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Resumo 

 

Resíduos tecnológicos são gerados pela sociedade em suas diversas atividades, 

constituem um risco ao meio ambiente e requer estratégias, como descarte correto, 

reciclagem e reuso para amenizar o problema. O estudo teve como objetivo mostrar 

a viabilidade do processo de reuso e reciclagem de resíduos tecnológico como 

oportunidade de renda para a sociedade, meio ambiente e economia. A metodologia 

utilizada consistiu em pesquisa qualitativa com fins descritivos. Os resultados 

evidenciaram que a empresa usou o empreendedorismo para fazer o descarte 

correto, gerar renda e levar inclusão digital para as comunidades carentes, além de 

levar cidadania e os valores sociais foram a melhoria e qualidade ao meio ambiente. 

 
Palavras-chave: Resíduo tecnológico; Meio Ambiente; Descarte Correto; 

Empreendedorismo. 
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Epígrafe 

 

 
 

“Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. 

Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber 

é haver quem diga: isto é óbvio. Por que não pensei nisso antes??!” 

Peter Drucker 

 
 

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, 

mas o que melhor se adapta às mudanças.” 

Leon C. Megginson 

 
 

“Muitos são os obstinados 

que se empenham no caminho que escolheram, 

poucos os que se empenham no objetivo.” 

Friedrich Nietzsche 
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Introdução 

 

A relação entre o homem e o meio ambiente sempre foi de interdependência, 

e com o passar dos anos, esse vínculo sofreu transformações com o processo de 

degradação do ecossistema e, provavelmente nunca esteve tão crítico. 

Os resíduos tecnológicos, que resultam da rápida obsolescência de 

equipamentos eletrônicos como computadores, televisores, celulares entre outros, 

constituem-se num sério risco para o meio ambiente, pois tais dispositivos possuem 

metais pesados altamente tóxicos em sua composição e em contato com o solo, 

podem contaminar o lençol freático e se queimados, podem poluir o ar. 

Contudo, a sociedade contemporânea vem obtendo maior consciência 

ecológica por meio de diversos eventos tais como política, economia, diferentes 

áreas do conhecimento, como as Ciências Sociais, Biológicas e Humanas com 

trabalhos que abordam as questões ambientais. 

No Brasil, foi na década de 1970 que começou a se pensar na questão da 

reutilização e reciclagem (LOMASSO et al., 2015), essa ideia foi se tornando cada 

vez mais importante, como também a conscientização da sociedade sobre os 

impactos ambientais e o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Alguns segmentos da sociedade mais interessados sobre as questões 

socioambientais e a administração pública se uniram para trabalhar a favor desse 

fenômeno, desenvolvendo ações diretas como a utilização de sistemas de gestão 

ambiental, eficiência dos processos produtivos através de uma produção mais 

limpa, desenvolvimento de produtos mais ecológicos utilizando os princípios do 

eco design, dentre outros na busca de soluções e o reaproveitamento de resíduos 

tecnológicos para a criação de computadores de baixo custo os quais podem ser 

utilizados em iniciativas de inclusão digital. 
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A relevância do tema se encontra na reciclagem e reutilização de resíduos 

tecnológicos, cujo descarte de forma correta, contribuirá para que esse lixo tenha 

uma destinação final que não impacte no meio ambiente de forma negativa, 

incentive a geração de emprego para a população de baixa renda, a inclusão digital 

e a movimentação da economia do município e do Estado. O lixo eletrônico ou 

resíduo tecnológico possui uma grande quantidade de substâncias prejudiciais ao 

ambiente e ao homem, mesmo assim, as pessoas não têm noção de quanto estão 

poluindo o meio em que vivem, descartando esses materiais junto com o lixo gerado 

na própria residência ou em locais impróprios. 

Para melhor compreensão, esse estudo está estruturado em três capítulos. 

No primeiro capítulo constam a contextualização, objetivos, problema e a 

metodologia. O segundo capítulo traz o referencial teórico que serviu de 

embasamento e no terceiro e último capítulo são apresentados os resultados e a 

intervenção proposta. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Contextualização 

 
 

A iniciativa empreendedora tem como alvo a cidade de Manaus capital do 

estado do Amazonas, localizada na região norte do País com uma população 

aproximadamente de 2.057.711 habitantes, segundo IBGE (2014), nessa mesma 

cidade está instalado o Pólo Industrial de Manaus - PIM que se destaca pela 

fabricação de produtos eletroeletrônicos como televisores, computadores, celulares, 

tabletes, transmissores, receptores ente outros. 

Nos dias atuais, ficou evidenciado que na tecnologia existe uma mudança 

rápida em seus produtos, fazendo com que vários deles se tornem obsoletos e 

inservíveis. Esta curta vida útil gera um passivo ambiental, caso não exista um 

programa de descarte e coleta bem gerenciado. 

No cotidiano é muito difícil mensurar o quanto destes produtos são 

descartados no solo, contaminando o mesmo. Em seu processo de deterioração 

ocorre liberação de substâncias químicas perigosas que são dispensadas na 

atmosfera, concomitante o solo e através do processo de percolação1 irá contaminar 

as águas subterrâneas tornando prejudiciais para o consumo humano. 

Fazendo uma radiografia do que é produzido no Pólo Industrial de Manaus, 

94% dos insumos e matéria prima usados no processo produtivo são recicláveis e 

reutilizáveis e neles existem metais nobres como o ouro, platina e prata, existem o 

plástico, ferro, chumbo, cádmio, vidro, entre outros e todos eles são descartados no 

meio ambiente sem o devido controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Passagem lenta de um líquido através de um meio filtrante. 
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1.2 Objetivos 

 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 
 

Mostrar a viabilidade do processo de reuso e reciclagem de resíduos 

tecnológico como oportunidade de renda para a sociedade, meio ambiente e 

economia. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 

- Identificar as oportunidades oferecidas pelo setor de reciclagem; 

- Buscar soluções para o reaproveitamento de computadores obsoletos; 

- Desenvolver um projeto sobre a utilização de resíduos tecnológicos. 

 
 

1.3 Problema 

 
 

Como a sociedade poderia utilizar os resíduos tecnológicos para gerar 

valor econômico e bem estar social? 

 
1.4 Metodologia 

 
 

Trata-se de um estudo com pesquisa qualitativa junto à empresa Descarte 

Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos. 

A pesquisa tem fins descritivos, pois durante o estudo o pesquisador 

descreveu, analisou, classificou e registrou os fatos sem qualquer tipo de 

interferência. 

Os meios utilizados para obtenção dos dados foram o bibliográfico e de 

campo. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico, 

cujos dados foram obtidos em livros, revistas e rede eletrônica. Foi utilizada a 

pesquisa de campo pela necessidade de se conhecer aspectos importantes da 

realidade da empresa e fazer registro fotográfico in loco. 

Para isso, na fase da coleta de dados, foi utilizada como instrumento de 

pesquisa uma entrevista semiestruturada aplicada aos proprietários da empresa 
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Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos - Sr. Alessandro Dinelli de 

Paiva e Caroline Cruz Dinelli, para conhecer um pouco sobre suas iniciativas 

empreendedoras. 

Para melhor compreensão, os resultados serão apresentados em forma de 

texto com suporte de figuras. 
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Capítulo 2 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

2.1.1 Gestão Ambiental 

 

Conforme Corazza (2003), a gestão ambiental é um instrumento 

imprescindível para a empresa e sua relação com consumidores, público em geral, 

esferas governamentais, dentre outros. Contribui para as diferentes atividades da 

empresa, a produtiva, inovação e estratégica. Na atividade produtiva, a gestão 

ambiental intervém no controle do respeito às regulamentações públicas pelas 

diferentes divisões operacionais, como também na elaboração e na implementação 

de ações ambientais. Na atividade inovação, acompanha os dispositivos de 

regulamentação e das avaliações ecotoxicológicas de produtos e emissões a serem 

respeitados, e auxilia na definição de projetos de desenvolvimento de produtos e 

tecnologias. Na estratégica, fornece avaliações sobre os potenciais de 

desenvolvimento e restrições ambientais emergentes, resultantes da 

regulamentação e da concorrência. 

Na gestão ambiental, de acordo com o Brasil (2010), a Lei 12.305/2010 em 

seu art. 9o estabelece que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, é 

necessário observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Na ótica de Dias (2007), as organizações que atuam em seus segmentos 

fundamentadas na responsabilidade social, consideram como público da empresa, 

além de seus clientes, todo o conjunto de pessoas que são afetadas diretamente por 

suas operações, por exemplo: a contaminação do meio físico gerada pelos resíduos 

de seus processos produtivos. Segundo o autor: 
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A preocupação pelo bem-estar e pela saúde dos seres humanos 

implica que, quando as pessoas acreditam que suas ações, pelas 

quais são responsáveis, têm consequências sobre as demais, são 

ativadas normas morais que regulam a conduta ecológica. Os 

valores ambientais funcionam como critérios morais que se 

convertem em imperativos éticos que influenciam uma conduta 

e, no caso das pessoas preocupadas com o meio ambiente, 

funcionariam como sentimentos de obrigação moral com o 

ambiente natural (2007, p. 108). 

 
Ribeiro et al. (2014) observam que os modelos de gestão integrada de 

resíduos sólidos urbanos indicam a importância da conexão entre a política de 

tratamento do lixo e a população local. Nos últimos 10 anos, os catadores de 

materiais, na base da cadeia produtiva da reciclagem, têm sidos reconhecidos pela 

importância de sua atuação. A participação na gestão dos resíduos sólidos, com o 

apoio das administrações públicas, é um fato recente, que vem despertando a 

atenção de diversos segmentos da sociedade, diretamente interessados nos 

problemas socioambientais. 

 
2.1.2 Resíduos Sólidos 

 
 

Mucelin e Bellini (2008) asseveram que no ambiente urbano, os costumes e 

hábitos produzem lixo de forma exacerbada. A maneira com que esses resíduos são 

tratados ou dispostos no ambiente, gera intensas agressões ao contexto urbano e 

afetam também regiões não urbanas. 

Os resíduos sólidos urbanos gerados pela sociedade geram riscos à saúde 

pública e provocam degradação ao meio ambiente. O descarte final incorreto do 

lixo urbano provoca poluição do solo e contribui para a poluição das águas e do ar 

(SIQUEIRA e MORAES, 2009). 

Para Picciani (2010), os resíduos sólidos, de acordo com a Lei 4291/2003, 

são toda matéria ou substância, nos estados sólidos e semissólidos decorrentes de 

atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, de 

varrição e de outras atividades da comunidade, que podem causar poluição ou 

contaminação ambiental. 
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Coelho (2010) observa que bens de consumo são descartados e se 

transformam em resíduos sólidos, e muitas vezes acabam gerando problemas de 

dimensões econômicas, sociais e até políticas. 

Entretanto, Torikachvlli (2008) enxerga valor econômico nos resíduos 

sólidos, que podem ser aproveitados por meio de uma gestão adequada. Para 

garantir este aproveitamento, o importante é fazer a seleção na fonte geradora, 

possibilitando o reaproveitamento ou a reciclagem. 

Matthes e Casteleins (2009) afirmam que temas como impacto ambiental, 

preservação e reciclagem de lixo são muito abordados. O desafio do século 21 é 

garantir qualidade e dignidade de vida para essa geração e para as gerações que 

virão no futuro sem abrir mão do conforto. 

 
A geração de resíduos sólidos vem tomando proporções 

crescentes e vem sendo reconhecida como um dos maiores 

problemas da humanidade. De fato, os padrões de consumo e de 

produção vêm, a cada dia, aumentando a gravidade de resíduos 

de toda a espécie. O agravante é que grande parte desses resíduos 

é constituída por matéria-prima que poderia estar sendo 

reinserida no processo produtivo, como é o caso dos materiais 

recicláveis (PEREIRA e CURI, 2013, p. 153). 

 

 
De acordo com Ribeiro et al. (2014), em 2008, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) fez um levantamento oficial, em nível nacional, 

sobre a coleta de resíduos sólidos, abrangendo todos os municípios (Tabela 1). A 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2010) apurou que em 2008 eram 

coletadas ou recebidas diariamente 259.547 toneladas de resíduos sólidos 

domiciliares ou públicos, das quais 17,6% ainda eram destinadas a vazadouros a 

céu aberto ou vazadouros alagados, conhecidos como lixões. 
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Tabela 1 - Quantidade diária de lixo coletado n Brasil em 2008 e destinação final 
 

Destino final do lixo coletado Toneladas/dia % 

Vazadouro a céu aberto (lixão) 45.710 17,6 

Vazadouro em áreas alagadas 46 0,0 

Aterro controlado 40.695 15,7 

Aterro sanitário 167.636 64,6 

Estação de compostagem 1.635 0,6 

Estação de triagem 3.122 1,2 

Incineração 67 0,0 

Outra 636 0,2 

Total 259.547 100,00 

Fonte: Ribeiro et al. (2014) 

 

 
Ainda sob a ótica de Ribeiro et al. (2014, p. 194), pode ser observado que a 

geração do lixo decorre de diversos fatores, como as preferências dos 

consumidores, hábitos e costumes, variações sazonais, climáticas, densidade 

demográfica, leis e regulamentações específicas. As questões socioeconômicas 

também têm relevância, a composição gravimétrica e a quantidade de resíduos per 

capita constituem parâmetros de comparação entre as regiões. Normalmente, 

“economias mais avançadas, em termos da industrialização e produção, geram 

maior quantidade de resíduos por habitante”. 

 
O sucesso da implantação de um Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, fundamental instrumento de política pública nesta área 

temática, exige novos conhecimentos, olhares e posturas de toda 

a sociedade. Para que soluções adequadas se desenvolvam, 

conciliando os objetivos de desenvolvimento socioeconômico, 

preservação da qualidade ambiental e promoção da inclusão 

social, torna-se necessário um processo de organização e 

democratização das informações, de modo a fazerem sentido e 

mobilizarem o interesse, a participação e o apoio dos vários 

públicos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA, 2012, 

p. 41). 

 
Amaro e Verdum (2016) ensinam que a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) foi instituída por meio da Lei Federal n° 12.305/2010, sendo 

aplicável às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, 

direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e às que desenvolvam 
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ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Os 

principais conceitos da PNRS são apresentados no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Principais conceitos da PNRS 

 

 

Responsabilidade 

compartilhada 

pelo ciclo de vida 

dos produtos 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 

de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

 

Sistema de 

logística reversa 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada. 

 

 

Acordo setorial 

Ato de natureza contratual firmado entre o Ministério do Meio 

Ambiente e o setor empresarial (fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes de produtos comercializados em 

embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, equipamentos 

eletroeletrônicos, lâmpadas, medicamentos, entre outros), tendo 

em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida do produto, mais especificamente a logística reversa. 

Fonte: Amaro e Verdum (2016) 

 

 
Gouveia (2012) observa sobre a importância da gestão de resíduos sólidos 

com o objetivo de eliminar seus impactos negativos no ambiente e na saúde da 

população. Uma vez que, já foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) em 2010, cujas diretrizes estabeleceram planejamento e gestão dos resíduos 

que envolvem a obrigatoriedade da preparação de planos municipais de 

gerenciamento de resíduos, o estabelecimento de prazos para a erradicação dos 

lixões e a implantação da coleta seletiva. 

 
2.1.3 Resíduos Eletrônicos 

 
 

Machado (2015) observa a grande quantidade de lixo eletrônico produzida 

no mundo, decorrente das inovações tecnológicas apresentadas em uma velocidade 

cada vez maior e descartados mais rapidamente, pois já são projetados para pouco 
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ano de uso. Essa situação é ruim, entretanto, para empreendedor do ramo da 

reciclagem é garantia de sucesso. 

Conforme Moraes (2016) considera-se lixo eletrônico todo resíduo material 

produzido pelo descarte de monitores, telefones celulares, baterias, computadores, 

televisores, câmeras fotográficas, impressoras, e outros equipamentos presentes no 

dia a dia da população, e o descarte desse material tem se tornado um grande desafio 

para a gestão ambiental. O lixo eletrônico pode trazer muitos riscos à saúde, devido 

sua composição conter metais tóxicos que podem infiltrar no solo e causar doenças. 

Os circuitos eletrônicos possuem metais pesados, são perigosos e não podem ser 

descartados no lixo comum (Figura 1), pois irão contaminar o solo e, dependendo 

do nível de penetração, podem contaminar o lençol freático. 

 
 

Figura 1: Descarte inadequado de lixo eletrônico em Manaus 

Fonte: Moraes (2016) 

 

 

Gerbase e Oliveira (2012) asseveram que em relação à sucata de 

computadores, os EUA ocupam o primeiro lugar com uma produção de 474 mil 

toneladas anuais, em seguida está a China com aproximadamente 300 mil toneladas 

ao ano. Em 2005, o Brasil gerou 97 mil toneladas. Na América Latina, o Brasil 

ocupa a primeira posição como produtora de lixo de informática. Em segundo lugar 

estão México, com uma produção de 48 mil toneladas. A tabela 2 descreve os riscos 

à saúde do descarte indevido do lixo eletrônico e seus componentes perigosos. 
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Tabela 2 - Elementos perigosos encontrados em componentes eletrônicos 
 

Componentes eletrônicos Componente 

perigoso 

Riscos à saúde 

Monitores de computador 

e televisores 

 

Chumbo 

Danos aos sistemas nervoso, 

circulatório e renal, e dificuldade de 

aprendizagem em crianças. 

Placas de circuitos de 

impressoras, transmissores 

e interruptores, baterias de 

produtos eletrônicos 

 

Mercúrio 
Danos permanentes ou fatais ao 

cérebro e rins. 

Interruptores, 

transmissores e placas de 

circuito 

 

Arsênio 
Danos pequenos à pele, pulmão e 

câncer linfático; conhecido agente 

cancerígeno para os seres humanos. 

Baterias de equipamentos 

eletrônicos e cabos, placas 

de circuito 

 

Cádmio 
Danos ao rim, pulmão e câncer de 

próstata. 

Fonte: Gerbase e Oliveira (2012) 

 
 

Conforme Bentes (apud MORAES, 2016), a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), estabelece que resíduo perigoso deve ser descartado de forma 

adequada para não contaminar o meio ambiente. Produtos ou peças eletrônicas que 

não têm mais utilidade devem ser entregues nas lojas, que comercializam esse 

produto, para que sejam devolvidos aos fabricantes, pois são obrigados por lei a dar 

o destino correto aos resíduos, ou levá-los para centros de triagem para serem 

separados e reaproveitados. 

 
2.1.4 Reciclagem e Reuso de Resíduos Eletrônicos 

 
 

Conforme Lomasso et al. (2015), o processo de reciclagem teve início nos 

anos 40, período marcado pela Segunda Guerra Mundial. Materiais como papel, 

borracha, tecidos e alumínio, tornaram-se escassos, obrigando a indústria de 

matéria-prima a pensar em novas alternativas para sua obtenção. A partir desse 

momento, começaram a surgir campanhas do governo incentivando a população a 

doar seus resíduos para serem reaproveitados nas indústrias. No Brasil, a reciclagem 

recebeu maior atenção na década de 1970, em decorrência, principalmente, da 

utilização desmedida de recursos naturais pelas indústrias, e pelo acúmulo 
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excessivo de lixo em locais inadequados que causavam sérios impactos para o meio 

ambiente. 

Lomasso et al. (2014) chamam atenção para o desenvolvimento 

tecnológico e econômico dos países de primeiro mundo, onde existe um grande 

aumento da produção e da oferta dos mais diversos bens, ocasionando elevação na 

extração e consumo dos recursos naturais, além de impactos sociais, e uma 

quantidade cada vez maior de resíduos sólidos produzidos, para os quais ainda não 

se tem uma estratégia de gerenciamento. A reciclagem pode ser entendida como o 

resultado de uma série de atividades, por meio das quais materiais que se tornariam 

lixo, ou estão no lixo, são desviados, separados e processados para serem utilizados 

como matéria-prima na manufatura de novos produtos, feitos anteriormente apenas 

com matéria-prima virgem. 

 

 
 

Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e 

trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora. Sendo 

assim, a importância da reciclagem consiste em minimizar 

os impactos negativos causados por ações do homem, ao 

meio ambiente. Através de sua utilização, é possível 

reaproveitar matéria-prima que já foi utilizada, 

contribuindo assim, para a redução da poluição e para a 

preservação dos recursos naturais (LOMASSO et al., 2014, 

p. 4-5). 

 
Segundo Galvão et al. (2010), na relação entre conservação de energia, 

tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os benefícios de seu 

reaproveitamento como solução dos problemas, os setores de energia e de 

saneamento poderiam atuar juntos de acordo com princípios de desenvolvimento 

sustentável, pois existem materiais com alto potencial de conservação de energia, 

entre estes estão o plástico e o alumínio. 

Schroeder et al. (2015) afirmam que a reciclagem pode recuperar cerca de 

95% dos componentes presentes em um equipamento de informática, a partir de 

periféricos como DVD-Rom, discos rígidos (HDs), ventiladores entre outros. O 

resíduo eletrônico é constituído por diversos dispositivos e equipamentos cuja 

finalidade consistia em auxiliar o usuário na resolução de problemas, reduzir 

distâncias, esforços e custos, entretanto, perderam seu valor com o aparecimento de 
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novas tecnologias. Placa de circuito impresso é o principal componente que aparece 

no resíduo eletrônico, ela é a plataforma onde outros componentes como 

processadores, semicondutores e capacitores são montados e representam a base de 

todos os produtos eletrônicos. 

 
A rápida evolução tecnológica e os consumidores ávidos por 

novidades nesta área têm provocado uma aceleração da 

obsolescência, por consequência o descarte de aparelhos que 

ainda são funcionais e que, do ponto de vista físico, não 

chegaram ainda ao final de sua vida útil (AGUIAR et al., 2014, 

p. 4). 

 

 
Observa-se que o aumento de resíduos eletrônicos, decorrente da rápida 

obsolescência dos equipamentos de informática, é um fator preocupante, 

principalmente pela dificuldade de gestão desses resíduos após sua vida útil. 

Na ótica de Schroeder et al. (2015), o resíduo eletrônico é diferente 

fisicamente de outras formas de resíduo, uma vez que contém materiais valiosos e 

prejudiciais à saúde humana. Esses materiais precisam de métodos específicos de 

reciclagem para evitar danos ambientais. É mais problemático que resíduos urbanos 

comuns, pois contém materiais potencialmente tóxicos, como metais pesados, 

retardadores de chamas e outros que ameaçam a qualidade do ambiente caso não 

tenham um destino adequado. 

Machado (2015) observa que nos resíduos eletrônicos se encontram 

substâncias como ouro, prata, cobre, terras raras, alumínio, aço, e aproximadamente 

50% de plástico. Esses materiais valiosos são recuperados parcialmente, pois a 

maior parte é destinada aos aterros sanitários ou aos incineradores. Em um milhão 

de celulares estão contidos cerca de 24 kg de ouro, 250 kg de prata e 9.000 kg de 

cobre. 

Normalmente, o processo de reciclagem do lixo de informática, de acordo 

com Gerbase e Oliveira (2012), tem início com a coleta e/ou recebimento do 

material. Em seguida, o material passa por uma triagem para identificar se o 

computador e/ou monitor está funcionando, aqueles em condições de uso são 

encaminhados para projetos de inclusão digital de comunidades e escolas. O 

computador obsoleto é desmontado e seus componentes são separados e 
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descaracterizados. O volume é reduzido por trituração e/ou compactação, com o 

objetivo de minimizar os custos de transporte e, posteriormente é encaminhado para 

a reciclagem adequada. O processo pode ocorrer diretamente no local, onde se 

realiza a separação, se possuírem estrutura para tal atividade, ou em recicladoras 

especializadas. 

 
2.1.5 Empreendedorismo - Reciclagem e Geração de Emprego 

 
 

O processo empreendedor tem início, quando uma ou mais pessoas 

conseguem reconhecer uma oportunidade como um negócio em potencial. Essa 

oportunidade decorre de um cenário complexo de mudança no campo social, 

econômico e demográfico, gerando valor econômico. O empreendedorismo busca 

compreender as oportunidades que surgem ou são descobertas por pessoas 

específicas que conseguem transformar o cenário onde vivem (VERARDI, 2011). 

 
O reconhecimento do papel central do empreendedor no 

desenvolvimento econômico local, regional ou nacional colocou 

o empreendedorismo entre as áreas do conhecimento científico. 

Essa área do saber, que busca se aprofundar sobre as 

características do empreendedor, preocupa-se primeiramente em 

compreender os motivos que levam uma pessoa a se tornar 

empreendedora (CAMPOS e DUARTE, 2013, p. 13). 

 

 
Schmidt e Bohnenberger (2009) explicam que diversos estudos sobre o 

empreendedorismo buscaram desenvolver um instrumento de medição para o perfil 

empreendedor, partindo de quatro fatores: realização, planejamento, poder e 

inovação. A análise fatorial apontou a existência de somente dois fatores 

compostos: Prospecção e Inovação, e Gestão e Persistência; os estudos também 

sugerem a existência empírica de somente um fator, denominado Atitude 

Empreendedora. Foram definidos alguns itens de medição para observar 

empiricamente um perfil empreendedor (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Características propostas para identificar o perfil empreendedor 

 

Auto-eficaz (AE) 
É a estimativa cognitiva que uma pessoa tem das suas 

capacidades de mobilizar motivação, recursos cognitivos e 

cursos de ação necessários para exercitar controle sobre 

eventos na sua vida. 

Assume Riscos 

calculados (AR) 

Pessoa que, diante de um projeto pessoal, relaciona e analisa 

as variáveis que podem influenciar o seu resultado, 

decidindo, a partir disso, a continuidade do projeto. 

Planejador (PL) Pessoa que se prepara para o futuro. 

Detecta 

oportunidades 

(DO) 

Habilidade de capturar, reconhecer e fazer uso efetivo de 

informações abstratas, implícitas e em constante mudança. 

Persistente (PE) Capacidade de trabalhar de forma intensiva, sujeitando-se 

até mesmo a privações sociais, em projetos de retorno 

incerto. 

Sociável (SO) Grau de utilização da rede social para suporte à atividade 

profissional. 

Inovador (IN) 
Pessoa que relaciona ideias, fatos, necessidades e demandas 

de mercado de forma criativa. 

Líder (LI) 
Pessoa que, a partir de um objetivo próprio, influencia outras 

pessoas a adotarem voluntariamente esse objetivo. 

Fonte: Schmidt e Bohnenberger (2009) 

 
 

Para Baggenstoss e Donadone (2013), um empreendedor tem como 

principais características a imaginação, criatividade, desenvolve e realiza visões, 

possui capacidade para estabelecer e atingir objetivos, mantendo um nível de 

consciência do ambiente em que vive e utilizando-o para detectar oportunidades de 

negócios. E tem como qualidades especiais a percepção de oportunidade e a 

capacidade de inovação. Nesse contexto, os autores compreendem que: 

 
O empreendedorismo social é definido como uma ação 

emergente com capacidade de gerar emancipação social e 

desenvolvimento humano tem como principal característica 

a socialização de fato e verdade, das ideias e ações, gerando 

uma nova forma de consciência e de postura no 

enfrentamento das questões sociais. A importância dos 

homens de negócios para a economia é a mesma dos 

empreendedores sociais para a mudança social. Destaca-se, 

dessa forma, que a principal diferença para o 

empreendedorismo é sua finalidade voltada ao social (2013, 

p. 114). 
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Para Filion (2000, apud CAMPOS e DUARTE, 2013), a criatividade é a 

principal característica do empreendedor. Pois é por meio da imaginação, reflexão 

e bom senso que o empreendedor enxerga uma oportunidade de negócio. Para 

realizá-la, utiliza sua experiência e capacidade de autoaprendizagem, as quais lhe 

permitem adquirir os conhecimentos necessários ao desenvolvimento do 

empreendimento. 

Machado (2015) exemplifica o perfil empreendedor com a história de 

Thomas Adamec, dono da maior e mais moderna recicladora de resíduos 

eletrônicos do mundo, a Schrott Adamec (Figura 2). A recicladora foi inaugurada 

na Alemanha em 1958 e nesses anos de trabalho, o dono desenvolveu um sistema 

de reciclagem altamente eficiente que consegue separar quase 99% dos produtos 

que recebe, e após o processo de separação, as substâncias são encaminhadas para 

o reprocessamento. Em 2014, o faturamento líquido anual da empresa foi mais de 

€ 10 milhões de euros com a comercialização de resíduos eletrônicos. 
 

 

Figura 2: Usina de Reciclagem de Eletrônicos Schrott Adamec na Alemanha 

Fonte: Machado (2015) 

 

 
De acordo com Machado (2015), um bom plano de negócio é fundamental, 

pois identifica mais sobre as particularidades do setor de reciclagem e os potenciais 

clientes. É possível começar com investimentos mínimos, como também, investir 

em diferentes fases do projeto, de acordo com os recursos financeiros disponíveis. 

A grande vantagem é que o investimento pode ser feito de forma gradativa, e o 

empreendedor tem tempo de estudar o mercado para investir de forma pontual. 
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2.1.6 A Dinâmica Social das Empresas 

 
 

Lima (2009) ensina que a partir da década de 70, as empresas começaram a 

compreender que os principais problemas sociais também prejudicavam o 

desenvolvimento de seus negócios. Surgiu então, a preocupação com as questões 

socioambientais por meio de vários documentos resultantes de fóruns e debates. 

Entre essas ações, os mais relevantes foram os documentos elaborados no Fórum 

dos Líderes Empresariais nos anos de 1978, 1983 e 1997. 

 
Uma nova realidade no jogo das forças sociais se estabelece 

entre empresa-sociedade e também tem suas ramificações 

explícitas na criação de um aparato jurídico-legal ou em 

mudanças nos padrões de comportamentos sociais que 

afetam a cultura e a ação empresarial (ALVES, 2000, apud 

LIMA, 2009, p. 118). 

 

 
Para Menezes (2010), as empresas concordam que o exercício da cidadania 

alavanca um processo histórico de mudanças rumo a uma sociedade com igualdade 

e justiça social, pois cada cidadão, sem distinção, não espera apenas pela ação do 

Estado, mas assume, por meio da solidariedade e da ajuda mútua, a 

responsabilidade de zelar pelo bem comum da coletividade. 

 

Responsabilidade social pode ser definida como o 

compromisso que uma organização deve ter para com a 

sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem 

positivamente de modo amplo, ou a alguma comunidade de 

modo específico, agindo proativamente e coerentemente no 

que tange a seu papel específico na sociedade e a sua 

prestação de contas para com ela (SERPA e FOURNEAU, 

2007, p. 86). 

 

 
A Norma que orienta as empresas nas questões sobre Responsabilidade 

Social é a ISO 26000, publicada no dia 1º de novembro de 2010 em Genebra na 

Suíça. No Brasil, a versão em português foi lançada em dezembro de 2010. A ISO 

26000 estimula as organizações a ultrapassarem a conformidade legal, 
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reconhecendo que conformidade com a lei é uma obrigação fundamental para 

qualquer organização e parte essencial de sua responsabilidade social. 

As empresas Hertape Calier e Inova Biotecnologia criaram um projeto 

denominado “Dia D... Reciclagem Social” para despertar a consciência ambiental 

dos colaboradores por meio de atividades culturais, esportivas e de lazer. A verba 

para o projeto é decorrente da venda de material reciclável que anteriormente era 

descartado pelas empresas. O objetivo é incentivar a separação do lixo na 

comunidade e educar sobre a importância de correto manejo do lixo urbano 

(INOVA BIOTECNOLOGIA, 2015). 
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Capítulo 3 

 

3 Apresentação dos Resultados 

 
 

3.1 Iniciativa Empreendedora da Empresa Descarte Correto Gestão de 

Resíduos Tecnológicos 

 
Percebendo o grande impacto que estava sendo causado com o descarte 

incorreto dos resíduos tecnológicos ou lixo eletrônico que a cada dia aumenta na 

cidade de Manaus foi vista uma oportunidade de iniciativa empreendedora e 

inovadora. Com isso, foi criada uma empresa coletora de resíduos tecnológicos com 

a intenção de fazer o descarte correto desses resíduos, posteriormente dos produtos 

descartados minimizando o impacto ao meio ambiente, gerando emprego e renda 

para menores aprendizes e levando a inclusão digital para pessoas e comunidades 

carentes na cidade de Manaus. 

A iniciativa empreendedora foi inspirada na história de vida do Sr. 

Alessandro Dinelli de Paiva. Tudo começou no ano 2000 em Manaus, capital do 

Amazonas, com um trabalho social junto à igreja para atender jovens carentes que 

não sabiam usar computadores. Em 2009, Alessandro Dinelli de Paiva, iniciou uma 

pesquisa sobre descarte de resíduos eletrônicos, e em 2011, junto com Caroline 

Cruz Dinelli, constituiu a empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos 

Tecnológicos. 

A micro empresa está localizada na rua Carbonita no. 01, bairro Parque 

Shangrilá I. Inscrita sob o CNPJ no. 13.815.353/0001•91 com a Razão Social 

Descarte Correto Serviço Ambiental Ltda. • ME. 

Seu processo vem atender as alternativas avançadas do segundo e terceiro 

setor para coleta, reciclagem e destinação correta de resíduo tecnológico. 

Sua Missão consiste em oferecer soluções em gestão de resíduos 

tecnológicos pós-consumo e industriais, transformando lixo eletrônico em 

benefícios econômicos e socioambientais. 

Tem como Visão ser referência e líder de mercado em gestão de resíduos 

tecnológicos integrados aos conceitos de negócio social. 
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Seus Valores são prosperidade, dignidade humana, responsabilidade 

socioambiental e transparência. 

A empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos desde a sua 

concepção até os dias atuais já recolheu 450 toneladas de resíduos tecnológicos e 

possui 7 funcionários além de desenvolver algumas parcerias. 

A empresa objetiva continuar sendo uma empresa com visão no 

empreendedorismo social especializada na gestão de resíduos tecnológicos e com 

inovador processo, que vem ao encontro do segundo e terceiro setor para a coleta, 

reciclagem e destinação correta. 

 
3.1.1 Processo de Coleta e Reciclagem da Empresa Descarte Correto Gestão 

de Resíduos Tecnológicos 

 
Os resíduos tecnológicos vêm da parceria da Descarte Correto Gestão de 

Resíduos Tecnológicos com empresas de grande, médio e pequeno porte, 

repartições públicas e privadas, escolas, condomínios e empresas de telefonia para 

que esses resíduos sejam descartados de uma forma correta. 

Para a reutilização dos resíduos tecnológicos, primeiramente é realizada 

uma triagem e em seguida a separação dos materiais que irão para a reciclagem. As 

Figuras 3 e 4 ilustram os rejeitos recolhidos pela empresa e as Figuras 5 e 6 mostram 

o processo de triagem e de separação dos materiais. Esse processo gera emprego e 

renda para menores aprendizes. 

 
 

Figura 3: Rejeitos tecnológicos 

Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 
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Figura 4: Resíduos tecnológicos 

Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 

 

 

Figura 5: Processo de triagem 
Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 

 
 

Figura 6: Processo de separação dos materiais 
Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 
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O próximo é a destinação correta e o reaproveitamento de componentes na 

criação de computadores para uso junto às comunidades carentes, incentivando os 

jovens e a família em geral a conhecer e se capacitar para o mercado de trabalho, 

onde são qualificados, aproximadamente, mil pessoas por ano para o mercado de 

trabalho. As figuras 7 e 8 mostram a geração de renda e a inclusão digital 

consecutivamente. A figura 9 ilustra a matéria no jornal local sobre a empresa. 

 
 

Figura 7: Emprego de menor aprendiz 
Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 

 
 

Figura 8: Inclusão digital junto à comunidade 

Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 

 
 

Figura 9: Matéria de jornal sobre o trabalho da empresa 
Fonte: Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos Tecnológicos (2016) 
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3.2 Intervenção na Empresa Descarte Correto Gestão de Resíduos 

Tecnológicos 

 
3.2.1 Período da Intervenção 

 
 

O tempo de intervenção é indeterminado devido à mudança constante das 

tecnologias. Contudo, o resultado esperado é a continuidade nos trabalhos sociais, 

coleta dos resíduos e parcerias com os grandes fabricantes de produtos 

eletroeletrônicos pensando no crescimento da empresa. 

Para continuidade e melhoria do trabalho de reciclagem será preconizado o 

conceito descarte correto, cuja intervenção ocorrerá por meio da mobilização de 

pessoas, comunidade, empresas, governos, entidades e negócios sociais para 

promover ações, eventos, fóruns e seminários. Não esquecendo as parcerias com 

grandes empresas do mercado para criação de pontos de coleta como uma das 

soluções para a destinação socioambiental dos resíduos tecnológicos. 

 
3.2.2 Metodologia da Intervenção 

 
 

No processo de intervenção, serão usados todos os recursos e aprendizados 

adquiridos durante o Curso de Especialização de Educação Empreendedora, como 

contextos empreendedores, que trata do mundo globalizado, onde a pessoa ou 

empresa tem que ter um bom gerenciamento de rotina como o Diário de Bordo. 

Liderança, atitude e características do comportamento empreendedor que aborda a 

ousadia criatividade, motivação para realização, responsabilidade por resultados, 

capacidade de negociação e persuasão, metodologias presenciais com o Ciclo de 

Aprendizagem Vivencial (CAV), ferramentas da qualidade como o ciclo PDCA, 

Gestão de Pessoas e negociação de conflitos entre outros. 

Os meios utilizados para divulgar o trabalho, junto à comunidade em geral, 

empresas e escolas, ocorrerão através de palestras, seminários e atividades 

extraclasses, com o objetivo de socializar e conscientizar as pessoas sobre o 

processo de descarte correto dos resíduos tecnológicos. 
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Considerações Finais 

 

Em virtude do que foi mencionado anteriormente, compreende-se que o 

empreendedorismo social é uma das alternativas para minimizar os impactos 

socioambientais, como também, uma motivação a mais para a economia do local 

contemplado para desenvolver esta atividade. 

Ficou evidenciado que a atividade empreendedora é complexa, pois 

trabalha-se com pessoas, e isso requer sensibilizar e conscientizar os envolvidos, 

para que os mesmos acreditem no trabalho que está sendo desenvolvido e possam 

disseminar o conceito do descarte correto de resíduos tecnológicos. 

Com esse estudo, foi possível reconhecer que um empreendimento, 

trabalhando por conta própria, pode gerar empregos diretos e indiretos e 

futuramente ser referência para outras pessoas, estabelecimentos e governos sempre 

pensando na qualidade de vida de todos. 

Estudando sobre educação empreendedora foi percebido que existem 

detalhes, que muitos empreendedores não aplicam no seu empreendimento e ficam 

fadados ao fracasso, já quem tem essa oportunidade deixa de cometer pequenos 

erros e consegue aplicar os conceitos certos na hora e no momento certo, evitando 

assim, os erros e consequentemente problemas futuros ou imediatos. 

O curso ajudou através das disciplinas ministradas, pois são específicas para 

quem deseja trabalhar com educação empreendedora ou com alguma atividade 

empreendedora, sendo ela inovadora ou não, podendo ser, até mesmo um 

empreendimento social. 
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