixo 

vale ouro”, o faturamento médio de uma pequena empresa na reciclagem de lixo 

eletrônico gira em torno de R$ 500 mil por ano. 

O Brasil produziu um total de 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico 

em 2016. Sendo o segundo maior gerador no continente americano, atrás dos 

Estados Unidos que produziram 6,3 milhões de toneladas no mesmo período 

(BALDÉ ET AL, 2017). No Brasil supera a marca de um smartphone por habitante e 

conta com 220 milhões de celulares ativos (ESTADÃO, 2018). 

 

Figura 10 Destinação e Problemática do lixo eletrônico no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Revista Isto É, 2015 

 

A figura 10 mostra o tamanho do desafio a ser enfrentado. A estimativa da 

destinação final dos REEE e, em parte, a importância da reciclagem. No momento, 

no Brasil não se explora o reaproveitamento dos metais preciosos pela falta de 

investimento e tecnologia. Desmontam-se os equipamentos e as peças são vendidas 

a outros países. Se ninguém está fazendo no mercado brasileiro, quem chegar 

primeiro leva a mina de ouro. 
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5.3 Cenário Base 
 

Aqui será definido um cenário base para analisar resultados que seriam 

esperados no futuro tendo premissas preestabelecidas. Lembrando que são 

referências para definir possibilidades, não é nada prescrito e nem cria metas para 

se seguir. 

Considerando uma empresa de pequeno porte, isto é, seu faturamento 

entre R$360 mil e R$3,6 milhões de reais e que, em sua capacidade máxima, 

consiga processar 15 toneladas por mês. Com o objetivo de diminuir gastos e 

otimizar a coleta, esta é feita quando tiver uma quantidade mínima de 500 quilos. 

Para o recebimento, o cliente levando até a empresa, se aceita qualquer quantidade 

de resíduo. 

A estrutura será a mesma apontada anteriormente no trabalho, 500m², 

onde 450m² será de espaço industrial e 50m² de espaço administrativo. Este último é 

composto pela recepção, escritório, banheiros e copa. Enquanto que o industrial pelo 

galpão, sala para receber o material, local de triagem e sala de armazenamento do 

material tratado. 

Os equipamentos que serão necessários para a montagem da empresa 

serão, para o setor administrativo, mesas, cadeiras, sofás, microcomputadores, 

impressoras, armários, arquivadores, poltronas, telefone fixo e cofre. Para o setor 

industrial serão necessários esteira transportadora industrial, triturador para 

plásticos, triturador para vítreos, prensa para metal, elevador de carga e balança 

industrial. 

Em sua abertura, a empresa deve empregar 2 funcionários, um para cada 

setor. De acordo com as projeções de produção, a quantidade de colaboradores 

deve ir aumentando gradativamente até a suficiência do serviço, algo entre 6 a 10 

funcionários. 

Também deve ser programado um investimento em campanhas de coleta, 

capacitação para os funcionários e na melhoria da tecnologia para aumentar a taxa 

de eficiência da reciclagem, a qualidade do processo de triagem e nível de 

adequação, sem esquecer do cumprimento das normas ambientais. Outros custos 

serão com equipamentos de proteção individual, contratação de um sistema de 

internet e segurança privada. Não se esquecendo dos gastos obrigatórios, como de 

eletricidade e água. 
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5.4 Financeiro 
 

Os valores aqui fornecidos são meramente referenciais (aproximações). 

Alguns foram retirados do site do SEBRAE, outros pesquisados em sites de lojas de 

departamento e também foi considerado alguns trabalhos e estudos relacionados ao 

tema. 

 

5.4.1 Investimento inicial  

 

Não são considerados gastos que se referem à aquisição e/ou reforma do 

imóvel. Outro valor não referenciado é sobre os softwares utilizados na automação 

da empresa. Alguns dos valores encontrados estão descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 Conjunto de valores de Equipamentos 

SETOR PRODUTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Administrativo 

Mesas 3 R$300,00 R$900,00 

Cadeiras 10 R$150,00 R$1.500,00 

Conjunto de Sofá 1 R$600,00 R$600,00 

Microcomputadores 4 R$4.000,00 R$16.000,00 

Impressoras 2 R$350,00 R$700,00 

Aparelho de Telefone 
Fixo 

6 R$75,00 R$450,00 

Cofre 1 R$200,00 R$200,00 

Armário Alto 4 R$250,00 R$1.000,00 

Arquivadora 4 R$400,00 R$1.600,00 

Industrial 

Esteira Transp. Ind. 1 R$12.000,00 R$12.000,00 

Triturador p/ resíduos 
plásticos 

1 R$25.000,00 R$25.000,00 

Triturador p/ resíduos 
vítreos 

1 R$58.500,00 R$58.500,00 

Elevador de carga 1 R$9.500,00 R$9.500,00 

Balança industrial 2 R$2.250,00 R$4.500,00 

Prensa para metal 1 R$35.500,00 R$35.500,00 
Fonte: Própria. 

Somados os valores temos um total de R$22.950,00 para o setor 
administrativo e R$145.000,00 para o industrial. Valor total de investimento 
R$167.950,00. 
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5.4.2 Custos  
 
Primeiramente, é fundamental na gestão de negócios saber a correta 

diferenciação entre gastos em custos e despesas, pois são os elementos que logo 

impactam no preço de venda. O custo está relacionado com o objetivo de colocar o 

produto para ser comercializado ou execução de serviço.   

No caso da empresa de reciclagem, tem-se como custo a obtenção de 

matéria prima, manutenções no maquinário, energia elétrica usada para alimentar as 

máquinas, salários e encargos. Como despesas podem ser citados os impostos, 

contribuições e taxas, aluguel e condomínio (se tiver), segurança, telefone e acesso 

a internet, propaganda e publicidade, cursos de capacitação, produtos para higiene e 

limpeza da empresa e funcionários, entre outros. 

Uma estimativa que pode ser considerada dos itens mencionados seria 

um gasto mensal em torno de R$25.000,00. 

 
5.4.3 Preço 

 
Sendo o elemento mais importante, pois é o único que vai impactar no 

faturamento da empresa.  Uma pesquisa realizada por Kunrath (2015) indica que, 

independente do grupo de resíduos que seja reciclado e negociado, o valor por quilo 

sofre pouca variação e chegou a uma média de R$2,13 por quilo.  

Há vários modos de determinar o preço do produto/serviço, os quais são 

baseados pela oferta e demanda. Outras questões que pode ser levadas em 

consideração são rapidez, eficiência, confiabilidade, qualidade técnica, 

sustentabilidade e relações com o mercado. 

Em outro estudo feito por Pereira (2017) foi estabelecido um quadro de 

possíveis preços cobrados por produtos e serviços, que podem ser vistos na tabela 6 

abaixo. 

Tabela 6 Preços de Produtos/Serviços 
Coleta e transporte de e-resíduo R$2,00 quilo 
Recebimento de e-resíduo R$1,00 quilo 
Plástico – VENDA R$0,40 quilo 
Vidro – VENDA R$0,04 quilo 
Metal – VENDA R$3,00 quilo 
Ferro – VENDA R$0,17 quilo 
Outros metais (alumínio/fios/cobre baterias) - VENDA R$1,00 quilo 
Consultoria a combinar  
Emissão de certificado de recolhimento do e-resíduo R$20,00 unidade 
Emissão de certificado de conformidade com as normas ambientais R$20,00 unidade 

Fonte: Pereira, 2017. 
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5.4.4 Perspectiva de evolução 

 

A partir do exposto nos tópicos anteriores e devidas premissas, 

acreditando na estabilização do sistema, é apresentada apenas uma projeção de 

perspectiva de evolução da empresa.  

Em seu primeiro ano, o qual é sempre o mais difícil para qualquer 

empresa, acredita-se que irá trabalhar muito abaixo da capacidade máxima, algo em 

torno de 25%. Ainda não conhecido pelo público alvo, pode sofrer alguns momentos 

difíceis pois acabou de fazer um investimento inicial significativo, novos empregados 

que ainda precisam ser capacitados. 

A empresa estabelece alguns clientes fixos no segundo ano e também 

começa a ser conhecida no mercado. Continua em expansão na quantidade de 

clientes e chega a uma produção de 45%. 

No terceiro ano, a empresa consolida com os clientes já existentes e 

mantém sua estratégia para obter novos. Ainda não atinge sua produção máxima (15 

toneladas), mas alcança em torno de 73% (11 toneladas). Avançando um pouco 

mais no quarto ano e atingindo 87% (13 toneladas) da capacidade produtiva total. 

Já no quinto ano, mais conhecida no mercado e deixando a sua marca, 

com clientes fixos, é esperado estar trabalhando em volta dos 95%. Precisando a 

partir do sexto ano fazer um plano de negócios para a possível expansão na 

empresa e continuar o crescimento. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Apesar da crescente conscientização no mundo em relação à questão da 

sustentabilidade, no Brasil pouco se avançou nesta área. Pode-se explicar a 

afirmação pelo exemplo de nossa legislação, que deveria ser um passo inicial. Não 

possuindo uma lei federal específica para resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos, os quais são englobados na lei de resíduos sólidos, a lei que 

instituiu a Politica Nacional de Resíduos Sólidos levou quase 2 décadas de 

tramitação sendo sancionada em 2010 e mesmo assim não está sendo aplicada em 

sua plenitude. 

Empreender na reciclagem de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

requer bastante competência e informação. Como vantagens do setor é possível 

citar que mesmo a empresa começando pequena, a depender do investimento e 

melhoria na tecnologia, pode crescer ao ponto de ter forte impacto no mercado, 

assim como em todo o mundo este movimenta bilhões de dólares por mês.   

O setor de reciclagem só tende a crescer, devido à preocupação global a 

respeito da sustentabilidade. Não apenas pelo lado ecológico, mas também pelos 

aspectos socioeconômicos. Existindo vários tipos de empresa com diferentes 

serviços prestados, o mercado é amplo. A viabilidade do setor depende da 

conscientização da população e da aderência ao principio de responsabilidade 

compartilhada. 

É recomendado como um estudo futuro a visão da atividade não do 

empreendedor, mas dos catadores que são essenciais para o desenvolvimento 

nesse setor (no Brasil). Sobre o desenvolvimento da concorrência e toda a 

legislação que envolve a reciclagem eletroeletrônica. 

Outro tema seria o impacto que já ocorreu em nosso planeta, uma 

possibilidade de se tratar os lixões, aterros controlados e os sanitários. A população 

mundial e o consumo crescem todos os anos, o mundo não terá espaço e nem 

recursos para todos. É necessário buscar novas alternativas em busca do aterro 

zero (produtos 100% reciclados, não gerando mais rejeitos). 
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ANEXO 

 

 

 

A. Categorias de equipamentos elétricos e eletrônicos abrangidos pela diretiva 
2012/19/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, durante o período 
transitório. 
 

Categoria Equipamentos 

1 Grandes eletrodomésticos 
2 Pequenos eletrodomésticos 
3 Equipamentos informáticos e de telecomunicações 
4 Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos 
5 Equipamentos de iluminação 

6 
Ferramentas elétricas e eletrônicas (com exceção 

de ferramentas industriais fixas de grandes 
dimensões) 

7 Brinquedos e equipamento de desporto e lazer 

8 
Aparelhos médicos (com exceção de todos os 

produtos implantados e infectados) 
9 Instrumentos de monitorização e controle 

10 Distribuidores automáticos 

 
 
 

B. Classificação dos equipamentos elétricos e eletrônicos abrangidos pela 
diretiva 2012/19/EU, após o período transitório.  

 
Categoria Equipamentos 

1 Equipamentos de regulação de temperatura 

2 
Ecrãs, monitores e equipamentos com ecrãs de 

superfície superior a 100 cm² 
3  Lâmpadas 

4 
Equipamentos de grandes dimensões (com 

qualquer dimensão externa superior a 50 cm) 

5 
Equipamentos de pequenas dimensões (com 
nenhuma dimensão externa superior a 50 cm) 

6 
Equipamentos informáticos e de telecomunicações 

de pequenas dimensões 

 


