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RESUMO 

WEBER, C. E. Rastreabilidade de objetos aplicada a Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos. 2021. 184p. ver. rev. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica. 
Universidade de São Paulo, 2021.  

Este trabalho surge da necessidade de uma contribuição tecnológica aliada ao 

problema do descarte inadequado de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos e 

dos seus impactos sobre o meio ambiente e a preservação da espécie humana. 

Possui o objetivo de avaliar a rastreabilidade de objetos e sua aplicabilidade no 

mercado de tratamento de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. O método 

de pesquisa englobou uma pesquisa exploratória inicial sobre o tema, evoluindo para 

uma Revisão Sistemática da Literatura, que foi complementada com Estudos de 

Campo e experimentos desenvolvidos em ambientes de simulação. A partir da ideia 

de realizar a rastreabilidade de objetos aplicada a Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos com as tecnologias existentes, busca-se um caminho para 

equacionar o problema identificado que afeta, de maneira crescente, a 

sustentabilidade do nosso planeta, além de permitir o cumprimento das 

regulamentações legais estabelecidas para esse setor. Como trabalhos futuros 

recomenda-se a aplicação de outras tecnologias de rastreabilidade, realizando-se a 

avaliação da viabilidade técnica e econômica aplicada ao tratamento de Resíduos de 

Equipamentos Eletroeletrônicos. 

Palavras-chave: Rastreabilidade. Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

(REEE). Sustentabilidade. Lixo eletrônico. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

WEBER, C. E. Object traceability applied to Waste Electrical and 
Electronic Equipment. 2021. 184p. ver. rev. Dissertação (Mestrado) – Escola 
Politécnica. Universidade de São Paulo, 2021. 

This work arises from the need for a technological contribution allied to the problem of 

inadequate disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and its impacts on 

the environment and the preservation of the human species. It aims to evaluate the 

traceability of objects and their applicability in the market for the treatment of Waste 

Electrical and Electronic Equipment. The research method included an initial 

exploratory research on the subject, evolving to a Systematic Review of Literature, 

which was complemented with Field Studies and experiments developed in simulation 

environments. Based on the idea of traceability of objects applied to Waste Electrical 

and Electronic Equipment with existing technologies, we sought to solve the identified 

problem that increasingly affects the sustainability in our planet, in addition to achieve 

the compliance with legal regulations established for that sector. As future work, it is 

recommended the application of other traceability technologies to carry out the 

evaluation of the technical and economic feasibility for the treatment of Electronic 

Equipment Waste. 

Keywords: Traceability. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

Sustainability. e-Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta são temas que 

preocupam a humanidade. Verifica-se que o tratamento de materiais provenientes de 

equipamentos eletroeletrônicos pode contribuir com essa missão. Devido ao 

crescimento da população mundial e da quantidade de Equipamentos 

Eletroeletrônicos (EEE) usados, essa ação torna-se ainda imprescindível. A 

obsolescência programada e o desperdício de material eletrônico são fatores que 

contribuem para um dos fatores de poluição com uma taxa de crescimento mais rápida 

e singular no mundo inteiro, sendo sua criticidade devido a potencial presença de 

resíduos tóxicos nos EEE que podem ocasionar a contaminação do meio ambiente e 

ameaçar a saúde da humanidade, caso não sejam meticulosamente gerenciados os 

protocolos de descarte adequado desses resíduos (TURBINI et al., 2001; ANSARI et 

al., 2010; KIDDEE; NAIDU; WONG, 2013; CARVALHO; XAVIER, 2014; BALDÉ et al., 

2017a; FORTI et al., 2020). 

O desenvolvimento de infraestruturas de reciclagem, políticas e instrumentos 

legais permite implementações de projetos mais eficientes em relação a essa questão 

dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). O monitoramento de 

quantidades e fluxos de REEE torna-se essencial para uma avaliação do 

desenvolvimento de trabalhos que sirvam para a se construir uma sociedade 

sustentável, de modo que suportem e favoreçam a prática da economia circular 

(PARAJULY et al., 2019; FORTI et al., 2020). 

Sobre a gestão de REEE surgiram na Europa regulamentações por meio da 

Diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e da Diretiva WEEE (Waste 

Electrical and Electronic Equipment). As diferenças entre as leis dos países 

pertencentes à União Europeia relacionadas à restrição do uso de elementos 

perigosos do setor de EEE podiam criar obstáculos comerciais e impactar o mercado 

interno na Europa, além do mercado externo. Foi necessário aproximar as leis dos 

países a fim de estabelecer uma cooperação mútua para a proteção do meio ambiente 

e da saúde humana, promovendo adequados protocolos de coleta, tratamento, 

recuperação, reciclagem, reutilização e descarte de REEE. Em 27 de janeiro de 2003, 

foi publicada pela União Europeia a Diretiva 2002/95/EC a respeito da restrição da 

utilização de determinadas substâncias restritivas em EEE. Em 4 de julho de 2012, foi 
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criada a Diretiva 2012/19/EU sobre REEE, visando reduzir os impactos ambientais, 

aumentar o reaproveitamento de equipamentos, módulos e componentes, e aumentar 

a quantidade de processos de reciclagem desses materiais, evitando a destinação 

para aterros sanitários. A fim de proporcionar uma redução dos impactos nocivos à 

economia provocados por esses resíduos, que podem possuir componentes 

perigosos à saúde como mercúrio, chumbo, cádmio e cromo hexavalente, as nações 

do mundo inteiro tem estabelecido regulamentações para o descarte sustentável 

dessas substâncias (UNIÃO EUROPEIA, 2003, 2012; KAHHAT et al., 2008; 

CARVALHO; XAVIER, 2014). 

Em 2019, cerca de 53,6 milhões de toneladas (Mt) de REEE (excluindo painéis 

fotovoltaicos) foram gerados no mundo, ou 7,3 kg per capita. Estima-se que a 

quantidade de REEE gerado excederá 74 Mt em 2030. Com uma taxa de 2 Mt ao ano, 

a quantidade de REEE no mundo vem crescendo (FORTI et al., 2020). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), o REEE pode ser o componente de 

crescimento mais rápido entre os materiais sólidos que são jogados no lixo, 

principalmente devido ao fato das pessoas estarem comprando, atualizando e 

descartando produtos eletrônicos com uma frequência maior do que antes. É provável 

que esta tendência possa continuar dada a crescente taxa de progresso tecnológico 

e subsequente diminuição da expectativa do tempo de vida útil dos produtos 

eletroeletrônicos (KAHHAT et al., 2008). 

Na América do Norte, os EUA e o Canadá não possuem uma legislação nacional 

sobre o gerenciamento de REEE. Nos EUA, 25 estados e o Distrito de Columbia 

promulgaram alguma forma de legislação, cobrindo de 75 a 80% da população do 

país. As leis variam entre os estados, tanto no seu escopo quanto nos impactos, como 

na proibição ou não dos consumidores descartarem produtos eletroeletrônicos em 

aterros. No entanto, 12 províncias e territórios têm regulamentos em vigor com 

programas gerenciados pela indústria (FORTI et al., 2020). Em relação ao México, 

com uma produção de cerca de 1 Mt em 2016, o equivalente a 8,2 kg per capita, 

representa o segundo maior gerador de REEE da América Latina, sendo superado 

apenas pelo Brasil com 1,5 Mt no mesmo período. Desde 2020, o México vem 

ampliando os seus estudos a fim de redefinir as responsabilidades das partes 

interessadas envolvidas, com a intenção de definir metas de coleta obrigatória, criar 
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categorias de resíduos, e aumentar a coleta e a reciclagem do REEE (BALDÉ et al., 

2017a; IKI ALLIANCE MEXICO, 2019; FORTI et al., 2020). O que demonstra um início 

de trabalhos que visam atender às necessidades de gestão dos REEE. 

Em Taiwan foram aplicadas alterações da Lei de Descarte de Resíduos, em 

1998. As mudanças na legislação impuseram uma responsabilidade financeira aos 

fabricantes e importadores, obrigando-os ao pagamento de uma taxa de reciclagem. 

Os fundos são coletados por uma organização chamada de Fundo de Gestão de 

Reciclagem (Recycling Management Fund) e transferidos para as instituições de 

reciclagem. Os REEE incluem aparelhos de TV, refrigeradores, lavadoras, 

computadores e outros (KAHHAT et al., 2008). 

No Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, incentiva as pesquisas científicas e tecnológicas, apoia projetos que 

proporcionem a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos básicos e sejam 

aplicáveis no setor ambiental e ecológico, e em seu Art. 14, § 1º, prevê a aplicação 

das penalidades ao poluidor com o objetivo de indenização ou reparação referente 

aos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, além de ser responsabilizado 

civil e criminalmente (BRASIL, 1981; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1981). 

A Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998, refere-se 

às penalidades provenientes de atividades e condutas que prejudicam o meio 

ambiente (BRASIL, 1998). Essa lei permite aplicar punições a quem não respeita os 

recursos naturais do país. 

A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, foi criada 

em 2 de agosto de 2010 onde no seu Art. 1o regulamenta sobre as concepções, 

finalidades, ferramentas e procedimentos referentes ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, abrangendo os materiais insalubres, a responsabilização dos produtores 

desses resíduos e do governo, e trata os instrumentos econômicos aplicáveis. Ainda 

no Art. 1o, § 1º estabelece a responsabilidade direta ou indireta às instituições públicas 

ou privadas e às pessoas físicas pela produção dos resíduos, além das que possuam 

envolvimento com a gestão dessa espécie de rejeito (BRASIL, 2010a). Dessa forma, 

institui um apoio fundamental para a questão de preservação ambiental no país no 

que diz respeito aos resíduos sólidos. 
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As concepções da PNRS são descritas no Art. 6o como sendo a precaução e a 

prevenção dos impactos sobre o meio ambiente; a relação entre o agente responsável 

pela poluição e aquele que se preocupa com a proteção do meio ambiente; o 

desenvolvimento sustentável; o gerenciamento dos elementos residuais, abrangendo 

questões sobre as implicações sociais, tecnológicas, econômicas, de cultura e saúde; 

a parceria entre as várias esferas sociais, públicas ou privadas; o compartilhamento 

de responsabilidades pela vida útil de cada elemento produzido; a eficiência ecológica, 

considerando os riscos ao meio ambiente, o uso racional e equilibrado do consumo 

de recursos naturais em relação à sustentabilidade mundial; os aspectos econômicos 

e sociais do material reutilizável e reciclável como criador de empregos, de renda e 

para a promoção da cidadania; questões de diferenças regionais e locais; o direito de 

acesso à informação por parte da sociedade (BRASIL, 2010a). O país possui um 

território de enormes proporções e as características regionais precisam ser 

consideradas, a sociedade precisa se unir a fim de defender os seus direitos e os seus 

ideais, 

As finalidades da PNRS constam no Art. 7o e são: a preservação qualitativa do 

círculo ambiental e da saúde social; a não produção, a diminuição, a reutilização, a 

reconversão e o tratamento dos rejeitos sólidos, o adequado descarte dos resíduos; a 

utilização, o avanço e o aperfeiçoamento de métodos tecnológicos sustentáveis a fim 

de atenuar os problemas no meio ambiente; a diminuição da quantidade e da 

periculosidade dos resíduos nocivos à saúde dos seres vivos; o incentivo às práticas 

produtivas sustentáveis de bens e serviços; o estímulo ao setor industrial da 

reciclagem, a fim de criar condições para facilitar o uso de materiais que possam ser 

reutilizados; a relação entre o poder público e o privado, visando à cooperação em 

relação ao mercado de resíduos sólidos; a divulgação e o aculturamento no segmento 

de resíduos sólidos; a prestação eficiente dos serviços de limpeza pública e de 

manipulação de resíduos sólidos de forma contínua, regular, funcional e ampla, com 

a inclusão de práticas gerenciais e econômicas que garantam o retorno dos 

investimentos e custos financeiros e operacionais, devendo ser acatada a Lei nº 

11.445 (BRASIL, 2007), de 5 de janeiro de 2007; a priorização do governo para 

produtos, bens, serviços e obras compatíveis às características ambientais e sociais 

sustentáveis de consumo; a integração da comunidade nas atividades de reciclagem 

e no compartilhamento de responsabilidade pela ciclo do tempo de utilidade de cada 
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produto inserido no mercado; o estímulo à implementação, desenvolvimento, 

gerenciamento e análise do ciclo de vida de produtos e serviços; o incentivo ao 

consumo consciente e sustentável (BRASIL, 2010a). A informação é uma 

necessidade da sociedade para encontrar soluções para as dificuldades que 

comprometam a sua vida. 

No Art. 8o, a PNRS descreve seus instrumentos onde nos incisos VI, VII e VIII 

relacionam respectivamente: a colaboração financeira e técnica e entre as instituições 

públicas e privadas para o apoio a pesquisas tecnológicas e científicas que 

desenvolvam novos métodos, processos e produtos para o correto tratamento e 

técnicas de manipulação que possibilitem a reutilização ou o descarte adequado dos 

resíduos; (BRASIL, 2010a).  

Com a implementação dessas regulamentações, leis e atribuições, surge a 

responsabilidade das partes envolvidas sobre a destinação correta dos produtos e 

resíduos, com a finalidade de gestionar esse material e evitar implicações legais 

(BRASIL, 2010a). 

O Art. 33 da PNRS define a obrigação de ações de infraestrutura e implantação 

de sistemas que disponibilizem o serviço de logística reversa, à medida que os 

produtos retornem após a sua utilização pelos consumidores, de maneira 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manipulação dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: pilhas e 

baterias; produtos eletroeletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010a). Ainda no 

Art. 33, § 7º (BRASIL, 2010a), verifica-se que por acordo setorial, ou contrato entre as 

partes, os representantes dos serviços de limpeza pública podem assumir, de forma 

remunerada, a responsabilidade pelas atividades de logística reversa do setor privado, 

como produtores e fornecedores de produtos. 

Considerando a determinação da obrigatoriedade da logística reversa dos 

resíduos sólidos, que inclui os REEE, a sociedade pode se beneficiar com os 

resultados dessa decisão. 

O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, normaliza a implementação da 

PNRS, constitui o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
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o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa (BRASIL, 

2010b). 

O Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, complementa o Art. 33 e, em seu 

Art. 1º, estabelece normas visando garantir as igualdade de direitos em relação ao ato 

de fiscalizar e verificar se foram cumpridos os deveres atribuídos para os responsáveis 

pela importação, distribuição, fabricação e comercialização de produtos, seus 

resíduos e suas embalagens com adoção obrigatória da logística reversa (BRASIL, 

2017). 

O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu um acordo setorial com o propósito 

de definir os termos e as condições para a implementação e a operacionalização de 

um sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus 

componentes. Geralmente no Brasil, e em particular no setor de EEE, em decorrência 

do compartilhamento de responsabilidades previstas na PNRS, adota-se um modelo 

que considera a criação de entidades gestoras pelo setor privado para a operação do 

sistema de logística reversa de modo a facilitar a fiscalização e permitir o ganho de 

escala no processo. As entidades gestoras configuram-se por uma pessoa jurídica 

formada por empresas e/ou instituições produtoras e importadoras de 

eletroeletrônicos, que tem o propósito de implantar, operacionalizar e estruturar o 

sistema a ser destinado para a logística reversa, conforme previsto no acordo setorial. 

O modelo proposto pelo Ministério do Meio Ambiente baseia-se em um sistema 

competitivo no qual poderão participar entidades gestoras, prestando serviço a 

importadores e fabricantes no sistema de logística reversa. As empresas e as 

instituições ligadas ao setor de EEE provavelmente buscarão soluções tecnológicas a 

fim de controlar os seus processos de produção, acompanhar a cadeia de 

comercialização, a aquisição, o uso e o descarte dos EEE. Da mesma forma, as 

pessoas físicas têm a responsabilidade de efetuar o adequado descarte dos produtos 

adquiridos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). 

O Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, regulamenta o inciso VI do 

caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, e complementa o Decreto nº 9.177, em 

relação à instalação de sistemas de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e 

seus elementos de uso doméstico. Em seu Art. 3º define elementos e termos utilizados 

neste decreto, como acessórios, componentes, consumidores, Grupo de 
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Acompanhamento de Performance, entidade gestora, participante do sistema de 

logística reversa, ponto de coleta, de recebimento ou de entrega, entre outros. Nos 

incisos XIV, XV e XVI temos, respectivamente, a definição de: “produtos 

eletroeletrônicos - equipamentos de uso doméstico cujo funcionamento depende de 

correntes elétricas com tensão nominal de, no máximo, duzentos e quarenta volts”; 

“produtos eletroeletrônicos cinzas ou produtos cinzas - produtos eletroeletrônicos e 

seus acessórios importados ou comercializados de forma não oficial, não autorizado 

ou não intencional pelo fabricante original”; “produtos eletroeletrônicos órfãos ou 

produtos órfãos - produtos eletroeletrônicos e seus acessórios cujo fabricante ou 

importador deixou de existir no mercado atual” (BRASIL, 2020).  

No capítulo III do decreto nº 10.240, Art. 8º, definiu-se que a implementação e a 

estruturação do sistema de logística reversa seria realizada em duas fases (BRASIL, 

2020).  

A Fase 1 envolve a criação do Grupo de Acompanhamento de Performance. 

Constitui a aderência de instituições, por intermédio de formalização e/ou 

instrumentos legais, destinada às atividades relativas à responsabilidade no sistema 

de logística reversa. Para garantir a sustentabilidade econômica do sistema de 

logística reversa serão criados mecanismos financeiros, nos termos do Capítulo V do 

decreto; o Grupo de Acompanhamento de Performance estruturará mecanismos que 

possibilitem o monitoramento do sistema de logística reversa a ser realizado pelas 

entidades; o apoio do Ministério do Meio Ambiente em relação à isenção de impostos 

no transporte dos materiais entre os pontos de coleta, tratamento e destinação dos 

resíduos; o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) regulamenta o deslocamento entre os Estados de produtos 

eletroeletrônicos que não ofereçam risco à saúde; e a interação do Ministério do Meio 

Ambiente com entidades ambientais destinadas à implementação de mecanismos que 

favoreçam a criação de locais de coleta e armazenamento em cada Estado (BRASIL, 

2020). 

A Fase 2 abrange: a habilitação de prestadores de serviços para a operação do 

sistema destinado à logística reversa dos EEE; a preparação de estratégias de 

divulgação e capacitação de líderes de entidades, representantes municipais 

envolvidos no sistema de logística reversa; e a implementação de postos de coleta e 
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armazenamento, conforme o cronograma estabelecido no Anexo II do decreto 

(BRASIL, 2020). Com isso, pretende-se criar uma cadeia logística nacional. 

A rastreabilidade já é utilizada em vários segmentos da cadeia produtiva 

(SOBRINHO; CUGNASCA, 2005; SOBRINHO et al., 2010; FRANQUESA et al., 2015; 

FRANQUESA; NAVARRO; BUSTAMANTE, 2016; LIOTTA; HOLMSTRÖM, 2016; 

METZNER, 2017). Com essa percepção, a rastreabilidade de objetos aplicados a 

REEE torna-se um tema de estudo interessante e adequado para contribuir com as 

necessidades do mercado. 

 

1.1 Motivações 

A necessidade de rastreabilidade no segmento de REEE é uma importante ação 

para garantir que a destinação desse resíduo seja executada de forma correta. Com 

a finalidade de adequarem-se às leis e diretivas criadas, todas as pessoas físicas ou 

jurídicas têm a obrigação de contribuírem na busca de soluções que garantam essa 

prática sustentável da correta destinação dos REEE. 

Devido ao crescimento dos REEE, o desenvolvimento de medidas que auxiliem 

no processo de coleta, tratamento, reuso e descarte dos REEE proporcionam uma 

contribuição para o setor. A tecnologia propicia os meios necessários para realizar 

essa contribuição, criando ferramentas, processos, sistemas e recursos destinados a 

facilitar o gerenciamento dos REEE, o processo logístico entre os envolvidos e a 

adequação às leis e diretivas aplicadas ao segmento de REEE. 

O fato de que com o aumento na quantidade de REEE existe o crescimento do 

acúmulo de materiais que podem ser nocivos à saúde humana e prejudiciais ao meio 

ambiente, também gera uma motivação para o desenvolvimento deste trabalho. 

A rastreabilidade de objetos aplicada a REEE é uma forma de atender às 

necessidades das partes envolvidas na cadeia de produção, comercialização, 

consumo, coleta, tratamento e descarte de EEE, além de contribuir para o setor de 

REEE e para a qualidade de vida do homem e da natureza. 
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1.2 Objetivo 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a rastreabilidade de objetos e sua 

aplicabilidade no mercado de tratamento de REEE. 

 

1.3 Justificativas 

Esse trabalho tem como fundamento a necessidade de rastrear os REEE. O 

aumento quantitativo dessa espécie de material e das consequências prejudiciais para 

o meio ambiente preocupa o mundo (KIDDEE; NAIDU; WONG, 2013; FORTI et al., 

2020; SANTOS, 2020; ZHANG et al., 2020). 

Uma das possíveis soluções para a diminuição de resíduos que acabam sendo 

destinados aos aterros é a gestão da cadeia reversa de resíduos tecnológicos 

(CARVALHO; XAVIER, 2014; SANTOS, 2020). 

Constituíram-se organizações propostas a coletar, tratar e destinar de forma 

correta esses REEE. Essas instituições procuram se adaptar às legislações e padrões 

estabelecidos pelos governos. Foram realizadas pesquisas que apontaram a 

destinação inadequada desses resíduos sem a intervenção apropriada (ZHANG; 

SCHNOOR; ZENG, 2012; BALDÉ et al., 2017a; FORTI et al., 2020). 

Considerando-se essa ideia, constata-se a oportunidade de realizar um trabalho 

envolvendo a rastreabilidade desse tipo de resíduo. Para acompanhar a logística de 

transporte dos REEE e conhecer a real destinação desse material, a tecnologia 

mostra-se como uma essencial aliada para a redução dessa atitude inapropriada por 

parte de algumas organizações. Logo, a realização de pesquisas científicas que 

ajudem no desenvolvimento de sistemas capazes de executar essa função faz-se 

necessária. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

O Capítulo 1 Introdução expõe as motivações, o objetivo, as justificativas da 

pesquisa e a estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 Revisão da Literatura expõe os estudos relevantes realizados sobre 

o tema escolhido. Traz o resultado da pesquisa bibliográfica realizada com a finalidade 

de definir a estrutura e fundamentar as bases teóricas do trabalho com base na análise 

do resultado obtido na coleta dos dados. 

O Capítulo 3 Método de Pesquisa descreve as formas de pesquisa adotadas, as 

métricas utilizadas, as ferramentas usadas, as bases de dados consultadas, o 

processamento das informações, fluxogramas e métodos de análise. 

O Capítulo 4 Proposta de Pesquisa apresenta a descrição do problema, a 

questão de pesquisa, os principais desafios e oportunidades identificados, e a 

especificação de requisitos da solução. 

O Capítulo 5 Desenvolvimento da Solução apresenta a ideia de solução do 

problema e os sistemas envolvidos. 

O Capítulo 6 Resultados apresenta a descrição dos testes realizados, a 

validação dos requisitos da solução e as implicações resultantes dos dados, quadros, 

tabelas e figuras. 

O Capítulo 7 Considerações Finais apresenta as conclusões, considerações 

baseadas no resultado adquirido e nas discussões realizadas. Faz a comparação 

entre as ideias e opiniões das publicações, com uma análise crítica sobre as ideias e 

contribuições dos trabalhos coletados, avalia os resultados obtidos por meio dos 

experimentos realizados e identifica possíveis trabalhos futuros a serem 

desenvolvidos a partir deste. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo descreve os principais constructos do trabalho de forma a introduzir 

os conceitos fundamentais de cada um, inseridos na visão geral sobre o tema. 

A estrutura do trabalho tem como base a logística, a tecnologia, a 

sustentabilidade e a relação com a rastreabilidade, como mostra a Figura 1. A 

rastreabilidade pode ser associada à necessidade de sustentabilidade, dependendo 

do propósito a qual é submetida, como neste caso em que se utiliza a rastreabilidade 

para poder evitar o descarte indevido de REEE e, como resultado, uma ação de 

sustentabilidade. A relação entre a logística e a rastreabilidade está relacionada ao 

processo de distribuição e armazenamento dos REEE. A rastreabilidade também faz 

uso da tecnologia que permite a sua implementação. 

Figura 1 - Constructos 

 
 

 

2.1 Sustentabilidade  

O termo sustentabilidade está associado a um atributo, predicado ou situação 

sustentável. Caracteriza-se como substantivo feminino e possui derivação do verbo 

transitivo direto sustentar. Significados: Fornecer ou receber condições para a 

conservação da vida; Gerar e dar condições à continuidade de uma atividade. 

(MICHAELIS ON-LINE, 2021a, 2021b, 2021c). 
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A sustentabilidade está associada a práticas sociais que estimulem o acesso e 

a propagação das informações à respeito das ocorrências ambientais e da limpidez 

das atitudes dos governos (JACOBI, 2003).  

De acordo com Holden, Linnerud e Banister (2014), sustentabilidade é um termo 

que exprime as condições que permitam o sustento de um ecossistema por longo 

prazo. Esse termo tem sido usado com frequência como sinônimo de desenvolvimento 

sustentável, em diversas situações. O desenvolvimento sustentável indica a obtenção 

de bens e serviços gerados na natureza para suprir as necessidades humanas, sejam 

de cunho econômico, social ou ambiental, sem que as futuras gerações sejam 

afetadas, conforme ideal exposto na definição proposta por Brundtland, em 1987 

(FURTADO, 2005; ONU, 2018). Essa ideia mais abrangente de sustentabilidade, 

inserindo a relação tridimensional (ambiental, econômica e social) é resultado da 

iniciativa, cobrança e força da sociedade (EUROPEAN COMMISSION, 2002; 

CARVALHO; RABECHINI JR., 2015). A sustentabilidade em sua visão tridimensional 

pode ser vista pela Figura 2. 

 

Figura 2 - Visão Tridimensional da Sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Rabechini Jr. (2015). 

Em oposição a essa ideia, Seghezzo (2009) propôs um triângulo de 

sustentabilidade formado por Lugar, Permanência e Pessoas, criando cinco 

dimensões. O Lugar possui três dimensões (x, y e z) referentes ao espaço, a 
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Permanência seria a quarta dimensão, relativa ao tempo (t) e Pessoas representaria 

a quinta dimensão, individual e interior, dimensão humana (i), conforme Figura 3. Com 

essa estrutura, Lugar e Pessoas estariam na base do triângulo, representariam coisas 

reais, objetivas e concretas que existem no tempo presente. A Permanência estaria 

no vértice superior, sendo uma projeção mais ideal, abstrata e subjetiva de eventos 

de outros cantos para o futuro.  

Figura 3 – Modelo de 5 Dimensões 

 

Fonte: Adaptado de Seghezzo (2009). 

Raitu et al. (2015) apresentam o modelo E3S (Economical, Environmental, 

Ethical and Social) que busca agregar as implicações econômicas, ambientais, éticas 

e sociais para uma corporação com a adoção de práticas sustentáveis no nível 

estratégico. A Figura 4 apresenta o modelo E3S de sustentabilidade. 



34 

Figura 4 – Modelo E3S 

 

Fonte: Adaptado de Raitu et al. (2015). 

O desenvolvimento é um atributo característico do ser humano, algo necessário 

para o progresso da espécie. Entende-se que a evolução do homem se deve ao 

constante aprimoramento de suas funções motoras e intelectuais ao longo dos anos. 

Conforme o relatório de Brundtland, primeira-ministra norueguesa Gro Harlem 

Brundtland, durante a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), o desenvolvimento sustentável 

surge e pode ser definido “como um desenvolvimento que atenda às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas 

próprias necessidades”  (BRUNDTLAND, 1985; ONU, 2018; WIKIPEDIA, 2021b). 

 

2.1.1 Conceituação geral 

Com a intenção de facilitar a compreensão dos contextos inclusos no decorrer 

deste trabalho, foram inseridos alguns conceitos de termos utilizados nos processos 

de tratamento do REEE. 

 



35 

2.1.1.1 Resíduo 

Existem algumas definições para a palavra resíduo, entre os que mais 

aproximam-se do contexto deste trabalho tem-se: “Sobra de um produto; Substância 

que resta depois de uma operação ou manipulação industrial, podendo ser 

reaproveitada; Resto de um produto que não deve ser utilizado” (MICHAELIS ON-

LINE, 2021d). A partir da palavra resíduo surgem expressões cujas definições estão 

ligadas, de forma global ou parcial, ao estudo realizado para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Resíduo doméstico é aquele "formado pelos resíduos sólidos das atividades 

domésticas, de composição orgânica, e por embalagens variadas" (MICHAELIS ON-

LINE, 2021d). 

Resíduo industrial é aquele "produzido pelas indústrias, consideravelmente 

nocivo ao meio ambiente e/ou à saúde do homem" (MICHAELIS ON-LINE, 2021d). 

A PNRS (BRASIL, 2010a) define resíduos sólidos como  

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível”. 

 

2.1.1.2 Rejeitos 

Conforme a definição que consta na PNRS, rejeitos são resíduos sólidos que 

dada a impossibilidade de recuperação devem ser descartados de forma apropriada 

(BRASIL, 2010a). 

 

2.1.1.3 Reciclagem 

De acordo com a PNRS (BRASIL, 2010a), entende-se por reciclagem “o 

processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 

propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos”. 
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2.1.1.4 Reutilização 

Foi definido na PNRS (BRASIL, 2010a) que reutilização é o “processo de 

aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-

química”. 

 

 

2.1.2 REEE 

O consumo e a utilização de equipamentos eletroeletrônicos, como telefones 

computadores pessoais e dispositivos móveis tem aumentado, e com a sua curta vida 

útil, a disposição inadequada desses elementos na natureza causa o aumento de risco 

de contaminação por substâncias perigosas. Os efeitos provocados pelos materiais 

provenientes dos REEE à saúde da população são sérios (KAHHAT et al., 2008; 

TANSKANEN, 2013; CARVALHO; XAVIER, 2014; FORTI et al., 2020; SANTOS, 2020; 

ZHANG et al., 2020). 

A União Europeia (2003, 2012) definiu diretivas para tentar diminuir os danos  ao 

meio ambiente e aos seres vivos. A responsabilidade compartilhada e obrigatória de 

fabricantes, distribuidores e consumidores por esse descarte inapropriado desses 

resíduos foi implementada. Por meio da lei nº 12.305/10 (PNRS), o Ministério do Meio 

Ambiente definiu normas e responsabilizações no que tange à disposição inadequada 

de REEE (BRASIL, 2010a). 

O avanço proporcionado por essa regulamentação proporcionou o incentivo para 

que as organizações implementem negócios que contribuam para a sociedade e que 

proporcionem a implantação e a gestão da disposição e da reciclagem dos REEE no 

meio ambiente (CARVALHO; XAVIER, 2014). 

A geração de REEE anual em 2019, considerando todos os países do mundo 

juntos chegou a 53,6 Mt, que é equivalente a 7,3 quilos por habitante (kg/hab), em 

comparação com os 6,4 kg/hab gerados em 2014. Segundo estimativas, a quantidade 

de lixo eletrônico deverá aumentar para 74,7 Mt, ou 9,0 kg/hab, em 2030, conforme 

Figura 5 (FORTI et al., 2020). 
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Figura 5 - REEE global gerado por ano 

 
Fonte: Adaptado de Forti et al. (2020). 

A importância estimada em euros do total de substâncias integrantes nos REEE 

era equivalente a cerca de 55 bilhões em 2016. Esse valor superava o Produto Interno 

Bruto (PIB) de grande parte dos países do mundo no mesmo ano (BALDÉ et al., 

2017b). Esse valor indica uma oportunidade de negócio nesse segmento de mercado. 

Acompanhar o processo que tem início na linha de produção de um dispositivo 

eletroeletrônico, seguindo pela etapa comercial e finalizando na disposição final 

(KAHHAT et al., 2008; KIDDEE; NAIDU; WONG, 2013; CARVALHO; XAVIER, 2014; 

BAHERS; KIM, 2017) é um incentivo à busca de soluções para o problema. 

 

2.1.2.1 Classificação de EEE 

O EEE é classificado conforme suas características técnicas e de utilização.  

Na Europa, a Diretiva WEEE (UNIÃO EUROPEIA, 2012) define no seu Anexo I 

uma lista dividida em 10 categorias de EEE:  

1. Eletrodomésticos grandes; 
2. Pequenos eletrodomésticos; 
3. Equipamentos de informática e telecomunicações; 
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4. Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos; 
5. Equipamento de iluminação; 
6. Ferramentas elétricas e eletrônicas (com exceção de ferramentas 

industriais estacionárias de grande escala); 
7. Brinquedos, equipamentos de lazer e esportes; 
8. Dispositivos médicos (com exceção de todos os produtos 

implantados e infectados); 
9. Instrumentos de monitoramento e controle; 
10. Dispensadores automáticos. 

No Brasil, os EEE são divididos em quatro linhas de produto (ABDI, 2013; ICMP, 

2020), conforme indicado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação de REEE no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de ABDI (2013) e ICMP (2020) 

O Apêndice A apresenta uma lista de REEE, geralmente encaminhados para 

tratamento. 

 

2.1.2.2 REEE e PNRS 

Ao final do ciclo de vida, os EEE são descartados pelos consumidores e passam 

a ser considerados REEE. Devido à inovação tecnológica, alguns produtos são 

substituídos por novos, numa frequência maior e em um menor período.  

Esses REEE são constituídos por elementos como componentes eletrônicos, 

plásticos, metais, vidros e outros. A sua separação para processamento e possível 

reciclagem possui um custo, uma complexidade e um impacto muito maiores do que 

em outros tratamentos de resíduos, como os de garrafas de vidro, latas de alumínio, 

entre outros (ABDI, 2013). 

Equipamentos

Verde Computadores desktops e notebooks , tablets , telefones móveis e
acessórios de informática.

Marrom Monitores e TVs (tubo, plasma, LCD, LED), aparelhos de som,
equipamentos de VHS e DVD, filmadoras e máquinas fotográficas.

Branca Congeladores e refrigeradores, fogões, ventiladores, condicionadores de
ar, máquinas de lavar louça e roupa, fornos de microondas.

Azul Liquidificadores, batedeiras, cafeteiras, ferros elétricos, furadeiras,
secadores de cabelo, processadores de alimentos e aspiradores de pó.

Linha
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A PNRS trouxe várias mudanças e contribuições para o poder público, os 

catadores, a iniciativa privada e o consumidor, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 - Consequências da PNRS 

 
Fonte: Adaptado de CEMPRE ([2010?]) 

 

Antes da PNRS Após a PNRS
• Não priorização para o lixo urbano • Plano de metas municipais sobre resíduos 

alinhado com os catadores
• Existência de lixões na maioria dos 
municípios

• Prazo de quatro anos para a erradicação 
dos lixões

• Não aproveitamento do resíduo orgânico • Compostagem realizada pelas prefeituras

• Coleta seletiva ineficiente e onerosa • Gestão da qualidade de custos do serviço
• Falta de lei nacional para direcionar os 
investimentos empresariais

• Estímulo às ações das empresas pela 
instauração do marco legal.

• Inexistência de incentivos financeiros • Incentivo à reciclagem pela criação de 
novos instrumentos financeiros

• Pequena devolução de EEE após o 
consumo

• Aumento da quantidade de produtos 
retornados à indústria pós consumo

• Não reciclagem gera desperdício 
econômico

• Crescimento na geração de negócios e 
empregos com o desenvolvimento da 
reciclagem

• Riscos à saúde dos trabalhadores e 
exploração realizada por atravessadores

• Redução de riscos à saúde e aumento de 
renda aos catadores de cooperativas

• Trabalho informal • Contratos firmados entre prefeituras e 
cooperativas pelos serviços de coleta e 
reciclagem 

• Baixa qualidade e quantidade dos 
materiais

• Elevação da qualidade e da quantidade da 
matéria-prima reciclada

• Inexistência de processos para 
qualificação profissional e conhecimento 
do mercado

• Treinamento e capacitação dos 
trabalhadores do setor para aumento da 
produção

• Seleção do lixo reciclável nas residências • Separação do lixo reciclável mais 
criteriosa nas residências por parte do 
consumidor

• Inexistência de informações • Criação de campanhas educativas 
incentivam a ação dos moradores

• Coleta municipal ineficiente • Aprimoramento de processos na coleta 
seletiva aumenta a quantidade de resíduos 
recicláveis

• Baixa reivindicação da sociedade junto 
aos governos

• Exercício dos direitos de cidadania junto 
às autoridades

Poder público

Iniciativa privada

Catadores

Consumidor
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2.1.3 Sustentabilidade em Gestão de Projetos 

Para que as corporações do segmento de projetos possam ter um maior 

comprometimento de seus produtos e serviços quando nos referimos à 

sustentabilidade, é importante lembrar de alguns pontos que podem auxiliar na 

percepção dessa necessidade para o bem maior e coletivo, uma vez que esse setor 

conduz e implementa obras e negócios de grandes proporções e impactos para a 

sociedade. 

A gestão de projetos, em relação à sustentabilidade, deve adequar os produtos 

ou serviços desenvolvidos às necessidades dos stakeholders considerando as 

questões sociais e ambientais durante o ciclo de vida do projeto. A sustentabilidade 

econômica do projeto deve garantir o retorno do investimento realizado pelos 

investidores, devendo-se considerar a eficiência e os impactos sociais e ambientais 

do projeto (CARVALHO; RABECHINI JR., 2015). 

A avaliação da inserção da sustentabilidade em gestão de projetos e o sucesso 

dos projetos verifica, entre outros pontos, a necessidade de esforços para alinhar os 

conceitos de sustentabilidade e gestão de projetos (MARTENS; CARVALHO, 2016a, 

2016b). 

A questão da sustentabilidade pode ser encarada como uma oportunidade 

estratégica para o projeto (CARVALHO; RABECHINI JR., 2015). Isso favorece a 

sustentabilidade como um fator positivo para a imagem de uma empresa. 

 

2.2 Logística 

O termo logística teve seu início em estratégias militares desde o império romano 

com a implementação da cadeia de abastecimento e a partir do século XX tem sido 

usada no setor empresarial (COSTA; DIAS; GODINHO, 2010; GUEDES et al., 2017).  

A Logística tem o objetivo de encontrar o equilíbrio entre as atividades de uma 

empresa, estabelecendo uma relação entre as compras, vendas, produções e as 

finanças (COSTA; DIAS; GODINHO, 2010; GUEDES et al., 2017). 
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Verifica-se que a Logística possui um papel importante no fluxo de materiais 

inserindo uma inteligência nesse processo de abastecimento.  

 

2.2.1 Logística Reversa 

A Logística Reversa consiste em uma ferramenta de desenvolvimento social e 

econômico que tem como característica métodos e atitudes com a finalidade de 

assegurar a devida coleta e o encaminhamento dos resíduos sólidos a um ponto de 

descarte adequado ou a empresas para o seu reaproveitamento em ciclos de 

produção, ou para uma destinação segura e apropriada, sem prejudicar o meio 

ambiente (BRASIL, 2010a; DEMAJOROVIC et al., 2012; ABDI, 2013), configurando-

se como um mecanismo de apoio à sustentabilidade, 

A mão de obra não qualificada, encontra espaço e uma alternativa de trabalho 

nas cooperativas. A presença e o aumento da quantidade de trabalhadoras do sexo 

feminino são importantes constatações nesse setor. As cooperativas fornecem 

condições mais saudáveis para os seus cooperados, comparando-se com os 

catadores autônomos. Além disso, a probabilidade de efetivação dos cooperados é 

maior e o ambiente oferece menor risco à saúde dos trabalhadores (DE SOUZA; DE 

PAULA; DE SOUZA PINTO, 2012; ABDI, 2013; NASCIMENTO et al., 2018). 

Devido ao crescimento econômico e ao aumento da quantidade de produtos 

descartados existe a possibilidade da introdução de importantes problemas 

ambientais se eles não forem adequadamente administrados até o final do ciclo de 

vida do produto. A logística reversa, as atividades para coletar e processar produtos 

usados, tem sido extensivamente investigada a fim de preservar o valor residual dos 

produtos usados de forma menos impactante ao meio ambiente (WANG; YANG, 2007; 

ABDI, 2013; FORTI et al., 2020). 

Dessa forma, a Logística Reversa apresenta uma função econômica fundamental com 

a reutilização de matérias-primas e um papel essencial na preservação do meio 

ambiente. 
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2.2.2 Economia Circular 

Inicialmente, desde a primeira revolução industrial até o século XX, o processo 

produtivo seguia um modelo linear de extração, fabricação, utilização e descarte. Ou 

seja, o material extraído da natureza virava matéria-prima para a produção de 

produtos que eram consumidos e jogados no lixo após o término do seu ciclo de vida 

(OHDE, 2018),  acrescentando-se a etapa de comercialização tem-se a Figura 6. 

Figura 6 - Modelo Linear do Ciclo de Vida de um Produto 

 

Fonte: Adaptado de Ohde (2018). 

O modelo de economia circular configura-se pela utilização racional de recursos, 

possibilitando a restauração ou regeneração de produtos, com a finalidade de realizar 

uma projeção do desperdício a ser gerado e uma estimativa quantitativa do 

reaproveitamento do material, diminuindo os danos na natureza (ECYCLE, 2013; 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017; PARAJULY; WENZEL, 2017). Pode-se 

considerar a economia como uma opção viável de modelo de negócio e um modo de 

apoio para a produção de bens sustentáveis (PARAJULY; WENZEL, 2017). 

Para que a Economia Circular tenha êxito não basta apenas considerar o papel 

produtivo das indústrias, mas a participação de todas as partes interessadas na cadeia 

produtiva. O consumidor é peça chave nesse processo. Portanto, eles devem ser 

conscientizados sobre o processo e os impactos de suas decisões no que se refere à 

compra, utilização e descarte dos produtos e quanto à valorização das empresas 

participantes dessa prática (OHDE, 2018). 

A diminuição da poluição do meio ambiente pode ser beneficiada pela menor 

utilização de recursos virgens, causada pela reciclagem de produtos de REEE 

(CUCCHIELLA et al., 2015). 
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A restituição de materiais à cadeia produtiva pode ser auxiliada pelo 

estabelecimento de realimentações do processo de reciclagem. Irregularidades na 

cadeia é algo a ser considerado uma vez que os ciclos produtivos podem conter 

imperfeições e situações imprevistas (BARTL, 2015). A Figura 7 demostra o ciclo 

formado pela economia circular. 

Figura 7 - Economia Circular 

 
Fonte: Adaptado de NetResiduos (2013). 

 

A Economia Circular apresenta-se em um estágio inicial no que diz respeito à 

implementações e desenvolvimentos. Entretanto, apresenta uma situação favorável 

ao aperfeiçoamento do padrão de design, produção, consumo e pós-consumo e 

fornece características para desenvolver-se econômica e produtivamente, sendo 

também capaz de gerar adequar o bem-estar à estrutura ambiental recuperada. 

Infelizmente, somente um diminuto número de países adotou iniciativas primárias 

relacionadas à Economia Circular (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016). Assim 

disposto, pode-se verificar que a implementação da Economia Circular pode fornecer 

uma série de benefícios sociais impedindo ou minimizando a geração de rejeitos. 

Ações de conscientização e ensino sobre o valor da reciclagem de REEE devem ser 

amplamente estimuladas, com a finalidade de incrementar o poder de reutilização 

desses materiais (AWASTHI et al., 2018). A consolidação da economia circular será 

possível graças ao encorajamento da reutilização dos materiais provenientes dos 

REEE (COLE; GNANAPRAGASAM; COOPER, 2017). 
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Cucchiella et al. (2015) realizaram análises de resíduos adquiridos de vários 

dispositivos eletroeletrônicos e detectaram a possibilidade de geração de grandes 

receitas pela reciclagem desse material. Analisaram painéis fotovoltaicos, monitores 

de tubos de raios catódicos (Cathode Ray Tube - CRT), de display de cristal líquido 

(Liquid Crystal Display – LCD) e de diodos emissores de luz (Light Emitting Diode – 

LED), notebooks e tablets, placas de circuito impresso (PCIs ou em inglês Printed 

Circuit Boards - PCBs), HD (Hard Disk) e SSD (Solid-State Drive), telefones celulares 

e smartphones. Chegaram à conclusão que as possíveis receitas vindas da 

reciclagem de resíduos eletrônicos poderiam chegar a um valor de 2,15 bilhões de 

euros no mercado europeu. De acordo com Awasthi et al. (2018), os REEE podem ser 

considerados uma oportunidade de negócio para a reciclagem ou recuperação de 

metais valiosos como cobre, ouro e prata. 

 

 

2.3 Rastreabilidade  

Rastreabilidade de um objeto pode ser definida como a capacidade de 

acompanhamento da trajetória do ciclo de vida desse objeto, desde a origem até o 

instante de apreciação (GOTEL; FINKELSTEIN, 1994). 

A rastreabilidade tem sido aplicada em diferentes setores, no mercado de 

medicamentos (METZNER, 2017), na indústria vinícola (SOBRINHO; CUGNASCA, 

2005; SOBRINHO et al., 2010) e na indústria de tecnologia (FRANQUESA et al., 2015; 

FRANQUESA; NAVARRO; BUSTAMANTE, 2016; LIOTTA; HOLMSTRÖM, 2016). 

A rastreabilidade aplicada ao mercado de medicamentos apresentada por 

(METZNER, 2017) envolve toda a complexidade e sua efetiva importância na vida das 

pessoas de forma a garantir a disponibilidade e a qualidade dos medicamentos, que 

são fundamentais para os consumidores finais. A elaboração de um modelo de 

rastreabilidade visa evitar uma série de problemas relativos a desvios, falsificações e 

falhas nos sistemas de logística que ocorrem nesse segmento, além de verificar o 

devido descarte dos medicamentos. 
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A aplicação da rastreabilidade na indústria vinícola brasileira apresenta 

viabilidade econômica e de divulgação do mercado nacional com a aplicação de 

tecnologias voltadas para o mapeamento geográfico online desse setor (SOBRINHO; 

CUGNASCA, 2005; SOBRINHO et al., 2010). 

Conforme Hessel et al. (2013), a rastreabilidade pode ser aplicada na cadeia 

logística aeronáutica favorecendo a integração das unidades de negócios do setor e 

a visibilidade do processo produtivo. Além disso, esse tipo de aplicação foi empregada 

em um sistema de monitoração da indústria aeronáutica chamado Aircraft Health 

Monitoring System (AHMS). 

O uso de tecnologias para o rastreamento e a rastreabilidade do processo 

logístico da indústria aeronáutica foi estudado pela Universidade de Cambridge, do 

Reino Unido, onde os testes foram aplicados de duas formas, interna a uma empresa 

e com compartilhamento de informações entre empresas (RODRÍGUEZ, 2011). É 

importante ressaltar a diferença entre o rastreamento e a rastreabilidade. O 

rastreamento permite monitorar a localização de um objeto em um determinado 

instante. Já a rastreabilidade permite realizar a gestão da trajetória de um objeto ao 

longo do seu percurso (GOTEL; FINKELSTEIN, 1994; GS1 BRASIL, 2020). 

 

 

2.4 Tecnologias de Rastreabilidade  

A palavra Tecnologia tem origem grega e significa o estudo da técnica, da arte 

ou de um ofício. Está associada à transformação do conhecimento e a sua 

aplicabilidade utilizando-se processos, ferramentas equipamentos, criados a partir do 

conhecimento técnico e científico. Dessa forma, a integração da ciência com a 

engenharia pode ser considerada como a tecnologia (WIKIPEDIA, 2021c). Sua 

definição pode ser descrita como um conjunto de processos, métodos, técnicas e 

conhecimentos que podem gerar uma aplicação (LAROUSSE DO BRASIL; 

CARVALHO, 2009; MICHAELIS ON-LINE, 2021e). 
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A utilização da tecnologia possibilita ao homem desenvolver e a criar soluções 

para diversos problemas que afetam a comunidade. Serão apresentadas algumas 

tecnologias que podem oferecer contribuições úteis para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Nesta seção, serão apresentadas diversas tecnologias que são empregadas na 

identificação e rastreabilidade de objetos. 

 

2.4.1 Código de Barras 

O código de barras (Barcode) é uma representação gráfica de uma sequência 

numérica ou alfanumérica, no formato de barras escuras e claras, das combinações 

binárias utilizadas por um sistema computacional (GS1, 2020a). Trata-se de um 

código unificado internacional sobre um produto. Essa tecnologia é utilizada 

principalmente na gestão de armazenamento de materiais. A tecnologia de código de 

barras facilita a integração da gestão de compra, venda e armazenamento. Permite a 

gestão automatizada industrial (HONG-YING, 2009). 

Um termo usado em códigos de barras é o Número Global de Item Comercial 

(Global Trade Item Number - GTIN), um identificador para itens comerciais 

desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC (European Article Numbering-

Uniform Code Council). Os GTINs, que antes eram denominados de códigos EAN, 

são conferidos a qualquer serviço ou produto que possa ser precificado, pedido ou 

faturado em qualquer etapa da cadeia de suprimentos. É usado para recuperar a 

informação pré-definida, compreendendo desde as matérias-primas até produtos 

acabados (GS1, 2020a). 

Outro termo utilizado é o Número Global de Localização (Global Location 

Number - GLN), que é uma chave de identificação do padrão GS1 para localizações. 

Esse número está associado aos dados das empresas, com a finalidade de agregar 

valor na comunicação entre os envolvidos na cadeia de suprimentos. O setor varejista 

usa esse número na Troca Eletrônica de Dados (Electronic Data Interchange – EDI), 

com a finalidade de identificar a origem do produto adquirido, facilitando o processo 

de gestão do pedido, do faturamento, etc (GS1, 2020a). 
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Entre os tipos de códigos de barras usados, pode-se destacar: EAN/UPC; GS1 

DataBar; GS1-128; ITF-14; GS1 DataMatrix (GS1, 2020b). 

 

2.4.1.1 EAN/UPC 

O código EAN/UPC (European Article Number / Universal Product Code) foi 

criado para a leitura nos pontos de venda, em função da rapidez proporcionada na 

coleta dos dados (GS1, 2020b). 

A estrutura numérica do código EAN é definida por uma sequência numérica 

onde os três primeiros dígitos representam a identificação do país de origem do 

produto. No caso, o Brasil corresponde ao prefixo 789. Os próximos dígitos, que 

podem variar de 4 a 7 dependendo da característica do código EAN, indicam o 

fabricante ou empresa proprietária da marca do produto. O dígito verificador é o último, 

que deve ser recalculado a cada alteração na numeração dada ao produto, conforme 

Figura 8 (GS1, 2018). 

Figura 8 – Código EAN/UPC 

 

Fonte: Adaptado de MT Barcode (2018). 

 

2.4.1.2 GS1 DataBar 

O GS1 DataBar é um código que pode ter dimensões reduzidas em relação aos 

códigos EAN/UPC, podem ser escaneados, além de possuir informações adicionais 
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como número de lote, número serial e/ou data de validade. Apresenta uma tendência 

de utilização mundial no setor de legumes, verduras e frutas, e para outros produtos 

perecíveis, conforme ilustrado na Figura 9 (GS1, 2020b). 

 

Figura 9 – GS1 DataBar 

 

Fonte: Adaptado de GS1 (2020c) 

 

2.4.1.3 GS1-128 

O GS1-128 é usado na gestão de rastreabilidade e logística pela codificação de 

informações complementares como número de lote, número serial, quantidades, 

número de pedido do cliente, data de validade, etc.. Faz uso de uma simbologia linear 

alfanumérica, mais comprimida que outras tecnologias lineares, vide Figura 10. Esse 

código ganhou uma importância maior nos últimos anos, devido à necessidade 

crescente de uma rastreabilidade mais rígida de produtos (GS1, 2020d). 

Figura 10 – GS1-128 

 

Fonte: Barcode Graphics (2021) 
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2.4.1.4 ITF-14 

O código de barras ITF-14, também conhecido como DUN-14 (Distribution Unit 

Number), foi desenvolvido para codificar somente GTINs, pode ser impresso em 

caixas de papelão, com uma boa qualidade para leitura. Este tipo de código não pode 

ser utilizado na identificação de itens usados em produtos comerciais. Ele é gerado a 

partir dos códigos individuais, como o EAN, indicando que a caixa contém uma 

determinada quantidade do mesmo item (GS1 BRASIL, 2018; GS1, 2020e). O código 

ITF-14 usa cinco barras e cinco espaços para representar dois caracteres, por isso a 

sigla ITF significa Intercalado Dois de Cinco (Interleaved Two of Five), conforme pode 

ser visto na Figura 11 (KEYENCE, 2021). 

Figura 11 – Código ITF-14 

 

Fonte: Adaptado de Keyence (2021). 

A Figura 12 mostra a relação de cada caractere com a sua representação gráfica. 
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Figura 12 – ITF-14: Relação Caractere e Padrão de Barras  

 

Fonte: Adaptado de Keyence (2021). 

 

2.4.1.5 GS1 DataMatrix 

O GS1 DataMatrix é uma simbologia em duas dimensões (2D), usada em 

aplicações especiais, que possibilita a codificação de informações em espaços 

menores que os códigos unidimensionais (1D ou lineares), além de permitir a adição 

de informações como lote, código do produto e validade, vide Figura 13 (GS1, 2020f). 

Figura 13 - GS1 DataMatrix 

 

Fonte: GS1 (2020f). 
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Esse código é usado, principalmente, nos setores farmacêuticos e hospitalares, 

por possibilitar a identificação de itens de porte reduzido, permitir a sua rastreabilidade 

e introduzir mecanismos de controle mais seguros para a correta administração de 

medicamentos (GS1BRASIL, 2012a, 2012b, 2012c; GS1, 2020f). 

Esse código é impresso ou gravado a laser direto na superfície de um produto, 

sendo durável e de difícil apagamento ou destruição, mesmo sob condições adversas 

(GS1, 2020f). 

 

 

2.4.2 Identificação por Radiofrequência 

A identificação do objeto deve ser realizada de maneira que se diferencie dos 

demais, constituindo um código único que garanta a sua identidade universal. 

A identificação por radiofrequência (Radio Frequency Identification – RFID) é 

uma tecnologia que utiliza ondas eletromagnéticas para identificar objetos 

automaticamente (ROBERTS, 2006; FINKENZELLER, 2010; RODRÍGUEZ, 2011; JIA 

et al., 2012; SUN, 2012; YANG et al., 2021).  

Surgiu nos anos de 1930, a necessidade das forças armada identificarem seus 

alvos durante a guerra. Em 1937, uma pesquisa liderada por Robert Alexander 

Watson-Watt, desenvolveu o Sistema de Identificação de Amigo ou Inimigo 

(Identification Friend or Foe – IFF) (ROBERTS, 2006; RODRÍGUEZ, 2011). Em 1948, 

Stockman (1948) publicou o artigo Communication by Means of Reflected Power que, 

de certa forma, também está relacionado com o RFID (ROBERTS, 2006; BOLAN, 

2008). A RFID possui uma longa história, sendo parte integrante da revolução 

tecnológica, além de possibilitar uma rápida identificação de itens, agilidade para 

realizar pagamentos, além da capacidade de rastreamento de ativos, monitoramento 

de condições de segurança e prevenção contra falsificação (SUN, 2012). 

Durante um tempo notou-se a ampla utilização da tecnologia de códigos de 

barras para a catalogação de produtos em supermercados, lojas, fábricas, farmácias, 
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hospitais, etc.. A tecnologia de RFID vem sendo utilizada de maneira a simplificar a 

coleta de informações responsáveis pela identificação de um objeto sem a interação 

de um humano (KHOO, 2010; RAMANATHAN, R.; RAMANATHAN, U.; KO, 2014). 

Verifica-se a possibilidade do uso dessas tecnologias serem adotadas em conjunto ou 

separadamente, levando-se em conta a grande adoção do uso do código de barras 

pelo mercado ao longo dos anos e as facilidades proporcionadas pela RFID.  

Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2020), o RFID é 

definido como um “sistema, composto por um transceptor, que recebe e envia sinais 

de radiofrequências, quando excitado por um transceptor interrogador, que tem a 

capacidade de efetuar a leitura, escrita ou modificação das informações contidas no 

dispositivo”. 

O sistema RFID é formado por três componentes: Leitor / Programador, 

Transceptor (Transceiver) e Antena; Etiqueta (Tag ou Transponder); Sistema 

Computacional (ZHEKUN; GADH; PRABHU, 2004; JIA et al., 2012; SUN, 2012; 

RAMANATHAN; RAMANATHAN; KO, 2014). O esquema desse sistema é ilustrado 

pela Figura 14. 

Figura 14 - Sistema RFID 

 

 

No processo de leitura, o módulo leitor RFID envia ondas de radiofrequência, 

moduladas de acordo com as características do sistema, por meio de sua antena e 

encaminha os dados para as etiquetas. A etiqueta recebe o sinal emitido pela antena, 

ocorrendo um acoplamento entre as antenas (da etiqueta e do leitor), de modo que o 
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leitor recebe as informações armazenadas na etiqueta. O leitor decodifica e trata os 

sinais, transformando as informações e as encaminhando para um sistema 

computacional, que processará os dados e os apresentará ao usuário do sistema 

(RODRÍGUEZ, 2011; SUN, 2012). 

A Figura 15 apresenta o módulo RFID MFRC-522 que tem a função de 

leitura/programação, transceptor e antena RFID. Esse módulo é usado em conjunto 

com o Arduino Uno, um sistema embarcado constituído por um microcontrolador. 

Figura 15 - Módulo RFID MFRC-522 

 
 

De acordo com o seu modo de atuação, as etiquetas RFID podem ser 

classificadas em: passivas, ativas e semipassivas. As etiquetas ativas são maiores e 

mais caras que as passivas. Utiliza uma bateria que limita a vida útil do dispositivo. As 

etiquetas passivas têm vida ilimitada, são mais leves, menores e mais baratas. A 

desvantagem é a capacidade de armazenamento de dados limitada, um alcance de 

leitura mais curto, o que requer um leitor de maior potência. O desempenho diminui 

em ambientes com interferências eletromagnéticas. Existem também etiquetas 

semipassivas que possuem uma bateria usada para alimentar o seu circuito interno, 

mas dependem do leitor, e da sua energia gerada, para poder se comunicar 

(ROBERTS, 2006; RODRÍGUEZ, 2011; SUN, 2012; MEZZANOTTE et al., 2021). 
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Conforme a frequência de rádio usada, as tecnologias RFID passivas podem ser 

categorizadas em RFID de baixa frequência (Low Frequency - LF), RFID de alta 

frequência (High Frequency - HF), RFID de ultra alta frequência (Ultra High Frequency 

- UHF) e RFID de micro-ondas (DOMDOUZIS; KUMAR; ANUMBA, 2007; 

RODRÍGUEZ, 2011; SUN, 2012). O Quadro 3 apresenta as frequências usadas pela 

Tecnologia RFID.  

Quadro 3 – Frequências usadas em RFID 

 

Fonte: Adaptado de Rodriguez (2011). 

 

2.4.3 Quick Response Code 

A ISO / IEC 18004: 2006 define o Quick Response Code (QR Code) como uma 

solução capaz de armazenar dezenas de caracteres, podendo manipular caracteres 

alfabéticos e numéricos. Um QR Code consiste na combinação de módulos pretos e 

brancos capazes de codificar informações de acordo com sua posição (VENTURA et 

al., 2016), conforme ilustrado pela Figura 16. 

  

Tipo Faixa
LF 125 kHz e 134 kHz
HF 13,56 MHz

433 MHz
860 à 960 MHz
2,4 à 2,45 GHz

SHF 5,8 GHz

UHF

Frequência
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Figura 16 - QR Code 

 
Fonte: Helerbrock (2018). 

O QR Code é uma solução interessante devido a sua capacidade de 

armazenamento de dezenas de caracteres, além de poder manipular caracteres 

alfanuméricos. O QR Code possui a capacidade de correção de erros, permitindo que 

os dados sejam recuperados mesmo se o código estiver parcialmente corrompido. 

Quando um QR Code é gerado, torna-se possível especificar um nível de correção de 

erro de 7% a 30%. Este parâmetro define a quantidade de dados redundantes para a 

recuperação correta de dados, mesmo se até 30% do QR Code estiver danificado 

(VENTURA et al., 2016). 

Essa tecnologia foi criada em 1994 pela Denso-Wave, uma empresa do Grupo 

Toyota, no Japão (ANDRION, 2019). Consiste em um gráfico 2D, usando a vertical e 

a horizontal. É um código visual, ou seja, pode estar na forma digital, na tela de um 

aparelho, ou impresso fisicamente (QIAN et al., 2017; ANDRION, 2019; ISO, ). 

Uma aplicação do QR Code para usuários de smartphones é a sua integração 

com o aplicativo do dispositivo móvel e a facilidade de se poder ler e decodificar as 

informações e mensagens sobre produtos e serviços que o QR Code armazena e 

disponibiliza (KIM; WOO, 2016; VENTURA et al., 2016). Quanto ao procedimento de 

leitura, os padrões conhecidos nos três cantos do código permitem uma leitura estável 

de alta velocidade em qualquer posição angular e escala (VENTURA et al., 2016), de 

acordo com a Figura 17. 
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Figura 17 – Uso do QR Code 

 

Fonte: Andrion (2019) 

Uma das suas vantagens é a de permitir ao usuário uma fácil navegação na 

Internet, sem a necessidade de inserção dos endereços nos navegadores de 

smartphones (ANDRION, 2019). Também permite a rastreabilidade de produtos da 

indústria, do comércio, de serviços e em vários setores: agrícolas, bancários, 

farmacêuticos, automobilísticos, de alimentos, de propaganda, de vestuário, de 

bebidas, etc. (TARJAN et al., 2014; KIM; WOO, 2016; ACUTI et al., 2017; PENG et 

al., 2018; ANDRION, 2019).  

 

2.4.4 Sistema de Posicionamento Global 

Com a finalidade de se localizar um determinado objeto no planeta são utilizados 

os parâmetros de latitude e longitude. Entre as tecnologias usadas para identificar o 

posicionamento de um objeto existem: Sistema de Posicionamento Global (Global 

Positioning System  - GPS) (KHOO, 2010; BREIVIK et al., 2014; MIT SENSEABLE 

CITY LAB, 2014; EARTHFIXMEDIA, 2016; LEE et al., 2018), triangulação pelo serviço 

móvel de telefonia celular (TECMUNDO, 2014) e o geoposicionamento por 

endereçamento IP (FREEDMAN et al., 2005). 
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2.4.4.1 Por satélite 

Pelo GPS, a localização é realizada por meio da comunicação com satélites 

artificiais que orbitam ao redor da Terra, por meio da técnica de triangulação (KHOO, 

2010; BREIVIK et al., 2014; MIT SENSEABLE CITY LAB, 2014; EARTHFIXMEDIA, 

2016; LEE et al., 2018), como pode ser verificado na Figura 18. 

Figura 18 – GPS - Satélite 

 
Fonte: Adaptado de Neves (2017). 

 

2.4.4.2 Pelo serviço móvel celular 

A técnica de localização usando o mecanismo de triangulação pelo serviço móvel 

celular, fornecido pelas operadoras de telecomunicações, é que permite localizar um 

dispositivo celular pelo cálculo da distância entre o dispositivo e três antenas da 

operadora (TECMUNDO, 2014), vide Figura 19. 
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Figura 19 – GPS - Celular 

 

Fonte: Adaptado de Voltolini (2014). 

 

2.4.4.3 Por endereçamento IP 

Já o sistema de identificação da localização de um equipamento conectado à 

Internet é efetuado por meio da associação de dados armazenados em bases de 

dados, com informações coletadas sobre rotas obtidas pelo comando traceroute 

(Unix) ou tracert (Windows) associadas às informações dos cadastros dos Sistemas 

de Nomes de Domínios (Domain Name System – DNS) reversos realizados pelas 

operadoras de rede e a base de dados disponibilizadas pelas operadoras sobre os 

pontos de instalações dos equipamentos existentes no domicílio dos clientes, os 

dispositivos identificados por EDC (Equipamento em Domicílio do Cliente, em inglês, 

Customer Premises Equipment - CPE) (FREEDMAN et al., 2005). 

 

 

2.4.5 Bluetooth de baixa energia - uso de Beacon 

Beacons são dispositivos que possuem um sistema de proximidade para 

utilização em ambientes fechados. (CARNEIRO, 2016; WIKIPEDIA, 2021a). 
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O Beacon é um pequeno dispositivo que utiliza uma tecnologia chamada 

Bluetooth de baixa energia (Bluetooth Low Energy - BLE), que emite um sinal 

intermitente de ondas de rádio que, consegue identificar a presença de um objeto em 

um determinado raio de distância (CARNEIRO, 2016; BENAVIDES, 2019; 

WIKIPEDIA, 2020a, 2021a). 

Essa tecnologia BLE possibilita a transmissão de poucos bytes de informação. 

Por isso a maior parte dos beacons encaminha 20 bytes de caracteres de constituída 

por três campos: O valor principal (major) – 2 bytes; o valor secundário (minor) – 2 

bytes; o identificador universalmente exclusivo (UUID) – 16 bytes. 

Em 1991, foi desenvolvido um sistema de localização que fazia uso de robôs 

móveis com a utilização de beacons a fim de obter uma estimativa da localização de 

veículos. A aplicação desse sistema consistia de dois robôs móveis diferentes que 

usavam um sonar como o principal sensor de navegação (LEONARD; DURRANT-

WHYTE, 1991). 

A descrição de um sistema capaz de localizar um objeto, no caso um submarino 

autônomo, sem depender de locais de beacons cuidadosamente pesquisados e os 

cálculos das prováveis localizações dos beacons demonstram uma importante 

capacidade do método desenvolvido (OLSON; LEONARD; TELLER, 2004). 

Os beacons podem ser usados para identificar a localização dos clientes em 

lojas para entregar mensagens em seus dispositivos móveis. Ou seja, um beacon 

emite um sinal para um aplicativo de um varejista instalado em um smartphone, dentro 

da área de alcance do sinal, que recebe a mensagem (“Beacon Technology: The 

Where, What, Who, How and Why”, ). 

Para Maycotte (2015), um grande diferencial dos beacons em relação ao RFID 

é que eles são muito mais privados, pois dão aos usuários o controle dos aplicativos 

que utilizam o beacon. Isso significa que os beacons podem ser autenticados com a 

permissão do usuário. 

Essa tecnologia é utilizada em departamento comerciais para promoverem as 

vendas de seus produtos, em fábricas para procedimentos de controle de funcionários 
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em áreas de risco, em hospitais para a localização de médicos e demais profissionais 

da saúde, etc.. 

A Figura 20 mostra a atuação de um Beacon encaminhando sinais para 

dispositivos móveis de clientes de uma loja, que recebem anúncios comerciais e 

realizam compras. 

Figura 20 – Aplicação Comercial com Beacon 

 

 

 

 

2.4.7 Internet das Coisas 

A Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) é uma tecnologia associada ao 

conceito da integração de várias coisas ou objetos à Internet e o relacionamento com 

os seres humanos de acordo com seus desejos, preferências e necessidades. Essa 

tecnologia estabelece a integração de objetos que, por intermédio de endereços 

exclusivos, interagem mutuamente e cooperam com seus vizinhos para alcançar 

objetivos em comum. A aplicabilidade dessa tecnologia pode estar associada aos 

mais diversos segmentos de atuação como na automação industrial, robótica, 

logística, gestão de processos ou negócios, transporte inteligente de bens e pessoas 

(ATZORI; IERA; MORABITO, 2010). 

No final dos anos 90, ocorreu a criação do termo IoT e embora tenha sido 

atribuída a Kevin Ashton, pesquisador do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), em 1999 (BRASIL, 2015; MIT, 2017), o Institute of Electrical and Electronics 
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Engineers (IEEE, 2015) relata que o termo foi usado pelo International 

Telecommunication Union (ITU), em 1997. A IoT surgiu com o desenvolvimento de 

pesquisas relacionadas à tecnologia RFID (AL-FUQAHA et al., 2015; IEEE, 2015). 

A definição dada pelo IEEE (2015) ao termo IoT é: “Uma rede de itens - cada um 

incorporado a sensores - que estão conectados à Internet”. 

A IoT deve impulsionar a economia no mundo inteiro, originando a um novo 

paradigma, onde dispositivos inteligentes e conectados terão um papel fundamental 

no modo de vida das pessoas provocando um aumento da produtividade (PORTER; 

HEPPELMANN, 2014). Uma variedade de segmentos de mercado poderá usar a IoT, 

como pode ser visualizado na Figura 21. 

Figura 21 - Mercado e Stakeholders de IoT 

 
Fonte: Adaptado de IEEE (2015). 

 

No caso proposto, os stakeholders necessitam se adequar às leis e diretivas 

criadas para a sustentabilidade do planeta e controlar o fluxo dos equipamentos 

eletroeletrônicos produzidos e comercializados. Sendo assim, a IoT adequa-se à ideia 

de interagir com um computador, um telefone celular ou seus módulos e realizar a sua 
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rastreabilidade com o intuito de verificar a sua trajetória desde a sua origem até o seu 

destino. 

A proposta da tecnologia IoT para essa finalidade parece adequada. Essa 

tecnologia permite a integração de objetos ou coisas com a Internet, criando uma 

oportunidade de empreendedorismo com a geração de novos negócios (PORTER; 

HEPPELMANN, 2014). Como exemplo, pode-se citar a possibilidade de obter 

informações importantes sobre a utilização e o destino dos REEE, e o ciclo de vida 

dos equipamentos. 

Dentro do tema genérico da IoT existem estudos sobre as formas e as 

tecnologias de disponibilização dessas informações sobre os objetos, equipamentos 

ou coisas que integram o sistema (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010; PERERA et al., 

2014). No caso específico da rastreabilidade dos módulos utilizados na reciclagem de 

computadores observa-se o mesmo propósito. 

 

 

2.4.8 Indústria 4.0 

A ideia da Indústria 4.0 surge com a inserção de novos paradigmas da cadeia de 

fornecimento baseados em redes de manufatura complexas e entrelaçadas, com 

diferentes funções de projetistas, fornecedores de produtos físicos, clientes e 

provedores de serviços de logística (PRAUSE, 2015). 

A Indústria 4.0 agrupa um conjunto de novas tecnologias com a Internet e as 

redes como os principais elementos, de forma que seres humanos, objetos e sistemas 

são integrados a uma cadeia capaz de se organizar e se otimizar dinamicamente por 

meio da informação digital disponível. A Indústria 4.0 facilita a interação entre as 

partes interessadas ao longo do ciclo de vida do produto por meio de fluxos contínuos 

de dados e informações, apresentando-se como uma ferramenta adequada para o 

gerenciamento de redes de cadeias de suprimentos complexas como as que 

constituem os sistemas de Economia Circular (IÑIGO, 2020). 
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A Figura 22 mostra a visão de inovação a ser proporcionada para uma indústria 

do setor de EEE ao migrar para a Indústria 4.0. 

Figura 22 – Migração para a Indústria 4.0 

 

. 

Os fundamentos para habilitar a Indústria 4.0 no futuro são os chamados 

sistemas ciberfísicos que consistem na integração da computação aos processos 

físicos, de forma que computadores e redes incorporados monitoram e controlam os 

processos físicos, geralmente com ciclos de retroalimentação onde os processos 

físicos podem afetar os sistemas computacionais e vice-versa (MAGDALENA, 2016). 

Um dos desafios da Indústria 4.0 é a implementação de redes que interligam 

sistemas de produção inteligentes com equipes de projeto, de operação e 

fornecedores. As fábricas inteligentes são fábricas flexíveis e totalmente conectadas 

capazes de utilizar de um grande fluxo de dados nas suas operações e sistemas de 

produção. Para identificar e rastrear objetos da fábrica e realizar o gerenciamento das 

linhas produtivas por IoT, faz uso de etiquetas como códigos de barras, QR codes e 

de RFID (FERNÁNDEZ-CARAMÉS; FRAGA-LAMAS, 2018). 

Um problema comum nas fábricas tradicionais é a falta de rastreabilidade 

completa do produto. Muitas vezes os operadores não conseguem localizar um 
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produto ou identificar em que fase de fabricação se encontra. Também é comum 

desconhecer, em tempo real, quais produtos estão prontos para despachar ou onde 

se encontram. Essa falta de rastreabilidade resulta em ineficiências e descontrole dos 

processos operacionais internos das fábricas. A Indústria 4.0 está associada à 

evolução da organização e controle dos processos de manufatura (FERNÁNDEZ-

CARAMÉS; FRAGA-LAMAS, 2018). 

O processo instituído nas indústrias com esse foco de controle de processos e 

rastreabilidade de produtos pode ajudar na concepção da ideia de rastreabilidade de 

EEE durante o ciclo de vida dos produtos, por meio das tecnologias apropriadas para 

essa finalidade. 

 

 

2.4.9 Blockchain 

A tecnologia Blockchain pode ser definida como um livro contábil, livro-razão 

(ledger), constituído por bancos de dados descentralizados, que facilita o processo de 

registro de transações e possibilita rastrear ativos em uma rede de negócios, além de 

compartilhar registros entre a rede e seus participantes (NOFER et al., 2017; GOMES, 

2019; MIERS et al., 2019; GUPTA, 2020; IBM, 2020; MIT, 2021). 

Seus registros e dados são seguros, rastreáveis e auditáveis, sendo mantidos 

em uma rede Peer-to-Peer (P2P), criando uma relação de consenso e confiança na 

comunicação direta entre duas partes, sem a intermediação de terceiros (SWAN, 2015 

apud KOUHIZADEH; SARKIS, 2018; WIKIPEDIA, 2020). O surgimento dessa 

tecnologia está associado às redes de criptomoedas e em especial ao bitcoin 

(NAKAMOTO, 2008; NOFER et al., 2017; KOUHIZADEH; SARKIS, 2018; MIERS et 

al., 2019; YADAV; SINGH, 2020). 

Por intermédio da sua estrutura e lógica de criptografia, essa tecnologia facilita 

a autenticação e a negociação para as partes anônimas, que é uma necessidade em 

redes públicas ou blockchains sem permissão, melhorando a confiança e segurança 

do sistema (NOFER et al., 2017; KOUHIZADEH; SARKIS, 2018). 
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O Bitcoin, a moeda digital lançada em 2009, criada sob o pseudônimo de Satoshi 

Nakamoto, surgiu a partir da ideia de criar uma solução para tratar as complexidades, 

vulnerabilidades, ineficiências e custos dos sistemas de transação do momento 

(GUPTA, 2020). 

Ao invés de ter uma autoridade monetária central para monitorar, verificar, 

aprovar e gerenciar as transações financeiras, características dos sistemas baseados 

em Blockchain, o Bitcoin é habilitado por uma rede de computadores composta pelas 

máquinas dos usuários conectados nessa estrutura. Com essa característica, o 

Bitcoin não necessita de intermediários, as informações da transação são registradas 

uma única vez e ficam disponíveis por meio da rede distribuída, gerando maior 

eficiência e confiança alcançada como uma propriedade emergente das interações 

entre os nós da rede (WEBER et al., 2016; GUPTA, 2020). 

Em relação à segurança, uma transação não pode ser alterada; só pode ser 

revertida por meio de outra transação, sendo que ambas as transações são visíveis 

(GUPTA, 2020). 

O Bitcoin foi implementado sobre a estrutura do Blockchain, que serve como 

livro-razão compartilhado para o Bitcoin. O Blockchain fornece os meios para registrar 

transações Bitcoin, mas essa estrutura de compartilhamento pode ser usada para 

registrar qualquer transação e rastrear o movimento de qualquer ativo. Dessa forma, 

o Bitcoin pode ser considerado o primeiro caso de amplo uso da tecnologia Blockchain 

(GUPTA, 2020).  

Pode-se dizer que a forma de armazenamento dos dados das transações deu 

origem ao nome Blockchain. Os blocos dos dados das transações são vinculados para 

formar uma cadeia. Os blocos registram e confirmam o momento e a sequência das 

transações, que são então armazenados no Blockchain dentro de uma rede 

gerenciada por regras acordadas pelos participantes da rede (GUPTA, 2020). 

No Blockchain cada bloco contém um hash (uma impressão digital ou 

identificador único), com o registro de data e horário (timestamp) das atuais 

transações válidas e o hash do bloco anterior. O hash do bloco anterior associa os 

blocos e evita a alteração de qualquer bloco ou a inserção de um bloco entre dois 

blocos existentes. Desta forma, cada bloco subsequente tem a função de reforçar a 

verificação do bloco anterior e, consequentemente, de todo o percurso das transações 
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no Blockchain, conforme Figura 23. Esse método tem o propósito de tornar o 

Blockchain inviolável, com características de imutabilidade (GUPTA, 2020). 

Figura 23 – Fluxo de transações do Blockchain 

 

 

Para verificar e validar as transações dos blocos é realizada uma atividade 

chamada de mineração (mining). Os mineradores (miners) são nós da rede que 

competem para descobrir o hash do novo bloco. Assim que o hash é descoberto por 

um minerador, esse hash é propagado na rede e validado pelos demais nós. Ao 

processo computacional associado a essa tarefa dá-se o nome de Prova de Trabalho 

(Proof-of-Work – PoW) (NAKAMOTO, 2008; AGUIAR, 2021). 

De acordo com Yadav e Singh (2020), a tendência atual é integrar e tornar os 

sistemas existentes mais inteligentes, automatizados e sustentáveis. Na integração 

da TIC com a cadeia de suprimentos o uso da tecnologia Blockchain permite 

desenvolver uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos. A tecnologia Blockchain 

pode, com a contribuição de pesquisadores e profissionais da indústria, proporcionar 

práticas mais robustas, eficientes e eficazes nas cadeias de suprimentos para 

alcançar a sustentabilidade. 

A integração das empresas pelo Blockchain, a princípio para questões 

comerciais, logísticas e de produção, possibilita a sua utilização para outros 

propósitos. Sendo assim, essa tecnologia pode ser útil para o processo de integração 

de empresas produtoras de EEE, além de auxiliar na operacionalização da 

rastreabilidade dos REEE. Tal utilização da Blockchain para REEE também é proposta 

por Tozanli, Kongar e Gupta (2020), assim como a utilização de outras tecnologias 

como IoT e RFID. 
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Uma plataforma foi proposta por Rezaee (2019) com base nas tecnologias 

Blockchain e RFID para resolver problemas relacionados à informação na cadeia de 

suprimentos de loop fechado. Essa plataforma descentralizada pode garantir a 

eficiência da rede, além de aumentar a confiança e a transparência entre os atores da 

cadeia. Essa solução também pode ser aplicada na logística reversa. Devido à 

identificação exclusiva de etiquetas RFID, os produtos são protegidos contra 

falsificação. De acordo com as características de capacidade de edição de algumas 

etiquetas RFID, muitos tipos de informações da cadeia de suprimentos podem ser 

adicionados ao sistema de rastreabilidade por meio de equipamentos inteligentes. 

Com o uso da tecnologia Blockchain, todos os membros desse sistema são incapazes 

de manipular as informações da cadeia de suprimentos em loop fechado, o que 

aumenta ainda mais a segurança e a credibilidade do produto. 

 

 

2.5 Considerações Finais do capítulo 

Neste capítulo foi possível conhecer os constructos do trabalho, os conceitos 

fundamentais da sustentabilidade, da rastreabilidade e das tecnologias que podem 

contribuir para a rastreabilidade de objetos aplicada a REEE. 

As tecnologias elencadas neste capítulo têm a potencialidade de serem inseridas 

em uma solução que possa demonstrar a viabilidade da rastreabilidade na cadeia de 

processos de produção, aquisição, descarte, coleta, tratamento e destinação dos 

REEE. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

O método de pesquisa começou a partir de uma investigação exploratória sobre 

o tema em estudo e evoluiu para uma Revisão Sistemática da Literatura, para Estudos 

de Casos e Experimentos realizados em laboratório.  

3.1 Pesquisa exploratória  

Com o propósito de identificar os principais trabalhos e autores sobre o tema foi 

aplicado o método bibliométrico.  Utilizou-se a ferramenta de bibliometria Harzing’s 

Publish or Perish (HARZING, 2016), a fim de elaborar uma lógica inicial de pesquisa 

para aplicar nas bases de dados verificando-se os parâmetros utilizados nesta 

pesquisa, assim como o número de citações, a classificação (ranking) por citações 

por ano e h-index. Posteriormente aos levantamentos realizados com termos 

pertinentes à pesquisa, utilizando a base do Google Acadêmico como referência, com 

uma combinação lógica de pesquisa entre as palavras-chave chegou-se à seguinte 

expressão: ((("e-waste") OR ("weee") OR (("waste") AND ("electronic*"))) AND 

("traceability")). Essa lógica de palavras foi inicialmente aplicada à base da Web of 

Science. O resultado da busca foi inserido na ferramenta gráfica VOSviewer (ECK; 

WALTMAN, 2010) para a análise dos termos adquiridos nos trabalhos, foi gerado o 

mapa de palavras de acordo com a Figura 24. 
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Figura 24 – Mapa das palavras da pesquisa exploratória 

 
 

 

3.2 Revisão Sistemática da Literatura  

Com base na análise exploratória, que identificou o conjunto lógico de caracteres 

de pesquisa, a busca realizada para a Revisão Sistemática da Literatura acompanhou 

o mesmo critério, ampliando-se as bases de consulta à Scopus, IEEE Xplore, ACM e 

Engineering Village. 

A Revisão Sistemática da Literatura estabelece procedimentos com uma série 

de tarefas que busca identificar os principais trabalhos acadêmicos das bases de 

dados sobre um tema específico. O pesquisador deve adotar alguns critérios a fim de 

alcançar o objetivo requerido (KITCHENHAM, 2004; LITTELL; CORCORAN; PILLAI, 

2008; CARVALHO; FLEURY; LOPES, 2013). 
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A primeira etapa do processo de análise exploratória e Revisão Sistemática da 

Literatura foi realizada para levantamento inicial dos dados e análise do processo 

(WEBER; CARVALHO, 2018). 

O processo utilizado para a identificação dos trabalhos usados na pesquisa pode 

ser visualizado na Figura 25. 

Figura 25 - Estrutura da Pesquisa 

 
 

 

Após a definição do string de busca, determinado na fase exploratória da 

pesquisa e da escolha das bases de dados foram definidos os filtros para a realização 

da busca e os resultados foram armazenados em uma planilha eletrônica. Dos 474 

trabalhos identificados, após análise de duplicidade de trabalhos existentes em mais 

de uma base de dados foi realizada a consolidação de todas as bases de pesquisa 

unificando-as e adequando os campos ao formato da base da Web of Science, com 

um total de 439 trabalhos. A lógica de palavras-chave resultante da pesquisa 

exploratória foi aplicada às bases da Web of Science (WoS), Scopus, IEEE Xplore, 

ACM e Engineering Village. O resultado da busca após a realização da análise de 

título e resumo chegou-se a 391 trabalhos os quais foram submetidos à ferramenta 
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gráfica VOSviewer (Eck & Waltman, 2010) para análise dos termos obtidos nos 

trabalhos, gerando o mapa de palavras conforme Figura 26. 

Figura 26 - Mapa das palavras da Revisão Sistemática da Literatura 

 
 

 

Com a pesquisa realizada também foi possível identificar os trabalhos com maior 

índice de relevância usando como parâmetro o Fator de Impacto do Artigo (AIF), que 

resulta do produto do número de citações (ATC) e JCR do Journal (JCRIF) conforme a 

fórmula apresentada (CARVALHO; FLEURY; LOPES, 2013): 

A = A C ∗ (JCR +  1)                                      (3.1) 

Após a utilização dessa equação, foi realizada uma análise mais profunda dos 

19 trabalhos de maior relevância de acordo com o contexto pesquisado, sendo que 

tais trabalhos representam um percentual de 76,29% do fator de impacto total, 

conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 - Trabalhos mais relevantes (Fator de Impacto) - 2018 

 
 

 

Na Tabela 2 são apresentados os 20 trabalhos mais citados dentre os 391 

classificados. 

 

Tabela 2 - Trabalhos mais citados - 2018 

 
 

 

Autores Ano Índice Citações
Aizawa, H.; Yoshida, H.; Sakai, S. I. 2008 35,496 58
Shinkuma, T.; Huong, N. T. M. 2009 22,973 51
Ruth, S. 2009 13,343 41
Rezoug, M.; Ouiddir, R.; Aksa, W.; Medles, K.; Bilici, M.; Dascalescu, L. 2015 6,238 5
Guna, V. K.; Murugesan, G.; Basavarajaiah, B. H.; Ilangovan, M.; Olivera, S.; Krishna, V.; Reddy, N. 2016 5,430 3
Aksa, W.; Medles, K.; Rezoug, M.; Ouiddir, R.; Bendaoud, A.; Dascalescu, L. 2015 4,991 4
Wolf, M. I.; Colledani, M.; Gershwin, S. B.; Gutowski, T. G.     2013 3,734 4
Bol, D.; de Vos, J.; Botman, F.; de Streel, G.; Bernard, S.; Flandre, D.; Legat, J. D. 2013 2,600 13
Miloudi, M.; Medles, K.; Bendaoud, A.; Tilmatine, A.; Dascalescu, L. 2015 2,495 2
Turbini, L. J.; Munie, G. C.; Bernier, D.; Gamalski, J.; Bergman, D. W. 2001 2,000 34
Eveloy, V.; Ganesan, S.; Fukuda, Y.; Wu, J.; Pecht, M. G. 2005 1,769 23
Shenoy, S. S.; Eeratta, R. 2011 1,286 9
Wang, I. L.; Yang, W. C. 2007 1,273 14
Hentz, J. B.; Nguyen, V. K.; Maeder, W.; Panarese, D.; Gunnink, J. W.; Gontarz, A.; Stavropoulos, P.; Hamilton, K.; Hascoët, J. Y. 2013 1,200 6
Huisman, J.; Stevels, L. N. 2006 1,083 13
Williams, J.; Curtis, L. 2008 1,047 4
Ansari, N. L.; Ashraf, M. M.; Malik, B. T.; Grunfeld, H. 2010 1,000 8
Koehler, A.; Som, C.   2005 0,932 6
Streicher-Porte, M.; Yang, J. 2007 0,909 10

Autores Ano Citações
Aizawa, H.; Yoshida, H.; Sakai, S. I. 2008 58
Shinkuma, T.; Huong, N. T. M. 2009 51
Ruth, S. 2009 41
Turbini, L. J.; Munie, G. C.; Bernier, D.; Gamalski, J.; Bergman, D. W. 2001 34
Eveloy, V.; Ganesan, S.; Fukuda, Y.; Wu, J.; Pecht, M. G. 2005 23
Wang, I. L.; Yang, W. C.      2007 14
Bol, D.; de Vos, J.; Botman, F.; de Streel, G.; Bernard, S.; Flandre, D.; Legat, J. D. 2013 13
Huisman, J.; Stevels, L. N.      2006 13
Streicher-Porte, M.; Yang, J. 2007 10
Shenoy, S. S.; Eeratta, R. 2011 9
Ansari, N. L.; Ashraf, M. M.; Malik, B. T.; Grunfeld, H. 2010 8
Quintero, P.; Oberc, T.; McCluskey, P. 2008 8
Hentz, J. B.; Nguyen, V. K.; Maeder, W.; Panarese, D.; Gunnink, J. W.; Gontarz, A.; Stavropoulos, P.; Hamilton, K.; Hascoët, J. Y. 2013 6
Albertao, F.; Xiao, J.; Tian, C.; Lu, Y.; Zhang, K. Q.; Liu, C. 2010 6
Thiel, D. V.   2008 6
Huisman, J.; Magalini, F. 2007 6
Koehler, A.; Som, C. 2005 6
Rezoug, M.; Ouiddir, R.; Aksa, W.; Medles, K.; Bilici, M.; Dascalescu, L. 2015 5
Lee, H. M.; Gay, R.; Lu, W. F.; Song, B. 2006 5
Cairns, C. N. 2005 5
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A relação de coautorias sobre o tema também foi levantada e ilustrada pela 

ferramenta VOSviewer, conforme Figura 27. 

Figura 27 - Mapa de coautorias 

 
 

 

3.3 Análise dos resultados das pesquisas realizadas 

Considerando as pesquisas exploratórias e a revisão sistemática da literatura, 

foi realizada uma análise da contribuição dos trabalhos que se destacaram nas 

pesquisas. 

Além disso, foram aproveitados os materiais fruto de sites de tecnologias, 

dicionários, vídeos, documentos e estudo de campo, cujo fluxo pode ser visualizado 

pela Figura 28. 
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Figura 28 - Fluxo geral de pesquisa. 

 

 

 

3.3.1 Pesquisa 2018  

Essa seção apresenta um resumo dos trabalhos mais relevantes e mais citados 

considerando a Revisão Sistemática da Literatura, realizada no período de maio à 

agosto de 2018, com um período de busca sem limitação de data e baseada no 

conjunto das seguintes palavras-chave: ((("e-waste") OR ("weee") OR (("waste") AND 

("electronic*"))) AND ("traceability")) (WEBER; CARVALHO, 2018). 

Em decorrência do aumento do número de eletrodomésticos residenciais, o risco 

ambiental relacionado a esse tipo de aparelho igualmente cresceu. Vários países, 

inclusive o Japão, implantaram sistemas de reciclagem com a finalidade de atenuar 

os impactos negativos ao planeta (AIZAWA; YOSHIDA; SAKAI, 2008). Shinkuma e 

Huong (2009) relataram que a Convenção de Basileia exigia que fosse realizada a 

comunicação prévia ao governo de um país importador de qualquer proposta de 

exportação de itens que oferecessem ameaça ao meio ambiente. Essa solicitação 

deveria ser analisada pelo órgão competente desse país com o objetivo de recusar ou 

autorizar a importação desse material. Países asiáticos como Vietnã, Camboja e 
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China têm recebido uma vasta quantidade de REEE, principalmente oriundos do 

Japão (SHINKUMA; HUONG, 2009). Um método quantitativo de avaliação de 

tecnologias de reciclagem e design ecológico deve ser explorado (AIZAWA; 

YOSHIDA; SAKAI, 2008). Essa é a ideia de realizar a rastreabilidade dos REEE, 

dificultando a prática de ações ilegais que possam prejudicar a natureza. 

O descarte de equipamentos usados é supostamente a questão de TI verde mais 

legislada e requerida. Os REEE, incluindo monitores, televisores, computadores, 

videogames, impressoras, e outros, são regulados pelos estados da União. 

Entretanto, setenta por cento dos resíduos perigosos são derivados dos REEE, que 

são de difícil reciclagem, em grandes volumes, e podem conter elevados níveis de 

substâncias químicas e metais pesados, oferecendo perigo à saúde e ao meio 

ambiente (RUTH, 2009). Os REEE encontram-se guardados em armários, garagens, 

sótãos, etc. para descarte futuro. Estes computadores obsoletos, televisores, câmeras 

gravadoras de vídeo, rádios, CDs, etc. contêm alguns dos nossos recursos naturais 

mais importantes que devem ser considerados quando se faz a avaliação dos seus 

cenários de fim de vida útil. Principalmente devido à diminuição dos recursos naturais 

e da responsabilidade que temos de preservá-los para as gerações futuras. Foram 

apresentadas evidências para a vantagem da recuperação de fim de vida exigida 

pelos REEE. Devem ser desenvolvidas tecnologias, com implantação de 

infraestruturas, a fim de melhorar a recuperação e reutilização dos REEE no fim da 

vida útil, tanto do ponto de vista ambiental quanto do sentido econômico, associados 

ao esgotamento de nossos recursos naturais (TURBINI et al., 2001). O tratamento de 

fim de vida da computação difundida na sociedade está lidando com vários 

componentes eletrônicos de pequenas dimensões que estão embutidos nos produtos. 

Com isso verifica-se que um maior número de produtos descartáveis microeletrônicos, 

incluindo baterias recarregáveis, serão encontrados em fluxos de resíduos fora do lixo 

eletrônico, o que indica uma contribuição indireta de uma demanda crescente de 

matérias-primas e uma quantidade crescente de resíduos, com quantidades 

crescentes e vidas úteis mais curtas e uma maior afetação ao meio ambiente 

(KOEHLER; SOM, 2005). 
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A abordagem da separação eletrostática por dispositivos a fim de realizar a 

reciclagem de materiais plásticos granulares a partir de REEE tem sido tratada para o 

reaproveitamento dos materiais (REZOUG et al., 2013; AKSA et al., 2015). 

Um modo para se obter a diminuição da quantidade de REEE na natureza é a 

transformação dos produtos eletroeletrônicos em materiais biodegradáveis. Uma PCI 

completamente biodegradável foi criada a partir da utilização de uma proteína natural 

e fibra de celulose natural (GUNA et al., 2016). 

Um modelo apresentado por Wolf et al., (2013) descreve a capacidade de 

incorporar várias tecnologias distintas de separação, abordar a simplicidade de 

configuração do sistema de separação física, a partir de informações e processos 

individuais que podem ser adaptados para outros sistemas. 

Wang e Yang (2007) elaboraram um modelo de programação linear mista que 

considera tanto a localização quanto a configuração de uma nova instalação para 

maximizar a utilização geral e a uma forma de projetar uma rede de logística reversa 

de lixo eletrônico. 

Bol et al. (2013) defende a ideia de que um desenvolvimento sustentável de IoT 

deve enfrentar desafios em relação ao número de nós de sensores sem fio (Wireless 

Sensor Nodes - WSN) a serem implantados e à grande quantidade de dados a serem 

gerados. 

Miloudi et al. (2013) apresentam um equipamento que possibilita a separação de 

material plástico a partir de REEE. Essa solução contribui para o reaproveitamento de 

materiais que seriam descartados na natureza. 

Conforme a adoção dos fornecedores eletrônicos pela tecnologia sem chumbo 

for aumentando, a disponibilidade de itens baseados em chumbo diminuirá. Visto que 

boa parte da cadeia de fornecimento de eletrônicos está migrando para a tecnologia 

sem chumbo, os fabricantes de equipamentos que não se adaptarem a esta tecnologia 

serão deixados para trás (EVELOY et al., 2005). 

Albertao et al. (2010) apresentam um conjunto de Métricas de Desempenho de 

Sustentabilidade (modificabilidade, portabilidade, suportabilidade, performance, 
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confiabilidade, usabilidade, acessibilidade, previsibilidade e capacidade de 

reutilização) que podem ser utilizadas a fim de melhorar os aspectos ambientais, 

econômicos e sociais por intermédio de um projeto de software. Por meio análise e da 

avaliação das métricas considera-se a possibilidade de estabelecer metas de melhoria 

de sustentabilidade para a próxima versão ou atualização de um software. 

Shenoy e Eeratta (2011) buscaram desenvolver um sistema de uma maneira 

amigável ao meio ambiente, melhorando o processo de desenvolvimento de software. 

Enfocam algumas práticas que podem ser incorporadas para tomar decisões 

favoráveis ao meio ambiente para o software e seu processo de desenvolvimento. O 

Modelo de Desenvolvimento de Software Verde tenta redefinir as fases do 

desenvolvimento de software de forma a introduzir um conjunto de ações que podem 

ser adotadas em cada uma das fases, ou seja, coleta de requisitos, design, 

implementação, teste, implantação, manutenção e obsolescência a fim de tornar o 

produto mais sustentável e menos prejudicial à natureza. 

Os REEE estão se acumulando a uma taxa exponencial devido ao avanço das 

tecnologias. Com isso, os fabricantes estão sob pressão para praticar o 

desenvolvimento sustentável de produtos devido às legislações e a responsabilidade 

social corporativa. A necessidade do desenvolvimento de produtos sustentáveis 

chegou para ficar dadas as condições de deterioração ambiental no mundo. Os 

problemas do lixo eletrônico estão se intensificando à medida que a tecnologia 

avança. A necessidade de fechar o loop do ciclo de vida do produto é evidente e isso 

é conseguido formalizando o estágio do tempo de vida do produto para readequá-los 

a uma etapa de reaproveitamento do material. Existem cinco opções para 

gerenciamento do fim de vida do produto (End of Life - EOL), conforme pode ser 

visualizado no Quadro 4 (LEE et al., 2006). 

  



78 

Quadro 4 - Definições das opções de fim de vida dos produtos 

 
Fonte: Adaptado de Lee et al. (2006). 

 

A relação entre o crescimento da produtividade e da qualidade e a diminuição do 

impacto ao meio ambiente, em situações da do desenvolvimento da tecnologia da 

informação e das pressões competitivas do mercado em países desenvolvidos, 

permite o desenvolvimento de sistemas que facilitem essa situação e 

simultaneamente forneçam condições para o enfrentamento de desafios futuros 

relacionados com a interoperabilidade e a padronização. A globalização, o modelo 

organizacional orientado a serviços, o poder do conhecimento e a resposta às 

preocupações ambientais, são fatores que expressam a importância de se incentivar 

pesquisas na área de manufatura em nível global (HENTZ et al., 2013). 

Ao considerar de maneira quantitativa custos e receitas em relação a custos e 

receitas ambientais, é possível repensar sobre a ecoeficiência do fim de vida dos 

produtos eletrônicos de consumo. Ao analisar o desempenho do sistema, as 

demandas e as restrições dos processadores de materiais secundários obtidos podem 

resultar nas melhores quantificações ambientais possíveis em um contexto 

econômico. Com esse conceito, aspectos como o desempenho de um único produto 

em diferentes cenários de final de vida ou os efeitos da ecoeficiência de possíveis 

mudanças no design, política, tecnologia, logística e organização do sistema, podem 

contribuir para a sustentabilidade do ecossistema (HUISMAN; STEVELS, 2006). 

Nomenclatura Definições
Reuso (Reuse ) Os produtos estão sendo repassados para outra pessoa para uso 

informal. Isso acontece dentro do estágio de uso. (Não considerado um 
processo formal)

Recondicionado 
(Refurbished )

O produto sendo colocado em um mercado de segunda mão formal após 
uma rodada de recondicionamento e limpeza.

Remanufaturado 
(Remanufactured )

Os produtos estão sendo desmontados para o nível do componente e 
esses componentes sendo usados em outro produto.

Reciclado (Recycled ) Os produtos estão sendo divididos em nível de material e sendo 
processados em outra forma de componentes.

Descarte adequado 
(Proper Disposal )

A parte não recuperada que deve ser jogada fora de maneira apropriada, 
sem prejudicar o meio ambiente. Os produtos podem ou não passar por 
tratamento adicional antes do descarte.
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O valor comercial deve ser considerado, como a relação entre o custo total e o 

retorno do investimento de uma empresa. Os impactos sobre o planeta também 

devem ser levados em conta como os níveis de carbono, o consumo de energia e 

métricas geradoras de poluição, assim também o valor ou ônus da conformidade 

regulatória ou o acesso a programas governamentais, como créditos fiscais, para 

facilitar o desenvolvimento dos programas além de aumentar o valor da marca como 

forma de demonstrar o comprometimento da entidade com operações de negócios 

sustentáveis (WILLIAMS; CURTIS, 2008).  

Da mesma forma, as questões como as emissões de CO2 enfatizam a 

necessidade de adotar práticas que levem a um menor consumo de energia e 

desperdício de equipamentos eletroeletrônicos, que incluem pequenos dispositivos 

como telefones celulares a grandes data centers com uso intensivo de energia 

(ANSARI et al., 2010). Ansari et al. acrescentam que diferentemente das nações 

desenvolvidas, ainda há uma considerável falta de conhecimento em Bangladesh 

sobre os danos causados ao meio ambiente por práticas de TI não-verdes. O lixo 

eletrônico, decorrentes de celulares e baterias, é encarado com menos seriedade 

como resíduo perigoso do que as baterias de chumbo-ácido usadas nos veículos. Os 

fabricantes de baterias são legalmente obrigados a receber de volta as baterias de 

seus clientes, que adotaram a prática de devolver baterias antigas ao seu fornecedor. 

Algumas ideias foram lançadas durante as pesquisas como a participação obrigatória 

de operadores de serviços de telefonia móvel na devolução de baterias móveis ou o 

envolvimento de grandes marcas relacionadas a um programa de descarte de lixo 

eletrônico ou de logística reversa (ANSARI et al., 2010). 

Segundo Quintero, Oberc e Mccluskey (2008), devido às normas e regulações 

associadas ao RoHS e aos REEE, como a proibição do uso de certos materiais em 

produtos eletrônicos, como o chumbo, aumenta a complexidade da tarefa de 

soldagem. Com isso, o trabalho dos autores concentra-se na avaliação de uma série 

de tecnologias de ligação em molde sendo consideradas para aplicações em alta 

temperatura, associadas ao sistema metalúrgico específico ou ao processo de 

montagem de um produto que necessite de uma certa funcionalidade. São 

apresentadas tecnologias de ligação alternativas como: Pasta de nanopartículas de 

prata sinterizada (Sintered silver nano-particle paste); Interdifusão líquida sólida 
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enriquecida com ouro (Gold enriched solid liquid inter- diffusion - SLID); Epóxi 

condutivo preenchido com prata (Silver filled conductive epoxy). 

O REEE é um problema que afeta os consumidores quando um produto obsoleto 

precisa ser substituído e quando o equipamento antigo é descartado. Os processos 

de reciclagem e descarte são afetados por fatores como a necessidade de aumento 

do espaço de armazenamento, custos de reciclagem, descarte e possibilidade de 

contaminação ambiental. O custo para os consumidores substituírem um equipamento 

a um ritmo sem precedentes pode ser significativo. Supondo que as estimativas de 

penetração de produto e expectativa de vida se mantenham estáveis, podemos 

esperar que uma residência familiar típica descarte em média de 3 a 4 produtos 

eletrônicos por ano. Conforme ilustrado na Tabela 3, uma família típica poderia 

descartar aproximadamente 68 itens em um período de vinte anos (CAIRNS, 2005). 

Tabela 3 - Quantidade estimada de lixo eletrônico gerado 

 
Fonte: Adaptado de Cairns (2005). 

 

De acordo com a investigação obtida no projeto piloto nacional da China, 

observando-se os recicladores informais, pode-se dizer que a forma de coleta possui 

uma função essencial no processo de reciclagem. Um sistema de coleta confiável, 

seguro e eficiente tem impacto nas atividades de reciclagem e nos custos de 

reciclagem. A coleta de REEE na China é realizada pelo setor informal. A coleta de 

aparelhos domésticos realizada pelo setor informal tem sido muito mais eficiente do 

Celular 2 2 20
Computador 3 1,5 10
Televisor 8 2,6 7
CD player 6 2 7
Impressora 4 1,4 7
PDA, Palm pilot  ou MP3 player 6 1 3
VCR/DVD 5 1,7 7
Telefone sem fio 7 1,5 4
Secretária eletrônica 6 1 3
Número total estimado de 
unidades ao longo de 20 anos 68

Produto

Frequência 
aproximada de 

substituição 
(anos)

Número 
por 

residência

Total 
substituído 
ao longo de 

20 anos



81 

que o sistema formal aplicado nos projetos-piloto nacionais. O custo de coleta incluiu 

os custos de transporte e o pagamento ao proprietário do produto. Este último é muito 

mais importante que o primeiro (STREICHER-PORTE; YANG, 2007). 

Como grande avanço comercial consideram-se os sistemas de identificação por 

RFID. Essa tecnologia teve um crescimento extraordinário no setor de varejo e na 

automação de fabricação (THIEL, 2008). Segundo Ventura et al. (2016) o uso de 

etiquetas de código de barras e tags RFID não garantem sempre a identificação de 

um objeto, além de existir a possibilidade das etiquetas se destacarem do objeto ou 

serem substituídas por engano. Relatam, também, o mau funcionamento da 

tecnologia RFID em objetos metálicos. Para Wu et al. (2006) o objetivo é examinar os 

desafios existentes que a tecnologia RFID está enfrentando, suas direções de 

desenvolvimento futuro e abordagens de resolução de obstáculos e o provável 

caminho migratório para concretizar suas promessas. A RFID é muito promissora para 

aumentar a triagem de mercadorias e monitorar a eficiência dos processos. O retorno 

sobre o investimento (Return on Investment - ROI) é uma consideração importante na 

avaliação de investimentos em RFID. As expectativas dos benefícios da RFID podem 

ser divididas em duas partes: A primeira é a redução de custos (por exemplo, redução 

de custos de mão de obra, redução de custos de estoque, automação de processos e 

melhorias de eficiência, etc.), e o segundo é a criação de valor (por exemplo, aumento 

na receita, aumento na satisfação do cliente devido à capacidade de resposta e 

combate à falsificação, etc.). 

Os quadros legislativos devem ser mais claros em suas elaborações pelos 

governos e autoridades envolvidas, devem abordar as principais responsabilidades 

para as partes interessadas e as definições fundamentais. Também devem prover um 

aumento do monitoramento e da fiscalização (HUISMAN; MAGALINI, 2007). 

Dessa maneira, pode-se verificar que a importância de novas soluções 

tecnológicas, com a finalidade de se evitar os danos à natureza causados pelo 

acúmulo de REEE, é visível. 
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3.3.2 Pesquisa 2021  

Em março de 2021, foi realizada uma atualização da pesquisa, tendo como base 

o método utilizado na primeira pesquisa. Usando-se as mesmas palavras-chave: ((("e-

waste") OR ("weee") OR (("waste") AND ("electronic*"))) AND ("traceability")). O 

resultado obtido, para o período de 2018 a 2021, para o número de trabalhos 

encontrados em cada base de dados foi o seguinte: ACM (3), Engineering Village (11), 

IEEE Xplore (5), Scopus (16) e WoS (9), totalizando 44 novos trabalhos nesse período. 

Após realizar uma análise, com a exclusão de duplicidade, obteve-se um total de 21 

trabalhos. 

Esses trabalhos foram agrupados aos trabalhos com maior fator de impacto da 

primeira fase da pesquisa, cujos dados de número de citações e JCR foram 

atualizados, chegou-se a uma relação de 46 trabalhos. Foram relacionadas as dez 

publicações com maior fator de impacto, que representa 85,2% do total, conforme 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Trabalhos mais relevantes (Fator de Impacto) - 2021 

 
 

Também foram identificadas as 11 publicações mais citadas, de acordo com a 

Tabela 5. 

Autores Ano Índice Citações
Goodall, P.; Sharpe, R.; West, A. 2019 84,22 34
Tong, X.; Tao, D.; Lifset, R. 2018 74,21 27
Ferrari, F.; Striani, R.; Minosi, S.; De Fazio, R.; Visconti, P.; Patrono, L.; Catarinucci, L.; Corcione, C. E.; Greco, A. 2020 65,97 8
Wang, J.; Li, H.; Lu, H.; Yang, H.; Wang, C. 2020 57,72 7
Sharpe, R. G.; Goodall, P. A.; Neal, A. D.; Conway, P. P.; West, A. A. 2018 54,97 20
Aizawa, H; Yoshida, H; Sakai, S. I. 2008 53,12 76
Chen, S.; Brahma, S.; Mackay, J.; Cao, C.; Aliakbarian, B. 2020 38,27 11
Shinkuma, T; Huong, N. T. M. 2009 29,53 69
Ruth; S   2009 23,98 55
Guna, V. K.; Murugesan, G.; Basavarajaiah, B. H.; Ilangovan, M.; Olivera, S.; Krishna, V.; Reddy, N. 2016 16,43 21
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Tabela 5 – Trabalhos mais citados - 2021 

 
 

 

A pesquisa de Goodall, Sharpe e West (2019) foi realizada com a finalidade de 

prever o comportamento do fluxo de materiais nos processos de remanufatura, 

utilizando bancos de dados, sistemas de rastreabilidade, planos de processo para 

atualizar e modificar automaticamente as construções de simulação a fim de refletir 

os processos reais. A composição da simulação proposta considera três elementos: 

um algoritmo de simulação de remanufatura adaptável para modelar o fluxo de 

material encontrado dentro de um processo de remanufatura de uma forma genérica 

e reutilizável; um modelo informacional de remanufatura estruturando e destacando 

os requisitos dos dados da simulação; e uma camada de serviço de informações 

destinada à coleta e análise de dados do sensor para utilização na simulação. A 

implementação da simulação tem o objetivo de demonstrar a reconfiguração 

automática e a sua adaptação às mudanças dos dados entrantes. Foi utilizada uma 

pequena empresa independente com sede no Reino Unido, com menos de 25 

funcionários, que recondiciona com segurança REEE contendo dados confidenciais, 

como telefones celulares, notebooks e discos rígidos para empresas e organizações 

públicas, para a elaboração de um estudo de caso, coletando dados por intermédio 

de um sistema de rastreabilidade baseado na tecnologia RFID.  

A simulação de remanufatura adaptativa é operada por meio de um núcleo, que 

representa um objeto REEE, que pode estar em dois possíveis estados: em espera 

ou processando. Esses núcleos entram na instalação de remanufatura e são 

Autores Ano Citações
Aizawa, H; Yoshida, H; Sakai, S. I. 2008 76
Shinkuma, T.; Huong, N. T. M. 2009 69
Ruth, S   2009 55
Turbini, L. J.; Munie, G. C.; Bernier, D.; Gamalski, J.; Bergman, D. W. 2001 43
Goodall, P.; Sharpe, R.; West, A. 2019 34
Eveloy, V.; Ganesan, S.; Fukuda, Y.; Wu, J.; Pecht, M. G. 2005 34
Tong, X.; Tao, D.; Lifset, R. 2018 27
Bol, D.; de Vos, J.; Botman, F.; de Streel, G.; Bernard, S.; Flandre, D.; Legat, J. D. 2013 23
Guna, V. K.; Murugesan, G.; Basavarajaiah, B. H.; Ilangovan, M.; Olivera, S.; Krishna, V.; Reddy, N. 2016 21
Sharpe, R. G.; Goodall, P. A.; Neal, A. D.; Conway, P. P.; West, A. A. 2018 20
Ansari, N. L.; Ashraf, M. M.; Malik, B. T.; Grunfeld, H.     2010 20
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colocados em um estado de espera até que um recurso responsável por realizar uma 

atividade (como um operador humano) fique disponível. Durante o processamento, os 

núcleos são submetidos a um ou mais recursos até que atividades como 

desmontagem, montagem, retrabalho e inspeções sejam realizadas. Dependendo do 

tipo de atividade realizada o fluxo dos materiais pode ser alterado, reduzindo ou 

aumentando o número de peças que fluem pela instalação de remanufatura. 

Informações adicionais são geradas pelas inspeções realizadas produzindo novas 

possibilidades de atividades futuras para o núcleo, como em situações de falhas ou 

baixa qualidade apresentadas no processo. Após o processamento, uma decisão é 

tomada para determinar se há necessidade de se realizar um processamento 

adicional. Nesse caso, o núcleo retorna ao estado de espera e, em caso contrário, é 

finalizado o processo de remanufatura (GOODALL; SHARPE; WEST, 2019). 

O modelo de informação dos núcleos foi concebido como: especificação; 

estrutura; histórico; e estado (GOODALL; SHARPE; WEST, 2019). 

A especificação é dividida em duas classes: informações de identificação e 

propriedade. As informações de identificação consistem em informações sobre um 

núcleo, tipo de produto (telefone celular, disco rígido, PC, notebook), fabricante e 

modelo. A propriedade fornece informações mais específicas como a capacidade do 

disco rígido em Gigabytes (GB) (GOODALL; SHARPE; WEST, 2019).  

A estrutura está relacionada ao número e ao tipo de componentes e 

subconjuntos. A classe componente representa peças individuais como baterias, 

placas, telas que são especificadas pelo atributo tipo. Podem ser usadas múltiplas 

instâncias da categoria componente para indicar mais de uma parte, enquanto 

subconjuntos podem incluir instâncias adicionais quando os componentes são 

desmontados com uma granularidade adicional. As informações são usadas na 

simulação durante as atividades de desmontagem e montagem, com o propósito de 

determinar quantas entidades adicionais devem ser adicionadas ou combinadas 

(GOODALL; SHARPE; WEST, 2019). 

O histórico do processo registra os resultados de quaisquer atividades 

simuladas, inspeções ou medições com a finalidade de determinar futuras decisões 

sobre o trajeto do núcleo. É dividido em: atividade e medição. A classe atividade 
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registra informações gerais sobre a atividade realizada, como o tipo / nome, a hora de 

início e término, bem como os recursos que foram utilizados. A classe medições 

registra o resultado de uma atividade, se foi aprovado ou rejeitado em uma inspeção 

(GOODALL; SHARPE; WEST, 2019). 

O estado do núcleo representa a condição atual do núcleo dentro do processo 

de simulação. Essa informação é usada para se determinar a próxima atividade a ser 

realizada e a localização atual dentro da instalação de remanufatura (GOODALL; 

SHARPE; WEST, 2019). 

A camada de serviço de informação está associada à capacidade de inserir e 

atualizar grandes quantidades de dados automaticamente para representar o 

comportamento do mundo real do sistema de remanufatura em tempo real. Essa 

camada faz uso de tecnologias como Big Data, RFID, Sistemas Embarcados e 

Indústria 4.0. Com essas tecnologias foi possível enfrentar os desafios de se 

desenvolver serviços para converter dados brutos em informações úteis necessárias 

para controlar os processos por meio da simulação (GOODALL; SHARPE; WEST, 

2019). 

Tong, Tao e Lifset (2018) usaram o método pesquisa-ação para avaliar o 

desempenho de modelos de negócios emergentes para a reciclagem pós-consumo 

na China urbana de REEE. Foram identificadas três categorias de modelos 

emergentes: programas baseados na comunidade visando o comportamento de 

separação de lixo dos consumidores para todos os resíduos domésticos; sistemas de 

logística reversa com máquinas de venda automática conectadas a redes comerciais 

tradicionais; e soluções de Internet para interconectar as transações dos 

consumidores e dos recicladores. Esses modelos de negócios compartilham a 

característica comum de usar a tecnologia conhecida na China como Internet Plus. 

Foi desenvolvida uma estrutura de avaliação qualitativa com cinco elementos, 

incluindo as questões de conveniência para os consumidores, rastreabilidade para os 

produtores, lucratividade para os recicladores, formas de coleta híbrida e 

confiabilidade das informações de precificação de serviços das cadeias de reciclagem. 

Devido às exigências legais de responsabilidade estendida do produtor, os 

produtores precisam ser capazes de rastrear o fluxo de produtos usados. Por meio 
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dessa rastreabilidade os produtores promovem descontos aos consumidores na 

compra de equipamentos novos quando da devolução dos equipamentos antigos. 

Esse tem sido um nicho de mercado muito atraente aos produtores de EEE. Para 

desfrutar de subsídio ou autorização para montar seus próprios negócios, recicladores 

formais estão tentando estabelecer seu próprio sistema de coleta, por meio de uma 

solução de tecnologia da informação capaz de fornecer um registro que possa auditar 

suas atividades de coleta e reciclagem a fim de se diferenciarem do setor informal e, 

dessa forma, terem direito ao subsídio dos fundos públicos para redução de REEE 

fazendo uso de tecnologias boas para o meio ambiente. O hibridismo consiste na 

mistura de instituições formais e informais em um ramo de negócio, mas isso 

configura-se como um desafio em qualquer modelo de negócio devido à dificuldade 

para equilibrar a alocação do valor dos bens arrecadados entre os dois setores. Por 

causa disso, alguns modelos de negócios optam por excluir o setor informal, enquanto 

outros tentam incluir o setor informal na rede de coleta. Os padrões rígidos de subsídio 

dos fundos do governo geralmente reduzem a lucratividade das atividades do setor 

informal. (TONG; TAO; LIFSET, 2018). 

O governo precisa se certificar de que as entidades formais de reciclagem 

reciclam o REEE de maneira adequada, pois recebem o subsídio para essa finalidade. 

O monitoramento e rastreabilidade do sistema de subsídio foi projetado para o sistema 

formal. A existência do hibridismo gera conflitos sobre a definição da forma adequada 

de reciclar, pois a complexidade das transações e dos fluxos de materiais torna 

inevitável que o sistema formal possua condições em aberto concorrendo com ou 

complementados pelo setor informal (TONG; TAO; LIFSET, 2018) 

Ferrari et al. (2020) abordam sobre a questão da estabilização, inertização e 

valorização da Fração Orgânica de Resíduos Sólidos Urbanos (Organic Fraction of 

Municipal Solid Waste - OFMSW). O processo envolve a transformação do resíduo 

orgânico em um material inerte e esterilizado e, a incorporação sucessiva da OFMSW 

tratado em uma resina à base de ureia formaldeído solúvel em água catalisada. A 

plataforma é gerenciada por seções eletrônicas baseadas em Arduino para controlar 

os parâmetros do processo, integrada com o reconhecimento do usuário e o sistema 

de rastreabilidade do produto baseado na tecnologia RFID. Painéis foram produzidos, 

transformando diferentes quantidades e tipologias de OFMSW, a fim de selecionar a 
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melhor composição. O sistema de rastreabilidade baseado em RFID, gerenciado por 

uma plataforma de software, permite identificar e armazenar no banco de dados os 

usuários habilitados que fornecem a OFMSW nas máquinas e rastrear os painéis ou 

tijolos produzidos, utilizando uma faixa de frequência adequada a etiquetas UHF 

passivas de baixo custo, garantindo uma gestão direcionada e otimizada da 

reutilização ou armazenamento dos produtos valorizados. O sistema proposto inclui 

recursos de TIC que usam a tecnologia RFID e uma plataforma em nuvem capaz de 

gerenciar todos os dados coletados relativos a resíduos descartados e materiais 

produzidos por procedimento de transformação. O uso da tecnologia RFID por meio 

de etiquetas RFID UHF e a rastreabilidade do material fornecem um serviço de valor 

agregado. 

O sistema de rastreabilidade proposto consiste em três blocos: middleware 

RFID; back-end; e front-end. O middleware RFID é distribuído entre o leitor RFID e a 

nuvem. O back-end armazena e processa todos os dados capturados do RFID e foi 

implementado utilizando o framework SpringBoot. O front-end fornece, por meio de 

um acesso Web, uma interface amigável com painéis para se analisar dados 

resumidos de acordo com o perfil do usuário. O front-end foi feito usando o framework 

Angular. Um JSON específico foi definido para gerenciar a transmissão de dados entre 

a máquina de descarte de resíduos e o back-end na nuvem (FERRARI et al., 2020). 

O novo padrão nacional para bicicletas eletrônicas está para ser introduzido na 

China. As bicicletas elétricas são alimentadas por baterias, incluindo íon-lítio, ácido-

chumbo e outras. A reutilização de baterias usadas mostra-se promissora para 

armazenamento em escala, isso pode fazer com que o país se torne a maior fonte de 

resíduos de bateria do mundo. A forma inadequada de reciclagem dessas baterias 

pode causar uma grande poluição por metais pesados, afetando o meio ambiente e a 

saúde do ser humano. Para diminuir o impacto, foi desenvolvido um sistema de 

reciclagem de baterias descartadas de bicicletas eletrônicas baseado em Internet +. 

O sistema possui três subsistemas: sistema de recuperação de logística reversa 

offline; sistema de reciclagem de rede online; e sistema de gerenciamento de 

rastreabilidade. Para melhorar os sistemas de reciclagem ao longo do ciclo de vida 

dos produtos, também foram consideradas algumas estratégias que podem contribuir, 
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como a participação dos consumidores e do governo, mecanismo de recompensa-

penalidade e desenvolvimento da Internet Plus (WANG et al., 2020). 

O sistema de recuperação de logística reversa sistemática existente é 

estruturalmente fraco e alguns resíduos de baterias não são reciclados corretamente, 

resultando em perdas duplas para a economia e o meio ambiente. Portanto, o sistema 

de reciclagem deve definir o caminho de reciclagem para baterias usadas, esclarecer 

a unidade de reciclagem de baterias usadas e criar uma rede estruturada de 

reciclagem (WANG et al., 2020).  

O sistema de reciclagem online de baterias de e-bicicletas baseado em Internet 

+, realiza a troca e a reciclagem de baterias usadas. As etapas de reciclagem 

específicas para consumidores em transações online são: 1 - Selecionar a estação de 

reciclagem primária mais próxima de seu endereço residencial e enviar as baterias 

usadas; 2 - Registrar-se e fazer login no sistema de negociação online, onde os 

consumidores fornecem informações como o número da placa da e-bicicleta, para que 

o sistema possa registrar cada bateria; 3 - Comércio online: a) Negociações de troca: 

Os consumidores precisam registrar as informações sobre a marca e o tipo de bateria 

residual. Eles selecionam a bateria desejada, definem o endereço de envio, confirmam 

o pedido e concluem a transação após o pagamento do pedido; b) Transações de 

reciclagem de baterias residuais: Os consumidores precisam inserir informações 

sobre o tipo do resíduo de bateria, em seguida o sistema estabelece automaticamente 

o preço de reciclagem com base nas informações fornecidas pelo consumidor. Uma 

vez concluída a negociação pelo consumidor, o sistema retornará automaticamente o 

valor para a conta do cliente após confirmação do recebimento do item a ser reciclado 

no centro de reciclagem; 4 - Subsídio de recompensa: Primeiro, o centro de reciclagem 

precisa acessar o sistema de gerenciamento de rastreabilidade para revisar os 

pedidos de transação concluídos, registrar as informações da transação e realizar a 

pontuação de crédito dos usuários da transação. De acordo com o sistema de 

pontuação de crédito e o sistema de recompensa-penalidade, os usuários 

correspondentes são incentivados a subsidiar e devolver o valor à conta do usuário. 

Os usuários com baixa classificação de crédito estão sujeitos a certas penalidades, 

como limitar a compra de bicicletas elétricas (ou baterias) por um determinado período 

(WANG et al., 2020). 
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O sistema de gerenciamento de rastreabilidade é capaz de rastrear todas as 

informações relacionadas à produção, processamento, transporte, varejo e 

reciclagem final das bicicletas elétricas, aumentando a transparência do processo de 

produção. Como o foco trabalho é na reciclagem de baterias descartadas de bicicletas 

elétricas, o sistema de gerenciamento de rastreabilidade foi estabelecido apenas para 

o produto, desde a venda até a reciclagem. Seu objetivo é rastrear se cada um dos 

produtos comercializados é devidamente reciclado para melhorar os benefícios 

econômicos e ambientais da reciclagem de bicicletas elétricas (WANG et al., 2020). 

Sharpe et al. (2018) demonstraram a implementação de um Sistema Ciberfísico 

(Cyber-Physical System - CPS) no processamento de EEE em fim de vida. O sistema 

foi criado revisando áreas de pesquisa relacionadas, capturando os requisitos das 

partes interessadas, projetando os componentes do sistema e implementando em um 

processador real de EEE em fim de vida. 

A implementação do sistema permitiu que se anexasse etiquetas RFID passivas 

de UHF aos núcleos (telefones celulares, PCs, notebooks e outros objetos de TI) após 

a entrada na instalação, permitindo o monitoramento e controle do núcleo. O CPS 

atendeu aos requisitos de processamento e monitoramento do PAS 141: 2011, um 

padrão para a restauração correta de EEE usados e resíduos para reutilização. O 

sistema implementado controla a forma de processamento de um núcleo por um 

operador, informando-o qual processo ou quais processos devem ser executados com 

base na qualidade do núcleo, os resultados registrados de testes anteriores e 

quaisquer esforços de reparo. O sistema fornece interfaces homem-máquina para 

ajudar o usuário a registrar informações do núcleo e do processo, que são então 

usadas na tomada de decisões sobre os processos adicionais necessários (SHARPE 

et al., 2018). 

Os sistemas de embalagem evoluíram, tornaram-se mais inteligentes com a 

integração de equipamentos eletrônicos, comunicações sem fio e soluções de dados 

em nuvem, contribuindo para a cadeia de suprimentos de alimentos. Ao longo dessa 

cadeia, as embalagens inteligentes podem comprometer a qualidade, a segurança e 

a sustentabilidade dos alimentos. O conceito de gestão para a cadeia de 

abastecimento alimentar integrada, como no caso do uso da tecnologia RFID, 

possibilita melhorar a rastreabilidade do produto em toda a cadeia. As embalagens 
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inteligentes impactam na redução da perda e do desperdício de alimentos. Portanto, 

as tecnologias usadas nas embalagens inteligentes podem agregar vários benefícios 

ao sistema, permitindo o monitoramento em tempo real, bem como a rastreabilidade 

dos produtos enquanto eles se movem ao longo da cadeia de abastecimento. (CHEN 

et al., 2020). 

 

3.3.3 Avaliação Geral dos Trabalhos  

Os trabalhos obtidos das pesquisas realizadas em dois momentos, 2018 e 2021, 

contribuíram de forma direta ou indireta para a construção deste trabalho. Foi possível 

verificar o comportamento de culturas diferentes para um mesmo assunto, soluções 

distintas para um mesmo problema e a diversidade de sistemas, produtos e ideias 

para melhorar as condições do planeta em que vivemos. 

Para resumir a contribuição dos trabalhos obtidos nas pesquisas realizadas foi 

elaborado o Quadro 5. 
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Q
uadro 5 – A

valiação G
eral dos Trabalhos 

 

Título
Autor

Ano
País

Tipo de 
R

esiduos
Tipo de Processo

Tecnologia em
pregada

Principal C
ontribuição

1
C

urrent results and future 
perspectives for Japanese 
recycling of hom

e electrical 
appliances

A
izaw

a, H
.; Yoshida, H

.; S
akai, S

. I.
2008

Japão
R

E
E

E
R

eciclagem
P

rojetos com
 preocupaçao 

ecológica
S

istem
a de reciclagem

2
M

odeling and O
ptim

ization of a 
S

eparator for G
ranular M

ixtures 
C

om
posed of M

ultiple Insulating 
M

aterials

A
ksa, W

.; M
edles, K

.; R
ezoug, M

.; 
O

uiddir, R
.; B

endaoud, A
.; 

D
ascalescu, L.

2015
A

rgélia
R

E
E

E
 / R

esíduos 
sólidos

R
eciclagem

S
eparação eletrostática de 

m
ateriais

S
istem

a de reciclagem

3
M

easuring the S
ustainability 

P
erform

ance of S
oftw

are P
rojects

A
lbertao, F.; X

iao, J.; Tian, C
.; Lu, Y.; 

Zhang, K
. Q

.; Liu, C
.

2010
C

hina
E

quipam
entos de 

TI
S

istem
a de m

edição
M

étricas para softw
ares 

com
 preocupação de 

sustentabilidade

P
reocupação am

biental

4
G

reen IT aw
areness and practices: 

results from
 a field study on m

obile 
phone related e-w

aste in 
B

angladesh

A
nsari, N

. L.; A
shraf, M

. M
.; M

alik, B
. 

T.; G
runfeld, H

.
2010

B
angladesh / 
A

ustrália
R

E
E

E
C

onscientização de TI 
V

erde
P

ráticas de TI V
erde

P
reocupação am

biental

5
G

reen S
oC

s for a S
ustainable 

Internet-of-Things
B

ol, D
.; de V

os, J.; B
otm

an, F.; de 
S

treel, G
.; B

ernard, S
.; Flandre, D

.; 
Legat, J. D

.

2013
França

R
E

E
E

A
nálise de im

pacto 
am

biental das R
edes de 

S
ensores sem

 fio (R
S

S
F) 

/ IoT

A
nálise com

parativa de 
dados

P
reocupação am

biental

6
E

-w
aste and the C

onsum
er: 

Im
proving O

ptions to R
educe, 

R
euse and R

ecycle

C
airns, C

. N
.

2005
E

U
A

R
E

E
E

S
ugestões da 

necessidade de soluções 
para o problem

a do 
aum

ento de R
E

E
E

Levantam
ento de dados 

sobre o problem
a

P
reocupação am

biental

7
The role of sm

art packaging 
system

 in food supply chain
C

hen, S
.; B

rahm
a, S

.; M
ackay, J.; 

C
ao, C

.; A
liakbarian, B

.
2020

E
U

A
 / 

A
ustrália

A
lim

entos
C

adeia Logística
R

FID
P

rocesso e Tecnologia

8
A

re You R
eady for Lead-Free 

E
lectronics?

E
veloy, V

.; G
anesan, S

.; Fukuda, Y.; 
W

u, J.; P
echt, M

. G
. 

2005
Índia / C

hina / 
Japão / Irlanda 

/ E
U

A

R
E

E
E

Im
plem

entações sem
 

chum
bo

P
rocessos tecnológicos

P
rocesso e P

reocupação 
am

biental

9
A

n innovative IoT-oriented 
prototype platform

 for the 
m

anagem
ent and valorisation of 

the organic fraction of m
unicipal 

solid w
aste

Ferrari, F.; S
triani, R

.; M
inosi, S

.; D
e 

Fazio, R
.; V

isconti, P
.; P

atrono, L.; 
C

atarinucci, L.; C
orcione, C

. E
.; 

G
reco, A

.

2020
Itália

R
esíduos sólidos

S
istem

a de 
rastreabilidade 

IoT e R
FID

R
astreabilidade

10
A

 D
ata-D

riven S
im

ulation to 
S

upport R
em

anufacturing 
O

perations

G
oodall, P

.; S
harpe, R

.; W
est, A

.
2019

R
eino U

nido
R

E
E

E
Fluxo operacional e 
R

astreabilidade
R

FID
R

astreabilidade
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Título
Autor

Ano
País

Tipo de 
R

esiduos
Tipo de Processo

Tecnologia em
pregada

Principal C
ontribuição

11
P

lant-B
ased C

om
pletely 

B
iodegradable P

rinted C
ircuit 

B
oards

G
una, V

. K
.; M

urugesan, G
.; 

B
asavarajaiah, B

. H
.; Ilangovan, M

.; 
O

livera, S
.; K

rishna, V
.; R

eddy, N
.

2016
Índia

R
E

E
E

Transform
ação dos 

produtos eletrônicos em
 

m
ateriais biodegradáveis

B
iotecnologia

P
reocupação am

biental

12
A

n enabling digital foundation 
tow

ards sm
art m

achining
H

entz, J. B
.; N

guyen, V
. K

.; M
aeder, 

W
.; P

anarese, D
.; G

unnink, J. W
.; 

G
ontarz, A

.; S
tavropoulos, P

.; 
H

am
ilton, K

.; H
ascoët, J. Y.

2013
França / S

uiça 
/ Itália / G

récia
R

esíduos 
industriais

C
ontrole de processos 

industriais
G

estão de qualidade e 
m

inim
ização de geração de 

resíduos sólidos

P
reocupação am

biental

13
E

co-E
fficiency of Take-B

ack and 
R

ecycling, a C
om

prehensive 
A

pproach

H
uism

an, J.; M
agalini, F. 

2007
H

olanda
R

E
E

E
 / R

esíduos 
sólidos

M
onitoram

ento
M

odelagem
 de processo

P
reocupação am

biental

14
E

ffects of P
ervasive C

om
puting on 

S
ustainable D

evelopm
ent

K
oehler, A

.; S
om

, C
.

2005
S

uiça
R

E
E

E
E

quipam
entos de TI com

 
com

ponentes m
ais 

sustentáveis

Tecnologias alternativas
P

reocupação am
biental

15
The Fram

ew
ork of Inform

ation 
S

haring in E
nd-of-Life for 

S
ustainable P

roduct D
evelopm

ent

Lee, H
. M

.; G
ay, R

.; Lu, W
. F.; S

ong, 
B

.
2006

C
ingapura

R
E

E
E

R
eaproveitam

ento de 
R

E
E

E
R

edim
ensionam

ento do 
tem

po de vida dos produtos
P

rocessos e definições

16
Tribo-aero-electrostatic S

eparator 
for C

oarse G
ranular Insulating 

M
aterials

M
iloudi, M

.; M
edles, K

.; B
endaoud, A

.; 
Tilm

atine, A
.; D

ascalescu, L.
2015

França
R

E
E

E
R

eciclagem
S

eparação de m
ateriais

R
eciclagem

17
R

eliability A
ssessm

ent of H
igh 

Tem
perature Lead-Free D

evice 
A

ttach Technologies

Q
uintero, P

.; O
berc, T.; M

cC
luskey, P

.
2008

E
U

A
R

E
E

E
Tratam

ento para 
elim

inação do chum
bo

Fixação de m
atriz sem

 
chum

bo para aplicações de 
alta tem

peratura

P
reocupação am

biental

18
Tribo-aero-electrostatic separator 
for ternary m

ixtures of granular 
plastics

R
ezoug, M

.; O
uiddir, R

.; A
ksa, W

.; 
M

edles, K
.; B

ilici, M
.; D

ascalescu, L.
2015

A
rgélia

R
E

E
E

R
eciclagem

S
eparação de m

ateriais
R

eciclagem

19
G

reen IT —
 M

ore Than a Three 
P

ercent S
olution?

R
uth, S

   
2009

E
U

A
R

E
E

E
C

onscientização de TI 
V

erde
S

ugestões de TI V
erde

P
reocupação am

biental

20
C

yber-P
hysical S

ystem
s in the re-

use, refurbishm
ent and recycling of 

used E
lectrical and E

lectronic 
E

quipm
ent

S
harpe, R

. G
.; G

oodall, P
. A

.; N
eal, A

. 
D

.; C
onw

ay, P
. P

.; W
est, A

. A
.

2018
R

eino U
nido

R
E

E
E

R
eciclagem

R
FID

P
rocesso de 

im
plem

entação
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Título
Autor

Ano
País

Tipo de 
R

esiduos
Tipo de Processo

Tecnologia em
pregada

Principal C
ontribuição

21
G

reen S
oftw

are D
evelopm

ent 
M

odel: A
n A

pproach tow
ards 

S
ustainable S

oftw
are developm

ent

S
henoy, S

. S
.; E

eratta, R
.

2011
Índia

R
E

E
E

S
istem

a de 
m

onitoram
ento

M
odelagem

 e 
D

esenvolvim
ento de 

S
oftw

are

P
reocupação am

biental

22
The flow

 of E
-w

aste m
aterial in the 

A
sian region and a reconsideration 

of international trade policies on E
-

w
aste

S
hinkum

a, T.; H
uong, N

. T. M
.

2009
Japão / V

ietnã
R

E
E

E
P

roblem
as de R

E
E

E
 na 

Á
sia

N
ecessidade de 

rastreabilidade
O

bjetivos sim
ilares

23
W

E
E

E
 recycling in C

hina. P
resent 

situation and m
ain obstacles for 

im
provem

ent.

S
treicher-P

orte, M
.; Yang, J.

2007
S

uiça / C
hina

R
E

E
E

R
eciclagem

A
nálise do fluxo operacional 

na C
hina

P
rocesso de reciclagem

 e 
barreiras

24
S

ustainable E
lectronics: W

ireless 
S

ystem
s w

ith M
inim

al 
E

nvironm
ental Im

pact

Thiel, D
. V

.   
2008

A
ustrália

R
E

E
E

Im
pacto am

biental
R

FID
P

reocupação am
biental

25
V

arieties of business m
odels for 

post-consum
er recycling in C

hina
Tong, X

.; Tao, D
.; Lifset, R

.
2018

C
hina / E

U
A

R
E

E
E

R
eciclagem

A
nálise do fluxo operacional 

na C
hina

C
aracterísticas setoriais e 

soluções tecnosociais

26
E

xam
ining the E

nvironm
ental 

Im
pact of Lead-Free S

oldering 
A

lternatives

Turbini, L. J.; M
unie, G

. C
.; B

ernier, 
D

.; G
am

alski, J.; B
ergm

an, D
. W

.
2001

E
U

A
 / 

A
lem

anha
R

E
E

E
Im

plem
entações sem

 
chum

bo
Tecnologias alternativas

P
reocupação am

biental

27
Fast H

euristics for D
esigning 

Integrated E
-W

aste R
everse 

Logistics N
etw

orks

W
ang, I. L.; Yang, W

. C
.

2007
Taiw

an
R

E
E

E
Logística R

eversa
M

odelagem
 de 

program
ação

P
rocessos logísticos

28
Integrating offline logistics and 
online system

 to recycle e-bicycle 
battery in C

hina

W
ang, J.; Li, H

.; Lu, H
.; Yang, H

.; 
W

ang, C
.

2020
C

hina / 
A

ustrália
B

ateria
R

eciclagem
S

istem
a de R

eciclagem
 de 

B
aterias de B

icicletas na 
C

hina

P
rocesso 

29
G

reen: The N
ew

 C
om

puting C
oat 

of A
rm

s?
W

illiam
s, J.; C

urtis, L.
2008

E
U

A
E

m
 geral

P
rocessos TI V

erde
S

istem
as de TI V

erde
P

reocupação am
biental

30
A

 N
etw

ork Flow
 M

odel for the 
P

erform
ance E

valuation and 
D

esign of M
aterial S

eparation 
S

ystem
s For R

ecycling

W
olf, M

. I.; C
olledani, M

.; G
ershw

in, S
. 

B
.; G

utow
ski, T. G

.     
2013

E
U

A
 / Itália

R
E

E
E

S
eparação de m

ateriais
S

istem
as para separação 

de m
ateriais

P
rocesso de reciclagem
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3.4 Estudo de Campo  

Com a finalidade de compreender o funcionamento do setor de tratamento de 

REEE e reunir informações práticas que possam colaborar com o trabalho de 

pesquisa foram realizadas algumas visitas a instituições que atuam nesse segmento. 

 

3.4.1 Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática 

O Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR) é um centro 

de coleta de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos dos setores de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) que tem a finalidade de identificar e classificar o 

material, especificar processos de descarte e reciclagem ou destinar produtos de 

reuso para entidades de projetos sociais. 

Está localizado na cidade universitária, em São Paulo, próximo ao Laboratório 

de Sustentabilidade (LASSU) do Departamento de Engenharia de Computação e 

Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). 

O processo instituído no CEDIR segue o fluxo apresentado na Figura 29. 

Figura 29 – Fluxo de tratamento de REEE pelo CEDIR 

 
Fonte: Adaptado de Carvalho e Xavier (2014, p. 195). 
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Vários tipos de REEE relacionados a TIC são coletados pelo CEDIR. A Figura 

30 ilustra os computadores com possibilidade de reuso, remanufatura ou 

recondicionamento recebidos e tratados no CEDIR. 

 

Figura 30 – Computadores coletados e com possibilidade de reuso, remanufatura ou 
recondicionamento 

 
 

 

O objeto de reuso é aquele que está em funcionamento e pode ser aproveitado 

por outro consumidor. Em algumas situações podem ser realizadas atualizações de 

hardware e software para proporcionar um maior desempenho dos equipamentos. 

O recondicionamento de um equipamento é quando se realiza a restauração das 

funções normais do equipamento, seja por uma intervenção no hardware, com 

substituição de peças ou componentes físicos defeituosos, ou no software, por meio 

da reinstalação de um componente do sistema operacional, um aplicativo, ou pela 

correção de uma configuração equivocada. 
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A remanufatura do objeto é realizada por meio da composição de um novo 

equipamento com o aproveitamento de peças ou módulos de outros. 

A reciclagem é obtida pela desmontagem e descaracterização dos 

equipamentos, fragmentando o equipamento em várias peças, placas, cabos, 

conectores, etc., conforme Figura 31. 

Figura 31 - Material de descaracterização 

 
 

 

Existem objetos que podem ser reaproveitados, pelo processo de reciclagem, 

por meio de empresas especializadas que extraem metais (ouro, prata, cobre, ferro, 

etc.), plásticos, entre outros. No entanto, alguns objetos não são reaproveitáveis e 

devem ser descartados de maneira adequada por empresas especializadas. 

Além desses, alguns resíduos são devolvidos aos próprios fabricantes, 

compondo a logística reversa, como cartuchos de tinta de impressoras a jato de tinta 

e cartuchos de toner de impressoras a laser. 

 



97 

3.4.2 Recicladora Urbana 

A Recicladora Urbana é uma empresa especializada em logística reversa de 

equipamentos eletrônicos que visa garantir a gestão sustentável de resíduos 

eletrônicos. Está situada na cidade de Jacareí, interior do estado de São Paulo, e atua 

no segmento de produtos de TIC em parceria com instituições de forma a gerar ações 

de impacto socioambiental (RECICLADORA URBANA, 2018). 

Foi realizada uma visita no dia 17 de abril de 2018 a fim de verificar os processos 

e procedimentos usados pela empresa na coleta, separação e distribuição dos REEE. 

A empresa adota um processo entre duas unidades. A primeira unidade possui 

a responsabilidade de separar os REEE que permitam o seu retorno ao mercado, 

como material recuperado e que atenda às necessidades dos clientes, dos 

equipamentos que serão descaracterizados e encaminhados para a reciclagem dos 

materiais descartados. A segunda unidade realiza a recuperação dos equipamentos, 

selecionados na unidade 1, por meio de limpeza, manutenção, restauração ou 

reconfiguração. 

Na unidade 1, os equipamentos coletados em diversas organizações mediante 

o estabelecimento de contratos comerciais são armazenados em estoque de acordo 

com a Figura 32.  

Figura 32 - Estoque de coleta de equipamentos 
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Os equipamentos são desmontados e os resíduos são separados manualmente 

de acordo com a sua composição. Nessa etapa, o produto resultante perde a sua 

função e o seu valor tecnológico passa a ser o valor correspondente à massa 

resultante (kg) referente ao tipo de material (ouro, cobre, alumínio, plástico, etc.) que 

pode ser extraído daquele resíduo, conforme Figura 33. Com isso, o valor comercial 

do produto reduz significativamente. 

Figura 33 - REEE diversos de descaracterização 

 
 

 

O resíduo é encaminhado a uma empresa parceira ou contratada especializada 

em um determinado tipo de material para realizar a sua reciclagem sustentável. Logo, 

o destino do material depende das características da sua composição. Para o 

transporte e o encaminhamento do material são necessárias licenças específicas 

emitidas pelo órgão regulador (CETESB para o estado de São Paulo ou equivalente 

de acordo com a região do país). 

Na unidade 2, o processo possui uma divisão dependendo da situação de cada 

equipamento. Existe uma área destinada aos equipamentos em bom estado de 

conservação e funcionalidade. Uma outra área é destinada a equipamentos que 
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visualmente necessitam de pequenos reparos, seguindo um fluxo diferente do 

primeiro grupo. Ambos acabam sendo submetidos a testes de funcionamento, vide 

Figura 34. 

 

Figura 34 - Equipamento para reparos e testes 

 
 

Os equipamentos que são aprovados nos testes são submetidos a um processo 

onde os discos rígidos são formatados, conforme a Figura 35, realizando a sanitização 

da mídia segundo a norma NIST 800-88 elaborada pelo National Institute of Standards 

and Technology (NIST) (REGENSCHEID; FELDMAN; WITTE, 2015). Além disso, os 

discos rígidos e as memórias são retirados, catalogados e armazenados em um outro 

compartimento.  
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Figura 35 - Sala de tratamento dos discos rígidos 

 
 

Os equipamentos que apresentam problemas durante os testes são 

encaminhados a um setor de manutenção. No caso da impossibilidade de 

manutenção, os equipamentos retornam à unidade 1 para desmontagem e posterior 

encaminhamento dos resíduos para a sua reciclagem. 

Os equipamentos da unidade 2 que foram aprovados nos testes são 

comercializados como remanufaturados junto a empresas que revendem os produtos, 

de acordo com as necessidades de configuração e os pedidos dos clientes. São 

comercializados computadores desktop, notebooks, servidores e equipamentos de 

rede. 

Quanto ao processo de rastreabilidade dos objetos, existe um sistema composto 

por planilhas eletrônicas e base de dados de maneira que as informações são 

introduzidas manualmente ou por leitores de código de barras. A empresa pretende 

introduzir a tecnologia RFID a fim de agilizar o processo de controle dos produtos 

armazenados. 

Na visão dos executivos da empresa, a rastreabilidade essencial é a do 

equipamento remanufaturado ou de reuso e os discos rígidos conforme é solicitado 

por lei. A rastreabilidade de outros objetos não é praticada, pois acarretaria custos 

operacionais que impactariam no faturamento da empresa. 
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3.4.3 Flex / Sinctronics 

O Sinctronics, que pertence ao grupo Flex, é um Centro de Inovação em TI Verde 

localizado em Sorocaba, interior do Estado de São Paulo, criado para o 

processamento e a gestão de reciclagem de REEE. A empresa usa a tecnologia RFID 

para gestão de resíduos, utilizando a matéria-prima obtida da reciclagem dos produtos 

para a fabricação de novos equipamentos. Dessa forma, reduz a extração de novos 

recursos naturais, economiza energia e diminui a emissão de carbono (PERIN, 2016). 

O processo de operacional do Sinctronics é baseado no conceito de Economia 

Circular, como mostra a Figura 36. 

Figura 36 - Fluxo operacional do Sinctronics 

 

Fonte: Adaptado de Perin (2016). 

Foram realizadas duas visitas às empresas do grupo Flex. A primeira foi em 

21/01/2019, onde um administrador da área de Marketing e Comunicação me 

conduziu dentro da empresa Flex Instituto de Tecnologia (FIT) e me explicou as 

características das empresas do grupo Flex e suas funções, em forma geral. 

A FIT tem como característica principal a função de Pesquisa e Desenvolvimento 

tecnológico e de soluções de serviços para empresas parceiras. Os projetos são 

altamente sigilosos e confidenciais. 
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A FIT possui uma infraestrutura de laboratórios para testes de resistência dos 

módulos e produtos desenvolvidos para a Flex e parceiros tecnológicos com os quais 

mantém contratos de serviços. Um dos testes abordados foi a resistência de uma 

placa de múltiplas camadas face ao calor e ao frio. Testes de características de 

produção de placas quanto à qualidade de condutividade e de confecção são 

analisados nesse laboratório. 

Existe um laboratório de elaboração de programas e aplicações para o 

desenvolvimento de projetos contratados, onde não é permitida a entrada de pessoas 

estranhas ao projeto. 

Outro laboratório visitado foi o laboratório de testes da tecnologia RFID, onde 

são realizados testes com vários tipos de etiquetas e leitores verificando-se a 

capacidade de leitura, faixa de frequência, interferências, ganhos e perdas dos sinais 

transmitidos e recebidos. 

A etiqueta RFID é inserida nas carcaças dos computadores e não em cada 

módulo ou placa como pressuposto inicialmente. O fator custo-benefício foi o 

argumento utilizado para esse procedimento. 

No dia 13/02/2019, fui recebido pela representante da área comercial da 

Sinctronics - Green IT Innovation Center que me apresentou a empresa, seu 

envolvimento, preocupação e engajamento com as questões de Sustentabilidade, 

Logística Reversa e Preservação do Meio Ambiente. Visitamos a fábrica onde é 

realizada a descaracterização dos produtos, o reaproveitamento dos resíduos 

plásticos e a produção de materiais plásticos para reutilização na Economia Circular. 

 

 

3.5 Considerações Finais do capítulo 

Este capítulo mostra a o estudo realizado em campo e as características 

operacionais de cada organização. 
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Foi possível verificar maneiras distintas no processo de coleta dos 

equipamentos. O CEDIR recebe o material, geralmente, proveniente da comunidade 

da USP. Possui um pequeno número de colaboradores que atuam no processo de 

coleta e triagem dos EEE, que incluem atividades burocráticas de recepção dos 

equipamentos, atividades de pesagem, triagem, manutenção, armazenagem e 

destinação deles para projetos sociais. Esses profissionais também atuam no 

processo denominado de categorização. Esse processo envolve atividades como 

desmontagem e descaracterização de produtos. A Recicladora Urbana possui um 

processo de logística para a coleta dos materiais provenientes das empresas pelas 

quais foi contratada para o tratamento do REEE. Possui uma estrutura organizacional 

e um processo operacional voltado à rentabilidade do negócio.  

A Recicladora Urbana também atua na restauração e comercialização de EEE 

com demanda no mercado. Isto lhe proporciona um ganho maior do que a simples 

descaracterização do equipamento. 

No caso da FIT, a primeira visita possibilitou um conhecimento do grupo e suas 

funções dentro da cadeia produtiva. Também foram apresentados alguns setores de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Na segunda visita, foi apresentado todo o processo de descaracterização dos 

EEE, reciclagem e transformação de materiais em novos produtos. 

Verificou-se a contribuição de cada organização para a sustentabilidade e a 

prestação de serviços focados em benefício da sociedade.  

Por meio dessas visitas, foi possível conhecer os fluxos operacionais para a 

elaboração do sistema de rastreabilidade proposto neste trabalho. 
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4 PROPOSTA DE PESQUISA 

Neste capítulo, são apresentados o problema de pesquisa e a especificação de 

requisitos para o desenvolvimento de uma solução que responda o desafio de 

pesquisa proposto. 

 

4.1 Descrição do Problema 

O problema a ser solucionado está relacionado com o crescimento dos REEE 

em todo o mundo, a sua influência de contaminação do meio ambiente, os efeitos 

nocivos aos seres vivos e a responsabilidade atribuída por diretivas e leis aos 

envolvidos no fluxo estabelecido pelo ciclo de vida de um produto 

A questão da pesquisa é: Existe a possibilidade de rastreabilidade de objetos 

aplicada ao mercado de tratamento de REEE? 

 

4.1.1 Desafios 

Dentre os principais desafios identificados para a solução do problema pode-se 

citar: A conscientização da população sobre o problema; A criação de políticas 

públicas que facilitem o descarte adequado dos REEE; A gestão do processo desde 

a criação do produto até o seu descarte, reuso ou reciclagem; A identificação das 

tecnologias que possibilitem a rastreabilidade do produto eletroeletrônico e sua 

aplicação no mercado de REEE. 

A integração e interoperabilidade entre os sistemas, também exige uma atenção 

especial dada a complexidade e a viabilidade financeira do sistema. 

 

4.1.2 Oportunidades 

Um problema pode ser visualizado como oportunidade de negócios, avanços 

científicos, inovações tecnológicas, melhorias de processos e de qualidade de vida. 
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Portanto, a rastreabilidade de objetos aplicada ao REEE pode tornar-se uma 

oportunidade para a verificação dos procedimentos das empresas envolvidas nesse 

mercado, gerar um fator de empregabilidade, diminuir o desperdício de matéria prima, 

incentivar o reuso de equipamentos, e difundir o conceito de uso, reciclagem e 

descarte adequado de EEE. 

A rastreabilidade dos REEE pode gerar novos serviços e uma melhoria na 

qualidade de vida dos seres humanos, valorizando a natureza e o planeta de forma 

geral. 

 

 

4.2 Especificação de Requisitos 

Tendo em vista a preservação do planeta e da espécie humana, as ações para 

minimizar os impactos na natureza são extremamente importantes. Este trabalho 

tende a contribuir por intermédio da tecnologia para essa finalidade. Verifica-se a 

importância do envolvimento de entidades governamentais e dos setores da indústria 

e do comércio para que medidas sejam tomadas em conjunto para o bem comum da 

sociedade. O efeito do acúmulo de REEE no mundo é notório, sendo que a 

rastreabilidade da destinação desse material é algo que auxiliaria muito no processo 

de controle e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Para a verificação e 

validação da aplicabilidade da rastreabilidade ao mercado de tratamento de REEE 

foram estabelecidos os requisitos de um sistema a ser desenvolvido e testado. 

O objetivo é especificar os requisitos mínimos dos equipamentos, sistemas e 

serviços envolvidos no ambiente da solução para a rastreabilidade de objetos e sua 

aplicabilidade no mercado de tratamento de REEE. 

 

4.2.1 Requisitos Funcionais 

As descrições gerais sobre os requisitos funcionais a serem estabelecidos no 

sistema estão assim relacionadas: 
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[R1]  Rastreabilidade de todo objeto oriundo de REEE. 

[R1.1] OBJ01 -Objeto completo e em funcionamento (Ex. Computadores, 

Impressoras, Telefones, etc.); 

[R1.2] OBJ02 - Módulos de objetos em bom estado, sujeitos a compor a 

remanufatura dos OBJ01 (Ex.: Fontes de alimentação, cabeamentos, mouses, 

teclados, discos rígidos, etc.); 

[R1.3] OBJ03 - Objetos em mau estado, a serem descaracterizados (Ex.: 

Pilhas, baterias, placas leves, placas pesadas, cabeamentos, gabinetes, etc.). 

[R2]  Reaproveitamento de objetos: Os objetos podem ser reaproveitados (reuso, 

recondicionamento e remanufatura) a fim de serem disponibilizados a outros 

consumidores. 

[R3]  Criação de um inventário de objetos de REEE: Os módulos objetos em bom 

estado podem ser armazenados para compor um objeto completo, quando 

necessário. 

[R4]  Descaracterização e desmontagem de objetos: Os objetos podem ser 

desmontados e descaracterizados para serem destinados a processos de 

descarte sustentáveis ou de reciclagem. 

[R5]  Identificação única de cada objeto: Cada objeto deve ser identificado de forma 

que garanta a sua unicidade. 

[R6]  Capacidade de localização de objeto: Deve existir capacidade de localizar o 

objeto por meio de coordenada de longitude e latitude. 

[R7]  Capacidade de representação virtual dos objetos: Deve ser possível relacionar 

o objeto com seus dados armazenados em uma base de dados. 

[R8]  Capacidade de monitoração dos objetos: Deve ser possível monitorar 

visualmente a localização do objeto por meio de um sistema ou painel de controle 

(dashboard), em sistema local ou em nuvem. 
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[R9]  Emissão de alarmes de destinação inadequada: A solução deverá enviar 

alarmes caso os REEE sejam encaminhados a destinos inadequados, como 

lixões. 

[R10]  Visualização de alarmes: Os alarmes emitidos devem ser mostrados no sistema 

de monitoramento. 

[R11] Confiabilidade do sistema 

[R12] O sistema de identificação do objeto deve interagir com a base de dados, com 

o sistema de processamento. 

[R13] O sistema de localização do objeto deve interagir com a base de dados, com o 

sistema de processamento. 

[R14] Possibilidade de interação entre o sistema de identificação e o sistema de 

localização. 

[R15] O sistema de processamento deve enviar os dados ao sistema de monitoração. 

[R16] O sistema de monitoração deve interagir com o sistema de processamento. 

[R17] Capacidade de operação do sistema pelo usuário, após treinamento. 

[R18] Capacidade de acesso a distância. 

[R19] Capacidade de acesso online. 

[R20] Capacidade de emissão de relatórios. 

 

 

4.3 Considerações Finais do capítulo 

Este capítulo descreve o problema de pesquisa e os requisitos previstos a serem 

alcançados, a fim de verificar as condições de atendimento ou de inviabilidades 
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detectadas para solução do propósito de rastreabilidade de objetos e sua 

aplicabilidade no mercado de tratamento de REEE. 
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5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

Com este trabalho pretende-se gerar conhecimento científico sobre aplicações 

de tecnologias digitais na solução de problemas relacionados ao tratamento dado aos 

REEE, e proporcionar contribuições para as áreas associadas à IoT e 

Sustentabilidade, no que diz respeito às tecnologias usadas para a rastreabilidade de 

objetos e a sua aplicabilidade nesse contexto. Com os estudos e experimentos 

realizados nesta pesquisa, espera-se proporcionar contribuições para a evolução dos 

serviços, em especial no setor das tecnologias envolvidas, a fim de proporcionar 

benefícios aos usuários, à sociedade e ao planeta. 

Com base na Revisão Sistemática da Literatura e nos Estudos de Caso 

verificaram-se as possíveis tecnologias de rastreabilidade de objetos, aplicáveis à 

rastreabilidade dos REEE.  

 

5.1 A localização de um objeto  

Dada a revisão realizada, os indicadores levam a utilização de um sistema de 

GPS como tecnologia mais adequada a esse tipo de serviço (EARTHFIXMEDIA, 2016; 

LEE et al., 2018). 

O método de utilização desta tecnologia dependerá do tipo de módulo a ser 

rastreado. Ou seja, cada tipo de objeto consiste em um método mais adequado da 

tecnologia GPS: por satélite, pelo serviço móvel celular ou por endereçamento IP. 

 

5.2 A utilização do sistema de identificação de objetos 

Ramanathan, R., Ramanathan, U. e Ko (2014) descobriram, a partir da análise 

dos dados de pesquisa, que a utilização do RFID possui um impacto significativo no 

ramo de logística do Reino Unido e que essa relação é moderada positivamente pelo 

nível de apoio do governo, mas não é moderada pelo porte da empresa ou pela 

experiência no uso da tecnologia de código de barras. 
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Com o uso do RFID associado à IoT é possível supervisionar todos os produtos 

de uma empresa em tempo real e gerenciar sua estrutura logística. Também é 

possível analisar as informações geradas a partir de cada procedimento e realizar uma 

previsão considerando as informações do procedimento atual de seus produtos, a 

tendência futura ou a probabilidade de ocorrer um acidente, de forma que medidas de 

correção possam ser adotadas de modo proativo. Com a adoção dessa solução pode 

ser implementada uma agilização no processo de forma a aumentar a capacidade de 

resposta das empresas ao mercado (SUN, 2012). 

Sun, Li e Chao (2013) apresentaram uma proposta de serviço baseado em 

servidores Web alocados em uma arquitetura de Computação em Nuvem para 

rastrear serviços baseados em RFID, relatar os dados e monitorar a situação 

momentânea dos REEE em todo o ciclo de vida do produto. 

Embora Ventura et al. (2016) tenha relatado problemas na tecnologia RFID, 

verifica-se que ela está sendo usada na prática com alguns ajustes para se evitar tais 

erros de leitura. Uma das alternativas é a inserção de um material isolante entre a 

etiqueta RFID e a carcaça do objeto a ser identificado pelo leitor RFID. 

Segundo Roh, Kunnathur e Tarafdar (2009), a fim de reduzir o nível de estoque 

e o prazo de entrega de seus produtos, a Intel implementou um novo conceito para 

gerenciar a sua cadeia de suprimentos: o chamado Inventário em Movimento 

(Inventory in Motion). Sua ideia essencial consiste em manter os produtos em 

movimento nas cadeias de suprimentos para os clientes, exigindo o envio de produtos 

para pontos centrais antes de receber pedidos e montar os produtos no centro quando 

souber a localização dos pedidos. O objetivo da Intel foi de uma redução de seu tempo 

de entrega de 3 para 1 semana. Esperava-se que o RFID combinado com a tecnologia 

GPS ajudasse a atingir esse objetivo. Ele usa seu próprio RFID auxiliado por 

receptores de transceptor GPS para monitorar seu movimento de contêineres em 

escala global e planeja expandir esse aplicativo combinado ao longo de sua cadeia 

de suprimentos. Além disso, informam que os estudos realizados identificaram 

benefícios da adoção do RFID, como melhor controle de estoque, redução de custos 

de mão-de-obra, redução de transbordo de produtos, redução de obsolescência de 

estoques e troca de informações entre os participantes de uma cadeia de suprimentos, 

conforme descritos no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Benefícios esperados da adoção do RFID 

 
Fonte: Adaptado de Roh, Kunnathur e Tarafdar (2009). 

 

Analisando-se o Quadro 6, pode-se verificar que a tecnologia RFID apresenta 

benefícios como redução de custos, visibilidade da cadeia de suprimentos e a 

possibilidade de criação de novos produtos e/ou processos, tornando-se uma 

tecnologia viável para a implementação da rastreabilidade dos REEE. 

 

 

5.3 Iniciativas práticas do trabalho 

Após a realização da revisão da literatura e a verificação das possíveis 

tecnologias de rastreabilidade de objetos, aplicáveis aos REEE, necessita-se a 

realização de experimentos utilizando-se essas tecnologias em ambiente controlado, 

que possibilitem a verificação e a análise dos resultados quanto a sua aplicabilidade. 

A proposta consiste em inserir sensores capazes de identificar os equipamentos 

de informática ou de telecomunicações ou seus módulos por meio de uma tecnologia 

e associar esses elementos aos dados de origem registrados em uma base de dados. 

Essas informações integrarão um sistema de localização identificando os pontos de 

destino por onde o material passará. Este sistema enviará os dados para um painel 

Benefícios enumerados Referências Benefícios 
Reduções em contratos (KINSELLA, 2003; JOHNSON; 

LEE, 2004)
Diminuição de fraudes (KINSELLA, 2003)
Redução de custos de mão de obra (KINSELLA, 2003)
Redução de custos de inventário (MCFARLANE; SHEFFI, 2003; 

JOHNSON; LEE 2004)
Efeitos de chicote (Bullwhip ) (HIGGINS; CAIRNEY, 2006)
Redução da incerteza de disponibilidade do produto (ASIF; MANDVIWALLA, 2005)
Reduções da falta de estoque, entrega e estoque de 
segurança (KINSELLA, 2003)

Redução de custos de manuseio de materiais por 
obsolescência de estoques (MCFARLANE; SHEFFI, 2003)

Mudança de informações valiosas entre fornecedores (ASIF; MANDVIWALLA, 2005)
Monitoramento de inventário (MCFARLANE; SHEFFI, 2003; 

HIGGINS; CAIRNEY, 2006)
Medição de eficiência (HIGGINS; CAIRNEY, 2006)
Criação de novos processos (SHEFFI, 2004;ASIF; 

MANDVIWALLA, 2005; 
HOFFMAN, 2006)

Comunicação das partes do componente com o leitor (HIGGINS; CAIRNEY, 2006)
Controle de qualidade (HOFFMAN, 2006)

Criação de novos 
processos / produtos 

(New process / product 
creation )

Redução de custos 
(Cost savings )

Visibilidade da cadeia 
de suprimentos 

(Supply chain visibility )
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de controle (dashboard), a partir do qual poderá ser visualizado o destino de um 

determinado equipamento ou módulo reutilizado e os resíduos descartados. 

O ideal é que os módulos pudessem ser identificados por um sistema 

mundialmente padronizado na sua origem, na fabricação. No entanto, como ainda não 

temos essa padronização, a ideia é criar um sistema que possa ser inserido no meio 

do processo de tratamento a fim de acompanhar o destino sustentável dos recursos 

eletroeletrônicos e dos seus resíduos, conforme Figura 37. 

Figura 37 - Processo para a rastreabilidade dos REEE 

 
 

 

Pelo que foi levantado durante o processo de pesquisa a ideia mais adequada é 

a de inserir etiquetas RFID passivas nos equipamentos ou módulos eletroeletrônicos 

a fim de identificar esses elementos, por meio de um detector leitor de RFID, e 

associá-los aos dados das pessoas físicas ou jurídicas que encaminharam o material 

ao centro de coleta, por meio de um cadastramento prévio. 

Esse leitor de RFID deve estar integrado a um mecanismo de localização, por 

exemplo um GPS, e a uma conexão à Internet. Com os dados sobre os elementos 

eletroeletrônicos e do posicionamento do leitor será efetuado o registro em um arquivo 

ou em uma base de dados. Tais informações serão encaminhadas para um portal, em 
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um dashboard, onde poderá ser visualizado o fluxo do material eletroeletrônico até o 

último ponto monitorado. 

O trabalho também pretende verificar a tecnologia mais adequada ao tipo de 

elemento. Por exemplo, será que para um computador que esteja funcionando é 

necessário utilizar a leitura de uma etiqueta RFID ou poderá coletar os dados via uma 

rede local? Para placas a serem descartadas é viável a identificação por unidade ou 

por lote, com uma etiqueta RFID associada a uma caixa lacrada? 

Quanto à profundidade do trabalho, deverá ser verificada a possibilidade de um 

teste em campo, averiguando o rastreamento real de um grupo de objetos de REEE 

encaminhados para tratamento (recondicionamento, reuso, remanufatura, reciclagem 

e descarte). Esse ponto deve ser decidido dependendo do fator tempo e do interesse 

da comunidade em participar desses testes. 

 

5.4 Descrição dos Sistemas 

A solução é composta por sistemas que devem interagir para realizar a 

rastreabilidade dos objetos de REEE. 

Os elementos que compõem o sistema são: 

x Sistema de Identificação dos Objetos: tecnologia utilizada para identificar um 

objeto. 

x Sistema de Localização dos Objetos: tecnologia utilizada para fornecer os 

parâmetros de longitude e latitude, que identifica a localização do objeto. 

x Base de Dados: Estrutura criada por meio de arquivos texto e/ou banco de dados 

onde são armazenadas as informações. 

x Sistema de Processamento: Conjunto de sistemas, compostos por hardware e 

software, responsáveis pelo processamento das informações obtidas do sistema 

de identificação, sistema de localização e da base de dados. Responsável pelo 

envio dos dados ao sistema de monitoramento. 

x Sistema de Monitoramento: Sistema responsável pela disponibilização visual da 

localização dos objetos rastreados para os usuários da solução. 
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5.4.1 Sistema de Identificação 

Dispositivos ou equipamentos capazes de ler um código de identificação único 

para o objeto que se deseja rastrear. 

 

5.4.2 Sistema de Localização 

Dispositivos, equipamentos ou sistemas (hardware ou software) capazes de 

gerar os parâmetros de latitude e longitude de forma a possibilitar a localização do 

objeto que se deseja rastrear. 

 

5.4.3 Base de Dados 

Para realizar o armazenamento e consulta das informações catalogadas no 

sistema, coletadas pelo sistema de identificação e pelo sistema de localização, além 

de resultados originados pelo sistema de processamento é necessário utilizar bases 

de dados. 

As bases de dados podem ser realizadas a partir de um conjunto de arquivos, 

ou por um sistema de gestão de banco de dados (SGBD). Dentre os SGBD tem-se: 

SQL Server, MySQL, FirebirdSQL, Microsoft Access, Oracle DB, Informix, entre 

outros. 

Para o projeto de rastreabilidade, o sistema será composto por informações 

como: 

x Id Objeto 

x Latitude 

x Longitude 

x Origem ou Destino 

x Pessoa Física ou Jurídica 

o Nome 
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o CPF ou CNPJ 

x Responsável pela entrega 

o Nome 

o CPF 

o RG 

o e-mail 

x Responsável pela recepção 

o Nome 

o CPF 

o RG 

o e-mail 

 

x Tipo de equipamento 

o CPU 

o Notebook 

o Impressora 

o Monitor 

o Nobreak 

o Scanner 

o Telefone 

 

x Quantidade 

 

x Fabricante 

x Modelo 

x Part Number 

x Product Number 

 

No caso de Computador (CPU ou Notebook) 

x Processador 

x Clock 

x HD 

x Memória 
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x Sistema Operacional 

 

No caso de Telefone 

x Fixo 

x Celular 

o Tecnologia 

o Processador 

o Memória 

o Sistema Operacional 

 

5.4.4 Sistema de Processamento 

Conjunto de sistemas, compostos por hardware e software, responsáveis pelo 

processamento das informações obtidas do sistema de identificação, sistema de 

localização e da base de dados. Esse sistema é formado por computadores de alto 

desempenho para o processamento de dados, com capacidade de comunicação com 

todos os demais sistemas que compõem a solução. 

Esse sistema deve consolidar e enviar as informações necessárias para o 

sistema de monitoramento apresentar ao usuário ou operador que monitora o serviço. 

 

5.4.5 Sistema de Monitoramento 

O Sistema de Monitoramento é o responsável pela disponibilização visual da 

localização dos objetos rastreados para os usuários da solução. Pode ser um sistema 

local ou em nuvem capaz de fornecer ao usuário a identificação do percurso do objeto 

até o local onde ele se encontra em um determinado momento. A Figura 38 apresenta 

uma página Web com os dados de rastreabilidade de um objeto e a Figura 39 mostra 

o último trajeto de um objeto, a ser visualizado pelo sistema de monitoramento. 

  



117 

Figura 38 – Rastreabilidade de um objeto 

 
 

 

Figura 39 - Monitoramento dos objetos de REEE 

 
 

 

5.4.6 Integração dos Sistemas 

Para estabelecer a integração dos sistemas é apresentada, por intermédio da 

Figura 40, a arquitetura utilizando os recursos da Internet associando as tecnologias 

de identificação e de localização dos objetos dos REEE, a fim de realizar a 

rastreabilidade desses elementos em diversos pontos, desde a origem até o seu 

destino. 
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Figura 40 - Arquitetura 

 
 

 

5.5 Implementação da Solução 

Com base na literatura estudada, a solução adotada para o Sistema de 

Identificação foi a tecnologia RFID e para o Sistema de Localização a tecnologia GPS. 

O Apêndice B apresenta os custos dos recursos utilizados no protótipo. 

 

5.5.1 Sistema de Identificação do protótipo 

A fim de realizar os testes do Sistema de Identificação inicialmente adotado foi 

empregado um sistema embarcado. O sistema escolhido, devido à acessibilidade, foi 

o Arduino Uno R3 com um módulo RFID MFRC-522, conforme Figura 41. 

  



119 

Figura 41 - Módulo de testes de RFID com Arduíno Uno 

 
 

 

Com esse sistema foram desenvolvidos os primeiros testes para leitura e 

gravação de dados via a tecnologia RFID. 

O Arduino Uno é uma placa baseada no microcontrolador ATmega328P. Possui 

catorze pinos de entrada / saída digital, sendo que seis deles podem ser usados como 

saídas com Modulação de Largura de Pulso (Pulse Width Modulation - PWM), seis 

entradas analógicas, um oscilador de cerâmica de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), 

uma conexão USB, um conector de alimentação tipo jack, um conector ICSP (In Circuit 

Serial Programming) e um botão de reinicialização (RESET) (ARDUINO, 2021) 

Para a realização dos testes foram utilizados dois programas na linguagem C++ 

adaptada ao Arduino, um para gravação e outro para leitura. As conexões entre os 

módulos podem ser visualizadas pela Figura 42. 

  



120 

Figura 42 - Conexão entre o Arduino UNO e o MFRC-522 

 

 

 

5.5.2 Sistema de Localização do protótipo 

Para a etapa de localização dos objetos a serem rastreados foi realizada uma 

integração entre as tecnologias RFID e GPS, associando as informações dos módulos 

aos dados de localização. 

Quando um elemento é detectado pelo sistema de identificação os dados são 

agregados à identificação da localização do módulo de leitura. Quando um elemento 

é encaminhado do local A, o sistema de identificação registra como saída, o 

posicionamento global do local A, o horário, os dados do elemento e o destino (local 

B) onde será entregue. Ao chegar no destino, o registro é feito como entrada, o 

posicionamento global do local B e as demais informações já citadas. Dessa forma, o 

sistema de monitoramento registra graficamente as informações no painel. 
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5.5.3 Sistema de Processamento e Base de Dados do protótipo 

Para o processamento, armazenamento e a interconectividade com os demais 

sistemas, o Arduino foi integrado a um Notebook Samsung com microprocessador 

Intel® Core™ i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz, 6 GB RAM 1 GB HD, com sistema 

operacional Windows 10 Home Single Language v1909 e uma máquina virtual 

VMware Workstation 16 Player com sistema operacional Lubuntu v20.04 LTS. 

 

5.5.4 Sistema de Monitoramento do protótipo 

O sistema de monitoramento consiste em portal para a visualização da 

rastreabilidade dos objetos, por meio de páginas web, e de um serviço de dashboard, 

que recebe as informações via postagens JavaScript Object Notation (JSON) e mostra 

em um painel customizado. 

O serviço de dashboard utilizado foi o Freeboard (BUG LABS, 2021). Nele são 

configurados vários parâmetros para a recepção das informações, os formatos dos 

painéis, as descrições e as características dos painéis, conforme Figura 43. 

Figura 43 – Dashboard Freeboard 
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5.5.5 Estrutura lógica de testes do protótipo 

 

O protótipo foi implementado com um notebook para simulação dos sistemas 

de localização e processamento, da base de dados e da comunicação com o 

Arduino e a placa de leitura RFID (MFRC522) que representa o sistema de 

identificação, conforme apresentado na Figura 44. 

Figura 44 – Estrutura lógica de testes 

 
 

 

 

5.5.6 Estrutura de programação entre os sistemas do protótipo 

 

Para a operacionalização foram desenvolvidos códigos de programação para a 

integração dos sistemas e automatização do processo de geração das páginas Web. 

que representa o sistema de identificação, conforme mostra a Figura 45. 
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Figura 45 - Estrutura de programação 

 
 

 

 

5.6 Considerações Finais do capítulo 

O objetivo deste capítulo foi fornecer uma visão geral sobre uma solução 

baseada na Revisão Sistemática da Literatura e nos Estudos de Caso, com a 

finalidade se atender aos requisitos funcionais do trabalho. Com essa intenção, foram 

apresentados os vários sistemas que compõem a solução e a sua forma de 

interoperabilidade. 
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6 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos em relação ao tema abordado.  

 

6.1 Descrição dos Testes 

O protótipo criado para a aplicação dos testes consiste em um sistema integrado, 

composto pelo Sistema de Identificação, Sistema de Localização, Base de Dados, 

Sistema de Processamento e Sistema de Monitoramento, conforme já abordado.  

O sistema de identificação realiza a leitura via RFID, por meio do módulo MFRC-

522 interligado ao Arduino Uno, que de acordo com a sua programação, gera um 

arquivo contendo as informações das etiquetas RFID usadas nos testes. 

Esses dados são associados às informações do sistema de localização. Esses 

dados são armazenados em uma base de dados, no formato texto, são processados 

e encaminhados para o sistema de monitoramento, que gera o mapa relativo a cada 

um dos elementos envolvidos no teste. 

 

6.2 Apresentação dos Resultados 

Em relação a fase de testes do sistema de identificação foram feitas as leituras 

dos elementos, conforme ilustrado pela Figura 46. O teste apresentado foi realizado 

com um cartão e um chaveiro RFID, simulando respectivamente um aparelho celular 

(smartphone) e um notebook com processador i7. 
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Figura 46 – Identificação dos elementos 

 
 

Nesse teste, o sistema apresentou uma adequada leitura das informações, 

porém a parte de gravação das informações nas etiquetas apresentou instabilidade. 

Outros testes somente para leitura de etiquetas RFID foram realizados sem 

apresentarem problemas. 

Em relação a coleta das informações pelo sistema de localização, tem-se a 

visualização na Figura 47. 
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Figura 47 – Localização do elemento 

 
 

 

A interação entre os Sistemas de Identificação, de Localização, de 

Processamento, Base de Dados e Sistema de Monitoramento foi realizada por meio 

de programas em Python 3.8.6, scripts em GNU Bash versão 5.0.17(1) e Curl 7.68.0. 

Os códigos dos programas e scripts podem ser vistos no Apêndice E. 

Estes programas fazem a extração e a organização dos dados gerados pelos 

Sistemas de Identificação e de Localização. Os dados são processados no Sistema 

de Processamento, armazenados na Base de Dados e disponibilizados para o 

Sistema de Monitoramento, que consiste em páginas Web e em mapas criados em 

um Dashboard. 

Com o processamento dos dados é possível associar um objeto ao local, à data 

e ao horário de entrada ou saída dos REEE de um determinado ponto do fluxo 

operacional até o próximo ponto de destino. Isso ocorre por toda cadeia do processo.  

Na Figura 48 encontra-se a demonstração da trajetória percorrida por um objeto 

identificado no teste como Smartphone. 
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Figura 48 – Rastreabilidade do Smartphone 

 
 

 

Na simulação, esse elemento sai de um ponto do bairro da Casa Verde e tem 

seu destino no Butantã. A Figura 49 mostra essa movimentação pelo Dashboard. 
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Figura 49 – Sistema de monitoramento: Smartphone 

 
 

A Figura 50 apresenta outros dois elementos, um PC no ponto de origem e a 

movimentação do notebook de um ponto no Lauzane Paulista para outro na Casa 

Verde. 
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Figura 50 – Sistema de monitoramento: PC e Notebook 

 
 

 

O trajeto do notebook desde o ponto inicial no Lauzane Paulista, passando pela 

Casa Verde e chegando ao Butantã é demonstrado pela página Web apresentada na 

Figura 51. 
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Figura 51 – Rastreabilidade do Notebook 

 

 

Sendo assim, de modo simplificado os testes apresentaram a possibilidade de 

rastreabilidade de objetos de REEE. 

 

6.3 Avaliação dos Resultados dos Testes 

Os testes realizados demonstram a viabilidade da ideia da utilização das 

tecnologias de RFID e de GPS associadas para a rastreabilidade de objetos de REEE. 

Contudo, vale ressaltar que tal viabilidade só é possível para elementos cuja relação 

custo x benefício se faz presente. Para elementos oriundos da descaracterização ou 

de baixo valor comercial, o uso dessa solução não é adequado. Para que possa ser 

aplicada essa solução é necessário que os elementos sejam armazenados em um 

número suficiente para que o custo do seu tratamento e transporte não traga prejuízo 

à organização. 
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Outras considerações são necessárias, pelo fato de se ter a instalação e a 

integração das empresas que fazem parte do processo. O controle do processo e a 

rastreabilidade apenas serão possíveis se todos os pontos de coleta, armazenamento 

e tratamento dos REEE estiverem interligados em uma mesma rede comum de 

negócios e informações. 

 

 

6.4 Validação dos Requisitos 

Neste tópico serão analisados e comentados o cumprimento aos requisitos 

previstos.  

 

6.4.1 Validação dos Requisitos Funcionais 

No Quadro 7 - Resultado da Validação dos Requisitos Funcionais encontram-se 

o número e a descrição dos requisitos funcionais, o estado de atendimento e um breve 

comentário justificando a análise. Os comentários são apresentados na sequência. 
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Quadro 7 - Resultado da Validação dos Requisitos Funcionais 

 

 

Total Parcial
R1 Rastreabilidade de todo objeto oriundo

de REEE. X Alguns objetos atendem ao requisito.

R1.1 OBJ01 - Objeto completo e em
funcionamento. X Atende.

R1.2 OBJ02 - Módulos de objetos em bom
estado, sujeitos a compor a
remanufatura dos OBJ01.

X
Alguns objetos atendem ao requisito.

R1.3 OBJ03 - Objetos em mau estado, a
serem descaracterizados. X Objetos descaracterizados não 

atendem ao requisito.
R2 Reaproveitamento de objetos. X Atende.

R3 Criação de um inventário de objetos de
REEE. X Atende.

R4 Descaracterização e desmontagem de
objetos. X Atende.

R5 Identificação única de cada objeto. X Alguns objetos atendem ao requisito.

R6 Capacidade de localização de objeto. X Alguns objetos atendem ao requisito.

R7 Capacidade de representação virtual
dos objetos. X Alguns objetos atendem ao requisito.

R8 Capacidade de monitoração dos
objetos. X Alguns objetos atendem ao requisito.

R9 Emissão de alarmes de destinação
inadequada. X Não atende.

R10 Visualização de alarmes.
X

Não atende.

R11 Confiabilidade do sistema X Atende.

R12 Interação do sistema de identificação 
do objeto com a base de dados e com 
o sistema de processamento.

X
Atende.

R13 Interação do sistema de localização do 
objeto com a base de dados e com o 
sistema de processamento.

X
Atende.

R14 Interação entre o sistema de 
identificação e o sistema de 
localização.

X
Atende.

R15 O sistema de processamento deve 
enviar os dados ao sistema de 
monitoração.

X
Atende.

R16 O sistema de monitoração deve 
interagir com o sistema de 
processamento.

X
Atende.

R17 Capacidade de operação do sistema
pelo usuário, após treinamento. X Atende.

R18 Capacidade de acesso a distância. X Atende.

R19 Capacidade de acesso online. X Atende.

R20 Capacidade de emissão de relatórios. X Atende.

No Descrição do requisito Atendimento Não 
atende Justificativa
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O requisito R1 é atendido parcialmente, pois o custo de realizar-se a 

rastreabilidade em relação ao valor do objeto torna a ação proibitiva. Isso pode ser 

constatado observando-se os requisitos R1.1, R1.2 e R1.3, onde o único objeto capaz 

de atende plenamente ao requisito R1 é o objeto associado ao requisito R1.1. 

Os requisitos R2, R3 e R4 são atendidos conforme verificado nas entidades que 

realizam esse processo, vide itens 3.4.1 e 3.4.2.  

Para o requisito R5 a ressalva é para os objetos descaracterizados, onde o custo 

da identificação e do controle das unidades não compensa. Neste caso, o controle 

pode ser realizado pela remessa do material em caixas ou contêineres identificados 

com a descrição do seu conteúdo. Isso também foi considerado para os requisitos R6, 

R7 e R8. 

O requisito R9 não é atendido por essa solução, pois a mesma não possibilita o 

envio de alarmes caso os REEE sejam encaminhados a destinos inadequados, como 

lixões. A solução proposta identifica que o objeto saiu do ponto de origem, ou de um 

ponto intermediário 1, e não chegou ao seu destino, ou a um ponto intermediário 2, 

sendo que pode ser gerado um contador de timeout pela plataforma e dessa maneira 

gerar uma mensagem de alerta. 

O requisito R10 não foi atendido de acordo com os testes realizados, porém 

podem ser implementados conforme situação mencionada para R9. 

Todos os requisitos funcionais do R11 ao R20 são atendidos pela solução. 

 

 

6.5 Considerações Finais do capítulo 

Verifica-se que os resultados obtidos pelos testes complementam as 

informações coletadas pelas pesquisas realizadas. 

Pelos testes realizados verificou-se que 18 requisitos foram atendidos pela 

solução apresentada e executada por meio da simulação do processo realizada no 
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protótipo. Também foi constatado o atendimento parcial a cinco requisitos devido à 

questão da descaracterização dos objetos e pelo custo associado à sua identificação 

unitária. 

Considera-se que o requisito R1, composto pelos sub-requisitos R1.1, R1.2 e 

R1.3, foi atendido parcialmente. 

O requisito R9 não foi atendido pela solução, contudo existe a possibilidade de 

geração de um alarme pela não chegada do objeto no destino, por meio da 

implementação de previsão de horário de chegada e gestão dessa variável. A mesma 

implementação pode ser aplicada ao requisito R10. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo traz uma análise crítica do trabalho em relação aos conceitos, 

estudos e experimentos realizados sob a visão da sustentabilidade, da tecnologia e 

da rastreabilidade. Além disso, são apresentadas as contribuições do trabalho e 

sugestões de trabalhos futuros que poderão ser desenvolvidos. 

 

7.1 Análise crítica do trabalho 

Nesta seção discutem-se as características da solução proposta  sob a visão da 

sustentabilidade, da tecnologia e da rastreabilidade, que foram os pilares que 

sustentaram e conduziram este trabalho, além do aprendizado obtido no 

desenvolvimento do trabalho, nas pesquisas realizadas nas bases de dados 

acadêmicas, em sites de empresas e organizações envolvidas com REEE, em livros 

e nas pesquisas realizadas em campo e do apoio dos profissionais que 

compartilharam seu conhecimento e experiências durante as visitas ou em contatos a 

distância. 

 

7.1.1 Sob a visão da Sustentabilidade 

 

A necessidade de minimizar os efeitos causados pelo homem no que se refere 

ao extremo consumismo de EEE dada à evolução tecnológica das últimas décadas já 

é um assunto abordado neste trabalho.  

A discussão a ser desenvolvida nesse cenário é sobre a oportunidade de se 

desenvolver uma solução que conduza a uma melhoria dos atuais mecanismos e 

processos que estão sendo empregados para esse objetivo se transformem e se 

concretizem em benefícios para as condições de sustentabilidade aplicadas ao 

mercado de tratamento e descarte de REEE. 

A solução apresentada estabelece uma possibilidade para a rastreabilidade dos 

objetos e tem a intenção de validar o processo de entrega às partes envolvidas no 

processo. 



136 

Com isso, a solução possibilita que entidades participantes no processo 

identifiquem desvios desses objetos para ambientes inadequados e ilegais. 

 

 

7.1.2 Sob a visão da Tecnologia 

 

Verificou-se, por meios das pesquisas realizadas, que existem várias tecnologias 

que podem ser aplicadas na solução do problema o qual a rastreabilidade de objetos 

aplicada a REEE visa equacionar. Com base nas informações levantadas no item 2.3 

e analisadas no item 3.3, as tecnologias mais adequadas atualmente para o uso na 

solução seriam o RFID e o GPS, respectivamente para a identificação e a localização 

do objeto. 

No entanto, estudos mais recentes apontam que um possível facilitador para a 

implementação da solução, utilizando implementações e processos já existentes, 

seria associar as ideias deste trabalho à tecnologia Blockchain (LU; XU, 2017; 

KOUHIZADEH; SARKIS, 2018; RFID BRASIL, 2020; TOZANLI; KONGAR; GUPTA, 

2020) 

 

 

7.1.3 Sob a visão da Rastreabilidade 

 

Em relação à rastreabilidade, pode-se verificar que a ideia apresentada na 

solução é viável, devendo ser adaptada ao volume de material a ser tratado e 

descartado. 

Reforçando, a rastreabilidade deve ser feita com a adoção de todos os 

envolvidos no processo por uma mesma solução. Dessa forma, será possível garantir 

que seja detectado o desvio de objetos do fluxo normal do processo estabelecido entre 

os participantes. A rastreabilidade fim-a-fim dos players envolvidos no processo de 

Economia Circular de um produto, ou mais especificamente um objeto. 

Com a adoção deste processo será possível atender às normas e leis 

estabelecidas pelos governos e entidades normativas. 

A rastreabilidade aplicada a objetos de REEE é possível e a sua implementação 

pode ser adotada observando as características, custos e condições dos objetos. 
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7.2 Principais Contribuições do Trabalho  

Este trabalho pretende atender às necessidades do mercado de tratamento de 

REEE. Com o aumento do consumo de EEE e os avanços tecnológicos, gerando 

produtos com uma de vida útil cada vez menor, o descarte desse material tem crescido 

substancialmente. Devido a esse cenário, a preocupação da comunidade 

internacional com o acúmulo de REEE tem aumentado e políticas visando o controle 

desse lixo eletrônico têm sido implementadas. 

Para adequar-se a essas políticas e evitar punições, as organizações inseridas 

no contexto de fabricação, comercialização e utilização desses equipamentos têm 

buscado soluções para controlar e minimizar os efeitos dessa poluição ambiental. 

Esse trabalho identificou possíveis tecnologias que pudessem ser usadas para 

a rastreabilidade de objetos de REEE, avaliou a sua aplicabilidade no mercado por 

meio de pesquisas realizadas durante o período de realização do estudo e comprovou 

uma possível aplicação prática a ser implementada. 

Por esse motivo, verifica-se que o trabalho proposto oferece sua contribuição 

para a identificação e a localização do material em questão, bem como para um 

processo de auxílio para um ciclo de produção, comercialização, coleta, remanufatura, 

recondicionamento e reuso dos produtos e o adequado tratamento e descarte dos 

REEE. Por meio da rastreabilidade de objetos e sua aplicabilidade no mercado de 

tratamento de REEE, usando possíveis tecnologias adequadas a essa situação, 

procura-se auxiliar na construção de um caminho para a solução desse problema que 

afeta, de forma crescente, a comunidade mundial, a sustentabilidade do nosso planeta 

e a preservação da natureza e do próprio ser humano na Terra. 
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7.3 Trabalhos Futuros 

Como sugestão de trabalhos futuros recomenda-se a realização de testes com 

outras tecnologias a fim de comparar a viabilidade econômica e técnica para o 

mercado de tratamento de REEE. Uma recomendação que considero relevante para 

a continuidade das ideias deste trabalho é a sua aplicação associada à tecnologia 

Blockchain. 

Desejo que as ideias contidas neste trabalho possam se frutificar e colaborar 

para o progresso da ciência, o desenvolvimento da sociedade e a melhoria das 

condições de saúde e sustentabilidade do planeta. 
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GLOSSÁRIO 
 

Cathode Ray Tube (CRT): Tubo de Raios Catódicos. É um tubo que funciona 
como uma válvula termiônica que pode conter um ou mais canhões de elétrons 
e uma tela fluorescente utilizada para a visualização de imagens. Usado 
principalmente em monitores de computadores, televisores e osciloscópios. 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF): Documento de pessoa física, necessário 
para regulamentação do Imposto de Renda, conforme exigência da Receita 
Federal. 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): Cadastro obrigatório no qual 
todas as pessoas jurídicas e as equiparadas (pessoas físicas que exercem 
atividades com a intenção de lucro) devem se inscrever antes de iniciar as suas 
atividades. 

Central Processing Unit (CPU): Unidade Central de Processamento. Termo 
também conhecido como processador. A CPU corresponde ao cérebro do 
computador. É responsável pelo processamento de dados e pela apresentação 
dos resultados do processamento. 

Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR): Centro 
localizado na cidade universitária da USP e possui o objetivo de realizar uma 
triagem dos equipamentos eletroeletrônicos descartados pela comunidade ou 
por pessoas físicas, verificando a possibilidade de sua recuperação e 
reutilização em projetos sociais. Não sendo possível, tais equipamentos são 
desmontados e seus diferentes componentes são encaminhados para 
indústrias de reciclagem especializadas. 

Compact Disc (CD): Se refere ao termo CD-ROM que é a sigla para o termo 
inglês “Compact Disc Read-Only Memory” que, em português, é o mesmo que 
“Disco Compacto-Memória Somente de Leitura”. Portanto, trata-se de um 
dispositivo eletrônico que armazena informações em formato compacto, que 
podem apenas ser lidas pelo usuário.  

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB): É uma empresa 
pública do Estado de São Paulo. Possui funções de administração, controle, 
proteção e desenvolvimento do meio ambiente, e sobre a utilização adequada 
dos recursos naturais. 

Customer Premises Equipment (CPE): Equipamento em Domicílio do Cliente 
(EDC). Termo técnico usado por operadoras de telecomunicações e 
fornecedores de serviços de comunicação. Indica que o equipamento utilizado 
no ambiente do cliente. Para uma operadora de serviços móveis representa o 
telefone celular, para a telefonia fixa seria o aparelho de telefone ou para 
serviços de dados seria o modem ADSL. 

Digital Versatile Disc (DVD): Disco Digital Versátil.  Disco Digital Versátil.  
Disco destinado à gravação de dados em um formato digital. Consiste de uma 
versão mais atual em relação ao CD, com uma capacidade de armazenamento 
de dados e arquivos superior. 
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Domain Name System (DNS): Sistema de Nomes de Domínios. Sistema 
responsável por traduzir para números IP os nomes dos sites que digitamos nos 
navegadores, e vice-versa. Onde domínio é um nome que se destina à 
identificação de um grupo de dispositivos e serviços na Internet. Possui o 
objetivo de facilitar a memorização desses endereços, uma vez que teríamos 
que memorizar uma quantidade significativa de números para navegar na rede. 
Também agiliza os processos de operação e manutenção dos serviços de rede. 

End Of Life (EOL): É um termo que se refere aos produtos fornecidos aos 
clientes, que indica que o produto está no fim da sua vida útil ou descontinuado. 

Extended Producer Responsibility (EPR): Responsabilidade do produtor pelo 
ciclo de vida do produto, incluindo sua responsabilidade pela destinação dos 
resíduos após o consumo, além da responsabilidade do fabricante pela poluição 
gerada durante o processo de produção. 

Flex Instituto de Tecnologia (FIT): Organização sem fins econômicos, de 
abrangência nacional, credenciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. (http://fit-tecnologia.org.br/sobre-nos/) 

Formaldeído: Substância (CH2O) utilizada na produção de resinas. Ele é 
usado como conservante, para impedir o crescimento de micro-organismos em 
diversos produtos. Também serve como catalisador. A solução aquosa de 
formaldeído denomina-se formol ou formalina. 

General Purpose Input/Output (GPIO): Interfaces programáveis de entrada e 
saída de dados usadas para prover interconexão entre os periféricos e os 
microcontroladores/microprocessadores. 

Global Positioning System (GPS): É uma tecnologia de posicionamento 
global introduzida nos Estados Unidos em 1996 e originalmente desenvolvida 
para fins militares. Em português significa Sistema de Posicionamento Global. 

Ground (GND): Terra. Ponto de referência para a verificação de um nível de 
potencial elétrico (tensão elétrica), onde a tensão é de zero volts (0 V). 

Hard Disk (HD): Ver HDD. 

Hard Disk Drive (HDD): Discos que utilizam tecnologias de gravação e 
reprodução magnética, são usados como um componente de armazenamento 
de dados em PCs móveis, desktops, servidores e sistemas de armazenamento 
dedicados. Os HDDs também são componentes padrão em aplicações 
audiovisuais de consumo. 

High Definition Multimedia Interface (HDMI): Interface Multimídia de Alta 
Definição. Padrão de interface para transmissão de dados digitais usada em 
cabos para facilitar a transmissão de áudio e vídeo digitais através de uma 
conexão ponto-a-ponto. Usada em TVs, monitores, aparelhos de som, etc.. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): Instituto de 
Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Sociedade técnico-profissional 
internacional com sede em Nova Jersey, dedicada ao desenvolvimento da 
prática e teoria da engenharia nas áreas da eletrônica, eletricidade e 
computação. 
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International Electrotechnical Commission (IEC): É uma organização 
mundial, fundada em 1906, para a preparação e publicação de normas 
internacionais para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. 

International Organization for Standardization (ISO): Organização 
Internacional de Normalização. Organização mundial, com sede em Genebra, 
que define padrões e normas internacionais de procedimentos. 
(http://www.iso.org) 

International Telecommunication Union (ITU): União Internacional de 
Telecomunicações. É uma das agências especializadas da Organização das 
Nações Unidas, tendo sua sede em Genebra, na Suíça, e suas principais ações 
incluem estabelecer a alocação do espectro de radiofrequência e organizar os 
acordos de interconexões entre todos os países. (http://www.itu.int) 

Internet of Things (IoT): Tecnologia que possibilita a integração de um grande 
número de objetos à Internet e o relacionamento com os seres humanos de 
acordo com suas necessidades, desejos e preferências. 

Internet Plus: Infraestrutura criada pela China para integrar internet móvel, 
cloud computing, big data e Internet das Coisas (IoT) com a indústria de 
manufatura atual, usando as tecnologias para alavancar o crescimento do e-
commerce, redes industriais e internet banking. 

LASSU: Laboratório de Sustentabilidade do Departamento de Engenharia da 
Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo. (http://www.lassu.usp.br/institucional-sobre-o-lassu/). 

Light Emitting Diode (LED): Diodo Emissor de Luz. Componente eletrônico 
semicondutor que emite luz quando há passagem de corrente elétrica. 

Liquid Crystal Display (LCD): Display de Cristal Líquido. O LCD é um painel 
fino utilizado para exibir textos, imagens e vídeos em diversos equipamentos 
como aparelhos de TV, monitores de computadores, câmeras fotográficas 
digitais, telefones celulares, calculadoras e demais dispositivos. 

Master In Slave Out (MISO): Sinal enviado do escravo ao mestre. 

Master Out Slave In (MOSI):  Sinal enviado do mestre aos escravos. 

National Institute of Standards and Technology (NIST): Instituto dos Estados 
Unidos responsável por padronizações e tecnologias no país. 

Nobreak: Equipamento responsável por manter a energia elétrica de 
equipamentos durante um determinado tempo. 

Organização das Nações Unidas (ONU): Organização internacional, fundada 
em 1945, que pode interferir em questões internacionais como pacificação, 
direitos humanos, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, 
desarmamento, ações humanitárias e emergências sanitárias, pandemias, 
produção de alimentos, etc.. 

PAS 141:2011: Norma que estabelece requisitos para gerenciar o processo de 
preparação e reutilização de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 
(REEE) e Equipamentos Eletroeletrônicos Usados. 
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Placa de Circuito Impresso (PCI): Placa onde são montados os circuitos 
eletrônicos. 

Player: Elemento que está envolvido em um negócio. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): Política instituída pela lei 
federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

Printed Circuit Board (PCB): Vide Placa de Circuito Impresso (PCI). 

Pulse Width Modulation (PWM): Um método de codificação de informações 
com base em variações da duração dos pulsos da portadora.  

Quick Response Code (QR CODE): Tecnologia que utiliza códigos 
bidimensionais, em forma de uma matriz de quadrados brancos e pretos, 
geralmente para o armazenamento de informações. Muito usada para leitura 
por meio da câmera de um smartphone. 

Radio Frequency Identification (RFID): Identificação por Radiofrequência. 
Tecnologia que permite a leitura de dados de etiquetas sem o contato físico, por 
meio de ondas eletromagnéticas. 

Random Access Memory (RAM): Memória de Acesso Randômico (Aleatório). 
Componente eletrônico usado para o armazenamento temporário de dados. 

Reduction of Hazardous Substances (RoHS): Diretriz de restrição ao uso de 
certas substâncias perigosas em produtos industrializados. O RoHS também é 
conhecido como "Lei do sem chumbo (lead-free)", mas ela também trata de 
outras substâncias. 

Registro Geral - Carteira de Identidade (RG): Documento de identificação de 
uma pessoa física no Brasil. 

Reset (RST): Sinal de inicialização de um sistema, circuito ou módulo 
eletrônico. 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE): Material descartado 
proveniente de Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE). 

Return on investment (ROI): Retorno de investimento. Indicador financeiro 
que indica o lucro ou prejuízo de um projeto. 

Serial Clock (SCK): Sinal serial de sincronismo de um sistema, circuito ou 
módulo eletrônico. 

Serial Data Line (SDA): Sinal serial de dados de um sistema, circuito ou 
módulo eletrônico. 

Sistema de Gestão de Banco de Dados (SGBD): É o conjunto de programas 
de computador (softwares) responsáveis pelo gerenciamento de uma base de 
dados. 

Solid State Drive (SSD): Drive de estado sólido. Dispositivo de 
armazenamento de dados que atua de forma mais veloz em comparação aos 
HDs (HDDs). 
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Sustentabilidade: O termo está associado a um atributo, predicado ou situação 
sustentável. Caracteriza-se como substantivo feminino e possui derivação do 
verbo transitivo direto sustentar. Significados: Fornecer ou receber condições 
para a conservação da vida; gerar e dar condições à continuidade de uma 
atividade. 

Tecnologia da Informação (TI): Área que usa a computação como forma para 
a produção, transmissão, armazenamento e gerenciamento de informações. 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC):Área responsável pela 
produção e utilização de ferramentas que auxiliem na comunicação e 
contribuam para que os objetivos do negócio sejam alcançados. 

Universal Serial Bus (USB): Porta Serial Universal. Tecnologia de 
comunicação serial de dados. 

Universidade de São Paulo (USP): Universidade pública, mantida pelo Estado 
de São Paulo e ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Vide Resíduos de 
Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). 
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APÊNDICE A – Lista de REEE 
 

Computadores pessoais (PC) 
Desktop 

x Gabinete 

x Fonte de alimentação (Power Supply) 

x Bateria 

x Drive de CD/DVD 

x Drive de Disco Flexível – disquete - (Floppy Disk) 

x Disco Rígido (Hard Disk – HD) / Estado Sólido (SSD) 

x Cartões PCI 

o Placa de vídeo 

o Placa de interfaces seriais/paralelas 

o Placa de rede 

x Conectores / Interfaces físicas 

o Alimentação 

o Vídeo 

o Rede 

o Teclado 

o Mouse 

o Seriais/Paralelas 

o Microfone 

o Autofalante 

x Placa mãe (motherboard) 

x Banco de memórias RAM 

x Cartões de memória 

x Processador 

x Ventoinha/Cooler 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Chaves/botões 

x Cabeamento 

o Cabo de alimentação (AC) 
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o Flat cable 

o Cabos internos 

o Cabos externos (interfaces) 

 

Laptop / Notebook 

x Gabinete / Carcaça (tampa + base) 

x Teclado 

x Tela 

o LED 

o LCD 

o Plasma 

x Fonte de alimentação (Power Supply) 

x Bateria 

x Drive de CD/DVD 

x Drive de Disco Flexível – disquete - (Floppy Disk) 

x Disco Rígido (Hard Disk – HD) / Estado Sólido (SSD) 

x Conectores / Interfaces físicas 

o Alimentação 

o Vídeo 

o Rede 

o Teclado 

o Mouse 

o Seriais/Paralelas 

o Microfone 

o Autofalante 

x Placa mãe (motherboard) 

x Banco de memórias RAM 

x Cartões de memória 

x Processador 

x Ventoinha/Cooler 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Câmera de Vídeo 
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x Chaves/botões 

x Cabeamento 

o Cabo de alimentação (AC) 

o Flat cable 

o Cabos internos 

o Cabos externos (interfaces) 

 

Tablet 

x Gabinete / Carcaça (tampa + base) 

x Tela 

o Resistiva 

o Capacitiva 

x Fonte de alimentação (Power Supply) 

x Bateria 

x Disco Rígido (Hard Disk – HD) / Estado Sólido (SSD) 

x Conectores / Interfaces físicas 

o Alimentação 

o Vídeo 

o Rede 

o Seriais/Paralelas 

o Microfone 

o Autofalante 

x Placa mãe (motherboard) 

x Cartões de memória 

x Processador 

x Ventoinha/Cooler 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Câmera de Vídeo 

x Chaves/botões 

x Cabeamento 

o Cabo de alimentação (AC) 

o Flat cable 
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o Cabos internos 

o Cabos externos (interfaces) 

 

Periféricos 
Impressora / Scanner / Plotter 

Gabinete 

Cartucho 

x Toner 

x Tinta (jato de tinta) 

Peças plásticas 

Peças metálicas 

Peças de vidro 

Placa Eletrônica 

Chaves/botões 

Cabeamento 

x Cabo de alimentação (AC) 

x Flat cable 

x Cabos internos 

x Cabos externos (interfaces) 

 

Monitor 

Gabinete 

Placa Eletrônica 

Tela 

x CRT 

x LED 

x LCD 

x Plasma 

Chaves/botões 

Peças plásticas 

Peças metálicas 

Cabeamento 

x Cabo de alimentação (AC) 
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x Cabos internos 

x Cabos externos (interfaces) 

 

 

Teclado 

x Teclas 

x Placa eletrônica 

x Membrana 

x Tampa 

x Base 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Cabos 

 

Mouse 

x Gabinete (carcaça) 

x Placa eletrônica 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Cabos 

 

Unidades Externas de Armazenamento 

x Drive de CD/DVD externo 

x Drive de Disco Flexível – disquete - (Floppy Disk) 

x Disco Rígido (Hard Disk – HD) / Estado Sólido (SSD) 

 

Nobreak e estabilizadores de tensão 

x Gabinete (carcaça) 

x Placa eletrônica 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Cabos 
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Réguas e extensões de alimentação 

x Gabinete (carcaça) 

x Placa eletrônica 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Cabos 

 

Mídia 

x CD 

x DVD 

x Disquete / Disco Flexível 

x Fitas de videocassete  

x Fitas cassete 

 

 

Telefone 
Fixo 

x Gabinete 

x Teclado 

x Disco 

x Placa Eletrônica 

x Display 

x Conectores / Interfaces físicas 

o Linha 

x Fone 

x Autofalante 

x Base Móvel 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

x Cabos 

 

Celular 

x Placa Eletrônica 
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x Antenas 

x Bateria 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

 

 

Fax 

x Gabinete 

x Teclado 

x Disco 

x Placa Eletrônica 

x Display 

x Conectores / Interfaces físicas 

o Linha 

x Gancho/Base Móvel 

o Fone 

o Autofalante 

x Base Fixa 

x Peças plásticas 

x Peças metálicas 

 

Câmeras 

x Videocassete 

x Digital 

x Webcam 
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APÊNDICE B – Custos do protótipo 

 

 

 

  

Material usado no protótipo Preço (R$)
Kit Arduino Uno 109,00
Kit Módulo leitor RFID: Placa MFRC522 + Cartão + Chaveiro 35,00
Raspberry PI 3 B+ 430,00
Notebook i7 Samsung 2,4 GHz 6 GB 2.500,00
Roteador Wireless TP Link TL-WR849N 300 Mbps 80,00
TOTAL 3.154,00
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APÊNDICE C – Integração de Sistemas - Código de Programação 
 

:::::::::::::: 

dados1.sh 

:::::::::::::: 

#!/bin/bash 

echo "Iniciando o script" 

egrep "UID|Nome" $HOME/Documentos/rfid20210323 > DBdata.txt 

echo "egrep "UID|Nome" $HOME/Documentos/rfid20210323 > DBdata.txt" 

echo "Filtro realizado" 

 

:::::::::::::: 

webpage1.sh 

:::::::::::::: 

#!/bin/bash 

info="$1" 

x=0 

FileIN=DBdata.txt 

File1=uid.txt 

File2=nome.txt 

Head=head.txt 

grep "Card" $FileIN | awk '{print $3, $4, $5, $6}' > $File1 

grep "Nome" $FileIN | awk '{print $2}' > $File2 

 

n=$(wc -l <$File1) 

echo "Inserindo $n objeto(s) ..." 

echo 

{ 

for ((i=1; i<=n;i++)) 

do 

   read uid[$i] 
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done 

} < $File1 

 

{ 

for ((i=1; i<=n;i++)) 

do 

   read nome[$i] 

done 

} < $File2 

 

 

{ 

for ((i=1; i<=n;i++)) 

do 

  echo "Objeto $i:" 

  echo "${uid[$i]}" 

  echo "${nome[$i]}" 

  echo  

done 

} 

 

{ 

for ((i=1; i<=n;i++)) 

do 

echo " 

<!DOCTYPE html> 

<html>"> wp$i.html 

cat $Head >> wp$i.html 

echo " 

<body> 
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<h2>Rastreabilidade de REEE</h2> 

 

<table> 

  <tr>">> wp$i.html 

 

 

cat "equip$i.txt" >> wp$i.html 

echo "  

  <tr> 

    <td bgcolor=#FFFFFF> <b>Registros:</b></td> 

  </tr> 

 

  <tr> 

    <td>Data: 15/03/2021 10:00</td> 

    <td>Latitude: -23.4798222</td> 

    <td>Longitude: -46.6428825</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td>Local de Origem:</td> 

    <td>Rua da Paz, 123</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td>Local de Destino:</td> 

    <td>Rua Plinio Colas, 234</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Data: 16/03/2021 11:00</td> 
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    <td>Latitude: -23.5049806</td> 

    <td>Longitude: -46.6615064</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td>Local de Origem:</td> 

    <td>Rua Plinio Colas, 234</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td>Local de Destino:</td> 

    <td>Rua Nova Granada, 345</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Data: 17/03/2021 10:30</td> 

    <td>Latitude: -23.5558431</td> 

    <td>Longitude: -46.7316154</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td>Local de Origem:</td> 

    <td>Rua Nova Granada, 345</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td>Local de Destino:</td> 

    <td>Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 456</td> 

  </tr> 

 

</table> 
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</body> 

</html>   

 

" >> wp$i.html 

done 

} 
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ANEXO A – CEDIR – Entrega Voluntária 
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ANEXO B – CEDIR – Termo de doação 
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ANEXO C – ACURA – Dispositivos RFID 
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ANEXO D – ACURA – Cotação 
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