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RESUMO 

Entre os dados necessários, porém ausentes, está a quantidade real de resíduos 

eletrônicos coletado no Brasil,  que sirva de parâmetro, e estímulo para projetos da 

iniciativa privada para negócios voltados a logística reversa. Este trabalho tem por 

objetivo, estudar as práticas da mineração urbana de resíduos de  notebooks no 

município de Curitiba Paraná, e sugerir práticas para a sua coleta. Para isso se fez 

necessário levantar a quantidade de resíduo eletrônico de  notebooks em poder de 

usuários em vias de descarte, e demonstrar a oportunidade econômica que se tem 

nesta atividade, tendo em vista a sua valoração no mercado de sucatas. Com a 

regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS, que instituiu novas 

exigências, para empresas produtoras, distribuidores, varejo, consumidores e setor 

público, para que os bens duráveis, semiduráveis e descartáveis de pós consumo 

retornem ao setor produtivo por meio de reuso, remanufatura ou reciclagem. Para 

esta atividade, é sugerida a constituição de cooperativa no padrão do sistema da 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), para a realização da mineração 

urbana neste município preferencialmente nos seus 75 bairros. Pretende-se que 

esta proposta possa servir de modelo para o cumprimento da Política Nacional de 

Resíduo Sólido (PNRS), em buscar soluções para alcançarem uma operação com 

um resultado favorável. Visando contribuir estudou-se vários fatores essenciais a 

atividade, como o fator operacional que visa passar o entendimento de como será 

implementada a mineração urbana; no fator tecnológico aponta-se a necessidade 

dos canais da cadeia de suprimentos reversa praticar a reciclabilidade tecnológica; o 

fator social mostrar a consequência positiva que uma cooperativa neste formato 

pode trazer as comunidades aderentes; no fator político sugere-se alternativas de 

participação do governo municipal estimulando os cidadãos a uma consciência 

ambiental; no fator econômico pretende-se demonstrar os ganhos da cadeia reversa 

de reciclagem.  

 
Palavras-chave: Mineração Urbana. Logística Reversa. Resíduo Eletrônico de  
notebooks. Cooperativa. Coleta. PNRS. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Among the necessary data, although absent, there is the real quantity of electronic 
waste collected in Brazil, to work as a parameter, and a kick for projects from private 
starts for businesses to do with reverse logistics. This work has as objective, to study 
the practices of urban mining of notebook wastes in the city of Curitiba Parana, and 
suggest practices for its collection. For this it was made necessary raise the quantity 
of electronic waste of  notebooks under users’  possession about to be discarded, 
and demonstrate the economic opportunity this activity has, aiming its valuation in 
the scrap market. With the regulation of Política Nacional de Resíduos Sólidos-
PNRS, which instituted new requirements, for producing companies, distributors, 
retail, consumers and public sector, so the durable, semi-durable and disposable 
goods after consumption, return to productive sector through reusing, 
remanufacturing or recycling. For this activity, it’s suggested the constitution of a 
cooperative in the Organização das Cooperativas Brasileiras’ system’ pattern, to 
carry out the urban mining in this city, preferably in its 75 neighborhoods. It’s 
intended that this proposal may be a model for the compliance of the Política 
Nacional de Resíduo Sólido (PNRS), for searching solutions to reach an operation 
with a favorable result. Aiming to contribute, it was studied many essential factors to 
the activity, as the operational factor which aims to forward the understanding of how 
urban mining will be implemented; in the technical factor, it’s appointed the need for 
the reverse supply chain channels to practice tech recyclability; the social factor to 
show the positive consequence a cooperative in this format can bring to adhering 
communities; in the political factor it’s suggested alternatives for participation of city 
governments stimulating the citizens to a green conscience; in the economical factor 
it’s intended  to demonstrate the earnings of recycling reverse chain. 

 

Key-words: Urban Mining. Reverse Logistics.  notebook Electronic Wastes. 
Cooperative. Collection. PNRS 
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1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho se refere à mineração urbana de resíduos eletrônicos, 

advindos do notebook como alternativa a tradicional mineração de metais nobres 

como ouro, prata, paládio, dentre outros, sugerindo a prática da Logística Reversa 

como instrumento operacional para esta atividade de captação no meio ambiente de 

resíduos eletrônicos de  notebooks no descarte pós-consumo, encaminhando os 

resíduos para os centros de processamento e seleção de materiais, para posterior  

envio das partes as indústrias especializadas na reciclagem, seja ela no ambiente 

doméstico ou internacional, cumprindo desta maneira com o retorno deste bem ao 

ciclo produtivo, abastecendo o mercado  com  matéria prima secundária.  

A Reciclagem de Eletro Eletrônicos (REE) no Brasil está no seu início do 

ciclo de negócios, desafiando-nos a encontrar medidas eficazes para fazer cumprir a 

Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, (PNRS) 

 Pelo assunto ser ainda muito recente no Brasil tem-se ausência de 

informações precisas da quantidade de resíduo eletrônico que é processado no país 

e Curitiba. São poucas informações específicas oriundas de desmanche de  

notebooks, salvo  informações gerais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de que em 

2013 tínhamos 118 milhões de computadores, nas mãos de usuários, e as 

perspectivas de venda da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE), de 8.461 milhões de unidades de  notebooks para 2014, os quais pelo 

reduzido ciclo de vida devido à rápida obsolescência tecnológica, estes 

equipamentos tem a tendência a serem descartados no meio ambiente no decorrer 

de 02 a 03 anos de sua fabricação.  

 Face a este cenário, é de fundamental importância ter o conhecimento da 

forma que este descarte será feito e este trabalho propõe buscar informações e 

sugerir soluções para contribuir com a coleta destes materiais realizando a 

mineração urbana operacionalizada pela Logística Reversa.  

No decorrer deste trabalho houve a percepção, de que em nossa região, a 

cadeia de suprimentos reversa de reciclagem de eletrônicos, ainda não está 

totalmente organizada, permitindo sugerir portanto, a formação e a organização de 

canais que constituam a cadeia reversa de suprimentos na cidade de Curitiba. 

Nestas recomendações inclui-se a constituição de cooperativas no padrão 

da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) as quais praticarão a  Logística 
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Reversa que ganha força  pela promulgação da Lei da Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), que tem como princípio a responsabilidade compartilhada, entre as 

indústrias, distribuidores, varejos, consumidores e os municípios. 

 Com vistas a entender o processo operacional e comercial deste mercado 

de reciclados em ascensão, porém com poucas informações e principalmente com 

dados imprecisos da quantidade de equipamentos descartados, sendo este, um dos 

desafios para à viabilidade da mineração urbana, realizou-se um pesquisa com 

usuários, afim de, levantar dados referentes a forma, época e quantidades destes 

equipamentos em  posse de usuários e também, quando e como pretendem 

descartá-los. 

A intenção desta pesquisa além da obtenção de dados quantitativos 

referentes ao descarte, quer se saber o momento que este pode ocorrer, e se os 

usuários estão dispostos a contribuir com o meio ambiente, e ou  se gostariam de 

receber algum benefício para realizar este  descarte.  

 Devido ao costume na população brasileira, não somente a curitibana, 

sobre o retardamento no descarte de notebooks, mesmo que este esteja obsoleto, 

entendeu-se que ora ocorre por desconhecimento de locais que aceitam o descarte, 

ora pela estima adquirida por este bem, fazendo com que os mesmos permaneçam 

armazenados em suas residências por mais tempo do que o previsto por seu ciclo 

de vida.  

Este adiamento de descarte pode ser em parte, pela ausência de estímulos 

ao descarte, oriundos do fabricante, do varejo e governos municipais, aliados à uma 

parcela de inconsciência em relação à preservação do meio ambiente, ou 

simplesmente pelo desconhecimento do potencial econômico que os resíduos 

eletrônicos do notebook proporcionam.  

Diante deste fato, e por meio deste trabalho incentiva-se a organização de 

cooperativas devido as suas características como solução para que a mineração 

urbana possa ser conduzida e forme-se uma cadeia reversa de suprimentos neste 

segmento em Curitiba. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento da mineração urbana de resíduos eletrônicos de 

notebooks utilizando a logística reversa no município de Curitiba Paraná, e sugerir a 

coleta por intermédio de cooperativa de operadores de Logística Reversa. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) quantificar os  notebooks em posse de usuários domésticos e em vias 

de descarte em Curitiba; 

b) identificar os meios de coleta e transporte do resíduo eletrônico 

informático no pós-consumo atuais; 

c) identificar a composição de metais nobres, ferrosos e não ferrosos 

entre outros presentes em  notebooks; 

d) identificar empresas que coletam e segregam  notebooks em Curitiba-

PR e como realizam a Logística Reversa; 

e) examinar com a OCEPAR as cooperativas que atuam como coletoras 

de resíduo eletrônico; 

f) identificar compradores de resíduo eletrônico em Curitiba; 

g) identificar o potencial econômico do resíduo eletrônico; 

h) apresentar uma etiqueta de código eletrônicocomo facilitador no 

processo de mineração urbana. 

i) identificar instituições que possam absorver o conceito de cooperativa 

de catadores. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

No intuito de recomendar procedimentos para mineração urbana foi 

idealizada a operação de uma cooperativa, formada por catadores, envolvendo a 

instituição de ensino, Sociedade Educacional de Santa Catarina - Sociesc, campus 

Curitiba, com o propósito de se tornar um projeto de extensão universitária, sob a 

coordenação do autor desta dissertação, bem como a participação de alunos do 

curso bacharelado em administração, que terão como tarefa o desenvolvimento de 
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um manual de operação cooperativista nos padrões da OCB-Organização das 

Cooperativas Brasileiras. Com o aval da instituição de ensino, outras instituições se 

manifestaram favorável, como a OCEPAR- Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná, a empresa exportadora de resíduos eletrônicos Hamaya do Brasil 

Ltda, e associação Kairós juntamente com a comunidade “Portelinha” do bairro 

Portão que abrigará a  primeira cooperativa nestes termos.  

Se fez necessário pensar em vários fatores para facilitar a prática da 

mineração urbana, um deles faz alusão a uma  etiqueta com código eletrônico que 

possa ver iinformações primordiais sobre dados da origem do  notebook; um roteiro 

de desmontagem; a quantidade de metais nobres; ferrosos e não ferrosos; inclusive 

aqueles poluidores e nocivos ao meio ambiente e aos manipuladores no processo 

de captação e manuseio. Estes dados originados da etiqueta  eletrônica se fundam, 

também, como instrumento de informação aos consumidores, sobre as 

características de seu equipamento, via leitura por aplicativos de celulares.  Estes 

recursos tecnológicos tendem estimular os usuários para o descarte ambientalmente 

correto, em locais designados pelos fabricantes incluindo os entrepostos da 

cooperativa de mineração urbana e também o varejo. 

 Contudo se não houver estímulo financeiro, em que usuários em vias de 

descartar seu  notebook, manifestaram desejo de vender seus equipamentos 

obsoletos, portanto sem a motivação da remuneração pelo descarte, pode ser que 

não se tenha a quantidade necessária de descartes para viabilizar economicamente 

as atividades de uma cooperativa de operadores de Logística Reversa, sendo 

necessário continuar com a mineração tradicional de metais nobres para suprir a 

demanda por placas de circuito integrado pelas indústria de componentes e partes 

de  notebook, o que seria um enorme desperdício de matéria prima. 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos, sendo o capitulo um dedicado 

a introdução, objetivo geral, especifico e justificativa. O capitulo dois é constituído da 

revisão bibliográfica acerca do resíduo eletrônico, mineração urbana, logística direta 

e Logística Reversa, composição de eletrônicos, a lei da PNRS, dados das diretivas 

RoHS - Restrição do uso Certas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétrico e 
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Eletrônico e leis internacionais da união Europeia.  O capitulo três trata dos materiais 

e métodos empregados na preparação de provas e dados e seu modo de 

desenvolvimento, demonstra os procedimentos da pesquisa com alunos da Sociesc, 

a metodologia empregada para o levantamento e a mensuração de dados 

quantitativos, econômico financeiro de  notebooks.  O capitulo 4 é dedicado às 

discussões e análises dos resultados obtidos por meio das pesquisas realizadas, 

possibilitando uma melhor visão do potencial quantitativo econômico do retorno de  

notebooks no município de Curitiba, com proposições sobre a criação de 

cooperativas de mineração urbana de coleta de resíduos eletrônicos de  notebooks 

nos padrões da OCB. 

 Por fim, o capitulo 5, conclui o estudo realizado, propõe algumas medidas 

necessárias e complementares para a consolidação desta ideia de cooperativa de 

operadores de Logística Reversa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Ateve-se a busca de informações em varias fonte de comunicação, no 

sentido de apurar o que se fala a respeito de Logística Reversa, mineração urbana, 

reciclagem de eletrônicos entre outros assuntos correlatos, a primeira informação 

sobre quantidades de equipamento de computadores de forma geral é o da pesquisa 

“Mercado Brasileiro de Tecnologia de Informação (TI) e Uso nas Empresas”, 

divulgada anualmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2013), que o número 

de computadores em uso no Brasil chegou a 118 milhões, estimando-se que existam  

no país, três computadores para cada cinco habitantes. Os números incluem 

usuários domésticos e comerciais.   

A pesquisa avalia a base instalada, ou seja, os computadores que estão em 

uso no país, e não apenas a quantidade de máquinas vendidas. 

2.1 SÍNTESES DO TRATAMENTO DE RESÍDUO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS (EEE)  

O estudo da  universidade das Nações Unidas (UNU), (2012), afirma que 

neste mesmo ano se produziu no mundo todo quase 49 milhões de toneladas 

métricas de resíduo eletrônico, ou seja, 7 quilograma por cada habitante do planeta, 

e para 2017 o número aumentará 33%, ou seja, para 9,30 quilograma por habitante.  

 O estudo da iniciativa Solving the E-waste Problem (StEP), (2012) – ou 

estudo para “Resolver o Problema do Resíduo Eletrônico”, é uma aliança de 

organizações da Organização das Nações das (ONU), incluindo empresas, governos 

e ONGs, divulga o que é o primeiro mapa global informativo de resíduo eletrônico e 

mostra a quantidade destes resíduos que cada país gera. 

Na perspectiva do StEP, (2012), em 2017 o volume anual global de resíduo 

eletrônico será de 65,4 milhões de toneladas, o equivalente a 200 edifícios como o 

Empire State de Nova York que tem 381 m. de altura e com uma área construída de 

8.094 m², dando, portanto, uma visão da quantidade de eletrônicos que poderá estar 

no lixo se não forem tomadas medidas que contribuam para rápida coleta destes 

materiais do meio ambiente. 

No quadro 1 está demonstrado o estudo comparativo sobre o resíduo 
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eletrônico, realizado nos países: China, U.S.A, Brasil, México. 

 

Quadro 1- Dados do Estudo da iniciativa StEP - Solving the E Waste Problem. 
Fonte: StEP - Solving the E Waste Problem 2012. Adaptado pelo  autor. 

Como mostra o quadro 1, a iniciativa StEP mostra, China e Estados Unidos 

como países que encabeçaram a lista daqueles que mais fabricam EEE- 

Equipamentos Eletrônicos e Elétricos, China, 11,1 e U.S.A, 10 milhões de toneladas 

ao ano.  

Quando se analisa a produção per capita, os Estados Unidos geraram 29,8 

kg, de resíduo eletrônico por pessoa, seis vezes mais que China. E na América 

Latina, o Brasil e México foram os países que mais geraram resíduo eletrônico. O 

Brasil introduziu no mercado dois milhões de toneladas de Equipamentos Eletro 

Eletrônicos (EEE), e gerou 1,4 milhão de toneladas de resíduo eletrônico, 7 kg por 

habitante. Já o México 1,5 milhão de toneladas e gerou 1 milhão de toneladas de 

resíduo, o equivalente a 9 kg por habitante.  

Kuehr, (2013), secretário-executivo da Iniciativa StEP e membro da 

Universidade das Nações Unidas, explicou que "embora haja cada vez mais 

iniciativas para enfrentar este problema, a velocidade de geração de resíduo 

eletrônico supera as medidas adotadas". Esta afirmação leva a reflexão da 

necessidade imediata da aplicação de métodos de coleta deste resíduo. 

Apesar da vasta informação sobre os impactos negativos ao meio ambiente 

e à saúde causada pelo resíduo eletrônico, ainda não se tem, no Brasil, quantidade 

Evento China U.S.A Brasil México 

Fabricação de 

eletrônicos 

11,1 

Milhões de 

toneladas 

10 

Milhões de 

toneladas 

2 

Milhões de 

toneladas 

1,5 

Milhões de 

toneladas 

Resíduo eletrônico 

gerado 

7,3 

Milhões de 

toneladas 

9,4 

Milhões de 

toneladas 

1,4 

Milhões de 

toneladas 

1,5 

Milhões de 

toneladas 

Quilograma per 

capita de resíduo 

eletrônico 

11,9 kg 29,8 kg 7 kg 9 kg 
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de empresas recicladoras deste material, ou seja, empresas que processem placas 

eletrônicas e disponibilizem ao mercado o retorno deste material em forma de  

matéria prima secundária como alternativa, à matéria prima primária. A única 

empresa que se apresenta como recicladora de eletrônicos é a UMICORE, empresa 

Belga com filial em Guarulhos SP, Americana SP e Manaus AM. 

Uma das principais instituições que tratam sobre reciclagem no Brasil, o 

Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), uma associação sem fins 

lucrativos dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento 

integrado do resíduo, disponibiliza uma lista de 18 empresas ligadas a coleta para a 

reciclagem, mas nenhuma recicladora de eletrônicos, exceto a UMICORE. 

 Por informação verbal da sucateira Hamaya do Brasil, já são centenas de 

pequenas empresas com atividade de coleta e segregação do resíduo eletrônico, 

porém nem todas formalizadas, o que dificulta obter um inventário quantitativo 

preciso, para o dimensionamento deste segmento em Curitiba, ao recorrer de sua 

identificação na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR)  

Este panorama auxilia no entendimento e extensão do problema sobre 

resíduo eletrônico de  notebooks, e nos desafia a encontrar melhores práticas de 

coleta e desenvolver ações mais efetivas de mineração urbana com uso da 

metodologia da Logística Reversa, sob o aspecto legal da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), lei 12.305 de agosto 2010. 

2.2 CICLO DE VIDA DOS COMPUTADORES 

O relatório da organização ambientalista Greenpeace (2012), afirma que a 

multiplicação de produtos eletrônicos informáticos, e o reduzido ciclo de vida, 

conforme estimativas desta instituição de defesa do meio ambiente e de 

especialistas ligadas ao segmento de informática demostram que, em países 

desenvolvidos, o tempo médio de vida de um computador é de aproximadamente 

dois anos, antes da troca por um modelo mais novo. Em Curitiba, a troca ainda não 

é tão frequente, nos estudos realizados para este trabalho a média de troca de um  

notebook é de três anos sendo o mais representativo com 22% dos respondentes ao 

questionário aplicados a estudantes da Sociesc. Em relação a produção de  

notebooks a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica- ABINEE. 
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(2010), Divulgou relatório da perspectiva de produção e venda de  notebooks, PCs, 

e Tablets,  para 2011 a 2014, demonstrado no quadro 2. 

 

Mercado de  notebooks, PCs e 

Tablets 

(em mil unidades) 

Desktops  Notebooks Tablets PCs + Tablets 

 

2011 7.500 8.354 1.144 16.997  

2012 6.582 8.932 3.267 18.781  

2013* projeção 5.715 8.251 7.910 21.876  

2014* projeção 4.672 8.461 10.795 23.928  

Quadro 2 - A perspectiva de produção e venda da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica-ABINEE.(2010). 
Fonte:  Associação Brasileira da Industria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), adaptado pel o autor. 

A Universidade das Nações das Nações Unidas (UNU) (2012), publicou em 

sua pesquisa, que a fabricação de equipamentos eletrônicos recebe o equivalente a 

US$ 16 bilhões de ouro e US$ 5 bilhões de prata, e apenas 15% deste material são 

reaproveitados via reciclagem, dando margem para a prática da mineração urbana.  

Nesta perspectiva, caso esta coleta seja organizada e facilite o descarte 

pelos usuários nos diversos varejos que comercializam notebooks, trará uma 

contribuição significativa ao meio ambiente e na geração de empregos no segmento 

de reciclagem em geral e consequentemente mais riqueza para Curitiba. Na 

sequência deste trabalho, poderá ser visto a proposta que disserta sobre a 

oportunidade de profissionalização por meio de cooperativas, tal como sugere a 

PNRS. 

2.3 INFRAESTRUTURA PARA O TRATAMENTO DO RESÍDUO ELETRÔNICO 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (2012) 

analisou dez países em desenvolvimento e destaca a urgência da adoção de 

medidas preventivas principalmente no Brasil, na Índia, China e no México. O 

documento alerta para o aumento de vendas de computadores, entre outros 

eletrônicos o que deve levar a um crescimento acelerado deste resíduo nesses 



27 

 

 

países. Este alerta deve nos fazer refletir sobre os riscos que este resíduo possa 

causar no meio ambiente, discutido no próximo tópico.  

2.3.1 Risco ambiental causado pelo resíduo eletrônico. 

Dados da 1Plataforma Regional de Resíduos Eletrônicos da América Latina 

e do Caribe (RELAC, 2011) uma iniciativa chilena com financiamento canadense – 

mostram que países como Brasil, Chile, Argentina, Peru e Colômbia ainda não têm a 

infraestrutura necessária para reciclar mais resíduos eletrônicos, afirmando que o 

índice chileno de reciclagem deste tipo de resíduo é de 1,5% a 3,0%. 

Além das perdas econômicas por falta de reciclagem, ambientalistas alertam 

para os crescentes riscos de poluição que o resíduo eletrônico pode causar no meio 

ambiente. 

A figura 1 mostra que os resíduos deixados por processos de recuperação 

dos metais, com a utilização de ácido sulfúrico, contaminam lagos e rios devido ao 

processo de dissolução do cobre em circuitos eletrônicos.  Esta foto tem o intuito de 

mostrar que o processo de reciclagem utilizando ácido sulfúrico que ocorre à beira 

deste rio de forma artesanal, e metais como chumbo, mercúrio entre outros, sem 

interesse do minerador escorreu para o rio na cidade de Taizhou, província de 

Jiangsu, China.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 É um projeto que tem por objetivo criar uma rede associativa que fomente, articule e difunda as 
práticas e iniciativas com resíduo eletrônico e conta com financiamento do Centro Internacional de 
Pesquisas para o Desenvolvimento do Canadá. 
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Fonte: Empa – Ewasteguide.info 

2.3.2  Classificação do resíduo eletrônico. 

A agência ambiental do governo dos Estados dos Unidos - Environmental 

Protection Agency (EPA), (2012), estima que o resíduo eletrônico seja 70% da fonte 

de contaminação de rios e do ar por metais pesados como mercúrio, cádmio, 

chumbo, bromo e selênio. Com intuito de mudar esta situação, vários países como 

Costa Rica, Peru e Colômbia contam com leis que regulam a gestão de resíduos 

eletrônicos. No Brasil a PNRS, sugere a prática compartilhada da Logística Reversa, 

entre fabricantes, varejos e consumidores.  

 De acordo com a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) a NBR 10.004, (2004), classifica os resíduos sólidos em dois grupos - 

perigosos e não perigosos, sendo ainda este último grupo subdividido em não inerte 

e inerte, conforme: 

a) resíduos classe I – "Perigosos"; 

b) resíduos classe II – "Não Perigosos"; 

c) resíduos classe II A – "Não Inertes" (não se aplica a eletrônicos); 

d) resíduos classe II B – "Inertes" (não se aplica a eletrônicos). 

Diz a referida Norma que quando não há uma especificidade quanto ao 

resíduo, este se classifica automaticamente como perigoso. Além de poluir o meio 

ambiente, conforme mostra a figura 1, o resíduo eletrônico originado pelos 

Figura 1 – Rios contaminados pelos resíduos do processo de 
recuperação de metais emTaizho, província de Jiangsu, China. 

fonte 

Fonte: Empa - Ewasteguide.info 
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componentes de computadores no pós-consumo descartado sem critérios, 

representa um desperdício de recursos naturais não renováveis, e diante de sua boa 

valoração no mercado de recicláveis pode proporcionar inúmeros benefícios sociais 

econômicos além de contribuir para uma geração de cultura ambientalista.  

Mattos et.al, (2008), descreve os problemas causados por alguns 

componentes do resíduo eletrônico, como o Chumbo, encontrado em aterros 

sanitários e representa 40% do total descartado. Este elemento pode causar danos 

ao sistema nervoso central e periférico, sistema sanguíneo e nos rins dos seres 

humanos. Efeitos no sistema endócrino também têm sido observados e seu sério 

efeito negativo no desenvolvimento do cérebro das crianças tem sido muito bem 

documentado. O chumbo se acumula no meio ambiente e tem efeitos tóxicos 

agudos e crônicos nas plantas, animais e microrganismos.  

A principal preocupação do chumbo encontrado em aterro sanitário é a 

possibilidade do mesmo vazar e contaminar os sistemas fornecedores de água 

potável.  

As principais aplicações do chumbo em equipamentos eletrônicos são: 

a) solda nos circuitos impressos e outros componentes eletrônicos; 

b) tubos de raios catódicos nos monitores e televisores. 

Os compostos a partir do Cádmio são classificados como altamente tóxicos, 

com riscos considerados irreversíveis para a saúde humana. O cádmio e seus 

compostos acumulam-se no organismo humano, particularmente nos rins. É 

absorvido através da respiração, mas também pode ser absorvido através de 

alimentos, causando sintomas de envenenamento. Apresenta um perigo potencial 

para o meio ambiente devido a sua aguda e crônica toxicidade e seus efeitos 

cumulativos.   

Em equipamentos elétricos e eletrônicos, o cádmio aparece em certos 

componentes tais como em resistores, detectores de infravermelho e 

semicondutores. Versões mais antigas dos tubos de raios catódicos também contém 

cádmio. Além disso, o cádmio é usado como estabilizador para plásticos. 

Mercúrio, é um elemento nocivo para a saúde do feto e bebês, podendo 

causar danos crônicos ao cérebro. O mercúrio está presente no ar e, no contato com 

a água, quando o mercúrio se espalha, transforma-se em metil-mercúrio, e vai para 

as partes mais profundas dos oceanos. Essa substância acumula-se em seres vivos 

e se concentra através da cadeia alimentar, particularmente via peixes e mariscos.  
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É estimado de que 22% do consumo mundial de mercúrio são usados em 

equipamentos elétricos e eletrônicos, em termostatos, sensores de posição, chaves, 

relés e lâmpadas descartáveis e placas de circuito impresso dos  notebooks. No 

quadro 3, apresenta-se a concentração limite de metais para a qualidade da água, 

conforme determina a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

 

 
Metal 

Concentração limite (mg/l)* 

Lançamento de efluente Potabilidade da água 

Alumínio  - 0,1 

Cobre 1,0 0,009 

Chumbo 0,5 0,01 

Prata 0,1 0,01 

Cromo 0,5 0,05 

Mercúrio 0,01 0,0002 

Quadro 3 - Qualidade da Água. 
Fonte: Resolução CONAMA nº 357, (2005). Adaptado pel o autor. 

2.3.3 Diretivas RoHS e WEEE 

As diretivas Restriction of The Use Certain Hazardous Substances in 

Eletrical and Eletronic Equipment, (RoHS), ou Restrição do uso Certas Substâncias 

Perigosas em Equipamentos Elétrico e Eletrônico, e Waste Eletrical and Eletronic 

Equipment, (WEEE), ou Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. São 

documentos preparados para a regulamentação de materiais usados em 

equipamentos eletrônicos.  

Estas diretivas foram desenvolvidas pelos países, ou Estados-Membros da 

União Européia (EU), onde a legislação conexa de cada país (ou Estado-Membro) 

foi considerada tendendo a consonância em toda a União Européia. Estas diretivas 

também fortaleceram uma maior conscientização sobre os problemas ambientais 

provocados pelos equipamentos eletrônicos, servindo de base para formar padrões 

análogos no mundo todo. 

A diretiva RoHS foi preparada pelas organizações de controle ambiental da 

União Européia, propendendo minimizar o uso de substâncias prejudiciais ao meio 

ambiente e que são normalmente utilizadas na fabricação de equipamentos elétricos 

e eletrônicos, apesar abranger vários produtos, o interesse deste trabalho enquadra-

se na alínea c, de equipamentos de informática, e com a especificidade de 

computadores  notebooks. 



31 

 

 

O domínio de aplicação da diretiva RoHS abrange os seguintes 

equipamentos: 

a) eletrodomésticos de grande porte: máquinas de lavar louça e roupa, 

secadora de roupas, fornos de micro-ondas, fornos elétricos, 

aparelhos de ar condicionado, fogões, etc.; 

b) eletrodomésticos pequenos: aspiradores de pó, máquinas de costura 

e tecelagem, ferros de passar roupa, torradeiras, cafeteiras, facas 

elétricas, relógios de pulso, secadores de cabelo, etc.; 

c) equipamentos de informática e telecomunicações: computadores de 

mesa e portáteis, impressoras, copiadoras, calculadora de bolso e de 

mesa, telefones fixos e móveis; 

d) equipamentos de som e imagem: televisores, rádios, câmeras de foto 

e vídeo, instrumentos musicais, etc.; 

e) equipamento de iluminação: lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de 

sódio, equipamentos destinados a difundir e/ou controlar a luz; 

f) ferramentas elétricas e eletrônicas: furadeiras, serras, máquinas 

operatrizes (tornos, frezadoras, plainas, etc.), maquinas de soldagem, 

ferramentas para jardinagem, etc.; 

g) brinquedos e equipamentos de lazer e esportivo: brinquedos tipO 

autoramas, vídeo – games, computadores para ciclismo, mergulho, 

corrida, etc.; 

h) distribuidores automáticos: maquinas automáticos de bebidas, de 

garrafas, de produtos sólidos, de dinheiro, etc.. 

A diretiva RoHS e a legislação de cada país ou Estado-Membro proíbe 

nomeadamente, a partir de 1º de julho de 2006, a comercialização na União 

Européia de equipamentos elétricos e eletrônicos que contenham metais pesados 

identificados como prejudiciais, como exemplo o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o 

cromo hexavalente ou os retardadores de chamas bromados (bifenil polibromado, 

PBB e éter difenílico polibromado, PBDE), mesmo em pequenas concentrações. 

Esta diretiva se aplica a todos os aparelhos concluídos, ou seja prontos para 

serem comercializados, componentes e subcomponentes de sistema integrado, 

componentes eletrônicos baseados em semicondutores, cabos e conectores, soldas 

e juntas de soldas, caixas e gabinetes e placas ou módulos adicionais de 

equipamentos eletrônicos em geral. 
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A diretiva de descarte (WEEE), que aborda sobre o resíduo proveniente de 

equipamentos eletrônicos, completa a diretiva que trata das substâncias que 

possuem restrições quanto a sua utilização (RoHS) ao colocar controles para a 

redução do curso crescente de geração de resíduos de equipamentos eletrônicos. 

A diretiva (WEEE) e a legislação de cada país ou Estado-Membro atribui aos 

fabricantes de equipamentos elétricos eletrônicos o encargo pela reciclagem do 

equipamento eletrônico completo no final do seu ciclo de vida de acordo com as 

práticas e serviços oficiais mantidos na ocasião pelo governo de cada Estado-

Membro ou jurisdição. Isso deve motivar a indústria a projetarem equipamentos 

elétricos e eletrônicos de uma forma ambientalmente mais corretos, e devem 

considerar todos os aspectos de gerenciamento de resíduos desde o princípio, o que 

se preconiza que aconteça no Brasil por meio da normas instituídas pela PNRS, 

apresentada em detalhes a seguir. 

2.4 NORMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

De acordo com a PNRS, Lei 12.305/2010, os Estados e municípios devem 

elaborar planos para tratar os resíduos sólidos estabelecendo metas e programas de 

reciclagem, responsabilizando as indústrias pelos produtos produzidos por ela, é no 

artigo 33 desta referida lei, que a atividade cooperativista prevista neste trabalho tem 

seu embasamento: 

No Art. 33º São obrigados a estruturar e implementar sistemas de Logística 
Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (...), VI - 
produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (...). § 1º tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 
sistema de Logística Reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste 
artigo, podendo, entre outras medidas: I - implantar procedimentos de compra 
de produtos ou embalagens usadas; II - disponibilizar postos de entrega de 
resíduos reutilizáveis e recicláveis;  
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º. 
§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se 
referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto 
de Logística Reversa, na forma do § 1º. § 5º Os comerciantes e distribuidores 
deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos 
e embalagens redos ou devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º. § 6º Os fabricantes 
e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e 
às embalagens redos ou devolvidos. Parágrafo único. O poder público municipal 
pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do 
sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal. (BRASIL, 
2010). 
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4.2 Logística Reversa 

A Logística Reversa ganhou notoriedade a partir da promulgação da Lei 

12.305 (2010), e no seu artigo 3º. Parágrafo XII, conceitua Logística Reversa 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”. 

Esta lei institui como um de seus princípios, o de poluidor-pagador. Ou seja, 

quem produz é responsável pelos resíduos gerados no pós-consumo. 

Leite (2009) entende a Logística Reversa como a área da logística 

empresarial que planeja, opera, e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós vendas e pós consumo, referenciando-

se a notebooks que devem voltar ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por 

meio de canais de distribuição reversos, que são constituídos por empresas 

desmontadoras, exportadoras, recicladoras e manufatureiras de componentes 

eletrônicos e computadores agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. 

Guarnieri (2011) define Logística Reversa, inserindo-a no contexto da 

sustentabilidade e assegura que a mesma trata da operacionalização do retorno dos 

resíduos de pós-consumoe pós-venda e o gerenciamento do fluxo de informações 

desde o consumidor final até o fabricante, tendo por objetivo sua revalorização ou, 

em última instância, seu descarte ambientalmente adequado, assim consolidando o 

conceito de sustentabilidade, amparada nos conceitos de desenvolvimento 

ambiental, social e econômico. 

 Para Sinnecker (2007) a definição da Logística Reversa em uma 

perspectiva de logística de negócios refere-se ao papel da logística no retorno de 

produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição e reuso de materiais, 

disposição de resíduos, reforma, reparação e remanufatura. 

Bowersox e Closs (2001) apresentam, por sua vez, a ideia de “Apoio ao 

Ciclo de Vida” como um dos objetivos operacionais da Logística referindo-se a 

ampliação da Logística além do fluxo direto dos materiais e a necessidade de 

considerar os fluxos reversos de produtos em geral, onde o crescimento do consumo 

está cada vez mais acelerado e a preocupação com o retorno dos resíduos não 

acompanha esta velocidade.  
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Fleury, (2004) afirma que o crescimento da oferta de serviços em Logística 

Reversa no Brasil pode ser analisado pela pesquisa sobre operadores logísticos 

realizados pela Coppead-UFRJ, que trata, entre outros dados, dos serviços 

logísticos oferecidos no mercado no ano de 2003. Mostra essa pesquisa que 82% 

dos operadores logísticos atuantes no Brasil apresentam o serviço de Logística 

Reversa, tendo-se registrado entre o ano de 2000 e 2003 um crescimento de oferta 

na ordem de 47%. Esse crescimento e interesse não se revelam homogêneos em 

todo os setores empresariais, devido aos diferentes níveis de impacto causado pelo 

retorno de produtos e materiais ao ciclo de negócios e produtos. 

De acordo com Christopher, (1997) o gerenciamento logístico tem impacto 

sobre os resultados empresariais, fazendo com que os serviços logísticos ofertados 

aos clientes passem a ocupar espaço nos planos estratégicos. Mais recentemente, o 

planejamento estratégico integrado da rede de operações, o Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos (SCM), tem permitido ampliar esta visão dos fluxos logísticos 

além da entrega dos produtos ao mercado. 

A decisão de gerenciar os fluxos reversos expande ainda mais as 

oportunidades de acréscimo de valor aos produtos vendidos por meio da logística 

empresarial. 

2.4.3 A prática da Logística Reversa no Brasil. 

Com o objetivo de ajudar na tomada de decisão dos executivos do Brasil, o 

Instituto ILOS apresentou o “Panorama ILOS de Logística Reversa – Práticas nas 

empresas no Brasil - 2013”. As quais se transcrevem aqui, como contribuição para 

justificar a sugestão de operacionalizar a mineração urbana por meio de 

cooperativas de catadores defendida nesta dissertação. 

Na figura 2, apresentam-se os níveis de comportamento das empresas em 

relação aos resíduos sólidos no Brasil. 
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Figura 2 - Níveis de comportamento das empresas em relação aos resíduos sólidos no Brasil. 

 

Fonte: Instituto ILOS 2013. 

O destaque dado nesta questão é para as ações de gerenciamento de 

resíduos pós-consumo, com 61% tendo como um dos principais motivadores o 

atendimento as exigências legais, entenda-se aqui a Política Nacional de Resíduo 

Sólido. 

 A figura 3, mostra que existe na empresa áreas específicas responsáveis 
pela Logística Reversa de resíduos no pós - consumo.  

 

Figura 3- Existência na empresa de alguma área específica responsável por Logística Reversa de 
Resíduos  no pós - consumo. 

 

 

 

 

 

                                                Fonte: Instituto ILOS 2013. 
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Entretanto na figura 3 fica caracterizado que ainda não se tem a Logística 

Reversa operacionalizada na empresa para 37% dos respondentes. 

Na figura 4, apresenta as ações em níveis hierárquicos do principal 

responsável pela Logística Reversa. 

Figura 4 - Nível hierárquico do principal responsável 

 

 

Nesta questão fica claro que no nível operacional a Logística Reversa é o no 

Neste caso da figura 4, o pessoal operacional, ou não sabe da existência da 

Logística Reversa, ou não se tem nenhuma preocupação com o assunto. A figura 5 

mostra as principais dificuldades para implantação da logística reversa pós-consumo 

no Brasil. 

  
Figura 5 - As principais dificuldades para implantação da logística reversa pós-consumo no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto ILOS 2013. 

 

Nos itens em destaque aponta-se a baixa escala de volume de resíduos, isto 

pode ser em detrimento de que as diretrizes das empresas não focam a Logística 

 .  
Fonte: Instituto ILOS 2013. 
 

 

 



37 

 

 

Reversa, pois a partir desta prática todos os segmentos da economia terão escala 

de reciclagem de seus produtos de pós-consumo aumentada. 

 Na figura 6, apresenta os setores economia que responderam à pesquisa. 

Nesta pesquisa foram ouvidos 101 executivos de logística das maiores 

empresas do Brasil em faturamento, divididas em 13 setores da economia. 

 

Figura 6 - Setores da economia que responderam à pesquisa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nesta figura 6, o setor de eletrônicos aparece com apenas 5 respondentes e 

é neles que se incluem os fabricantes de notebooks. 

Este relatório de pesquisa, é o que se tem de mais recente no contexto da 

prática da Logística Reversa e, pode ser obtido exclusivamente através do Instituto 

ILOS. 

  2.5 CADEIA REVERSA DA RECICLAGEM DE ELETRÔNICOS EM CURITIBA  

Na integração empresarial das cadeias reversas de reciclagem, em 

cogitação neste trabalho, as empresas que a formam adquirem seus materiais da 

fonte primária de resíduos sólidos, ou seja, realizam a coleta de produtos eletrônicos 

de pós-consumo de várias formas fazendo, a seleção e segregação das partes e são 

aquelas denominadas de  empresas sucateiras. 

Para este trabalho, foram identificadas as principais empresas com esta 

finalidade em Curitiba e Região Metropolitana, a saber, a: Parcs resíduo eletrônico, 

Fonte: Instituto ILOS 2013. 
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no bairro do Boqueirão – A Lorene importação e exportação com sede localizada em 

São Paulo, capital, e conta com filiais nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, 

Canoas, Belo Horizonte, Contagem e Manaus, também tem dades em outros países 

como nos Estados dos, Israel, Japão e Chile, identificou-se também a empresa  M1 

Info Gerenciadora de Resíduos Eletrônicos no bairro do Xaxim, e em São José dos 

Pinhais a empresa Ambicom tecnologia em meio ambiente. 

Estas empresas têm por excelência as atividades de coleta, desmontagem 

de equipamentos eletrônicos segregando as partes do resíduo eletrônico que em 

geral são encaminhados para empresas denominadas de consolidadoras/sucateiras, 

como exemplo a Hamaya do Brasil sediada na região metropolitana de Curitiba em 

Fazenda Rio Grande-PR, classificada conforme Leite (2009), como empresas semi-

integradas em reciclagem, ou seja, aquelas que compram o resíduo eletrônico 

previamente beneficiado.  

É previsto que o número de empresas desmontadoras e sucateiras de 

resíduo eletrônico cresçam exponencialmente, no momento que investidores 

perceberem na reciclagem de eletrônicos, uma grande oportunidade de negócios. É 

mais sensato recuperar os metais utilizados nos computadores descartados do que 

produzir novos metais, a ideia é a mineração urbana. O relatório do PNUMA de 

(2012), afirma que especialistas apontam que em 01 tonelada de computadores 

existe mais ouro do em 17 toneladas de minério bruto do metal. 

Apesar de estes dados apontarem para uma riqueza negocial, uma das 

maiores restrições à eficiência da cadeia de suprimentos reversa, é a falta de 

organização dos canais reversos de reciclagem, devido à baixa densidade de coleta 

de produtos no pós-consumo, até o presente, e que por esta deficiência tornam 

onerosos os custos de movimentação destes materiais. Em Curitiba nota-se sinais 

de consolidação de uma cadeia de suprimentos reversa de reciclagem, mas é 

preciso que empresários do segmento de  notebooks, no intuito de realizar a 

Logística Reversa se organizem a partir da logística direta. 
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2.6 LOGÍSTICA INTEGRADA 

A preparação da Logística Reversa precisa iniciar no momento da fabricação 

do  notebook, que será disponibilizado aos consumidores, haja vista que, o primeiro 

a ter responsabilidade de retorno dos resíduos ao setor produtivo e o fabricante. 

Para isso se faz necessário conhecer os caminhos logísticos que este bem fará na 

cadeia de logística direta.  

Martins e LaugenI (2005), afirmam que o Council of Logistics Management 

(CLM), ou Conselho de Gestão Logística que define a logística como o processo de 

planejamento, implementação e controle da eficiência, e do custo efetivo relacionado 

ao fluxo da matéria-prima ao produto acabado, bem como do fluxo de informação, 

do ponto de origem ao ponto de consumo com o objetivo de atender às exigências e 

necessidades do cliente. 

 A logística, termo que hoje marca presença no mundo empresarial, teve 

origem no contexto militar. Para Mitsuru (2007), a logística é comumente empregada 

para designar a distribuição de produtos, ao passo que o termo logístico integrado é 

utilizado para designar, de uma forma mais abrangente, o gerenciamento do 

suprimento de materiais e a distribuição de produtos.  

Pode-se definir logística integrada como a gestão do fluxo de materiais, 

produtos, pessoas e informações, desde a fonte fornecedora, até o consumidor final, 

no âmbito deste trabalho a logística integrada incluirá a Logística Reversa a partir no 

pós-consumoaté o setor produtivo responsável pela fabricação de componentes 

eletrônicos, completando o círculo. Para que uma cadeia de suprimentos ou logística 

integrada funcione é preciso ter instituições formalizadas responsáveis pela 

movimentação destes materiais, os quais são chamados de canais de  marketing  e 

ou de distribuição. 

2.7 CANAIS DE  MARKETING  E DISTRIBUIÇÃO 

Os canais de  marketing, ou seja, os participantes da cadeia de suprimentos, 

são os responsáveis pela condução dos materiais do produtor ao consumidor. 

Conforme Telles e Strelhau (2006) a distribuição apresenta denominações 

como canais de distribuição ou ainda Canais de  marketing . 
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O "Canal de  marketing " pode ser visto como um sistema inter-relacionado 

de organizações, onde se estabelece um fluxo de produto, propriedade, 

informações, recursos ou promoção, ligando a produção ao consumo. 

A "Distribuição Física" corresponde à movimentação física dos produtos 

entre o produtor e os pontos de venda e/ou consumidores, envolvendo a gestão 

logística de transporte, volumes, prazos armazenagem e manuseio de produtos, 

assim como a infraestrutura de suporte para estes processos. 

É previsto que: o computador tipo  notebook chegará até a empresa 

segregadora/selecionadora, ou simplesmente à sucateira a qual fará sua 

armazenagem e posteriormente a desmontagem e distribuição para os canais 

reversos que necessariamente dependo da região devem ser criados, os quais  

farão com que as partes voltem ao setor produtivo. 

Boversox et al., (2010), definem canais de distribuição como uma rede de 

organizações e instituições que, em combinação, desempenham todas as funções 

exigidas para ligar fabricante a clientes finais, a fim de realizar a tarefa de  marketing  

Neste caso, na Logística Reversa o canal torna-se reverso, sendo que se 

torna fabricante também aquele que recicla o material oriundo da selecionadora, 

segregadora/sucateira e clientes da indústria manufatureira de componentes ou 

placas eletrônicas as quais são encaminhadas às fabricantes de computadores. 

A sequência encadeada de negócios de compra e venda entre organizações 

que efetivamente assumem a propriedade pelo produto e, portanto, o risco 

decorrente da condição de proprietário, ou seja, o ônus por potenciais extravios, 

perdas, roubos, encalhes ou deterioração, é agora de exclusiva responsabilidade 

dos canais reversos formados. O  notebook coletado tem em sua formação outros 

materiais, que apesar de ter valoração menor, do que a de placas eletrônicas,  

precisam ser encaminhados ao setor produtivo, assim é necessário conhecer 

algumas das características destes materiais. 

2.8 RECICLAGEM DOS POLÍMEROS (PLÁSTICOS) PRESENTES NOS 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 

No comparativo geral diz, Bicov (2013), do Centro de Descarte e Reuso de 

Resíduos de Informática (CEDIR), pertencente ao Centro de Computação Eletrônica 
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(CCE) da Universidade de São Paulo (USP), que em um computador, 68% do 

produto é feito com ferro, enquanto 31% da composição de um  notebook é plástico. 

No geral, 69% de um PC Computer Personal ou Computador Pessoal, é reciclável. 

Mas na prática esse número se reduz para cerca de 80%. A mistura de 

componentes plásticos e metálicos com os metais pesados torna difícil a separação. 

Conforme a indústria Brasken. (2002), no seu Boletim Técnico, publicado em 

julho de mesmo ano, afirma. O Plástico é um material cujo constituinte fundamental 

é um polímero, principalmente orgânico e sintético, sólido em sua condição final 

(como produto acabado) e que em alguma fase de sua produção foi transformado 

em fluído, adequado à moldagem por ação de calor e/ou pressão.  

Os equipamentos elétricos e eletrônicos são constituídos por uma variedade 

de plásticos, como mostrado no quadro 4. Esses plásticos podem estar aparentes, 

compondo as armações ou na parte interna do aparelho e não tem como deixá-los 

de lado quando se fala em coleta de resíduos de  notebooks. 

 

Equipamento Resinas 

 
 
Computadores 

ABS: acrilonitrila butadieno estireno. 

HIPS: poliéster de alto impacto. 

PPO: óxido polietileno. 

PPE: polietileno éter. 

PVC: cloreto de vinila. 

PC: policarbonato. 

Quadro 4 - Resinas usadas em computadores 
Fonte:  o autor. 

Os retardantes de chama são aditivos adicionados aos plásticos para 

aumentar a resistência à inflamabilidade; são classes de compostos que incluem 

halogenados orgânicos (bromados e clorados), compostos de fósforo, nitrogênio e 

alguns inorgânicos. Usados em grande quantidade pela indústria de equipamentos 

elétricos e eletrônicos, os plásticos contendo esses aditivos possuem menor valor 

comercial no mercado de reciclagem e elevado potencial tóxico quando incinerados 

ou enviados para aterramento. Os retardantes de chama bromados são usados em 

vários componentes Elétrico Eletrônico (EE): as aplicações expressivas estão 

demonstradas na figura 7. 
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Figura 7- Equipamentos eletrônicos que usam retardantes de chama bromados. 

 
Fonte: Vehlow et al. (2002). Adaptado pel o autor. 

Conforme mostrado na figura 7, os equipamentos Eletro Eletrônico que 

utilizam retardantes compreendem de 7% na indústria, seguido do EE domésticos 

com apenas 2% e Outros EE com 16%, os Produtos Marrom com 22% e EE 

escritório, processamento de dados e telecomcações com a grande maioria com 

53%. 

2.9 RECICLAGEM DOS METAIS NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 

ELETRÔNICOS (EEE) 

A mineração urbana de resíduo eletrônico é comparável à mineração 

tradicional. Isto por consequência dos metais de valor presentes em resíduos 

eletrônicos, como ouro, prata, cobre, platina, alumínio, aço, usados em 

computadores devido as suas propriedades de condução e estabilidade. 

Franco (2008),  apud  Andrade, (2002), esclarecem que a Placa de Circuito 

Integrado (PCI) é um componente essencial, amplamente utilizado na indústria de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, onde são impressas ou depositadas trilhas de 

cobre. É classificada considerando-se o material de que são formadas, designados 

de laminados. Quando a base do laminado é de um aglomerado de papel e resina 

fenólica, adota-se a nomenclatura FR-2, sendo utilizada em aparelhos de televisão, 
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sistema de som, receptores de sinais abertos de TV, jogos eletrônicos, máquinas de 

lavar roupa, etc.  

A outra classe de placa é a FR-4, na qual o laminado é de fibra-de-vidro, o 

que a torna mais resistente, podendo ser usada em setores que necessitam de 

especificações mais rígidas, como informática, telecomunicações, controles 

industriais, automatização bancária, entre outros Essas placas são formadas por 

unidades isoladas e integradas e sua sucata contém cobre, chumbo, cádmio, zinco, 

estanho, bem como os metais preciosos, ouro, prata e platina.  

Além de metais e ligas metálicas, as placas de circuito impresso contêm 

vários compostos orgânicos e inorgânicos que de alguma forma prejudicam o 

ambiente. 

A figura 8 mostra uma placa de circuito impresso, classificada como FR-2, 

feita de papel e resina fenólica, que é chamada, pelas empresas sucateiras e 

segregadoras/selecionadoras, de “placa marrom”, menos atrativa, na indústria de 

reciclagem por encontrar uma quantidade menor de metais preciosos como ouro, 

prata, paládio, e outros. 

Figura 8 - Placas de circuito impresso Marrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As placas FR-4, apresentada na figura 9, denominadas no mercado de 

“placas verdes”, são construídas tipicamente de resina epóxi, com retardantes de 

chama, fibra-de-vidro e cobre e possuem alto valor comercial. A figura 9 apresenta a 

amostra de placas de circuito impresso verde. 

 

 

Fonte: Hamaya do Brasil. 

Fonte: Hamaya do Brasil. 
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Figura 9 - Placas de circuito impresso Verde. 

 

Fonte: Hamaya do Brasil. 

O quadro 5 demonstra a composição média de metais comumente 

encontrados em um resíduo de Placa de Circuito Integrado (PCI). O cobre e os 

metais preciosos são potencialmente recicláveis, no entanto, o chumbo presente na 

solda e os bromatos da resina necessitam de tratamento próprio durante a 

recuperação da placa LEE et al., (2004). 

 

Quadro 5 - Composição típica de resíduo de PCI. 
Fonte: Lee et al., (2004). Adaptado pelo  o autor. 

A USGS2, (2001) afirma que o número de elementos químicos encontrados 

nas PCI - Placa de Circuito Integrado pode alcançar o número significativo de 60 

                                       
2 O USGS é uma organização científica que fornece informação imparcial sobre a saúde de 
ecossistemas e meio ambiente, os riscos naturais dos Estados Unidos da América. 
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elementos diferentes, que podem ser tóxicos ou valiosos, os metais nobres tem 

teores médios de 250 ppm de ouro, 1000 ppm de prata e 100 ppm de paládio 

Esta instituição afirma que no processamento de 29.000 toneladas de metal 

foram recuperadas nos Estados Unidos a partir da reciclagem de Equipamento 

Eletro Eletrônico (EEE), 4.500 t de alumínio; 19.900 t de aço; 4.600 t de cobre e 1 

tonelada de metais preciosos como ouro, platina, prata e paládio. Estes dados 

justificam economicamente a mineração urbana. A indústria da reciclagem, já 

mencionada como uma das principais responsáveis em retornar o resíduo ao setor 

produtivo, tem a possibilidade de contribuir com os canais de  marketing 

/distribuição, adotando medidas que visem a facilitar o desmanche e o 

reconhecimento das partes de um  notebook por estes canais ao transitar pela 

cadeia de suprimentos direta e reversa. Uma das alternativas é demonstrar as 

características destes equipamentos por meio de etiqueta eletrônica, que será 

explorada a seguir.  

2.10 A TECNOLOGIA DO CÓDIGO DE BARRAS APLICADA A MINERAÇÃO 

URBANA. 

Como a proposta deste trabalho é a aplicação da Logística Reversa para 

efetivar a mineração urbana, percebe-se a necessidade de uma etiqueta eletrônica, 

para contribuir com esta tarefa e ajudar a cadeia de suprimentos direta e reversa de 

reciclagem a monitorar os dados dos  notebooks movimentados nela, assim deste 

modo, apresenta-se aqui as alternativas de etiquetas disponíveis pelas instituições 

que formam o segmento de codificação de produtos no Brasil. 

No Brasil quem está à frente da codificação de produtos e serviços é a GS1- 

Associação Brasileira de Automação, como pode-se ver algumas de suas 

características de sua história a seguir: GS1 Brasil – Associação Brasileira de 

Automação, faz parte de uma organização global, com atuação em mais de 150 

países e escritórios em 111 deles. Em 2013, a GS1 contava com cerca de 1 milhão 

de membros.  Sendo somente no Brasil, 57 mil associados. Nesse contexto estão 

desde artesãos, empreendedores individuais, pequenas e médias indústrias às 

multinacionais de diversos setores da economia e até as Forças Armadas. O 

Sistema GS1 oferece a todos os associados, de pequenos a grandes, nos mais 
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diversos segmentos de atuação, uma das chaves para o crescimento contínuo e 

sustentável da economia nacional.  

A GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação desenvolve padrões 

globais que possibilitam uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos, além de 

promover a cooperação entre parceiros comerciais, assegurar apoio ao 

empresariado nacional, divulgar novas tecnologias e, principalmente, incentivar a 

modernização. Teve sua origem na Associação Brasileira de Automação Comercial 

(ABAC), fundada oficialmente em 8 de novembro de 1983.  

Na década de 1990, com o objetivo de fortalecer a imagem da entidade em 

todos os seus campos de atuação, a ABAC mudou sua sigla para EAN BRASIL. Em 

2004, a organização ficou os dois padrões de identificação para a cadeia de 

suprimentos utilizados no mundo: o EAN com o form Commercial Code (UCC), 

tornando a associação totalmente global e, consequentemente, alterando seu nome 

para GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação. 

O Código Eletrônico de Produto ou Electronic Product Code™ (EPC), é o 

sistema criado pela GS1 para padronizar as informações armazenadas na 

tecnologia portadora de dados Radio Frequency Identification (RFID), ou 

Identificação por Rádio frequência.. Para o empresário que atualmente utiliza o 

código de barras, é mais uma opção que garante a distribuição controlada do seu 

produto e o crescimento do seu negócio.  

Mais adiante será mostrado como proposta de etiqueta  eletrônica sem o uso 

do RFID, no momento, usar-se-á  a modalidade do  Quick Response Code (QR 

Code) ou Código de Resposta Rápida. 

2.11. TECNOLOGIA QR CODE. (CÓDIGO DE RESPOSTA RÁPIDA) 

Acrônimo do inglês Quick Response Code (QR Code) ou Código de 

Resposta Rápida, é marca registrada para um tipo de código de barras em 2D, ou 

bidimensional, (que doravante estaremos denominando para este trabalho de 

etiqueta eletrônica)  que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares 

que têm câmera fotográfica. Esse código, após a decodificação, passa a ser um 

trecho de texto, um link e/ou um link que irá redirecionar o acesso ao conteúdo 

publicado em algum site. 
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A vantagem deste tipo de codificação é que ele permite que possam ser 

armazenadas uma quantidade significativa de caracteres: numéricos até 7.089; 

alfanuméricos até 4.296; binário (8bits), 2.953; e o Kanji/Kana (alfabeto japonês), 

1.817 caracteres. 

O QR Code, foi inicialmente criado pela empresa japonesa Denso-Wave em 

1994 para identificar peças na indústria automobilística, e a partir de 2003 é usado 

para adicionar dados aos telefones celulares através da câmera fotográfica.  

A figura 10 apresenta a reprodução de imagem de QR Code do selo 

eletrônico, produzido a partir do software disponível em: www.the-qrode.com.  

As informações necessárias foram dispostas para que o leitor possa 

experimentar a leitura do conteúdo desta  etiqueta com código eletrônico mostrada 

na figura 10, um dos focos de discussão deste trabalho.  

 
Figura 10 - Reprodução de imagem de QR Code da  etiqueta com código 

eletrônico produzido para este trabalho. 

 

Fonte: O autor  

O QR Code é um código de barras bidimensional que também pode ser lido 

por smartphones. Ele permite codificar mais de 4.000 caracteres em um código de 

barras bidimensional pode ser usado para exibir o texto para o usuário, abrir 

uma, form Resource Locator (URL) ou, Localizador Padrão de Recursos, que é o 

endereço de um recurso (como um arquivo, uma impressora etc.), disponível em 

uma rede. Seja a Internet, ou mesmo uma rede corporativa como uma intranet.  

Para ler códigos QR Code, com aparelhos smartphones, é necessário um 

aplicativo apropriado. Para os dispositivos baseados no Android, pode-se usar 

Barcode Scanner por ZXing. Em IPhones, há leitores de códigos QR Code, como 

por exemplo o software i-nigma e QRReader. Em dispositivos Symbian, pode-se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impressora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intranet
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usar Mobiletag leitor de códigos de barras. 

Ao se utilizar navegadores modernos, como versões recentes do Firefox ou 

Chrome se e o equipamento utilizado conter um webcam, os sites permitem 

digitalizar códigos QR com o seu navegador web. 

2.12 SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

NA CADEIA DE SUPRIMENTOS  

A GDSN - Rede Global de Sincronização de Dados – é constituída pelo 

Registro Global GS1®, Bancos de Dados Centralizados Certificados GDSN, Sistema 

GS1 de Qualidade de Dados e o Sistema GS1 de Classificação Global de Produtos, 

que quando combinados gera um poderoso ambiente para a sincronização contínua 

e segura de dados precisos. Neste caso imagina-se utilizar este recurso para 

sincronizar os diversos elos da cadeia, por meio do selo tecnológico, o qual terá sua 

funcionalidade prática apresentada no capitulo de desenvolvimento do selo. 

O EPC global Network  ou Código Eletrônico de Produto (EPC) é uma rede 

de computadores usada para compartilhar dados de produtos entre os parceiros 

comerciais, é um conjunto de tecnologias que permite a identificação imediata e 

automática e o compartilhamento de informações sobre itens na cadeia de 

suprimentos. Dessa forma, a EPC global Network torna as empresas mais eficazes 

por permitir uma visibilidade real das informações sobre os itens da cadeia de 

suprimentos. Neste caso, o consumidor proprietário de um  notebook e o varejo leem 

os dados, de tipo de material e de quantidades de cada um para efeito de 

negociação no descarte.  

O sistema de numeração, etiqueta, leitor, e orientações sobre os vários 

componentes, conhecido como GTIN, acrônimo para Global Trade Item Number ou 

Número Global de Item Comercial é um identificador para itens comerciais 

desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. 

Os GTINs, anteriormente chamados códigos EAN, são atribuídos para 

qualquer item (produto ou serviço) que possa ser precificado, pedido ou faturado em 

qualquer ponto da cadeia de suprimentos. O GTIN é utilizado para recuperar 

informação pré-definida e abrange desde as matérias-primas até produtos 

acabados. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Product_Code
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
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GTIN é um termo abrangente para descrever toda a família de identificação 

das estruturas de dados GS1 para itens comerciais, produtos e serviços. Os GTINs 

podem ter o tamanho de 8, 12, 13 ou 14 dígitos e podem ser construídos utilizando 

qualquer uma das quatro estruturas de numeração dependendo da aplicação. 

O produto ao circular pela cadeia de suprimentos do produtor ao varejo 

poderá ser lido pelo código de barras, limitando-se a dados elementares do produto 

e logísticos conforme figura 11. Já no sistema de etiqueta eletrônica, QR Code, 

armazena mais dados do consumidor usuário do notebook, e lê as características do 

notebook podendo inclusive acessar o link do fabricante via internet instalada nos 

celulares. O código de barras necessita de leitor ótico e um aplicativo de sistema da 

informação especifica e não consegue armazenar todas as informações, 

consideradas úteis na proposta da dissertação.  

 

Figura 11 - Etiqueta de código de barras. 

 

 Fonte: www.imam.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imam.com.br/
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2.15 ESTADO DA ARTE 

 Esta dissertação tem por objetivo, também, criar facilidades   para o 

descarte de  notebooks, e para que o usuário possa levar até um local de troca 

integrante da cadeia de Logística Reversa. Fazendo cumprir conforme prediz a Lei 

12.305/2010 do PNRS, que instituiu a Logística Reversa como instrumento principal 

para o retorno de bens de pós consumo de reciclagem voltar ao meio produtivo, 

como matéria prima secundária.  

 É notório o crescimento exponencial de usuários de  notebooks, nos últimos 

anos e como já mencionado na fundamentação, a tendência dos países e 

especificamente para Curitiba, é que se tenha um equipamento deste ao menos 

para cada pessoa, e considerando o ciclo de vida encurtado destes equipamentos 

por conta de fatores tais como a velocidade de evolução tecnológica pelo qual estão 

sujeitos, temos a urgência de coletar estes resíduos do meio ambiente. 

 Nas pesquisas realizadas, identificou-se que há um Comitê para discussão 

sobre questões relativas ao resíduo eletroeletrônico no Brasil, criado pelo CEMPRE 

– Compromisso Empresarial para a Reciclagem, como mostra as ações de forma 

sintetizado no  quadro 6 a proposta deste comitê.  
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 Quadro 6 - Diretrizes do comitê do CEMPRE. 
Fonte: CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem, (2013) 

 

 

O CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem – organização não 

governamental que incentiva a reciclagem no Brasil, criou um comitê de trabalho especialmente 

voltado para acompanhar as discussões sobre a reciclagem de eletroeletrônicos no país. O Comitê 

é integrado por empresas do setor, fabricantes ou varejistas, associados ao Cempre, como a Intel, 

a HP, a Dell, a Phillips, o Wal Mart, Carrefour e o Pão de Açúcar. O foco do grupo é debater os 

avanços e principais entraves da reciclagem da categoria e trabalhar em parceria com autoridades 

governamentais para inserir a questão de forma sustentável na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

A criação de um comitê para discutir separadamente o reaproveitamento dos 

eletroeletrônicos é justificada pelas particularidades que a linha apresenta. “A reciclagem destes 

materiais envolve, por exemplo, uma tecnologia muito mais complexa e cara do que aquela usada 

para as embalagens, a relação dos consumidores com este tipo de produto também é diferente; e 

ainda há um enorme mercado informal que comercializa produtos montados e alimenta o descarte 

irresponsável dos eletroeletrônicos e das peças”, diz André Vilhena, diretor executivo do CEMPRE. 

Segundo ele, este é o primeiro comitê específico para uma linha de produtos que a ong 

estabelece. 

O Comitê defende o conceito da responsabilidade compartilhada entre sociedade, 

governo e indústria para a reciclagem dos eletroeletrônicos, o que implicaria em incentivos fiscais, 

fiscalização rigorosa para combater a pirataria, e a definição de diretrizes nacionais, e não 

regionais, para a reciclagem dos produtos. “Estabelecer metas regionais para a coleta e 

reciclagem dos eletroeletrônicos não leva em conta a distribuição dos produtos. Outros pontos a 

serem considerados é a relação que os consumidores constroem com os eletroeletrônicos, e 

também o fato de que o que é considerado velho para um pode não ser para o outro. Muitos não 

querem se desfazer dos produtos, mesmo que já estejam obsoletos. Outros preferem doar suas 

TVs ou computadores antigos a enviá-los para a reciclagem”, diz André Vilhena. Estabelecer 

quando o produto já passou do tempo de vida útil e virou resíduo é também uma questão subjetiva, 

que precisa ser melhor definida inclusive para regular o transporte dos produtos destinados à 

reciclagem. “Senão o caminhão que transporta o eletroeletrônico para a reciclagem pode ser 

parado pela fiscalização, se ela entender que os produtos ainda estão em plena condição de uso”, 

explica Vilhena. 

Segundo o Comitê, cerca de 30% do mercado eletroeletrônico no Brasil é informal. A 

redução da carga tributária que incide sobre o setor poderia trazer este mercado para a 

formalidade, gerando empregos. Conceder benefícios fiscais às empresas que realizam a Logística 

Reversa seria uma forma de incentivar a indústria da reciclagem no setor e potencializar ganhos 

registrados com a Lei do Bem, de 2005, que prevê incentivos fiscais a empresas que desenvolvem 

inovações tecnológicas. Segundo o Comitê, com uma maior formalização em apenas dois anos 

cerca de 5 mil empregos diretos poderiam ser criados no mercado dos eletroeletrônicos. 
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Um exemplo para o uso das etiquetas eletrônicas por Radio Frequency 

Identification (RFID), no modelo QR Code, já referenciado anteriormente, é o da 

indústria HP que anunciou o projeto de Sustentabilidade, desenvolvido em conjunto 

com o RFID, e  3CoE Center of Excellence,  ou  o Centro de Excelência em RFID 

localizado em Sorocaba (SP), é capacitado para gerenciar todo o processo de 

reciclagem das impressoras por meio de uma interface na internet que informa a 

quantidade de impressoras recicladas e de material reaproveitável na manufatura, 

item por item.  

O programa de reciclagem da HP Brasil vai adotar tecnologia genuinamente 

brasileira de microeletrônica para realizar as operações de rastreamento de 

equipamentos como mostra a citação: 

Em 2002 a HP, sendo um dos maiores provedores de solução no mundo, 
compromete-se com a implementação e pesquisa da aplicação da 
tecnologia RFID e começa a investigar o RFID como uma tecnologia que 
poderia gerar melhores resultados para a companhia, seus parceiros e 
clientes. Quatro de suas fábricas, duas em Manchester, Virginia, e duas em 
Memphis, Tennessee, iniciam a etiquetagem de caixas e pallets. 
Em junho de 2004 a HP inicia um piloto em São Paulo para testar o uso 
de tags RFID no produto e não mais em caixas ou pallets como nos pilotos 
anteriores, objetivando ganhar eficiências operacionais e reduzir custos 
internos. Ou seja, a mesma tecnologia RFID dos outros pilotos anteriores 
(Memphis e Manchester), porém com um escopo pioneiro de aplicação, 
visando ganhos de eficiência na manufatura, obtendo benefícios nas 
operações internas. CoE (2014). 

A CEITEC S.A, é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criada em 2008. Desenvolve e produz 

circuitos integrados para identificação por radiofrequência e aplicações específicas, 

entregou o primeiro lote de engenharia para continuidade do desenvolvimento de 

chips nacionais, que serão usados para identificar os produtos de imagem e 

impressão fabricados no Brasil pela HP.  

O objetivo é adotar os chips da CEITEC ao longo de todo o processo 

produtivo da HP Brasil, desde a manufatura, passando pela distribuição, até chegar 

                                       
3 O Centro de Excelência em RFID (RFID CoE) possui o único laboratório no Brasil reconhecido 

pelo EPCglobal, órgão regulador de padrões EPC/RFID no mundo. http://www.rfid-coe.com.br/: 
 
- Abraçar o desenvolvimento de pesquisa aplicada e serviços técnicos na área de RFID, acelerando o 
desenvolvimento da tecnologia; 
 
- Desenvolver tecnologias-chave que atendam às necessidades da indústria, auxiliando-a a melhorar sua 
competitividade no mercado; 
 
- Disseminar o conhecimento e incentivar pesquisas em RFID de forma oportuna e apropriada.  

http://www.epcglobalinc.org/
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ao retorno dos itens para reciclagem. 

As amostras iniciais do CTC 13000, modelo de chip desenvolvido no padrão 

EPC global pela CEITEC, já haviam sido testadas com a colaboração da HP no 

RFID CoE, único laboratório acreditado pela EPC global no Brasil e o primeiro, no 

mundo, para testes de portal, esteira e estáticos.  

A tecnologia do RFID permitirá o uso de etiqueta de código 

eletrônicoproposto nesta dissertação, para dar condições de leitura de cada 

composição de materiais plásticos e metais contidos em diversos  notebooks num 

mesmo contêiner de coleta sem a necessidade de direcionar o leitor de QR Code 

diretamente na imagem QR Code. Esta alternativa agiliza o inventário em todos os 

canais da cadeia de suprimentos reversa, visando poupar tempo e otimizar os 

custos inerentes de seleção e segregação dos descartes pela facilidade de 

identificar a diversidade cada dos componentes que fazem parte do resíduo 

coletado. 

É previsível que se  tenha uma “corrida do ouro” por meio da mineração 

urbana, pela expectativa do crescente número de empresas de coleta e sucateiras 

de resíduos eletrônicos, que tem por objetivo segregar os materiais, e conforme 

apresentado no quadro 6, onde o CEMPRE afirma que apenas 30% deste mercado 

é formal. Não é possível até o presente, precisar quantas empresa existem em 

Curitiba e região metropolitana, tendo em vista a informalidade de algumas, mas 

destaca-se como empresa recicladora a UMICORE, instalada no Brasil, que detém  

tecnologia para a reciclagem dos metais das PCIs placas de circuito integrado entre 

outros materiais. Esta empresa possui a matriz em Guarulhos, São Paulo como e 

mostrada na figura 12, a seguir:   
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Figura 12 - Empresa Umicore Brasil. 

 

Fonte: http://www.umicore.com.br/quemsomos/umicoreBrasil/. 

O Refino de Metais Preciosos pela Umicore são: 

a) resíduos industriais, placas de circuito impresso usadas, catalisadores 

automotivos e catalisadores industriais exauridos; 

b)  a cada ano a unidade de Refino de Metais Preciosos da Umicore 

processa 300.000 toneladas destes e de outros tipos de materiais 

vindos de diversos lugares do mundo; 

c) em Hoboken, Bélgica, desenvolvem uma tecnologia exclusiva para 

reciclagem destes materiais e oferecem serviços de refino de metais 

preciosos contidos em diversos materiais dos quais são recuperados 

os metais e os colocamos de volta ao ciclo produtivo. 

Na pesquisa realizada para este trabalho, foram identificadas que na 

atividade processadora destas empresas com características de sucateiras/ 

recicladoras do resíduo eletrônico, existe uma unanimidade quanto ao 

processamento do resíduo eletroeletrônico como pode-se ver a seguir na figura 13, 

que mostra as etapas do processamento de resíduo eletrônico. 
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Figura 13 - Etapas do processamento de resíduo eletrônico. 

 

Fonte:  o autor. 

Detalha-se as seguintes etapas do processo: 

a) coleta: a etapa da coleta consiste na obtenção ou recebimento de 

materiais eletroeletrônicos de diversos tipos no pós consumo 

doméstico ou empresarial, pelas empresas coletadoras e sucateiras. 

Estas coletas podem ser um evento específico e/ou temporário ou 

ainda uma campanha de coleta para motivar a população a realizar o 

descarte corretamente de equipamentos em desuso pelo não 

funcionamento, o principal motivo do descarte, haja vista que a 

maioria da população tem dificuldade em se desfazer de 

equipamentos obsoletos em funcionamento; 

b) pré-seleção: o processamento é a etapa imediatamente após a coleta 

e consiste em elaborar a primeira separação dos materiais coletados 

separando diversos materiais como:  notebooks, desktops, 

impressoras, monitores, teclados, celulares entre outros; 
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c) desmanche e segregação de materiais: ocorre em ambiente 

específico por tipo de equipamento. A exemplo de um  notebook a 

equipe encarregada de desmontá-los tem ao seu dispor e alcance das 

mãos contentores onde deposita as diversas peças, esta organização 

se faz necessária, para a descaracterização de memórias e HDs, 

identificação de patrimônio, pelos cuidados especiais da bateria, e 

pela tabela de preços que variam conforme o tipo da peça; 

d) descaracterização de materiais: ocorre para salvaguardara integridade 

e sigilo de dados que porventura possam estar armazenados nas 

memórias e HDs, assim como as plaquetas de identificação de 

patrimônio precisam ter dados apagados. O processo da 

descaracterização se dá pelo esmagamento ou cominuição; 

e) destinação: as empresas coletadoras/sucateiras, armazenam os 

materiais em sacos de ráfia, e são transportados até as empresas que 

fazem parte da cadeia reversa de reciclagem, conhecidas como 

canais de distribuição de ciclo aberto, pela especialização por 

natureza de material. Os agentes deste canal escolhem os produtos 

para a reciclagem que apresentam a melhor relação entre percentual 

de material de maior interesse por recicladoras em relação a sua 

revalorização na reciclagem. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A classificação das pesquisas são divididas  em exploratórias, descritivas e 

explicativas conforme descreve Gil (2002), é muito útil para o estabelecimento de 

marco teórico, possibilitando aproximação conceitual, para analisar as dimensões de 

usuários, fabricantes, montadores e desmontadores, e respectivamente as 

quantidades manipuladas por estes. 

Para a pesquisa exploratória, qualitativa e quantitativa, foram coletados 

dados em documentos, banco de dados, artigos científicos, dados documentados de 

entidades de classe, Leis, Resoluções, boletins informativos, e nas diversas 

referências bibliográficas, referentes ao descarte de resíduo eletrônico informático 

em Curitiba–PR. 

Fez se necessário elaborar uma pesquisa com usuários visando obter a 

informação da quantidade de  notebooks em seu poder e sua intenção de descarte, 

onde e como, e em quais condições o faria. Assim foi elaborado um questionário 

para o pré teste  que  foi entregue a 20 alunos da Instituição de Ensino Sociedade 

Educacional de Santa Catarina (Sociesc) campus Curitiba, que recebeu avaliação e 

os devidos ajustes nas perguntas e sendo o questionário considerado aceitável foi 

aplicado em definitivo. 

Os questionários aplicados para uma população de 555 alunos, de um total 

de 981 alunos residentes em vários bairros de Curitiba e região metropolitana. O 

número de questionários foi definido pelo método estatístico da amostragem, 

conforme propõe Bruni, (2007 p. 205). O cálculo do tamanho da amostra foi 

realizado conforme fórmula 1, que se apresenta a seguir. 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
                                       (1) 

Onde: 

n= número da amostra: quantidade de questionários aplicados: 555 

Z= nível de confiança: 100% - 97,644% = 2,356% 

E = erro amostral: nível de confiança: (100%-99,95%= 0,05)  

p= proporção de favoráveis: (100% - 95%= 0,5) 

q= proporção de desfavoráveis: (100% - 95%= 0,5) 

N= número de elementos da população: 981 
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Aplicando-se a fórmula em uma população de 981 alunos, o resultado que 

reflete níveis de confiança usualmente utilizado de 95%, aponta para a necessidade 

de entrevistar 276 pessoas.  

Entretanto pelas condições facilitadas aplicou-se aos alunos presentes na 

Sociesc entre os dias 24 a 28 de junho de 2013, nos períodos matutino e noturno, e 

obteve-se, um total de 555 questionários respondidos. Isto possibilita elevar o nível 

de confiança de 95% para 97,644%, e o erro amostral que era de 95% de nível de 

confiança para 99,95%, o que se permite inferir, com mais precisão, as reais 

intenções das pessoas em relação ao que fazer com  seu  notebook, no pós-

consumo. 

3.1 FORMULÁRIO DE PESQUISA 

A figura 14, refere-se ao formulário do questionário de pesquisa aplicado. 

Figura 14 - Formulário de questões para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esclarecer o termo usado “recicladora” ao invés de ter usado 

coletadora/sucateira, utilizado na questão 6, foi para facilitar o entendimento do 

individuo que iria responder a pesquisa. 

 A pergunta 1. Quantos computadores pessoais tipo  notebooks tem em sua 

Fonte: O autor 
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casa? Teve como objetivo identificar o quanto de  notebooks tem-se em Curitiba 

para o descarte. 

 A pergunta 2. Daqui a quanto tempo pretende renovar/trocar os  notebooks 

de sua casa? A resposta pretendida em quanto tempo os computadores da questão 

1 estarão disponíveis para descarte. 

 Na questão 3. O que você fará com eles? Este questionamento é para 

mostrar que, uma vez, estando prontos para o descarte como será feito este 

descarte, as respostas podem ser: vou guarda; doar para alguém; doar para 

instituição filantrópica; descartar no lixo; vender; não sei o que fazer. 

 Nesta questão 4. Se existir um local específico para descarte de  notebooks 

você? Levaria até o local; solicitaria para que viessem buscar; não alteraria a minha 

resposta da pergunta 3, esta questão foi para confirmar a intenção, podendo 

posicionar aqueles com a intenção de ingressar neste segmento de coleta de 

resíduo eletrônico, ou seja, contribui para elaborar a estratégia. 

 Na questão de número 5. Você sabia que em uma placa eletrônica de  

notebook tem platina, ouro, paládio, irídio e prata, entre outros metais preciosos? 

Esta questão pode colocar um usuário de  notebook em situação de descarte 

motivado a fazê-lo de modo correto, contribuindo para o retorno destes materiais ao 

setor produtivo, tendo em vista a remuneração pelo bem, confirmando-se por meio 

da questão 6. E sabendo da quantidade de cada um destes metais você tem 

interesse em: vender para uma empresa recicladora de  notebooks; obter desconto 

financeiro ao comprar um novo  notebook; não alteraria minha resposta da pergunta. 

3.2 PREPARAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi dividida em 18 lotes ou 18 salas de aula nos períodos 

matutino e noturno, pensando na facilidade de aplicação, observação visual que a 

grande maioria possui  notebook a diversidade de bairros que moram permitindo 

assim obter por inferência a opinião do curitibano em relação ao tratamento que dá 

ao seu  notebook em caso de descarte. A tabela 1 mostra a divisão das salas de 

aula para aplicação da pesquisa é o critério de escolha e decisão como já 

mencionado foi pelas condições favoráveis para a pesquisa. 
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Tabela 1- Divisão de salas e lotes para tabulação da pesquisa. 

Identificação das salas de aula Lotes Número de alunos 
por sala e período 

Total Matutino Noturno 

SALA C 101 L1 13 19 32 

SALA C 102 L2 12 20 32 

SALA C 103 L3 8 18 26 

SALA C 104 L4 15 21 36 

SALA C 105 L5 10 19 29 

SALA C 106 L6 3 21 24 

SALA C 107 L7 17 15 32 

SALA C 108 L8 8 18 26 

SALA C 109 L9 11 13 24 

SALA C 110 L10 14 17 31 

SALA C 111 L11 13 22 35 

SALA C 112 L12 17 19 36 

SALA C 113 L13 15 11 26 

SALA C 114 L14 9 22 31 

SALA C 115 L15 6 20 26 

SALA C 116 L16 12 9 21 

SALA C 117 L17 16 51 67 

SALA D 001 L18 11 10 21 

Totais 18 210 345 555 

Fonte:  o autor. 

3.3 TRATAMENTO DOS LOTES 

Para efeito de controle de tabulação foram organizados os lotes de 1 a 18 e 

suas respectivas salas, onde foram abordados os pesquisados. Cada um dos lotes 

pode ser visualizado em detalhes nos apêndices: 

a) apêndice I: conjunto de lotes (L1, L2, L3 e L4); 

b) apêndice II:  conjunto de lotes (L5, L6, L7, L8); 

c) apêndice III: conjunto de lotes (L9, L10, L11, L12); 

d) apêndice IV:  conjunto de lotes (L13, L14, L15, L16); 

e) apêndice V conjunto de lotes (L17, L18). 
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3.4 TABULAÇÕES DOS DADOS 

A figura 15, mostra o formulário desenvolvido para a tabulação dos lotes de 

questionários de pesquisa. Os dados serão explicados mais adiante. 

Figura 15 - Formulário de tabulação de questionários. 

 

Fonte:  o autor. 

Este formulário foi usado como ferramenta de organização de entradas de 

dados oriundos dos questionários preenchidos sendo que as informações lançadas 

uma a uma, para posterior consolidação dos dados e gerador de gráficos. 

3.5 DESMONTAGEM DO  NOTEBOOK DE PROVA 

 Para a desmontagem do computador utilizou-se de bancada simples e 

ferramentais normais como chave de fenda, chave Philips alicate de bico, balança 

de precisão digital marca Filizola, de até 5 kg. Em uma desmontagem amadora, 

como foi o caso, o tempo foi longo devido a inexperiência porém, para os demais  

notebooks, apesar de marcas diferentes tiveram seu tempo de desmontagem 

diminuído. 
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 Os equipamentos utilizados para este teste, foram 5  notebooks 

descartados, sendo: 1 da marca CCE, 1 marca Avell, 1 da marca HP Pavilion, 1 da 

marca Dell Inspiron, 1 da marca Elitegroup. A figura 16 mostra um equipamento 

desmontado da marca CCE representando todos os demais.  

Figura 16 -  Notebook desmontado. 

 

Fonte:  o autor. 

A tabela 2 demonstra que a quantidade de partes de  notebook, a 

variabilidade de peso de marca para marca é perceptível, que o ano de fabricação 

do produto que recebe novas tecnologias desenvolvidas influencia para a diminuição 

do peso final do produto, a exemplo o equipamento Elitegroup que tem sua 

fabricação do ano 2003. 
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Tabela 2 - Detalhamento  e características das partes do  notebook  

Item  

Marcas 

CCE Avell HP Dell Elitegroup 

Placas de PCI 0,199g 0,210g 0,310g 0,200g 0,211g 

HD 0,397g 0,405g 0,399g 0,303g 0,415g 

Bateria 0,448g 0,51g 0,407g 0,355g 0,758g 

Fios elétricos 0,021g 0,03g 0,019g 0,019g 0,045g 

Peças em alumínio 0,082g 0,085g 0,096g 0,084g 0,103g 

Cooler 0,027g 0,039g 0,043g 0,031g 0,069g 

Conector em cobre 0,085g 0,097g 0,079g 0,062g 0,113g 

Peças plásticas 0,030g 0,040g 0,027g 0,038g 0,450g 

Monitor/tela LCD 0,097g 0,101g 0,102g 0,092g 0,397g 

Outros como (parafusos etc.) 0,014g 0,035g 0,018g 0,016g 0,045g 

Peso Total 1,400kg 1,552kg 1,500kg 1,200kg 2,606kg 

Fonte:  o autor. 

Nesta tabela, são demonstradas as peças e seus respectivos pesos, que 

compõem os notebooks, que serviram como estudo na desmontagem de marca: 

CCE, Avell, HP, Dell e Elitegroup.  

Pode-se perceber que uma placa de PCI, ou seja, um dos itens mais 

valorizado pelas empresas sucateiras tem peso médio de 0,186g, dentre os cinco 

notebooks desmontados. O motivo pelo qual se fez a desmontagem foi para mostrar 

o valor agregado das partes que podem chegar a R$ 10,66, enquanto que se vender 

um notebook inteiro saí por R$ 8,57 conforme tabela de preços da Hamaya do Brasil 

em anexo. 
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4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Entre os dados relevantes está a pesquisa realizada para esta dissertação, 

mostradas a seguir que contribuem para a justificação da viabilidade econômica da 

constituição de cooperativa e a sua operacionalização para a mineração urbana. 

Um dos desafios enfrentado nesta pesquisa refere-se ao desconhecimento 

sobre a quantidade de notebooks disponível para a coleta imediata, ou seja, prontos 

para o descarte. Uma previsão nacional desta quantidade, dá-se em dados 

divulgados pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, que afirma que em 2013, 

brasileiros possuirão 118 milhões de computadores, em geral, sendo até então a 

única instituição a divulgar algum número, significa dizer que em 2016, podemos ter 

este número  notebooks  a disposição para o descarte, mas não se sabe deste 

montante o que tem em Curitiba. 

Diante da ausência de dados quantitativos optou-se para esta dissertação a 

a pesquisa mencionada no capitulo 3 com (555 alunos da Sociesc) do campus 

Curitiba, supostamente usuários de notebooks, cuja resposta se apreenta a seguir a 

começar pela tabela 6, com resumo da tabulação destes dados que serão 

explanados no decorrer. 

Tabela 3 - Tabulação de dados da pesquisa. 
Fonte:  o autor.  
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Os resultados das 06 perguntas elaboradas para o questionário, afim de 

proporcionar uma visão holística da situação para nortear a mineração urbana com a 

coleta de  notebooks em Curitiba, estará sendo apresentadas e discutidas nas 

figuras correspondentes. 

 Na figura 17, o gráfico representa o resultado detalhado da questão 1: da 

pesquisa: Quantos computadores pessoais tipo  notebooks tem em sua casa? 

 

Figura 17 - Resultados da questão 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta questão, entre os 555 respondentes, 11 deles que representam 2% 

do total disseram não ter  notebooks; já para 343 entrevistados, que representa 

62%, dizem possuir 1  notebook; mas 22% dos respondentes, ou seja, 124, 

disseram possuir 2  notebooks; e 3  notebooks estão em posse de 54 respondentes 

equivalente a 10% dos pesquisados; com 4  notebooks encontramos 14 

respondentes o que representa 2%, e por fim quem tem 5 ou mais  notebooks são 9 

respondentes que equivale a 2% do total. 

 Em análise, destaca-se que em grande maioria, ou seja, 343 entrevistados 

Fonte: O autor. 
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possuem 1 notebook, Este resultado é importante para o cálculo de inferência de 

quantos  notebooks tem-se para a mineração urbana pela  coleta seletiva em 

Curitiba. 

 Na figura 18, o gráfico nos mostra o resultado da questão: Daqui a quanto 

tempo pretende renovar/trocar os  notebooks? 

 

Figura 18 - Resultado da questão 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta questão foi elaborada no intuito de auxiliar em uma análise 

correlacionada à questão anterior, acerca da quantidade de  notebooks em vias de 

descarte. Curitiba tem atualmente 636.641 domicílios, e toma-se como base este 

número para fixar a quantidade de chefes de domicílio, no município. O gráfico  da 

figura 29 mostra que em um ano, 27% de população, ou seja, 171.893 podem fazer 

a troca de seus  notebooks em 2015.  

 Para 18% desta população, responderam que em 6 meses pretendem 

trocar seus  notebooks, ou seja, a expectativa que eles descartem 114.595  

notebooks até dezembro de 2014.  

 Outros 18% ou 114.595 pessoas, pretendem trocar seus  notebooks em 2 

anos, 2016.  E para 14% ou 89.130 pessoas dizem que pretendem trocar seus  

notebooks daqui 3 anos em 2017. Para aqueles que afirmaram trocar seus  

Fonte: O autor 
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notebooks em mais de 3 anos foram 123 respondentes, representando 22 % do total 

com 140.061 pessoas, em resumo podemos inferir que temos em números e 

percentuais arredondados demonstrados no quadro 7. 

Descartes previstos  p/ os anos 

% Quantidade de  notebooks 

2014 18% 114.596 

2015 27% 171.894 

2016 18% 114.596 

2017 22% 140.061 

2017 14% 89.130 

---------------------------- 100% 630.277 

Quadro 7 - Descartes previstos. 
Fonte:  o autor. 

 Na figura 19, a seguir está representada pelo gráfico que vai analisar a 

questão: O que você fará com eles? 

Figura 19 - Resultados da questão 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: o autor 
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 Na figura 19, observa-se que, para 79, ou 14% dos respondentes afirmaram 

que vão guardar seus  notebooks, para 108, ou19%, pretendem doar para alguém, 

sendo que para doação para instituição filantrópica são 24, ou 4% dos 

respondentes. Para 47, ou 8% dos respondentes afirmam a intenção de descartar no 

lixo, mas para 165 dos respondentes, 30% do total tem interesse em vender, e não 

sabem o que fazer somam 132, dos respondentes, que equivale a 24% do total. 

 Destaca-se que 165 dos respondentes querem vender, seguido 

imediatamente também de um número grande que não sabem o que fazer para 132 

respondentes, que podem ser induzidos ou estimulados ao descarte se souberem 

que há uma possibilidade por intermédio da cooperativa. 

 Estas respostas dos 165 e 132 respondentes respectivamente, nos 

mostram que a grande maioria quer ter algum benefício na hora de descartar seu  

notebook, justificando-se portanto a necessidade de remuneração deles para 

consolidar a mineração urbana. 

 Na figura 20, a questão proposta foi: se existir um local específico para 

descarte de  notebook você? 

Figura 20 - Resultado da questão 4. 

 

Fonte:  o autor. 
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Do total de 555 respondentes, 193, ou seja, 35%, levaria até este local. 

Sendo que para 153,ou 28% dos respondentes afirmam que solicitariam para que 

viessem buscar. E aqueles que não alterariam a resposta da pergunta 3: o que você 

fará com eles?), é aqui representado por 209, ou 38% dos respondentes. 

 Na figura 21 a questão foi: você sabia que em uma placa eletrônica de  

notebook tem platina, ouro, paládio, irídio e prata, entre outros metais preciosos? 

Figura 21 - Resultado da questão 5. 

 

Fonte:  o autor. 

Esta questão tem por objetivo identificar o nível de conhecimento do usuário 

comum de  notebook em relação à mineração urbana que se dá por conta da coleta 

e quando se recicla o resíduo eletrônico.  

 Na decisão dos respondentes 307 deles ou 55% disseram conhecer ou 

saber que estes metais estão contidos em uma placa eletrônica, e para 248, ou 45% 

não sabiam da existência.  

 Ao saber da quantidade destes metais preciosos e quanto eles valem 

conforme a bolsa de metais, serve de teste para saber se o usuário preferiria doar 

ou vender. Tendo em vista que, 45% não sabiam da existência destes metais 

preciosos, e ao saberem podem passar a ter interesse em entregar seu  notebook 

em locais pré determinados ou anunciados pela indústria e varejo.  

 Na figura 22, mostra-se a última pergunta: (e sabendo da quantidade de 

cada um destes metais você tem interesse em?).  A análise desta questão responde 

esta inquisição (doar ou vender?). 
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Figura 22 - Resultados da questão 6. 
 

 

 

Fonte:  o autor. 

Nesta última questão, 30% ou 166 respondentes disseram preferir (vender) e 

39%, preferem obter desconto financeiro ao comprar um novo  notebook, para 170 

ou 31% dos respondentes, disseram que não alterariam a sua resposta da 

alternativa 3 (o que faria com eles?), lembrando que a resposta para esta alternativa, 

levaria até o local no ato do descarte de seu  notebook e desejo de 35%, dos 

respondentes da pesquisa.  

Demonstra-se ainda neste capítulo a operacionalidade da mineração urbana, 

em cinco fatores: o fator operacional e logístico da mineração urbana modo pelo 

qual o notebook descartado será coletado, por cooperados associados à 

cooperativa; o fator social da mineração urbana que organiza as comunidades 

carentes  e  oportuniza  a formação de cooperativas garantindo sua auto suficiência; 

no fator comercial da mineração urbana aos consumidores usuários de  notebook, 

proporciona a possibilidade de descarte remunerada; no fator ecológico da 

mineração urbana contribui para que o cidadão faça seu descarte  em  condição 

ecologicamente correto; o fator tecnológico da mineração urbana que expõe a 

necessidade de adequação da indústria em prover melhores condições tecnológicas  

para a reciclabilidade de  notebooks; o fator político que tem o governo municipal 

como entidade responsável e guardiã do meio ambiente de Curitiba;; o fator  

econômico que demonstra as oportunidades negociais, proporcionada pela 
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mineração urbana na cadeia de suprimentos reversa.  

 Para atingir o objetivo deste capítulo discute-se a aplicação das práticas da 

Logística Reversa citada na Lei 12.305/2010, da PNRS no seu Art. 3º inciso XII - 

“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”. Esta mesma lei determina no seu Art. 33º. 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de: (...) VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. LEI 
12.305/2010-Capitulo III. Art. 33º. (BRASIL, 2010) 

4.1 FATOR OPERACIONAL E LOGÍSTICO DA MINERAÇÃO URBANA 

 Propõe-se a estrutura da cadeia de suprimentos direta e reversa, 

necessária para a concretização da mineração urbana através dos seus canais 

reversos de suprimentos, que farão com que os descartes voltem ao meio produtivo. 

O momento que iniciará a movimentação dos canais reversos de suprimentos e de 

reciclagem, será quando o consumidor praticar a cultura do consumo, “comprar, usar 

e dispor”.  

 Através da figura 23, a estrutura da cadeia de suprimentos direta e reversa 

demonstra os canais com as suas atribuições. 
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Figura 23 - Estrutura da cadeia de suprimentos direta e reversa.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a constituição de cooperativa de produção, algumas das atividades 

exercidas nos canais reversos já existentes nessa cadeia de suprimentos, serão 

Fonte: O autor. 
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absorvidos diretamente pela cooperativa, como por exemplo, as do canal (7) que 

tem a coleta como atividade, e poderá ser exercida pelos cooperados, assim como 

as atividades do canal (8), de sucateiro, segregador e selecionador de materiais) 

podem ser desenvolvidas por cooperados. Esta absorção de atividades exercidas 

por terceiros, se faz necessário, tendo em vista a necessidade de suprir os custos 

operacionais da organização cooperativista nos moldes da Organização das 

Cooperativas Brasileiras- OCB.  

 Os canais diretos de suprimentos estão numerados de (1 a 6), conforme 

mostrado na figura 23, Tem-se o canal de suprimentos (1) composto pelo produtor 

responsável pela mineração tradicional de extração de metais ferrosos e não 

ferrosos dentre outros materiais do meio ambiente, transformando estes insumos em 

matérias primas primárias para suprir as indústrias de componentes e outras partes 

do  notebook. O canal de suprimentos (2), é formado pelas industrias manufatureiras 

de partes do  notebook, que as confeccionam a partir dos insumos primários 

oriundos do canal (1), ou matérias primas secundárias (recicladas) recebidas 

diretamente das empresas atacadistas e distribuidoras do canal reverso (15), ou 

misto, dos canais diretos e reciclados. 

 O canal de suprimentos direto (3), é constituído pelas empresas industriais 

de manufatura de  notebooks, que são supridos em geral pelas empresas do canal 

(2), que podem receber as partes constituídas de matéria secundária (reciclada) ou 

mesmo misto, (primária, secundária).  

 O canal de suprimentos direto (4) é composto por distribuidores e 

atacadistas, que tem por finalidade de negócios a distribuição pulverizada destes  

notebooks no canal (5) formada pela rede de varejos espalhadas em todo o país. 

 O canal de suprimentos direto (6) é representado por consumidores 

usuários, que no pós-consumodo  notebook podem fazer o descarte ambientalmente 

correto em pontos de coleta constituídos pelo novo canal de suprimentos reverso (7) 

que são empresas responsáveis pela coleta dos  notebooks descartados 

(cooperativas) e encarregadas de enviar para as empresas do canal de suprimentos 

reverso (8), denominadas de sucateiros, que separam e selecionam os materiais por 

tipos e espécies que serão encaminhadas cada qual para uma das empresas 

especializadas em reciclagem, ou seja, para as empresas que formam os  canais 

reversos de reciclagem do (9 ao 15). As empresas atacadistas e distribuidoras 

identificadas no canal (15), representam as empresas responsáveis pela distribuição 
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dos materiais reciclados em diferentes matérias primas secundárias, e visam suprir 

empresas (1 e 2) do canal de suprimentos direto. 

 Estas empresas que instituirão o canal reverso de reciclagem, são 

necessárias, tendo em vista que nem todas as empresas manufatureiras de partes 

do  notebook (1 e 2), estarão aptas a proceder a reciclagem dos materiais oriundos 

diretamente do canal reverso de suprimentos (8, sucateiros, segregadores e 

selecionadores), ou seja, são empresas consideradas por (Leite, 2009:85) empresas 

não integradas em reciclagem, e necessitam adquirir a matéria prima diretamente de 

empresas especializadas em reciclagem,  mencionadas  no canal reverso de 

suprimentos (9 ao 15). Pela evolução da mineração urbana, as empresas (1 e 2) 

podem  adequar-se a uma nova perspectiva de negócios e assim adquirir materiais 

do canal (8), chamadas de empresas  semi integradas em reciclagem, conforme 

(Leite, 2009: 85) que tem capacidade de reciclar materiais a partir do recebimento 

destes diretamente do canal (8, sucateiros, segregadores e selecionadores), e/ou 

ainda por esta evolução poderá surgir industrias de  notebooks integradas em 

reciclagem, (Leite, 2009: 85), que são aquelas indústrias manufatureiras de partes 

que pela sua condição de processamento podem receber materiais a partir de 

coletadores, do canal (7). 

 Como a PNRS, prevê a participação da indústria de montagem de  

notebooks para o retorno destes equipamentos obsoletos ao meio produtivo, esta 

será umas instituições responsáveis em organizar os canais reversos de 

suprimentos, ou seja, começando pela indicação de onde poderá ser realizado o 

descarte correto pelo consumidor, e quem fará a coleta deste  notebook. Com a 

apresentação da figura 23, não pretende-se atribuí-la como única disposição dos 

canais, significa dizer que poderá ter outras disposições, sendo importante que o o 

ciclo reverso de notebooks seja cumprido. 

 Sugere-se para a operação da cadeia de suprimentos reverso a 

organização de cooperativas de catadores como prevê a Lei 12.305/2010 no seu 

capítulo III. Inciso VI, que diz: 

(...) dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos. § 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o 
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua 
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contratação. Lei. 12.305/2010 no seu capítulo III. Inciso I a VI. 
(BRAISL,2010). 

Para que a mineração urbana de  notebooks possa ser realizada é 

necessário usar os procedimentos da Logística Reversa nas cooperativas, que 

podem incluir tarefas como: coleta, segregação e seleção das partes do  notebook, e 

a revenda para empresas recicladoras que compõem o canal reverso de 

suprimentos. Tendo como ideal a diretriz de cooperativas adota-se para este 

trabalho o padrão da Organização das Cooperativas Brasileiras-OCB, representada 

no Paraná pela Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR. 

Estes padrões podem ser consultados em seu sitio 

http://www.paranacooperativo.coop.br/, que disponibiliza um roteiro prático, visando 

dar suporte técnico aqueles interessados em constituir uma cooperativa, e é 

composto das seguintes etapas: 

a)  reunir o grupo de pessoas interessadas em constituir a cooperativa, 

determinar os objetivos específicos da futura cooperativa e se existe 

possibilidade do grupo operar nesta forma societária, levando em 

conta os aspectos estruturais, associativos, mercadológicos e sociais; 

b)  escolher uma comissão para tratar das providências necessárias à 

constituição da cooperativa, com indicação de um coordenador dos 

trabalhos; 

c) elaborar estudo de viabilidade econômico-financeira da cooperativa no 

qual constará o planejamento da futura cooperativa; 

d) elaborar uma proposta de Estatuto da Cooperativa dentro dos ditames 

da Lei cooperativista, que deverá ser distribuída para todos os 

interessados para ser estudada. De acordo com o Art. 21 da Lei 

5764/71; 

e) realizar reuniões com todos os interessados para discussão de todos 

os itens da proposta do estatuto e do estudo de viabilidade 

econômica; 

f) fazer a pesquisa do nome da cooperativa e de sua sigla, junto a Junta 

Comercial do Paraná, para verificação se não existe empresa já 

operante com a mesma denominação; 

g) fazer pesquisa dos nomes dos futuros cooperados junto à Receita 
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Federal e Receita Estadual verificando se não existe inadimplência 

dos mesmos junto aos órgãos arrecadadores, para evitar problemas 

futuros; 

h) convocar todas as pessoas interessadas para a realização da 

assembleia geral de constituição da cooperativa, em local e hora 

determinados, com bastante antecedência; 

i) providenciar a aquisição dos livros necessários para a Assembleia 

Geral de constituição; 

j) realizar a Assembleia de Constituição da Cooperativa, com a 

participação de todos os interessados (mínimo de 20 pessoas físicas, 

(exceto cooperativas de trabalho, conforme Lei 12.690, de 19 de julho 

de 2012); 

k) arquivar os documentos constitutivos na Junta Comercial do Paraná. 

l) dar entrada no pedido de registro no CNPJ na Delegacia da Receita 

Federal; 

m) registrar a Cooperativa na Ocepar, na Secretaria Estadual da 

Fazenda, na Prefeitura Municipal, no INSS e em todos os demais 

órgãos necessários. 

 Diante da proposta de testar a operacionalização da mineração urbana de  

notebooks, pela idealização de uma cooperativa de operadores de Logística 

Reversa, como forma de profissionalização de catadores que se associam passando 

a cooperados destas, ou seja, não são meros funcionários ou trabalhadores 

autônomos, são seus proprietários. A seguir um exemplo de aplicação do fator social 

na cooperativa. 

4.2 FATOR SOCIAL DA MINERAÇÃO URBANA.  

 Diante da oportunidade de aplicar este fator social é proposto a constituição 

da  4COOPERTRONICO - Cooperativa de Operadores de Logística Reversa de 

Resíduo Eletrônico, pelo autor desta dissertação juntamente com um grupo de 

acadêmicos do curso de administração do 4º período da Sociesc, campus Curitiba, 

                                       
4 COOPERTRONICO, está caracterizado como marca, por isso não recebeu acentuação.. 
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na figura 24, da direita para esquerda: Andrei Rodrigues de Oliveira, Caio Duarte 

Boryca, Carina da Silva Velames, Jorge Habinowsk, Perla Ilga Zimmer, José Juliano 

Gava Correa, Prof. Gerson Passos Camargo, Luciele Ribas Viana, Arieli Iarosz e 

Soelene da Silva. 

Figura 24 - Integrantes do projeto COOPERTRONICO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta proposta tem o apoio da instituição de ensino  Sociesc e ganhou a 

condição de projeto de extensão universitária pela instituição, onde o autor faz a 

orientação  aos alunos na elaboração do manual de constituição e operação da 

cooperativa para uma comunidade existente denominada de “Portelinha” Esta 

comunidade é assistida pela Associação Evangélica Batista Kairós que 

voluntariamente incorporou-se ao projeto como parceira para a disseminação do 

empreendimento e no alargamento necessário das relações com a comunidade, 

visando também  a concretização da COOPERTRONICO. 

A associação Kairós executa trabalho social na comunidade com 150 

famílias em situação econômica menos favorecida, sendo o projeto de mineração 

urbana por intermédio da cooperativa, é uma das formas de trazer a sustentabilidade 

a estas famílias. 

Para organizar a cooperativa de operadores de logística reversa de reisduos 

Fonte: Acervo do Autor 



78 

 

 

eletrônicos de informática a COOPERTRONICO, se fez necessário idealizar um 

modelo de processo pela qual as atividades essenciais sejam operacionalizadas.  

 Dentre as atividades que a cooperativa irá por em prática pelos seus 

cooperados incluem-se: coleta de  notebooks nos bairros de Curitiba; coleta nos 

entrepostos; nas empresas e instituições que necessitam descartar este resíduo de 

forma legal; nos varejos que recebem descarte de seus consumidores, além de 

poder acumular a função do canal (8) sucateiros, fazendo a desmontagem dos  

notebooks na sede da cooperativa, bastando o treinamento técnico de 

desmontagem e segregação destes materiais.  A cooperativa ao optar por realizar  

estas tarefas de segregação e desmontagem poderá agregar mais renda aos 

cooperados , tendo em vista que ao vender as peças inteiras terá que deixar uma 

margem média em torno de 40% para remunerar o sucateiro. 

 A figura 25 mostra o mapa de Curitiba com delimitação dos bairros, os quais 

poderão furamente cada um ter um entreposto da cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Figura 25 - Mapa de Curitiba com localização dos bairros. 

 

 

Fonte: IPPUC.  

 Na figura 19, também se visualiza as nove sedes de Administração 

Regional de Curitiba, a saber: Boa Vista; Matriz; Santa Felicidade; Portão; Cajuru; 

CIC; Boqueirão; Bairro Novo e Pinheirinho. A COOPERTRONICO terá como sede a 

regional Portão por abrigar a sede da comunidade Portelinha.   

A medida que os processos de operação evoluam a cooperativa poderá 

expandir-se instalando entrepostos avançados em cada uma das regionais, ou nos 

75 bairros que as compõem, que proporcionará além da visibilidade necessária para 

o sucesso da cooperativa, contribuirá  para a otimização da operação logística de 
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coleta deste material.  Uma das modalidades de coleta de notebooks nos bairros 

será feita porta a porta pelos seus cooperados utilizando-se carrinhos elétricos 

iguais aos usados na figura 26. O modelo deste carrinho é usado pela Coopercicla 

de Lajes em Santa Catarina, porém terão uma pequena diferença, com os que serão 

usados pela Coopertronico, que são dotados de contêineres aramados removíveis, 

iguais os da figura 23, para facilitar a carga e descarga nos entrepostos. 

 
Figura 26 - Modelo de carrinhos para coleta de resíduo eletrônico. 

 

Fonte: http://coopercicla.blogspot.com.br/ 

Para a cooperativa instalar estes entrepostos valer-se-á do princípio de 

responsabilidade compartilhada, prevista na Lei da PNRS, que abrange os 

fabricantes, distribuidores e comerciantes, sugerindo-se, por meio de aliança 

estratégica para este empreendimento, que os entrepostos sejam assentados no 

estacionamento de grandes empresas varejistas com alto fluxo de pessoas. Além  

de despertar entre os passantes o desejo de descarte, permite ao comerciante e 

fabricante de  notebooks comprometerem-se para  cumprir  com a sua parte, na  Lei 

da PNRS. 

Para instalar os entrepostos em estacionamentos não é necessária uma de 

infra estrutura sofisticada, bastando ter um quiosque com o modelo mostrado na 

figura 27, de forma meramente ilustrativa. Neste local serão coletados notebooks 
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descartados pelos usuários e os entregues pelos cooperados da coopertronico, e 

contará com um atendente, balança para pesagem. No seu entorno ficarão 

organizados os notebooks descartados pelos passantes, e os entregues pelos 

cooperados. No seu entorno ficam organizados os contêineres vazios e um guincho 

mecânico conforme mostra a figura 28. Estas imagens são meramente ilustrativas, e 

servem para situar como poderá se desenvolver a atividade operacional de carga e 

descarga dos contêineres dos carrinhos elétricos dos cooperados. 

Figura 27 - Quiosque modelo Hex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 28 - Modelo de guincho mecânico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela característica e composição do material descartado que será 

armazenado nos entrepostos, é possível mantê-lo a céu aberto sem comprometer 

 

 

Fonte:http://cabena.pt/portfolio/portf%C3%B3lio%202008_1.h 

Fonte: www.jlucas.com.br 
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sua qualidade. Os contêineres a serem utilizados poderão ser empilháveis, para não 

permitir o acesso ao estoque por pessoas alheias a cooperativa, como mostrado na 

figura 29, para facilitar o acondicionamento e transporte  nos caminhões da 

cooperativa. 

.Figura 29 - Modelo de Contêiner aramado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a operação de coleta dos descartes nos entrepostos, será praticado o 

conceito logístico denominado de Milk Run, traduzido como a rota do leite, que 

surgiu da análise das pessoas que trabalhavam com a entrega do leite, de porta em 

porta nos U.S.A, estabelecendo uma melhor rota a ser percorrido para entrega do 

leite e a coleta das embalagens vazias. Este conceito serve como base para esta 

proposta, que visa, armazenar temporariamente os descartes nos entrepostos 

alocados nos estacionamentos dos parceiros varejistas.  Ao  final de uma jornada de 

trabalho dos cooperados estes contêineres deverão ser coletados por caminhões 

possam trafegar livremente pelas ruas e avenidas dos bairros conforme as leis de 

trânsito, dotados de um guincho, para carga de contêineres. A frequência de troca 

de contêineres cheios por vazios dependerá da produtividade dos cooperados no 

entorno do entreposto e pelas demais aquisições de descartes que ocorrerão dos 

clientes passantes no varejo que abriga o entreposto. 

 Após esta coleta pelos caminhões a figura 30, mostra como será a 

armazenagem na sede da cooperativa usando-se os contêineres aramados. 

 

 

Fonte: www.logismarket.indu.br 

http://www.logismarket.indu.br/
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Figura 30 - Exemplo de área de armazenagem de contêineres aramados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como já mencionado a atividade da cooperativa, poderá ser apenas a de 

coletar o material descartado e encaminhar para uma empresa sucateira, 

segregadora e selecionadora de materiais, mas é desejável que ela mesma execute 

os serviços de segregação e seleção. Para  isto além de espaço para armazenagem 

dependerá também de um  ambiente para proceder a desmontagem dos  notebooks. 

Esta atividade deverá ser realizada preferencialmente por seus cooperados, 

podendo ser os mesmos que coletam em determinada hora do dia e executam 

internamente na cooperativa atividade de desmontagem, alternadamente.  

4.3 FATOR COMERCIAL DA MINERAÇÃO URBANA 

 O sucesso da mineração urbana em Curitiba dependerá da 

operacionalização da cooperativa que contará com a participação de outras 

instituições mencionadas no Capitulo III e art. 33º, da PNRS, como fabricantes, 

comerciantes e governo.  

Sabe-se que há uma escassez de empresas de reciclagem de eletrônicos no 

Brasil, neste trabalho destaca-se a empresa UMICORE, apontada como a principal 

recicladora de materiais eletrônicos, com filial brasileira em Guarulhos SP. Por isso, 

entende-se que para o sucesso comercial da cooperativa em Curitiba, se faz 

necessário buscar uma parceria com empresas de característica comercial igual a 

da Hamaya do Brasil Ltda, que tem por especialidade a compra de partes de  

. 

 
Fonte: www.aguiasistemas.com.br 
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notebooks para a exportação a empresas recicladoras do Japão e China. Esta 

cooperativa tem de antemão a garantia de venda de sua mercadoria sem limites de 

quantidades produzidas e coletadas com fator logístico de transportabilidade deles 

favorável, pois a empresa compradora tem sede no município de Fazenda Rio 

Grande, região metropolitana de Curitiba.  

O comércio varejista que em geral, por sua vez, e que tem notebooks em 

sua diversificação um dos produtos eletroeletrônicos, exercerá um papel estratégico 

para a estruturação e na eficiência dos canais reversos de suprimentos, além disso, 

tem a oportunidade de alavancar negócios e promover a fidelidade de seus 

consumidores, ao receber deles os  notebooks de pós-consumo, remunerando este 

consumidor através de comprovante de compra e venda ou gerando desconto para 

a compra de um novo equipamento em sua loja.    

Com esta atitude previamente acordada com os fabricantes fornecedores de  

notebooks o varejo atrairá consumidores para o descarte ecologicamente correto, e 

pela possibilidade de remuneração vantajosa àqueles que pretendem descartar, e 

na proporção em que ocorra a disseminação da mineração urbana, estes descontos 

e remuneração tendem a ser cada vez maiores e mais atrativos. Tendo  em vista 

que os consumidores escolherão os varejos que melhor proporcionarem vantagens 

financeiras pelo descarte de seu equipamento, imediatamente a indústria fabricante 

de  notebooks se beneficiará por intermédio do varejo no cumprimento da sua parte 

na Lei 12.305/2010, fazendo com que estes  notebooks voltem ao setor produtivo. 

A cooperativa por sua vez quando coletar no varejo, irá remunerar o usuário 

oficializando o ato por meio de emissão de nota fiscal e recibo de descarte legal. 

Esta prática valerá para qualquer pessoa física ou jurídica que fizer descartes, na 

sede da cooperativa, na coleta porta a porta e nos quiosques de seus entrepostos.  

A tabela 3, mostra o valor que o sucateiro paga ao consumidor por um  

notebook descartado na condição desmontado. 
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Tabela 4 – Valores que o sucateiro paga no descarte do resíduo eletrônico de notebook. 

Fonte: Hamaya do Brasil. Organizado pelo autor. 

4.4 A REMUNERAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS REVERSA  

Com base na tabela 3, que mostra os valores pagos pelo  sucateiro por um  

notebook descartado na condição desmontado, a tabela 5, a seguir demonstra as 

etapas da remuneração dos canais da cadeia de suprimentos reversa. O preço 

inicial de R$ 10,66 na etapa do descarte pelo consumidor, foi extraído da tabela da 

empresa Hamaya do Brasil Ltda de 12/02/2014, pessoa física disposta no anexo I. 

As margens de custo e lucros, são atribuídas pelo autor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média Valor venda p/ kg Valor total

 CCE Avell HP Dell Elitegroup em gramas ao Sucateiro ao Sucateiro

Placas  de PCI 0,199 0,210 0,310 0,200 0,211 0,226 23,25R$                5,25R$                

HD 0,195 0,197 0,195 0,197 0,201 0,197 3,82R$                  0,75R$                

Bateria 0,045 0,051 0,047 0,038 0,075 0,051 5,00R$                  0,26R$                

Fios eletricos 0,021 0,03 0,019 0,019 0,045 0,027 1,23R$                  0,03R$                

Peças em alumínio 0,082 0,085 0,096 0,084 0,103 0,090 2,25R$                  0,20R$                

Cooler 0,027 0,039 0,043 0,031 0,069 0,042 0,20R$                  0,01R$                

Conector em cobre 0,085 0,097 0,079 0,062 0,113 0,087 4,50R$                  0,39R$                

Peças plásticas 0,030 0,040 0,027 0,038 0,450 0,117 0,35R$                  0,04R$                

Monitor/tela LCD (unid) 1 1 1 1 1 1,000 3,24R$                  3,24R$                

Cd/DVD Driver 0,090 0,095 0,093 0,097 0,101 0,095 0,59R$                  0,06R$                

Fonte de notebook 0,057 0,079 0,069 0,092 0,098 0,079 0,95R$                  0,08R$                

Matriz de Teclado 0,030 0,035 0,032 0,033 0,038 0,034 9,35R$                  0,31R$                

Outros metais N.Ferrosos 0,014 0,035 0,018 0,016 0,045 0,026 1,50R$                  0,04R$                

Peso total 1,875 1,993 2,028 1,907 2,549 2,070 Preço Total  10,66R$              

Item em gramas 

Marcas/ peso em gramas
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Tabela 5 - Remuneração dos canais da cadeia de suprimentos. 

Fonte:  O autor 

Estas etapas representam a cadeia de suprimentos reversa, envolvendo os 

canais reversos de reciclagem e sua remuneração na cadeia. 

O preço de venda foi calculado pela seguinte equação: 

PVI =  Cpi    

1-100%  (Coi % + LI%) 

 

O exemplo a seguir refere-se a etapa da indústria manufatureira de partes 

do  notebook utilizando-se a fórmula: 

Onde:  

PVI = Preço de Venda da Indústria: R$ 358,92 

Cpi = Custo de posse da indústria: R$ 143,57 

Coi = Custo de Operação da Industria: 50% 

LI = Lucro da Indústria: 10% 

PVI = 100% - 60% = 0.40 

Preço de Venda do Consumidor no Descarte PVCD R$ 10,66

Custo de Posse no descarte: Cpd R$ 10,66

Custo da Operação de coleta: Coc + 30%

Lucro do coletador: Lc + 10%

Preço de Venda Coletador: PVC R$ 17,77

Custo de Posse do Sucateiro: Cps R$ 17,77

Custo de Operação de Segregação e Seleção: Cos + 45%

Lucro do Sucateiro: Ls + 10%

Preço de Venda do Sucateiro PVS R$ 39,48

Custo de Posse do reciclador: Cpr R$ 39,48

Custo de Operação de reciclagem: Cor + 90%

Lucro do Reciclador: Lr + 10%

Preço de Venda do Reciclador PVR R$ 78,96

Custo de Posse: Cp R$ 78,96

Custo de Operação: Co + 35%

Lucro do Distribuidor: Ld + 10%

Preço de Venda do Distribuidor PVD R$ 143,57

Custo de Posse da indústria: Cpi R$ 143,57

Custo de Operação da indústria: Coi + 50%

Lucro da Industria: LI + 10%

Preço de Venda da Indústria PVI R$ 358,92

Etapa do Sucateiro, Segregador e Selecionador (canal 8)

Etapa da Reciclagem (canais de 09 a 14)

=

=

=

=

=

=

Etapa do Consumidor no Descarte  (canal 6)

=

45%

40%

55%

100%

=

60%

Etapa da Distribuição  (canal 15)

=

=

Etapa da Coleta  (canal 7)

Etapa da Industria Manufatureira  de partes do Notebook (canal 2)

=

(2) 
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PVI =R$ 143,57/0,40 

PVI = R$ 358,92 

 O consumidor ao fazer o descarte, entrega o  notebook ao preço de 

R$10,66, ao coletador da COOPERTRONICO, que inclui no seu preço de venda o 

custo de operação de 30%  e lucro de 10% no processo de coleta. O mesmo  vende 

aos sucateiros ao preço de R$ 17,77, por sua vez  procede com a segregação e 

seleção dos materiais para vender aos recicladores com margem de custo de 45% e  

lucro de 10% conforme o material ao preço de venda de R$ 39,48. O reciclador 

acrescenta seu o custo de sua operação de reciclagem em 90% e aplica 10% de 

lucro, vendendo o produto ao atacadistas e distribuidores a R$ 78,96. 

Já os atacadistas e distribuidores se encarregam de fazer com que as 

matérias primas oriundas deste descarte cheguem ao setor industrial ao preço de 

venda de R$ 143,57 aplicando-se custo operacional de 35% e 10% de lucro. A 

indústria manufatureira de partes do  notebook, nesta etapa ao adquirir esta matéria 

prima alternativa a mineração convencional, transforma a matéria prima reciclada em 

partes adicionando o custo de produção de 50% e lucro de 10%, e vende aos canais 

que montam os  notebooks ao preço de R$ 358,92. 

4.4 FATOR ECOLÓGICO DA MINERAÇÃO URBANA 

 O governo municipal, que tem sua responsabilidade atribuída pela PGRS, 

em manter seus aterros sanitários livres de descartes inadequados, tem a 

oportunidade de contemplar o consumidor cidadão acatando os comprovantes de 

descarte emitidos pelo varejo e cooperativa, e trocando-os por desconto no imposto 

Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).  Por esta iniciativa o 

município de Curitiba estará cumprindo sua parte na Lei 12.305/2010 que instituiu a 

PNRS. 

4.5 FATOR TECNOLÓGICO DA MINERAÇÃO URBANA 

Este fator poderá iniciar nas indústrias, que tem um papel importante na 

cadeia reversa, a isso propõe-se aos fabricantes, um mecanismo que exerça papel 

de facilitador da mineração urbana. Este mecanismo trata do emprego de uma 
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etiqueta com código eletrônico a ser aplicado no notebook na fase de fabricação que 

utilizando a tecnologia Quick Response Code, QR Code, ou código de resposta 

rápida conforme mostrado na figura 31. 

Figura 31 - Etiqueta eletronica modelo QR Code. 

 

 

 

 

 

A indústria de  notebooks ao adotar a etiqueta  eletrônica estará aplicando o 

conceito da reciclabilidade tecnológica que tem por objetivo desenvolver produtos 

com facilidade de reciclagem. Pode-se observar o conteúdo desta etiqueta  

eletrônica com descrição das partes de um  notebook disponibilizada pelo fabricante 

que, além dos pesos das partes inclui especialmente o roteiro de desmontagem do  

notebook. Esta  etiqueta  eletrônica deverá ter  link para o site do fabricante por 

exemplo, afim de,  informar  os valores monetários atualizados das partes do  

notebook, permitindo ao consumidor, varejo, cooperativa e sucateiros, terem  em 

tempo real  o valor que o mercado de reciclados está  operando,  bastando um 

celular com aplicativo leitor do QR Code, disponibilizado pelos fabricantes de 

celulares. 

Roteiro de desmontagem do  notebook DELL 14 Inspiron NA 4030: 

propriedade de Gerson Passos Camargo.  NF-e: 01010202: 

a) remova a bateria e abra os compartimentos do HD e memória e/ou 

placa wireless Remova todos os parafusos da parte inferior da 

carcaça. Quase sempre existem alguns escondidos no compartimento 

da bateria, HD, memória ou placa wireless; em alguns casos, o drive 

ou HD é preso por um parafuso embaixo do teclado; 

b) remova o HD, drive de CD/DVD e a placa wireless, sem se esquecer 

de desconectar os cabos da antena, que é integrada à tela. Tome 

. 

.      Fonte: QRCode. Adaptado pelo autor 
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muito cuidado com os conectores, cabos, flats, etc. pois eles são 

fáceis de quebrar e muito difíceis de substituir. Todo  notebook possui 

um protetor removível entre a tela e o teclado, algumas vezes bem 

duro de desencaixar. Depois de removê-lo, você pode retirar; 

c) o teclado, o que vai lhe dar acesso à placa mãe e outros parafusos; 

d) remova a tela com cuidado, depois de desconectar todos os cabos e 

remover os parafusos que a prendem à carcaça; 

e) desconecte o flat do touchpad e das caixas de som e remova a parte 

superior da carcaça, tomando cuidado para não deixar dentes no 

plástico; 

a)  remova o restante dos parafusos e outras placas visíveis e retire a 

placa mãe. Em alguns casos o cooler e o processador estão bem 

acessíveis e podem ser removidos logo no início da desmontagem, 

mas em outros você só tem acesso a eles depois de remover a placa 

mãe. 

Além de mostrar o roteiro da desmontagem, a etiqueta eletrônica deve 

mostrar a descrição das partes do notebook e seus respectivos pesos, afim de, 

permitir o cálculo do seu preço de comercialização na cadeia de suprimentos 

reversa. As partes e seus respectivos pesos são: 

a) placa de PCI: 0,200g; 

b) peça HD: 0,303g; 

c) bateria: 0,355g; 

d) fios elétricos: 0,019g; 

e) peças em alumínio: 0,084g; 

f) cooler: 0,031g; 

g) conector em cobre: 0,062g; 

h) partes plásticas: 0,038g; 

i) monitor de LCD:0,092g; 

j) outras partes diversas: (parafusos etc.): 0,016g; 

 A etiqueta de código eletrônica mostrada pode ser impressa em papel ou 

outro material que a indústria desejar. Entretanto deve vir fixada no exterior do  

equipamento, no intuito de informar o roteiro de desmontagem e todas as demais 

características do equipamento incluindo a composição e peso de suas partes, 

conforme mostrou os quadros anteriores, além disso entre os itens mais importantes 
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deve estar as informações  das quantidades de metais preciosos que se pode extrair 

da placa eletrônica do  notebook, como: ouro, prata, paládio, cobre, entre outros 

tornando-os visíveis para facilitar a negociação entre os usuários e a todos os canais 

que compõem a cadeia de suprimentos reversa. 

A figura 32 mostra um exemplo de como usar o aplicativo para leitura da 

etiqueta com código eletrônico tipo QR Code. 

Figura 32 - Demonstração do uso do aplicativo QR Code.. 

 

 

 Fonte: the-qrcode-generator, no site https://www.the-qrcode-generator.com/: criada   pelo  autor deste 
trabalho a partir do software. 

  

Para que a etiqueta de código eletrônico, possa ser lida, é preciso um 

aparelho celular que possua câmera digital e um software de leitura para QR 

Code.   Alguns dos aplicativos podem ser baixados e instalados em diferentes 

modelos de aparelhos celulares a exemplo de usuários de iPhone, que podem 

visualizar e baixar gratuitamente na App Store diversos aplicativos. Para usuários do 

Android podem buscar o aplicativo QR Droid na Android Market. Já os usuários de 

Blackberry podem instalar o Black Berry QR-Code Reader. Ou ainda um aplicativo 

genérico que pode ser baixado pelo site http://www.inigma.mobi/ 

 O procedimento de leitura de um QR Code é simples: para executar o 

aplicativo instalado no celular, é necessário posicionar a câmera digital de maneira 

que o código seja escaneado, e em instantes, o programa reconhece e exibe o 

conteúdo da etiqueta de código eletrônico ou irá direciona-lo para o link neste caso o 

aparelho deverá contar com os uso de navegação da internet. Para comprovar estes 

dados a figura 33 apresenta a etiqueta de código eletrônico, concebida para esta 

dissertação, cujo conteúdo pode ser visualizado, por meio da tecnologia de leitora de 

https://www.the-qrcode-generator.com/
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código QR e obter os dados quantitativos de seus pesos e roteiro de desmontagem.  

Figura 33 - Etiqueta de código eletrônico produzida com dados fictícios para ilustrar a 
funcionalidade do procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto da tecnologia da reciclabilidade, visando fabricar  notebooks  

com maior facilidade na desmontagem e extração de minerais nobres da placa 

eletrônica, os fabricantes podem usufruir de benefícios  do governo federal que 

disponibiliza por meio das Leis Federais 11.196/2005 (Lei do 

Bem), 11.487/2007 e Decreto 5.798/2006: que dá Incentivo à Inovação Tecnológica: 

“permite às empresas dedução para efeito de apuração do lucro líquido, de valor 

correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração, com 

pesquisa e desenvolvimento de inovação em tecnologia, classificáveis como 

despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ)”. 

 Além disso, podem se beneficiar da redução de 50% do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que 

acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, 

entre outras medidas. 

 Há na esfera federal tributos para atingir outros fins de interesse do Estado, 

e estes podem abrir mão, renunciar de parte da arrecadação deles, a fim 

de incentivar determinadas atividades (ex. cultura, programas especiais: alimentação 

do trabalhador, desenvolvimento tecnológico industrial ou agrícola etc.) ou 

desenvolvimento de determinadas regiões. Essa renúncia tem o nome técnico de 

extra fiscalidade, que significa o uso do tributo para fins outros que não o da 

arrecadação. 

Fonte: O autor 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11487.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5798.htm
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 Estes incentivos com grifo do autor para o investimento em tecnologia, dão 

possibilidade de instalação de processos tecnológicos nos fabricantes de  

notebooks. proporcionando uma melhoria no ganho da cadeia de suprimentos 

reversa pela condição tecnológica de facilidade de desmontagem e reciclagem do  

notebook. 

Do ponto de vista do fator econômico, a redução ou isenção de impostos e 

contribuições governamentais poderá trazer ganhos significativos na mineração 

urbana, efetivada pela cadeia reversa de reciclagem como se discute a seguir. 

4.5 FATOR ECONÔMICO DA MINERAÇÃO URBANA 

 No que tange a organização econômica de meios de coleta destes resíduos 

a Lei 12.305/2010, da PNRS, ainda prevê no seu capítulo V - Art. 42º, inciso III, “O 

poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para 

atender, prioritariamente, às iniciativas de: (...) inciso III - implantação de 

infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa renda”. 

 Identificou-se em Curitiba algumas possibilidades de financiamento de infra 

estrutura para a cooperativa de operadores de Logística Reversa de  notebooks, que 

farão a mineração urbana. Uma delas é através do 5Banco do Empreendedor e da 

Pequena Empresa disponível no sitio http://www.fomento.pr.gov.br, com as 

seguintes características: 

a) valor do Financiamento: de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais); 

b) limite de Financiamento: até 90% dos investimentos, observada a 

capacidade de pagamento do cliente; 

c) prazos: até 60 meses, já inclusos nesse período a possibilidade de 

carência de até 12 meses, conforme análise da necessidade;  

d) forma de pagamento: os juros serão cobrados trimestralmente durante 

o período de carência, e mensalmente, durante o período de 

                                       
5 Dados extraídos do site em maio de 2014. Sendo possíveis alterações de valores de financiamento 

http://www.fomento.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197
http://www.fomento.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197


93 

 

 

amortização, juntamente com as prestações do principal;  

e) as prestações serão calculadas pelo Sistema de Amortização 

Constante (SAC); 

f) juros: juros de 7,09% a 8,26% ao ano + IPCA*, podendo ser reduzido 

para 2,09% a 3,26% ao ano + IPCA*, desde que os pagamentos das 

prestações sejam mantidos em dia e que não haja redução do número 

de empregados existentes no momento da emissão do contrato do 

financiamento; 

g) outras despesas: despesas com avaliação das garantias reais, caso 

necessário, serão pagas pelo interessado. IOF de 0,88% para 

financiamentos até R$ 30 mil ou de 1,88% para financiamentos acima 

de R$ 30 mil, conforme Decreto Federal nº 6.306 de 14/12/2007 e 

Instrução Normativa RFB nº 907 de 09/01/2009, do programa 

investimentos fixos. Obras civis (construção e reforma) e instalações;   

h) máquinas e equipamentos novos ou usados, de fabricação nacional, 

inclusive despesas de montagem. Móveis e utensílios. Informatização; 

i) treinamento vinculado a um projeto de investimento. Desenvolvimento 

de produtos e processos, incluindo gastos com compra, absorção e 

adaptação de tecnologia e assistência técnica; 

j) Capital de Giro Associado.  

 Segundo Antoninho Marmo Trevisan, no artigo “Mais Isenções, Mais 

impostos”, publicado na Revista TREVISAN (1997, nº 117, nov/97), para mais de 50 

tributos que são recolhidos, existem 65 modalidades diferentes “de exóticas 

isenções ou renúncias fiscais” apenas na esfera federal. 

Ao longo do tempo, o volume desses benefícios fiscais – apenas na esfera 

federal – agigantou-se e atingiu a cifra de 17 bilhões e 200 milhões de reais por ano, 

que somam mais de 14% de toda a receita do governo federal. 

 Os incentivos fiscais são uma das modalidades de renúncia fiscal. 

Consistem na permissão legal de deduzir do valor do imposto a pagar determinada 

importância apurada na forma prevista em lei. Portanto, sua base de cálculo é o 

valor do imposto. A alíquota do incentivo é determinada porcentual aplicável sobre o 

total do imposto. Ex. 4% do IRPJ-Imposto de Renda Pessoa Jurídica devido. 

 Com esta alternativa espera-se que as indústrias de notebook, possam 

direcionar como prevê a lei de incentivo estes 4% do IRPJ, para subsidiar a 



94 

 

 

HABITANTES DOMICÍLIOS POR VALOR UNIT. VALOR TOTAL

POR REGIONAL REGIONAL DO NOTEBOOK VL UNIT x DOMICÍLIOS

BOA VISTA 248.698             90.108                      10,66R$            960.550,97R$              

PORTÃO 248.506             90.038                      10,66R$            959.809,41R$              

CAJURU 215.726             78.162                      10,66R$            833.202,59R$              

MATRIZ 205.722             74.537                      10,66R$            794.563,96R$              

BOQUEIRÃO 197.346             71.502                      10,66R$            762.213,17R$              

CIC 171.480             62.130                      10,66R$            662.310,43R$              

PINHEIRINHO 168.425             61.024                      10,66R$            650.511,05R$              

SANTA FELICIDADE 155.794             56.447                      10,66R$            601.726,10R$              

BAIRRO NOVO 145.433             52.693                      10,66R$            561.708,62R$              

TOTAIS 1.757.130          636.641                    10,66R$            6.786.596,30R$           

REGIONAIS

implantação de cooperativas de operadores de Logística Reversa, como exemplo a 

Cooperativa de Operadores de Logística Reversa de Resíduo Eletrônico 

(COOPERTRONICO), idealizada para esta dissertação. 

 Na tabela 5 demonstra-se a perspectiva do potencial de negócio, tomando-

se como base a população residente em Curitiba, através das nove regionais. 

Tabela 6 - Potencial econômico de coleta de  notebooks por regional. 

Fonte: IPPUC.(2010). Banco de Dados. Adaptado pelo autor 

 Os dados da tabela 5, são oriundos do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC, 2010), o qual disponibiliza os dados dos habitantes por 

regionais, num total de 1.757,130, e de posse deste dado calculou-se os domicílios 

destas regionais levando-se em conta conforme o mesmo instituto afirma que a 

média de moradores por domicilio é de 2,76, resultando em 636.641 domicílios. 

 Esta informação aliada a pesquisa desenvolvida na empresa Hamaya do 

Brasil, que disponibilizou sua tabela de preços poderá ser vista no anexo deste 

trabalho chega-se à conclusão com base no preço de venda de um  notebook no 

descarte pelo consumidor é de R$ 10,66, multiplicando este valor pelo número de 

domicílios 636.641 nos dá um potencial de negócios na ordem de R$ 6.786.596,30. 
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5 CONCLUSÕES  

Conclui-se este trabalho, considerando ser uma vantagem ao constituir 

cooperativas como alternativas de cumprimento da PNRS, Lei 12.305/2010, pois 

atende aos objetivos sociais previstos pelo governo, que insere as comunidades 

carentes e permite sua dignificação pela atividade de coleta com mais 

profissionalismo e garantia de subsistência financeira. Aos fabricantes em destinar 

sem oneração de capital, parte do seu Imposto de renda para a formação de mão de 

obra e infraestrura das cooperativas, contribuindo significativamente para a 

formação e organização da cadeia de suprimentos reversa de reciclagem.  

Ao setor varejista, oportuniza vender mais equipamentos estimulando a troca 

(descarte) em seu ponto de venda, desde que o consumidor adquira um novo 

notebook. Para o governo municipal, tem-se a oportunidade de gerar mais emprego 

à população, manter a cidade limpa, cumprir com sua parte na Lei, destinar aos 

aterros sanitários somente o resíduo que tenha baixa densidade e valoração 

insignificante que não justifique sua coleta organizada. 

 O projeto piloto de constituição da uma cooperativa COOPERTRONICO, 

encontra-se na fase da formalização junto à comunidade “Portelinha” com apoio da 

instituição de ensino Sociesc e da comunidade Kairós, como pode ser observado 

nos apêndices de VI a IX. Estes apêndices reúnem a documentação comprobatória 

do nascimento da cooperativa, seguido pelos anexos II em diante, da documentação 

referente ao engajamento e apoio da instituição de ensino Sociesc. Por este trabalho 

ser de cunho social, teve repercussão positiva, gerando convite do municipio de 

balneário Barra do Sul, SC, para que façamos o assessoramento na implantação de 

cooperativas com a mesma formatação da COOPERTRONICO, naquele município. 

O estimulo para dar seguimento a este projeto, tem fundamentação e 

justificação no fator econômico pela perspectiva da quantidade de equipamentos a 

serem descartados nos próximos anos, que trará oportunidades de negócios para as 

comunidades interessadas nos 75 bairros de Curitiba se organizar em cooperativas 

e atingir sua autossuficiência. 

 Entretanto, é sabido e notório que estas comunidades não estão aptas, 

apesar de sua boa vontade, em geral, salvo excessões, não reúne condições e 

conhecimentos necessários para constituírem as cooperativas por conta própria nos 

padrões OCB/OCEPAR. Isto despertou nos alunos o desejo de envolverem-se na 
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constituição deste projeto piloto da comunidade Portelinha, a expectativa de 

expandir este projeto para os 75 bairros de Curitiba, para proporcionar a cada uma 

das cooperativas a que vierem prestar serviços técnicos, tornem-se autossuficientes. 

De acordo com o Instituto Inventta (2012) a quantidade de resíduos de eletro 

eletrônico (REE) em geral gerados per capita no Brasil para 2016 será de 7,2 

kg/ano. Tomando como base a população de Curitiba de 1.757,130 (tabela 5), ao 

preço unitário do kilograma de uma placa de PCI (tabela 3) de R$ 23,25, teremos 

(1.757,130 habitantes x 7,2 kg x R$ 23,25 por kg) o equivalente a R$ 

294.143.562,00, (duzentos e noventa e quatro milhões, cento e quarenta e três mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais), como potencial econômico para mineração 

urbana para Curitiba. Foi estimado também, pelo número de domicílios de 636.64,  

um potencial de negócios na ordem de R$ 6.786.596,00, (seis milhões setecentos e 

oitenta e seis mil e quinhentos e noventa e seis reais). 

 

6.  RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros sugere-se o desenvolvimento de software de 

descaracterização e destruição de dados de HDs e memórias do notebook, haja 

vista, que pode ser um impeditivo no ato do descarte, pois pode ocorrer má intenção 

em copiar, usar dados nas memorias, e para evitar usar a “marreta” um aplicativo 

amigável que destrua estas informações.  

 A aplicação da etiqueta com código eletrônico no contexto RFID, tendo em 

vista, comunicar-se de forma mais efetiva com toda a cadeia de suprimentos direta e 

a reversa, até que o resíduo volte a integrar o setor produtivo. Esta atitute atenderia 

Lei 12305/2010, que na Seção II - Da Responsabilidade Compartilhada Art. 30º É 

instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos.  

Este trabalho delimitou-se a coleta de notebooks, todovia, cooperativas 

mistas serão necessárias, computadores em geral e celulares, que além de menor 

ciclo de vida, possuem em suas placas quantidades superiores de metais nobres 

como: ouro, prata, paládio, dentre outros, além do curto ciclo de vida. 

 Aprimorar a etiqueta com código eletrônico que proporcione ao cidadão que 
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descartar qualquer resíduo de forma adequada possa obter vantagens, a exemplo 

no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 
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