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Resumo:
Considerando o intenso crescimento do consumo de bens, produtos e serviços, e o consequente
aumento na demanda por matérias primas, e o aumento expressivo na geração de resíduos,
aliados com a preocupação com o meio ambiente, ressalta-se que as empresas assim como os
consumidores em geral precisam planejar e implantar estratégias sustentáveis, buscando
conservar os recursos naturais e gerar o mínimo de impactos para o meio ambiente. Nesse
contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a importância da logística reversa na
preservação dos recursos naturais e destinação correta de resíduos eletroeletrônicos, com foco
direcionado para a ONG E-LIXO situada na cidade de Londrina-PR. Para tanto, realizou-se o
levantamento bibliográfico e o levantamento de dados e informações no site da E-LIXO. Os
resultados demonstram que a E-LIXO tem contribuído significativamente para a redução dos
impactos ambientais resultantes do descarte incorreto dos resíduos eletroeletrônicos, pois tem
incentivado a reciclagem e o reaproveitamento de diversos materiais como matérias primas em
diversos processos produtivos, contribuindo assim para a redução da extração de recursos
naturais. E também tem possibilitado o concerto e o reuso de diversos equipamentos
eletroeletrônicos, os quais são doados ou vendidos, sendo que a renda adquirida com as vendas
contribui para a manutenção das atividades da entidade. Ademais, a ONG possui um projeto
social e vem realizando doações, especialmente de computadores para instituições e projetos
educacionais de Londrina e região, contribuindo para a inclusão digital e para o aprendizado de
crianças, adolescentes, jovens e adultos.
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The Reverse Logistics of Electrical and Electronic Waste and
Sustainability: A Study on the NGO E-LIXO Located in
Londrina-Paraná
Abstract
Considering the intense growth in the consumption of goods, products and services, and the
consequent increase in the demand for raw materials, and the significant increase in waste
generation, allied with concern for the environment, it is emphasized that companies as well as
Consumers in general need to plan and implement sustainable strategies, seeking to conserve
natural resources and generate the least impact on the environment. In this context, the present
study aims to analyze the importance of reverse logistics in the preservation of natural resources
and the correct destination of electro-electronic waste, with a focus directed to the NGO ELIXO located in the city of Londrina-PR. To do so, the bibliographic survey and the collection
of data and information were carried out on the E-LIXO website. The results demonstrate that

E-LIXO has contributed significantly to the reduction of environmental impacts resulting from
the incorrect disposal of electronic waste, since it has encouraged the recycling and reuse of
several materials as raw materials in several production processes, thus contributing to the
reduction of Extraction of natural resources. And it has also made possible the concert and reuse
of various electrical and electronic equipment, which are donated or sold, and the income
acquired from sales contributes to the maintenance of the entity's activities. In addition, the
NGO has a social project and has been making donations, especially of computers to institutions
and educational projects in Londrina and region, contributing to the digital inclusion and
learning of children, adolescents, youth and adults.
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1. Introdução
Considerando o intenso crescimento do consumo de bens, produtos e serviços, e o
consequente aumento na demanda por matérias primas, e o aumento expressivo na
geração de resíduos, aliados com a preocupação com o meio ambiente, ressalta-se que
as empresas, assim como os consumidores em geral precisam planejar e implantar
estratégias sustentáveis, buscando conservar os recursos naturais e gerar o mínimo de
impactos para o meio ambiente. Sabe-se que a capacidade de reciclagem no Brasil não
tem conseguido acompanhar o intenso crescimento do consumo de produtos
tecnológicos. Além disso, as legislações relacionadas não contemplam às necessidades
do País como um todo. Nota-se que há ainda uma grande necessidade da sociedade de
se conscientizar e receber orientações sobre como deve proceder o descarte correto de
equipamentos obsoletos ou estragados, pois muitas pessoas desconhecem ou
simplesmente ignoram os perigos em se descartar os resíduos eletroeletrônicos em lixo
comum.
O papel da conscientização por parte de programas institucionais e do governo para o
consumo consciente auxilia no processo de destinação de resíduos sólidos, porém não é
o suficiente. Em busca de amenizar os impactos gerados na sociedade, a logística
reversa tem um importante papel de reinserção de resíduos às indústrias com o intuito
de direcionar de forma correta e eficaz o que tratamos como lixo, reutilizando-os no
processo produtivo. De modo abrangente, o presente estudo tem como objetivo analisar
a importância da logística reversa na preservação dos recursos naturais e destinação
correta de resíduos eletroeletrônicos, com foco direcionado para as atividades
desenvolvidas pela ONG E-LIXO, situada na cidade de Londrina-PR, enfatizando a
importância da intermediação desta ONG no processo logístico reverso de materiais
eletroeletrônicos. Observou-se a necessidade de abordar acerca da sustentabilidade que
converge com as práticas executadas nesta ONG e com as premissas da logística
reversa, objetiva-se a utilização, o consumo, o descarte e a reutilização de forma correta
dos produtos eletroeletrônicos em busca de um futuro estável e ambientalmente
saudável. Para tanto, realizou-se o levantamento bibliográfico e o levantamento de
dados e informações no site da ONG E-LIXO. Dessa forma, a pesquisa caracteriza-se
como descritiva, utilizando-se de material bibliográfico, tendo como escopo da análise o
estudo exploratório.
2. Revisão Bibliográfica
2.1 Logística Reversa
Cada vez mais as organizações empresariais estão em busca de diferenciais
competitivos que proporcionem além de responsabilidade socioambiental, redução de
insumos da produção, custos e tempo. Diante dessa necessidade, a logística reversa
torna-se uma grande aliada trazendo retornos financeiros e competitivos, além de ser

uma ferramenta estratégica de grande importância. A logística reversa deve ser vista
como uma oportunidade, a fim de construir uma vantagem concorrencial (STOCK et
al., 2002). Nos últimos anos intensificou-se estudos e práticas voltadas a logística
reversa, tonando-se, portanto, um instrumento importante para as organizações devido a
crescentes preocupações direcionadas às questões ambientais, de legislação, de
responsabilidade social corporativa e de competitividade sustentável e também do
surgimento de grupos da sociedade que tem como foco a priorização e otimização da
logística reversa. Na perspectiva de Leite (2009) a logística reversa refere-se às decisões
empresariais voltadas ao ambiente macro constituído pela sociedade, grupos e
comunidades locais, governos e ambiente competitivo.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei Nº 12.305/2010) define a
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, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada.

O Council of Logistics Management (CLM, 1993, p. 323) apud Leite (2009) define,
“logística reversa como um amplo termo relacionado às habilidades e atividades
envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos de
produtos e embalagens”. Leite (2009, p. 14) corrobora que “esse novo momento
histórico de alta descartabilidade contribui para uma crescente sensibilidade ecológica e
sentimento de sustentabilidade ambiental gerado pela visibilidade progressiva dos
excessos desses descartes”. O referido autor complementa ainda que:
Nos ambientes globalizados e de alta competitividade em que vivemos, as
empresas modernas reconhecem cada vez mais que, além da busca pelo lucro
em suas transações, é necessário atender uma variedade de interesses sociais,
ambientais e governamentais garantindo seus negócios e sua lucratividade ao
longo do tempo (LEITE, 2009, p.15).

Do mesmo modo, Stock (1998, p. 20), atesta que a “logística reversa, em uma
perspectiva de logística de negócios refere-se ao papel da logística no retorno de
produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais,
disposição de resíduos, reforma, reparação e remanufatura”. Valle e Souza (2014, p.
16), defendem que esse processo “acaba com o antiquado conceito “fim da linha”,
segundo o qual a vida dos produtos tem começo (projeto e produção), meio (uso) e fim
(lixões e aterros). A linha virou um círculo: hoje em dia, seu fim coincide com o início e
o retoma”. À luz dessa menção, a Figura 1 representa o processo da logística reversa.

Figura 1: Processo Logístico Reverso.
Fonte: Adaptado de Rogers e Tibben-Lembke (1999).

No que tange a logística de pós-venda “refere-se ao fluxo físico e das informações
logísticas de bens não usados ou com pouco uso e que, por distintos motivos, retornam
aos diversos elos da cadeia de distribuição direta e fazem parte dos canais reversos pelos
quais estes produtos fluem”. (LEITE, 2009, p. 17). De outro lado o pós-consumo
“possibilita aos bens descartados pela sociedade, em geral, retornar ao ciclo de negócios
ou ao ciclo produtivo agregando valor a um produto inservível ao proprietário original
ou que ainda possuam condições de utilização”. (LEITE, 2009, p. 17). Ainda com base
nos fundamentos de Leite (2009, p. 17) destaca-se que:
A área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e
de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos
canais de distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas:
econômico, de prestação de serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem
corporativa, dentre outros.

Souza e Vieira (2015, p. 232) complementam os estudos de Leite (2009) acerca dos
materiais de pós-consumo e pós-venda defendendo que “a estratégia de
reaproveitamento de materiais constituintes, resulta em ganhos de competividade por
redução de custos pelo uso de materiais constituintes dos produtos retornados”,
reforçam ainda que “podem ser reutilizados na forma de matéria-prima secundária ou
revendidos no mercado secundário”.
Para Oliveira e Almeida (2012) apud Lago e Rocha Jr. (2016), a logística reversa, como
fator econômico, permite ganhos diretos (reaproveitamento de materiais, redução de
custos e adição de valor na recuperação) e indiretos (antecipação a imposições legais,
proteção contra a competição de mercado, imagem corporativa associada à proteção
ambiental e melhora de relacionamento fornecedor/cliente).
2.2 Resíduos Eletroeletrônicos e Política Nacional de Resíduos Sólidos
O crescente aumento do consumo de produtos dos mais variados tipos e de distintas
classificações tem chamado atenção das organizações e da sociedade devido à grande
representatividade dos índices tanto do consumo quanto dos descartes muitas vezes
indevidos. No Brasil, a Lei Nº12.305 aprovada em 2010, que institui a Política Nacional
dos Resíduos Sólidos - PNRS começa a exercer pressão legal sobre diversos atores da
sociedade. Dentre os principais aspectos abordados pela lei ressaltam-se:
(1) o compromisso dos fabricantes na análise do ciclo de vida do produto
durante todas as fases de produção, consumo e descarte; (2) a
responsabilidade
compartilhada
entre
fabricantes,
importadores,
distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, pela minimização do
volume de resíduos, bem como pela correta destinação pós-consumo e, (3) a
aplicação da logística reversa (LEI Nº12.305, 2010).

Uma das imposições às empresas brasileiras de eletroeletrônicos pela Lei Nº12.305
profere que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, pilhas e
baterias, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos, são responsáveis pelo
produto, mesmo após o fim da sua vida útil, obrigando-se a estruturar e implantar um
sistema de logística reversa para garantir o retorno dos produtos para os domínios da
empresa, após o uso pelo consumidor (LEI Nº 12.305, 2010).
A PNRS tem como objetivo promover o gerenciamento ambiental adequado dos
resíduos sólidos de forma isolada pelo Governo Federal ou em regime de cooperação
entre Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares (LEI Nº 12.305, 2010).
Muito embora a PNRS regulamente os processos envolvidos aos resíduos sólidos, há

uma significativa preocupação com os resíduos eletroeletrônicos. Os produtos elétricos
e eletrônicos são por definição:
[...] equipamentos cujo adequado funcionamento depende de correntes
elétricas ou campos eletromagnéticos, bem como os equipamentos para
geração, transferência e medição dessas correntes e campos e concebidos
para utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente
alterna e 1500 V para corrente contínua (EUROPEAN UNION, 2011, p. 91).

De acordo com Sant'Anna et al. (2014, p.2) “a expressão popular “lixo eletrônico” é
comumente usada para definir os produtos eletrônicos após o fim de sua vida útil”.
Porém, a terminologia mais adequada seria Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos
- REEE, pois, apesar de existirem substâncias perigosas no interior de tais produtos, há
também metais valiosos que podem ser recuperados e fazer parte novamente do ciclo de
produção (DWIVEDY E MITTAL, 2012). Contudo, a presença dessas substâncias pode
causar danos à saúde humana. A Tabela 1 representa alguns dos materiais encontrados
em REEE e de que forma podem ser prejudiciais à sociedade.
Elementos

Principais danos causados à saúde humana.

Alumínio

Níquel

Alguns autores sugerem existir relação da contaminação crônica do alumínio como um dos
fatores ambientais da ocorrência de mal de Alzheimer.
Provoca efeitos no coração, constrição dos vasos sanguíneos, elevação da pressão arterial e
efeitos no sistema nervoso central.
Acumula-se nos rins, fígado, pulmões, pâncreas, testículos e coração; possui meia-vida de
30 anos nos rins; em intoxicação crônica pode gerar descalcificação óssea, lesão renal,
enfisema pulmonar, além de efeitos teratogênicos (deformação fetal) e carcinogênicos
(câncer).
É o mais tóxico dos elementos; acumula-se nos ossos, cabelos, unhas, cérebro, fígado e rins;
em baixas concentrações causa dores de cabeça e anemia. Exerce ação tóxica na biossíntese
do sangue, no sistema nervoso, no sistema renal e no fígado; constitui-se veneno cumulativo
de intoxicações crônicas que provocam alterações gastrintestinais, neuromusculares e
hematológicas, podendo levar à morte.
Intoxicações como lesões no fígado.
Armazena-se nos pulmões, pele, músculos e tecido adiposo, pode provocar anemia,
alterações hepáticas e renais, além de câncer do pulmão.
Atravessa facilmente as membranas celulares, sendo prontamente absorvido pelos pulmões.
Possui propriedades de precipitação de proteínas (modifica as configurações das proteínas),
sendo suficientemente grave para causar um colapso circulatório no paciente, levando à
morte. É altamente tóxico ao homem, sendo que doses de 3g a 30g são fatais, apresentando
efeito acumulativo e provocando lesões cerebrais, além de efeitos de envenenamento no
sistema nervoso central e teratogênicos.
Carcinogênico (atua diretamente na mutação genética).

Prata

10g na forma de Nitrato de Prata são letais ao homem.

Bário
Cádmio

Chumbo

Cobre
Cromo
Mercúrio

Tabela 1: Metais Pesados Presentes nos REEE.
Fonte: Adaptado de da Silva et al. (2007).

Segundo Stelzer e Silveira (2016, p.2) há uma grande diversidade de produtos nesse
setor na economia brasileira, de acordo com os autores as indústrias subdividem-se em:
Automação industrial; componentes eletrônicos; equipamentos industriais;
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; informática; material
elétrico de instalação, telecomunicações; serviço de manufatura em
eletrônica; sistemas eletroeletrônicos prediais e utilidades domésticas.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria - CNI (2012), uma das maiores
dificuldades enfrentadas pela indústria eletroeletrônica no Brasil é o baixo número de
recicladoras especializadas em diversas regiões, pois a maioria executa apenas o
trabalho de intermediadora desse ciclo de logística reversa. Em relação aos impactos

sociais, Labuschagne et al. (2005) mencionam a geração de emprego e renda
decorrentes das atividades de coleta e reciclagem dos REEE. De acordo com a Varin e
Roinat (2008) os benefícios econômicos e financeiros dos REEE estão relacionados ao
mercado de segunda mão, à criação de empresas de reciclagem e de reutilização de
equipamentos eletroeletrônicos. Esse segmento, por sua vez, beneficia os consumidores
que não tem condições de adquirir equipamentos novos e optam por segunda linha,
além de promover a inclusão digital e eletrônica de uma determinada comunidade.
2. 3 Sustentabilidade
A preocupação com o meio ambiente por parte das organizações e as formas de
consumo consciente tem ganhado força nos últimos anos devido a atual conjuntura
ambiental que a sociedade se encontra, percebendo que os recursos naturais tendem a se
esgotar e o descarte incorreto de produtos pode prejudicar os seres vivos e as gerações
futuras e ainda afetar a credibilidade das empresas perante os consumidores. Diante
disso Veiga (2010, p.3) aponta que “a sustentabilidade é um valor e, portanto, um
convite para que se desfaça o mais importante pilar das ciências sociais de nosso tempo,
o que afastou a economia da ética e a sociedade da natureza”. Dessa forma, como
menciona Cavalcanti e Silva (2016, p.22) “a inserção do conceito de desenvolvimento
sustentável requer mudanças organizacionais, adaptação e/ou substituição de processos
produtivos, adequação e/ou antecipação a normas ambientais e de segurança”, porém
para que essas modificações sejam possíveis há um elevado custo e regulamentações
governamentais que as organizações devem aderir.
Uma das definições mais usadas sobre sustentabilidade é proposta pela Comissão
Brundtland (WCED, 1987), “que considera que o desenvolvimento sustentável deve
satisfazer às necessidades das gerações presentes sem comprometer as necessidades das
gerações futuras” (GAVIOLI et al. 2016, p.104). Para Cirelli e Kassai (2010), a
sustentabilidade nas organizações divide-se em três esferas: econômica, social e
ambiental, estas por sua vez, consideradas o tripé da sustentabilidade devem fazer parte
dos procedimentos de planejamento das organizações, com o intuito de diminuir
impactos ambientais, como demonstra a Tabela 2 acerca das características dessas
dimensões.
Dimensão
Sustentabilidade
Social

Características
- Criação de Postos de Trabalhos;
- Qualificação Profissional;
- Produção de bens dirigidas ao atendimento das necessidades básicas;
- Desconcentração espacial da atividade e de população;
- Democratização do poder local/regional.

Sustentabilidade
Econômica

Sustentabilidade
Ambiental

- Fluxo permanente de investimentos públicos e privados;
- Manejo eficiente dos recursos;
-Endogenização: contar com as próprias forças; capacidade de automanutenção.
- Produzir respeitando os ciclos ecológicos dos ecossistemas;
- Prudência no uso de recursos naturais;
- Tecnologia e processos produtivos de baixo índice de resíduos;
- Cuidados ambientais.
Tabela 2: Dimensões da Sustentabilidade.
Fonte: Adaptado de Montibeller-Filho (2002).

3. Resultados e Discussões
A ONG E-LIXO como seu próprio nome demonstra é uma Organização Não
Governamental, fundada em 17 de março de 2008 pelo técnico em informática Alex
Gonçalves, que não sabia o que fazer com o seu próprio lixo eletrônico. Está situada na
cidade de Londrina-PR e se caracteriza como uma entidade associativa, sendo a única
entidade do referido município e da região que possui licença ambiental de operação
específica para lixo eletroeletrônico, conforme prescreve o Instituto Ambiental do
Paraná – IAP. A ONG é a única do Paraná que trabalha com esse segmento e está entre
as pioneiras no Brasil. Ao realizar atividades de coleta e destinação ecologicamente
correta do lixo eletroeletrônico a E-LIXO objetiva contribuir com o desenvolvimento
sustentável e ainda, servir de exemplo para a prática de atitudes mais sustentáveis.
Ademais, esta entidade possui como função principal coletar, reciclar, reutilizar e dar a
destinação correta para o lixo eletroeletrônico, isto é, qualquer produto ou similar que
possua placa eletrônica (SITE ONG E-LIXO, 2017).
Além de atuar em Londrina, a entidade recebe o descarte de lixo eletroeletrônico de
mais de 100 cidades do Oeste de São Paulo e do Norte do Paraná, dentre elas: Cambará,
Mandaguari, Marialva, Curitiba, Ribeirão do Pinhal, Ibiporã, Cândido de Abreu,
Andirá, Primeiro de Maio, Jundiaí do Sul, Guapirama, Joaquim Tavora, Conselheiro
Mairinck, Arapongas, Apucarana e Manoel Ribas, onde realizam as coletas de forma
programada, agendada, ou ainda, de forma itinerante em shoppings, universidades,
escolas, praças, igrejas, mercados municipais, fazendas, etc., facilitando o processo de
destinação adequada de tais resíduos por parte da população em geral, haja vista que
atende desde o cidadão que busca o descarte correto de um simples aparelho celular, até
empresas de diferentes portes e segmentos com uma quantidade mais elevada de lixo
eletroeletrônico. O coordenador desta ONG tem planos de expansão de suas atividades
para Curitiba.
No início de suas atividades, há nove anos, a E-LIXO recebia entre seis e oito toneladas
mensais de resíduos eletroeletrônico. Atualmente, a entidade tem recebido
aproximadamente 60 toneladas por mês, evidenciando que a população de modo geral
tem consumido cada vez mais produtos eletroeletrônicos e, conseguintemente, gerando
cada dia mais esse tipo de resíduos, o que tem demandado cada vez mais a atuação e os
serviços de entidades como a E-LIXO. Esse aumento na quantidade de e-lixo recolhido
pela ONG de certa forma evidencia que a própria população além de adquirir mais
produtos eletroeletrônicos também tem procurado dar uma destinação mais adequada
para seus resíduos, quando tais produtos se tornam obsoletos, estragam ou deixam de
funcionar. A Tabela 3 demonstra os principais itens que a ONG E-LIXO coleta.
Aparelho de DVD

Central Telefônicas

Fontes

Aparelhos de Fax

Chapinhas

Impressoras

Aparelhos de Som

Computadores

Máquinas Fotográficas

Aparelhos de Controle de Vídeo
Game
Aquecedores

Equipamentos de Rede/ Wireless

Memórias

Placas de Vídeo

Modem

Ar Condicionado

Placas de Computadores

Monitor CRT

Placa Mãe

Conectores

Monitor LCD

Cabos

Copiadoras

Mouse

Caixas de Som

CPU

No Brakes

Baterias de Celular

Tablets

GPS

Carregadores

HD

Notebook

CD Room

Estabilizadores

Pen Drives

Celulares

Fios

Teclados

Batedeiras de Bolo

Máquinas de Escrever

Filmadoras

Máquinas de Lavar

Torradeiras

Secadores de Cabelo

Aspiradores

TV

Projetores

Retroprojetores

Máquinas Registradoras

Scanners

Ventiladores

Refrigeradores

Telefones com ou sem fio

Fogões

Geladeiras

Micro-ondas

Fornos Elétrico

Ferros de Passar

Liquidificadores

Panelas Elétricas

Cafeteiras Elétricas

Escovas Elétricas

Barbeadores Elétricos

Grill

Máquinas de Pão

Fritadeiras Elétricas

Sanduicheiras

iPads e iPhones

Processadores

Depuradores de Ar

Similares

Tabela 3: Principais Itens Eletroeletrônicos que a ONG E-LIXO Coleta.
Fonte: Site da ONG E-LIXO, 2017.

Em sua sede a ONG E-LIXO dispõe de diversos barracões (Figura 2) onde os materiais
recolhidos são separados por categorias pelos funcionários, principalmente
considerando aqueles que apresentam uma facilidade maior de separação, tais como:
metais, ferro, lata, fios, cabos e plásticos. Já os materiais considerados de difícil
separação, que demandam tecnologias mais modernas para o processamento adequado,
são exportados para a Bélgica ou para Alemanha, como por exemplo, as placas de
circuito impresso que são vendidas para indústrias da Alemanha (SITE ONG E-LIXO,
2017).

Figura 2: Vista Parcial dos Barracões da ONG E-LIXO.
Fonte: RPC, 2016.

Vale ressaltar que muitos equipamentos coletados ainda estão funcionando ou

precisando de pequenos reparos para se tornarem aptos para serem usados novamente.
Por isso, todos os equipamentos recebidos são testados para verificar se funcionam ou
não, para poderem definir qual a destinação mais adequada para os mesmos. Por
exemplo, equipamentos que ainda estão em boas condições de uso, ou aqueles que
precisam de reparos simples, tais como a substituição de uma peça, são consertados e
posteriormente comercializados por preços bem abaixo do mercado, na loja situada na
própria sede da E-LIXO (Figura 3) ou então em sites de vendas na internet. A entidade
também tem fornecido peças isoladas de determinados equipamentos que não estão
mais funcionando para pessoas interessadas, a ONG também mantém um projeto social
na área de informática e tem realizado diversas doações, especialmente de
computadores para entidades e projetos sociais de Londrina e região.

Figura 3: Vista Parcial da Loja da ONG E-LIXO.
Fonte: ONG E-LIXO; RPC, 2016.

Nesse contexto, destaca que as atividades da ONG foram iniciadas de forma simples,
pois no início só se tinha um local para armazenar, separar e destinar. No início ainda
não se tinha definido para onde mandar os materiais. Com o passar do tempo os
coordenadores foram pesquisando e firmando parcerias com empresas, instituições
públicas e privadas e também com prefeituras municipais e assim a conscientização da
população sobre a importância do trabalho da E-LIXO que envolve a coleta e a
destinação adequada para cada tipo de material passou a ser realizadas de forma mais
abrangente e com o passar do tempo a entidade passou a receber uma quantidade cada
vez maior de resíduos.
Cabe enfatizar que nem todos os equipamentos que chegam à E-LIXO podem ser
reaproveitados, portanto, conforme supracitado, todo o material destinado à ONG
precisa passar por um processo de triagem onde é feita uma avaliação para se verificar o

que pode ou não ser reaproveitado. O que pode ser reaproveitado é doado a entidades
assistenciais ou vendido. Já o que não tem mais utilidade é desmontado e os
componentes são separados por categorias e posteriormente vendidos para indústrias,
que os utilizam como matéria prima em seus processos produtivos. Assim sendo, a
ONG atua como uma intermediária entre o consumidor e a indústria de reciclagem, e
realiza uma etapa fundamental que é a separação de materiais por categoriais, o que
permite que cada tipo de material seja comercializado isolado dos demais tipos,
conforme os requisitos de aquisição das indústrias que realizam a reciclagem. Segundo
dados da própria ONG atualmente eles conseguem aproveitar cerca de 95% daquilo que
é recolhido, sendo destinados para aterros sanitários os materiais que não possuem
nenhum tipo de aproveitamento, contribuindo dessa forma para a destinação adequada
de tais resíduos.
Ressalta-se ainda que a E-LIXO não recolhe lâmpadas, pilhas e alguns tipos de baterias,
pois estes produtos não possuem valor comercial e apresentam legislação própria que
determina que após seu esgotamento energético, deverão ser entregues pelos usuários
aos estabelecimentos que as comercializam ou repassadas diretamente aos fabricantes,
para que estes possam aplicar os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento
ou disposição final ambientalmente adequada de tais produtos. Dentre os tipos de
materiais coletados os monitores e outras peças de computadores são os que possuem
relevância maior, visto que podem ser utilizados na remontagem de computadores que
serão vendidos para alicerçar a manutenção dos trabalhos da ONG. É importante
salientar que tanto o plástico como o vidro são armazenados e posteriormente
destinados em quantidades significativas para indústrias situadas em São Paulo e
Curitiba, contudo, o preço de venda desses materiais não cobre os custos de transporte.
O que acaba exigindo da empresa um dispêndio de recursos para subsidiar esses custos.
Vale destacar ainda que entre todos os materiais coletados pela entidade, os mais
comercializados são o alumínio, o cobre e os fios. Destaca-se ainda que a E-LIXO é
uma entidade independente, isto é, não recebe nenhum repasse governamental, assim
sendo, a renda obtida com a venda dos materiais é utilizada para a manutenção da ONG
e também para o pagamento dos salários de seus 15 funcionários. Sendo que os custos
operacionais mensais da ONG que incluem o aluguel dos barracões e os salários dos
funcionários gira em torno de R$ 50 mil reais (ONG E-LIXO, 2017).
É importante enfatizar que alguns produtos recolhidos pela E-LIXO, tais como toners de
impressoras e tubos de TV e monitores (vidro), demandam um processamento mais
complexo durante a separação dos materiais, o que acaba desencadeando alguns custos
para a ONG. No caso dos toners que possuem peças que precisam ser trabalhadas para
poderem ser destinadas corretamente, a empresa geralmente cobra uma taxa de R$5,00
reais por unidade. Enquanto que no caso dos tubos de TV e monitores (vidro), em
virtude do número reduzido de empresas no mercado que fazem o reuso destes produtos
e também em decorrência dos custos de transportes dos mesmos serem mais elevados
do que o valor destes produtos no mercado, os tubos têm taxa unitária de R$10,00 reais
para recolhimento. Salienta-se ainda que a ONG dispõe de caminhão próprio e realiza
coletas agendadas na cidade de Londrina e também na região. Sendo que para as coletas
realizas em Londrina é cobrada uma taxa de R$40,00 reais, e para as cidades da Região
Metropolitana de Londrina os preços variam de acordo com a distância a ser percorrida
(SITE ONG E-LIXO, 2017).
Em síntese, pode-se dizer que os processos de separação e de destinação de
eletroeletrônicos realizados pela ONG E-LIXO tem contribuído significativamente para
a realização da logística reversa adequada do e-lixo, contribuindo desse modo para a

promoção da redução desses resíduos, para o reaproveitamento e a reciclagem de
matérias primas, para a geração de empregos e de renda com inclusão social e a
diminuição da disposição de lixos em aterros, além de contribuir para a redução da
degradação ambiental. Em reconhecimento ao importante papel que vem
desempenhando desde sua fundação, a E-LIXO já recebeu diversos prêmios e
certificados de reconhecimento da importância de seu trabalho tanto por contribuir para
a redução de impactos ambientais, como também pela ação social que desempenha com
as diversas doações de computadores que realiza e também pela geração de diversos
postos de trabalho, contribuindo para a geração de renda e subsistência de diversas
famílias.
4. Considerações Finais
Ressalta-se que a logística reversa tem desempenhado um papel fundamental para a
reciclagem, redução e reutilização dos componentes e materiais que integram o
chamado e-lixo, que em consequência da rápida evolução tecnológica tem tornado cada
vez mais obsoletos os equipamentos eletroeletrônicos num curto período de tempo. A
logística reversa tem se mostrado uma importante ferramenta estratégica e eficiente na
gestão de resíduos eletroeletrônicos. Entretanto, vale destacar que no Brasil as
operações logísticas acabam sendo prejudicadas em decorrência custos elevados dos
sistemas de transportes, devido à infraestrutura precária ou ausente, pedágios, má
conservação das vias e deficiência na promoção da intermodalidade, o que
consequentemente acaba por refletir nos custos de reciclagem. Portanto, para que possa
ser desenvolvida a correta gestão ambiental de resíduos eletroeletrônicos tanto pelas
pessoas jurídicas como pelas pessoas físicas, há necessidade de colocar em prática
esforços conjuntos da sociedade, empresas e Governo, que possam contribuir com a
educação ambiental e conscientização sobre o uso e o descarte correto dos produtos
eletroeletrônicos, com a elaboração e aplicação de uma legislação mais adequada para
que possam ser atribuídas responsabilidades aos fabricantes, comerciantes e também aos
consumidores; que incentivem a criação de diversos pontos de coleta de fácil acesso,
que assegurem condições logísticas adequadas e também incentivos fiscais para práticas
de reciclagem e destinação correta desses resíduos, respeitando suas características e
especificidades.
Por ser a única entidade de Londrina e de sua Região Metropolitana que possui licença
ambiental de operação específica para lixo eletroeletrônico, conforme prescreve o
Instituto Ambiental do Paraná – IAP, e por ser a única ONG do Paraná que trabalha
com esse segmento, a E-LIXO tem contribuído significativamente para a redução dos
impactos ambientais resultantes do descarte incorreto dos resíduos eletroeletrônicos,
pois ao dar uma destinação correta para esses resíduos, tem incentivado a reciclagem e o
reaproveitamento de diversos materiais como matérias primas em diversos processos
produtivos, contribuindo assim para a redução da extração de novos recursos naturais,
gerando ainda economia no consumo de água e energia elétrica. E também tem
possibilitado o conserto e o reuso de diversos equipamentos eletroeletrônicos, os quais
são vendidos em sua loja física situada na própria ONG ou então vendidos na internet
em sites de vendas, sendo que a renda adquirida com as vendas contribui para a
manutenção das atividades da entidade. Ademais, a ONG possui um projeto social e
vem realizando doações, especialmente de computadores para instituições e projetos
educacionais de Londrina e região, contribuindo para a inclusão digital e para o
aprendizado de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Por fim, salienta-se que o presente estudo teve como objetivo contribuir para as
discussões sobre as contribuições da logística reversa para a sustentabilidade ambiental,

com foco direcionado para a ONG E-LIXO situada na cidade de Londrina-PR. Esperase que as discussões elencadas neste artigo possam despertar o interesse de outros
pesquisadores para a realização de novos estudos sobre essa temática.
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