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RESUMO 

 

Em uma sociedade cada vez mais dependente dos equipamentos de processamentos de dados, 

as maiores dificuldades de sua cadeia estão no descarte, no número de peculiaridades 

relacionadas ao aproveitamento de materiais preciosos presentes em sua composição e, 

principalmente, na sua correta destinação final. Nesse cenário, espera-se que as Instituições de 

Ensino Superior desempenhem papel importante como disseminadoras de valores 

socioeconômicos e ambientais e vanguarda em soluções para questões como essa. Pensando 

nisso, o presente estudo buscou levantar o fluxo, a quantidade e os fatores de influência na 

gestão de equipamentos de informática na Universidade Federal de Goiás a fim de fornecer 

alicerce para formulação de diretrizes no documento UFG Sustentável para gestão dos materiais 

de informática dentro de suas dependências. Por meio das informações levantadas com as 

lideranças dos setores responsáveis foi possível montar o atual fluxo dos equipamentos de 

informática na UFG. Foram identificadas etapas em que há potencial de geração de indicadores 

meio e fim. Levantou-se também que a UFG atua na doação de um grande volume de 

equipamentos de computadores não só de aquisição própria, mas, principalmente, oriundos de 

demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Assim, uma excelente gestão desses 

equipamentos de informática é fundamental para garantir o correto fluxo de destinação para 

equipamentos de informática na cidade de Goiânia, GO. 

Palavras-chave: Plano de Logística Sustentável, Resíduos Eletrônicos, Equipamentos de 

Informática, Gestão de Resíduos, Logística Reversa, TI Verde. 
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado mundialmente a partir da Primeira 

Revolução Industrial é baseado na produção intensiva de bens de consumo. É fato que, desde 

então, a maior parte dos bens disponíveis no mercado não considera a mitigação dos impactos 

ambientais do processo produtivo. Diferentemente do cenário demográfico dos séculos XVIII 

e XIV, atualmente, o planeta tem mais de 7 bilhões de habitantes e caminha para a marca de 8 

bilhões de habitantes. Resultando no aumento acelerado do consumo e uma crescente demanda 

de matéria-prima para atender a produção de bens de consumo. Consequentemente, aumenta a 

degradação e a disposição inadequada de resíduos (REIDLER, 2012; HONDA, 2014). 

Entre os problemas gerados por esse padrão de produção e consumo está o agravamento 

dos problemas relacionados com o descarte de resíduos. A crescente produção de bens de 

consumo sem pensar no destino destes após o seu uso, implica em um incremento significativo 

na produção de lixo. Conforme a Agenda 21, instrumento de planejamento participativo para o 

desenvolvimento sustentável dos países, elaborado durante a Eco 92, a melhor maneira de 

combater o descarte inadequado de resíduos está em modificar os modelos de consumo, 

minimizando a produção de produtos que sejam insustentáveis. Dessa exposição se levantam 

questões como a demanda da sociedade por alternativas para a destinação adequada e novas 

práticas de gestão, com viabilidade econômica, menor impacto ao ambiente e à saúde das 

pessoas, e que gerem benefícios econômicos, ambientais e sociais (MINÉU, 2017). 

Entre os materiais de maior desafio à resposta dessas questões estão os resíduos 

eletrônicos. Em uma sociedade cada vez mais dependente dos equipamentos de processamentos 

de dados, as maiores dificuldades de sua cadeia estão no descarte, no número de peculiaridades 

relacionadas ao aproveitamento de materiais preciosos presentes em sua composição e, 

principalmente, na sua correta destinação final (REIDLER, 2012). Um estudo de Babbit (2009) 

mostrou que a vida útil dos equipamentos elétricos e eletrônicos tem diminuído ao longo do 

tempo. Como resultado disso, não só há uma dificuldade no processamento dos resíduos desse 

tipo de bem como também seu volume aumenta rapidamente gerando preocupações com o meio 

ambiente e a saúde pública (REIDLER, 2012; SCHNEIDER, 2016).  

No Brasil, com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

através da Lei nº 12.305/10, as Instituições de Ensino Superior (IES) se viram obrigadas a 

enfrentar as questões relacionadas ao descarte apropriado desses resíduos e da primordialidade 

da gestão integrada, incluindo a disposição final adequada, a logística reversa e o ciclo de vida 
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dos produtos. Apesar de alguns casos de sucesso de gestão de resíduos eletrônicos em IES, o 

Brasil ainda não conta com legislação específica, em nível nacional, sobre resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos.  

Conforme enfatizado por Silva (2013), Reidler (2012) e MMA (2013) as IES 

desempenham papel importante na sociedade gerando conhecimento, apresentando soluções 

tecnológicas para o desenvolvimento e como disseminadoras de valores socioeconômicos e 

ambientais. Assim, espera-se que as IES cumpram um dos seus papéis gerenciando os seus 

resíduos através do estimulo à verificação das condições de separação, coleta e armazenamento, 

do registro e controle do material coletado e sua destinação, da identificação dos facilitadores, 

analisando os entraves do processo e, por último, ao divulgar os seus resultados, conferindo 

transparência a gestão.  

Defronte da falta de efetividade das políticas até o momento, algumas IES têm 

desenvolvido seus próprios projetos de descarte adequado de equipamentos de informática. 

Pensando nisso, o que se propõe no presente documento é levantar o fluxo, a quantidade e os 

fatores de influência na gestão de equipamentos de informática a fim de fornecer alicerce para 

formulação de diretrizes no documento UFG Sustentável para gestão dos materiais de 

informática no âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

Avaliar a gestão dos equipamentos de informática no âmbito da Universidade Federal 

de Goiás a fim de fornecer alicerce para formulação de diretrizes no UFG Sustentável. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

I. Diagnosticar a geração e o fluxo de materiais e equipamentos de informática no 

âmbito da Universidade Federal de Goiás; 

II. Analisar individualmente os registros de equipamentos de informática no período 

de 01 de janeiro de 2008 a 15 de setembro de 2018 a fim de estipular a vida útil 

média de equipamentos de informática na UFG. 
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III. Levantar os fatores de influência sobre a gestão de equipamentos de informática 

para nortear a formulação de diretrizes para o UFG Sustentável 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Atualmente a Universidade Federal de Goiás conta com 28.963 estudantes de graduação 

presencial, 2.911 professores efetivos e 2.416 servidores técnicos administrativos1 (SIAPE, 

2018). A grande expansão pela qual passou a UFG a partir do ano de 2007 trouxe consigo 

também a necessidade de massiva aquisição e troca de equipamentos de informática. São 

37.108 itens de informática atualmente em uso na UFG2. Os números resultam em mais de um 

computador para cada um dos 34.290 estudantes, professores e servidores presentes no 

ambiente da UFG. Inerente a esse ciclo de aquisição e uso está também o descarte de resíduos 

de equipamentos de informática provenientes da alienação dos equipamentos mais antigos. 

Os resíduos de informática muitas vezes não são bem categorizados, logo acabam 

abrangendo desde computadores a pilhas. A recente regulamentação da PNRS especifica o 

sistema de descarte para equipamentos eletrônicos, inclusive os de informática, mas não deixa 

claro os papéis de cada integrante da logística reversa desse tipo de resíduo. Dessa forma as 

Instituições de Ensino Superior, como a UFG, possuem a oportunidade de criar sistemas de 

gestão integrada contemplando a logística reversa no processo de aquisição e descarte dos 

materiais e equipamentos elétricos e eletrônicos de forma exata e inequívoca, atuando como 

vanguarda na gestão de resíduos eletrônicos no estado de Goiás.  

Espera-se que estejam esboçados os processos e as responsabilidades de recolhimento, 

destinação, descarte, deveres de recebimento, separação, análise, reaproveitamento e 

encaminhamento para empresas que promovam o correto descarte.  

  

                                                           

1
 Consulta ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE) por meio da Pro Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) em 21 de outubro de 2018 

2 Consulta ao Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato (SIPAC) por meio do UFGNET, em 20 
de setembro de 2018 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são abordados os conceitos teóricos necessários ao melhor entendimento 

do desenvolvimento deste trabalho. Dessa forma são expostos conhecimentos sobre: Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Logística Reversa, Equipamentos Eletroeletrônicos, 

Composição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

e Cenário Nacional de Gestão de Resíduos Eletroeletrônicos nas Instituições Públicas de Ensino 

Superior. 

2.1. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Após duas décadas de debate entre setor produtivo, setor acadêmico, entidades civis e 

governo, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) por meio da Lei nº 

12.305/2010. Esta lei dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Nela estão também incluídos os 

resíduos perigosos, às responsabilidades dos geradores, do poder público e os instrumentos 

econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010).  

A PNRS estabeleceu um marco no que tange a questão ambiental a partir da concepção 

de priorização e compartilhamento de responsabilidade de todas as partes relacionadas ao ciclo 

de vida de um produto. Assim, o setor privado, o setor público e a população devem participar 

do gerenciamento dos resíduos (ABDI, 2013). Esta responsabilidade é compartilhada por todo 

o ciclo de vida do produto. 

Como diferencial na gestão pública, a PNRS implementou a hierarquia de instrumentos 

de gestão de resíduos sólidos. Desta forma, a partir da esfera federal com o Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, tanto estados quanto municípios – ou consórcios intermunicipais – quanto 

grandes geradores, devem possuir seus respectivos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos. 

Na questão do gerenciamento de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) os 

principais conceitos a serem entendidos são os dos Artigos 9º e 33º da Lei nº 12.305/2010. O 

primeiro define a ordem de prioridade “da não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. O segundo 

trata da obrigatoriedade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa.  
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Thode et al. (2015) enfatizam que o desafio deste sistema está em fazer com que os 

resíduos gerados pela produção e consumo destes produtos, retornem aos seus ciclos produtivos. 

Sendo assim, para execução desta última, o Art. 56º prevê um cronograma progressivo de ações. 

Editais de chamamento, normatização técnica e acordos setoriais estão entre as medidas 

esperadas. Ao longo do tempo espera-se que lâmpadas de vapor, pilhas, baterias, pneus, óleos, 

lubrificantes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes tenham na logística reversa o 

mesmo caso de sucesso de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens.  

2.2. LOGÍSTICA REVERSA 

Embora, atualmente, seja tema recorrente na gestão de resíduos sólidos no Brasil em 

virtude da PNRS, a logística reversa não é tema novo mundialmente. Desde os anos 1970 os 

temas “canais reversos” ou “fluxo reverso” já existiam na literatura internacional (GUILTINAN 

& NWOKOYE, 1974). Apenas nos anos 1990 surgiu uma definição formal criada pelo Council 

of Logistics Management. 

No contexto da Lei 12.305/2010 a logística reversa figura como um dos mais importantes 

instrumentos. Conforme definição da própria PNRS, a logística reversa é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

A logística reversa é baseada na logística tradicional. Na logística o ciclo de vida é 

entendido no sentido de compra de matéria-prima, armazenamento, movimentação dentro da 

empresa e o transporte até o cliente. Ou seja, o produto sai de um produtor para diversos clientes. 

Já a logística reversa é um processo convergente, onde os produtos saem de diversos clientes 

chegando a umas ou poucas empresas receptoras (MIGUEZ, 2010). 

Diversas definições internacionais mostram que o conceito de logística reversa está em 

constante fase de construção. Novas possibilidades de negócios e interesses empresariais, tem 

fomentado pesquisas na área (LEITE, 2003). Para viabilizar a logística reversa, todas as partes 

componentes do ciclo de vida devem participar do encaminhamento dos produtos em fim de 

vida útil para reciclagem ou correta destinação final. Cabe ao fabricante, importador, 

distribuidor e comerciante implementar procedimentos de compra de produtos ou embalagens 

usadas, disponibilizar pontos de entrega de resíduos e atuar em parceria com cooperativas. E ao 
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consumidor, efetuar a devolução. E, por último, compete ao poder público, estabelecer sistemas 

de coleta seletiva, articular os agentes econômicos e sociais e dar destinação final correta aos 

rejeitos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (ABDI, 2013). Com esse sistema, o 

governo visa o retorno dos produtos ao setor produtivo para uso como matéria prima em um 

ideal do que muito se fala: economia circular. Mas para tal, espera-se participação de todos os 

atores: consumidor, indústria, comerciante e estado. 

Um dos mecanismos do sistema de logística reversa é a coleta seletiva, que proporciona 

um meio de retorno do produto à cadeia de produção. Entretanto, a falta de educação ambiental 

da população; a oneração da indústria de reciclagem; a capacidade reduzida do parque 

reciclador; e a falta de qualificação dos gestores locais são alguns gargalos que impedem o 

funcionamento amplo da logística reversa no Brasil (THODE et al, 2015). 

 

2.3. EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS 

Antes de discorrer sobre os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) é vital 

definir o que é considerado Equipamento Eletroeletrônico (EEE) para então, compreender o 

que são os resíduos desse material. Atualmente, a regulação federal brasileira não fornece uma 

definição clara sobre o que são considerados equipamentos eletroeletrônicos e, 

consequentemente, o que são os resíduos desses equipamentos.  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), levantou a ausência 

de marcos regulatórios e gerenciais como principal obstáculo político e legislativo à correta 

regulação dos REEE no país. O fato de a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) expor 

no artigo 56º sobre a implementação progressiva da prática de logística reversa, evidencia esse 

cenário de déficit regulatório, despreparo técnico e operacional para esse tipo de gestão 

(BRANDÃO et al., 2014). 

Desde 1991 existem esforços na União no sentido de elaboração de instrumentos de gestão 

de resíduos sólidos no país. Uma parte desses esforços já se dedicavam aos REEE, atribuindo 

responsabilidade aos fabricantes, importadores e comércio pela coleta e tratamentos desses 

materiais (ABDI, 2013). Em 2010, orientados por contribuições da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente de Minas Gerais (FEAM), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE & ELETROS), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e de grupos de estudos 

do setor de Transportes e Recicladores, foi criada uma Proposta de Resolução que dispõe sobre 
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a regulamentação da gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos no Brasil 

(MMA, 2010).  

A definição encontrada nessa minuta é semelhante à empregada pela legislação europeia 

e a disposta no estudo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A 

definição de EEE mais aceita em todo mundo atualmente é a empregada pela legislação 

europeia. Assim, para fins da Proposta de Resolução foram considerados equipamentos 

elétricos e eletrônicos: os equipamentos de uso doméstico, industrial, comercial e de serviços, 

cujo adequado funcionamento depende de correntes elétricas ou campos eletromagnéticos, bem 

como os equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos, 

pertencentes às categorias definidas no anexo I e concebidos para utilização com uma tensão 

nominal não superior a 1.000 V para corrente alternada e 1.500 V para corrente contínua (MMA, 

2010). 

A Europa é vanguarda no desenvolvimento de mecanismos de gestão de REE. A primeira 

tratativa europeia para regulamentação do gerenciamento de EEE e seus resíduos se iniciou a 

partir da elaboração da Diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e da WEEE 

(Waste Electrical and Eletronic Equipment). Tais Diretivas regulamentam os riscos e ações 

esperadas para destinação de resíduos por meio de instruções de gestão pós consumo e políticas 

de reuso e reciclagem. 

A primeira Diretiva europeia foi escrita em novembro de 2002 e entrou em vigor em 

fevereiro de 2003 por meio do documento Diretiva 2002/96/UE. Em dezembro de 2008 ocorreu 

a primeira revisão desse documento. Atualmente, a União Europeia (UE) considera como 

equipamentos elétricos e eletrônicos o disposto nos itens a) até o) no Artigo 3º da Diretiva 

2012/19/UE, dos quais se destaca, (UE, 2012) a seguinte definição de EEE: 

Equipamentos elétricos e eletrônicos ou EEE, os equipamentos dependentes de 
corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos para funcionarem corretamente, bem 
como os equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e 
campos, e concebidos para utilização com uma tensão nominal não superior a 1 000 
V para corrente alterna e 1 500 V para corrente contínua. (União Europeia, 2012, p.6) 

Já no Brasil, dentro dessa definição europeia há uma divisão em quatro categorias amplas 

(ABDI, 2013):  

● Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 

secadoras, condicionadores de ar; 

● Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos 

de DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras; 
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● Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de 

cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras; 

● Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets 

e telefones celulares; 

 

2.4. RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS 

Ao fim do ciclo de vida útil, os EEE passam a ser considerados Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos (REEE). De forma ideal, os equipamentos só chegam a esse ponto uma vez 

esgotadas as possibilidades de conserto, atualização e reuso.  

Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que a vida útil dos EEE tem diminuído ao 

longo do tempo, principalmente no caso dos equipamentos de tecnologia de informação. Como 

consequência do aumento do consumo há a ampliação equivalente no volume de resíduos 

sólidos gerado (BABBITT, 2009). Outro estudo de Babbit (2011) mostra que a vida útil média 

de bens de informática em IES varia de 3 a 5 anos. No Brasil sem um sistema estruturado que 

receba todo esse descarte, parte dele vai parar no mercado informal, com todas as complicações 

que isso acarreta, outra grande parte em aterros sanitários, quando existentes. 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo. A 

Política Nacional de Meio Ambiente em 1981 já criava instrumentos para o planejamento, a 

gestão e a fiscalização ambientais. Em 1998 foi sancionada a Lei de Crimes Ambientais, que 

prevê a responsabilização de pessoas físicas e jurídicas por infrações ambientais. Apesar de 

todos esses avanços, os REEE não possuem legislação específica. No aspecto particular do 

gerenciamento de pós-uso de pilhas e baterias há a Resolução nº 257 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama), de 1999 (posteriormente substituída pela resolução 401, de 2008). 

A fim de recomendação técnica, recentemente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

estabelece a ABNT NBR 16.156:2013 (ABNT, 2013) que dispõe sobre os resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos e os requisitos para atividade de manufatura reversa. 

Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) são considerados resíduos 

Classe I – perigosos (ABNT, 2004). Algumas partes contêm metais pesados e necessitam de 

cuidados específicos e do gerenciamento apropriado da armazenagem à disposição final. 

Em levantamento realizado por Ushizima et al. (2013), constatou-se que Goiás possui o 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos e a Política Estadual de Resíduos Sólidos, esta última, 
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regulamentada no texto da Lei Estadual Nº 14.248 de 29 de julho de 2002. Em 2010 houveram 

alterações. Por meio das alterações dadas na Lei Nº 17.242 de dezembro de 2010 os 

equipamentos de informática foram adicionados como resíduos especiais. Em razão desta 

classificação os REEE devem ser dispostos em locais previamente estudados e aprovados pelo 

órgão ambiental competente. 

2.5. COMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS E MEIO 

AMBIENTE 

Os REEE são compostos por diversos materiais, tais como: plásticos, vidros, componentes 

eletrônicos, mais de vinte tipos de metais pesados e outros. Estes materiais estão 

frequentemente dispostos em camadas e subcomponentes fixados por solda ou cola. Alguns 

equipamentos ainda recebem jatos de substâncias químicas específicas para finalidades diversas 

como proteção contra corrosão ou retardamento de chamas. A concentração de cada material 

pode ser microscópica ou de grande escala. A extração de cada um deles exige um procedimento 

diferenciado. Deste modo, sua separação para processamento e eventual reciclagem tem uma 

complexidade, um custo e um impacto muito maiores do que aqueles exemplos mais conhecidos 

de recolhimento e tratamento de resíduos, como é o caso das latas de alumínio, garrafas de vidro 

e outros (ABDI, 2013). 

Além disso, algumas características próprias dos REEE justificam a exigência de 

processos específicos de gerenciamento. Alguns dos materiais encontrados neles são metais 

pesados como alumínio, arsênio, cádmio, bário, cobre, chumbo, mercúrio, cromo, entre outros. 

Todos esses elementos são potencialmente tóxicos e resultam em dois tipos de riscos: 

Tanto o consumidor que mantém e utiliza em casa equipamentos antigos, quanto aquelas 

pessoas envolvidas com a coleta, triagem, descaracterização e reciclagem dos equipamentos 

estão potencialmente expostas ao risco de contaminação por metais pesados ou outros 

elementos. Os efeitos no organismo podem ser graves. Para reduzir o risco de contaminação, 

toda a manipulação e processamento devem ser realizados com os devidos equipamentos de 

proteção pessoal. 

Os REEE não devem em nenhuma hipótese ser depositados diretamente na natureza ou 

junto a rejeitos orgânicos. Mesmo em aterros sanitários, o mero contato dos metais pesados 

com a água incorre em imediata contaminação do chorume, multiplicando o impacto decorrente 

de qualquer eventual vazamento. Penetrando no solo, esse material pode contaminar lençóis 
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subterrâneos ou acumular-se em seres vivos, com consequências negativas para o ambiente 

como um todo. Todas as etapas da logística reversa devem levar em conta esses riscos e 

implementar formas de evitá-los. 

 

2.6. CENÁRIO NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

ENSINO SUPERIOR 

Nas IES os REEE aparecem como problema principalmente no que tange seu volume, 

diversidade e velocidade de geração. Assim, a determinação de práticas de disposição para fim 

de vida útil dos EEE é fundamental no desenvolvimento de políticas de prevenção a impactos 

ambientais e a saúde (REIDLER, 2012). Segundo Silva (2013) as primeiras experiências de 

gestão de resíduos e eficiência energética se iniciaram nos Estados Unidos na década de 80. As 

IES estiveram fora do palco de discussão sobre desenvolvimento sustentável até a Conferência 

do Rio de Janeiro em 1992. Por seu papel de liderança, motor de mudança e vanguarda de 

conhecimento a atuação da IES é primordial para o tema (INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF UNIVERSITIES, 1993).  

Dentro das IES a maior fonte de resíduos eletrônicos está nos itens eletrônicos de 

escritórios (CHATTERJEE et al., 2009). A gestão de resíduos de equipamentos de informática 

em universidades públicas se caracteriza, principalmente, no grande volume de equipamentos 

obsoletos que permanecem armazenados por longo período de tempo e cuja destinação principal 

ainda é a doação. 

 Do estudo de caso de Zhang et al. (2011) se destacam três medidas para se atingir um 

sistema institucional de resíduos sustentável: mudança de infraestrutura, prestação de serviços 

e principalmente, mudança comportamental. No estudo de Babbit (2009) os resultados 

mostraram que em uma universidade americana os REEE são, em sua maior parte, revendidos 

para indivíduos ou pequenas empresas que recondicionam e revendem os resíduos. O mesmo 

estudo concluiu que esse cenário apresentava mudança uma vez que, as universidades aos 

poucos estão respondendo às preocupações ambientais e buscando parcerias com entidades de 

reciclagem. Em estudo realizado na Noruega por Flygansvaer et al. (2008) foi percebido que a 

falta de coordenação entre os fluxos desses materiais eleva os custos e reduz o nível de serviço 

de gerenciamento desses resíduos. 
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No Brasil, é unânime em demais estudos de gestão de resíduos eletrônicos em IES, a 

citação dos casos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Universidade de 

São Paulo (USP).  

A primeira criou em maio de 2008 o Projeto: Reciclar/Reutilizar Computadores 

Inservíveis ou Obsoletos. Conforme reportado por Paes (2015), a universidade possui um 

estimado de 16.000 computadores renovados a uma taxa de 6% ao ano. Maior parte dos 

inservíveis eram alienados como sucata. Foi realizada então uma parceria entre a Coordenadoria 

de Tecnologia da Informação - CTIC, o Centro de Manutenção de Computadores – CEMEC e 

a Diretoria Geral da Administração – DGA com o objetivo de aumentar a vida útil dos 

equipamentos, possibilitando a continuidade de uso pelas unidades e órgãos da universidade 

bem como a doação deles a instituições externas. Para tanto foram realizados estudos sobre os 

procedimentos internos desde a disponibilização dos equipamentos pelas unidades ou órgãos 

da UNICAMP, sua movimentação interna até a destinação final. 

No segundo caso, na USP, foi inaugurado em 2009 o Centro de Descarte e Reuso de 

Resíduos de Informática (CEDIR). O objetivo deste é implementar o reuso e descarte 

sustentável de REEE incluindo, principalmente, bens de informática e telecomunicações que 

ficam obsoletos. Cerca de 500 a 1000 equipamentos por mês são categorizados, triados e 

destinados a reuso. Os equipamentos e componentes em condições de uso são reutilizados em 

projetos sociais e, após seu final de vida são devolvidos à universidade para realização de 

destinação ambientalmente correta.  

2.7. PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  

As estruturas públicas administrativas são responsáveis por grande parcela da 

movimentação de recursos naturais no país. Em razão disso, suas atividades devem prever um 

sistema de gestão e logística mais sustentável. Sendo assim, foram pensados os Planos de 

Logística Sustentável como uma solução para as questões socioambientais com vistas a reduzir 

os impactos das atividades públicas administrativas na saúde humana e no meio ambiente 

(MMA, 2013). 

No Brasil, os Planos de Logística Sustentável (PLS) foram criados pelo art. 16, do Decreto 

nº 7.746, de 05 de junho de 2012 e institucionalizados por meio da Instrução Normativa Nº 10, 

que estabelece as regras para elaboração dos planos. Todos os órgãos e entidades da 
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Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e as empresas estatais 

dependentes devem elaborar seus planos (BRASIL, 2017). 

As instituições tiveram o prazo de cento e oitenta dias a partir da data do Decreto para 

elaborar seus PLSs, que deveriam ser publicados até o dia 14 de maio de 2013. No PLS devem 

constar informações quanto ao objetivo do plano, responsabilidades dos gestores que 

implementarão o plano, ações, metas e prazos de execução e, por último, os mecanismos de 

monitoramento e avaliação das ações que serão implementaras. Para apresentação destas 

informações a mesma Instrução Normativa prevê que a atualização do inventário de bens e 

materiais do órgão ou entidade e identificação de similares de menor impacto ambiental para 

substituição, práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, 

responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano e ações de divulgação, 

conscientização e capacitação. (BRASIL, 2017) 

Embora a UFG não participe da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), para 

direcionar as ações de sustentabilidade da UFG a Comissão Gestora do PLS redigiu e validou 

a Política ambiental e sustentável no final de 2013 (UFG, 2016). O primeiro PLS entrou em 

vigor na segunda etapa do Projeto Esplanada Sustentável em outubro de 2013, com ênfase em 

ações para toda a administração pública federal no território brasileiro. De encontro com as 

regras da Instrução Normativa Nº 10, o PLS da UFG é uma ferramenta de planejamento com 

objetivos e responsabilidades definidos, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 

monitoramento e avaliação, que permite à UFG estabelecer práticas de sustentabilidade e 

racionalização de gastos e processos na administração Pública. (UFG, 2013) 

Com o intuito de atender a instrução normativa supracitada, em 2017, a UFG formou a 

Comissão Gestora do Plano de Gestão de logística sustentável com a finalidade de elaboração, 

monitoramento, avaliação e a revisão do PLS, aprovado em sessão plenária do Conselho 

Universitário (Consuni) (UFG, 2018).  

Para execução do PLS, a UFG criou a Comissão Gestora do PLS e dividiu sua elaboração 

em seis eixos temáticos: I – Material de Consumo; II – Compras e contratações sustentáveis; 

III – Energia elétrica, água, esgoto e telefonia; IV – Gerenciamento de resíduos; V– Qualidade 

de vida no trabalho; VI – Deslocamento de Pessoal e VII – Educação ambiental. A execução 

do presente trabalho busca fundamentar principalmente o item IV orientando a formulação de 

diretrizes para o gerenciamento de resíduos do tipo eletroeletrônicos.  
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Em 2018, o Plano de Logística Sustentável recebeu a alcunha de UFG Sustentável. Foram 

promovidas campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e 

preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. Entre as iniciativas está a 

criação, manutenção do site UFG Sustentabilidade da Assessoria de Comunicação da 

universidade e incentivo ao uso de tonners recicláveis e a racionalização da impressão em papel.  

No campo dos bens de informática, a medida que se destaca, é a adaptação das licitações 

como esforço para atender os critérios ambientais e sustentáveis, por meio de exigências ao 

proponente para apresentação de declarações e termos de responsabilidade. 
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3. METODOLOGIA 

Considerando que este trabalho buscou subsidiar a formulação de diretrizes no âmbito 

do Plano de Logística Sustentável - UFG Sustentável, da Universidade Federal de Goiás, a 

abordagem utilizada se aproximou do estudo de Babbit (2009). A disponibilidade de 

informação e a proposta da análise do fluxo e da vida útil envolvendo o levantamento de dados 

qualitativos e quantitativos através da plataforma de controle de materiais da universidade e a 

comparação bibliográfica com estudos de casos semelhantes, justifica tal escolha. Escolheu-se 

esta abordagem também por entender se tratar do procedimento de estudo que melhor 

estruturaria a compreensão do fluxo dentro do cenário de gestão atual.  

 

3.1. RECORTE DE TEMPO DO ESTUDO 

Este estudo se baseou nas informações existentes no sistema utilizado na UFG para 

registro, monitoramento e controle de todo patrimônio existente na universidade, o Sistema 

Integrado de Patrimônio Administração e Contratos (SIPAC). 

No SIPAC é possível encontrar informação de registros de patrimônio da UFG datados 

até a década de 70, o que não é escopo desse trabalho. Sendo assim, os dados foram recortados 

em um intervalo de 10 anos a contar de 01/01/2008, terminando em 15/09/2018, data final das 

análises.  

Esse período, de aproximadamente 10 anos, foi escolhido por três principais motivos: 

realizar um recorte amostral eficiente e confiável, passível de gerar uma quantidade de registros 

analisados individualmente, refletir ao menos um ciclo de vida útil médio de um computador - 

3 a 5 anos, estipulado em bibliografia (BABBIT, 2011) - e, por último, abranger a fase de 

expansão de infraestrutura na UFG ocorrida a partir do ano de 2007.  

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTUDO 

A UFG é uma Instituição de Ensino Superior, de caráter público federal, criada em 14 

de dezembro de 1960 a partir da união de cinco escolas superiores já existentes em Goiânia: a 

Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o 

Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina. Segundo dados levantados pela 

PRODIRH, em 2018, a UFG contava com seis campi: Campus Colemar Natal e Silva, Campus 
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Samambaia, Campus Aparecida de Goiânia e Regionais Goiás, Catalão e Jataí e um total de 

28.963 estudantes. 

Em março e abril de 2018, por meio das Leis nº 13.634 e 13.635, ambas de 20 de março 

de 2018, a UFG foi desmembrada em outras duas universidades: Universidade Federal de 

Catalão e Universidade Federal de Jataí. 

Até o momento da execução deste trabalho, os materiais e equipamentos eram 

distribuídos e coletados pelo Departamento de Material e Patrimônio, com sede no Campus 

Samambaia da UFG, em Goiânia, GO, bem como administrados pelo Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UFG. Sendo assim, os dados de 

equipamentos coletados e alienados dizem respeito aos seis campi e aos 34.290 estudantes, 

servidores e professores registrados na UFG.  

 

3.3. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO ESTUDO 

Foram adotadas as seguintes metodologias em cada etapa: 

Etapa 1: Diagnóstico de geração e fluxo de equipamentos de informática no âmbito da 

Universidade Federal de Goiás; 

Como ainda não existe um documento ou estudo oficial da UFG que determine o 

procedimento operacional padrão para todas as etapas do ciclo de vida de um equipamento de 

informática, o diagnóstico do fluxo foi realizado por meio de consulta aos manuais de compra, 

entrevistas aos responsáveis por cada área atuante no ciclo de vida desses equipamentos, e ao 

SIPAC, do processo de compra até o desfazimento do bem.  

Por meio do levantamento realizado juntamente aos responsáveis, percebeu-se também 

a importância do SIPAC como possível gerador de dados para um levantamento quantitativo 

(FIGURA 1) uma vez que, todo o procedimento de compra é realizado por meio dessa 

plataforma. Assim, o SIPAC foi utilizado como meio de consulta aos registros individuais de 

cada equipamento de informática constante no período de 01/01/2008 a 15/09/2018.  
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Figura 1 – Tela de consulta de bens com os critérios assinalados. 

 

Fonte: Autor 

Os filtros utilizados no SIPAC para obtenção de dados, somente de bens de informática, 

foram: Unidade Gestora do Tombamento, Período de Tombamento, Status do Bem e Grupo de 

Material. Os itens existentes dentro desses filtros foram então agrupados por Grupo de Material 

e ordenados por Número de Tombamento. 

 

Etapa 2: Analise individual dos registros de equipamentos de informática no recorte de 

tempo pré-determinado - período de 01 de janeiro de 2008 a 15 de setembro de 2018 - a 

fim de estipular a vida útil média de equipamentos de informática na UFG. 

 Para os critérios selecionados, o sistema mostra os itens que atendem ao filtro aplicado. 

Cada item possui um registro de informações que incluem dados relevantes para esse estudo 

como: Data do Tombamento, Data da Alienação e Observações (FIGURAS 2 e 3).  
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Figura 2– Exemplo de lista de bens que aparecem para a consulta realizada com o filtro escolhido. 

 

Fonte: Autor 

Figura 3 – Informações gerais de registro do bem em questão exibidas na tela. 

 

Fonte: Autor 
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Nessa etapa, os itens que correspondem ao filtro foram abertos individualmente para 

extrair as informações e repassá-las para uma planilha eletrônica. As seguintes informações 

foram extraídas: Data do Tombamento, Data de Alienação e Descrição. Com a Descrição, cada 

item foi alocado em uma das seguintes categorias: Computador, Estabilizador, Roteador, 

Impressora, Teclado, Monitor, Smartphone/Tablet, Notebook e Projetor. A diferença entre o 

registro de Data de Tombamento e a Data de Alienação resultou na vida útil do item dentro da 

UFG. 

 

Etapa 3: Levantamento dos fatores de influência sobre a gestão de equipamentos de 

informática para nortear a formulação de diretrizes para o UFG Sustentável; 

 Por meio das informações obtidas para a construção do fluxograma da Etapa 1, dos 

dados levantados na Etapa 2 e de consultas bibliográficas a estudos de casos semelhantes, 

buscou-se a formulação de diretrizes assertivas dentro do cenário da UFG. Por se tratar de uma 

instituição de ensino superior público federal, muito da sua gestão de equipamentos de 

informática está atrelada a legislação federal. Assim, as diretrizes propostas ficam limitadas ao 

âmbito do UFG Sustentável e, possivelmente, a demais Planos Diretores da universidade. A 

bibliografia internacional foi consultada como referenciação a resultados de outros modelos de 

gestão de equipamentos em cenário de ensino superior. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. DIAGNÓSTICO DE FLUXO 

O levantamento documental e de campo permitiu estabelecer o diagnóstico de fluxo de 

equipamentos de informática desde a entrada na UFG até o fim da sua vida útil (FIGURA 4). 

Este fluxo é dividido em três macro etapas: aquisição, uso e desfazimento. 
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Figura 4 – Fluxo de aquisição, uso e desfazimento de materiais na UFG 

 
Fonte: Autor 

4.1.1. AQUISIÇÃO 

Toda aquisição de material eletrônico na UFG é administrada através da plataforma 

digital denominada Sistema Integrado de Patrimônio Administração e Contratos (SIPAC) que 

estabelece um fluxo de etapas hierarquizadas e dependentes entre si (FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Fluxo de etapas de aquisição 

 
Fonte: Autor 

 

O processo de aquisição de bens de informática se inicia a partir da demanda das unidades. 

A unidade interessada acessa o SIPAC em busca o item desejado em meio a itens já cadastrados, 
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por meio do serviço “Nacional - Não Registro de Preço”. Como o nome sugere, a depender do 

item, o processo pode se dar em âmbito nacional ou em importação. Caso o material não esteja 

cadastrado é necessário o pedido de cadastro, se enquadrando na categoria “Nacional - Novo 

Registro de Preço”. Uma vez solicitado o material e a quantidade, o pedido é formalizado 

através de uma requisição com a justificativa para a compra, cotações e requisição. Para toda 

requisição é necessário que a unidade tenha o recurso financeiro disponível, caso contrário o 

processo é repassado para a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) para analisar 

a possibilidade de alocação de verba e prosseguimento do processo. 

Quando aprovado, o Departamento de Material e Patrimônio (DMP) recebe o processo 

no sistema, analisa as informações existentes e formaliza e constrói o edital de licitação para 

escolha do fornecedor. Caso negado pela PROAD ou DMP, o processo é cancelado. 

No que tange o processo de licitação o material pode ser enquadrado em quatro diferentes 

categorias: Comum, Inelegível, Adesão e Dispensa. Para efeitos desta pesquisa apenas os 

critérios estabelecidos nas licitações Comuns são considerados uma vez que, esta modalidade 

é a única que tem seus critérios de seleção estabelecidos pela UFG. Os demais itens se 

enquadram em dispensas de licitação e fogem da alçada e interesse desse estudo por 

extrapolarem o âmbito da UFG em termos de mudanças passíveis de serem implementadas. 

Os principais pontos a serem observados nessa etapa do fluxo são o Cadastro de Novos 

Materiais e os Critérios dos Editais de Licitação. O processo de cadastro de novos itens é uma 

oportunidade para melhoria da gestão ambiental dos equipamentos que adentram o cenário da 

UFG. A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2016), a Universidade Federal 

Fluminense (UFF, 2017) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO, 2016) 

propõem em seus PLS metas relacionadas a inclusão de itens certificados como sustentáveis a 

fim de atender os Arts. 5º e 6º da Instrução Normativa Nº 01 de 01 de janeiro de 2010. Nesse 

sentido os processos de aquisições da UFG pecam por falta de diretrizes que respaldem esse 

assunto. O PLS da UFF (UFF, 2017) mostra entender que há dificuldade de encontrar 

fornecedores que atendam os critérios ambientais exigidos pela PNRS principalmente no que 

tange o mecanismo de logística reversa e por isso lida, primeiramente, com conscientização 

interna quanto a existência de critérios sustentáveis em licitações.  

Observou-se também que dentre os critérios estabelecidos nas Licitações Comuns exige-

se que o fornecedor apresente um documento que comprove a conformidade com as normas de 

sustentabilidade da Instrução Normativa Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretário de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG). Caso o fornecedor não tenha como apresentar tal documento, ainda é possível 
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o atendimento dessa exigência por meio de certificação por Declaração de Sustentabilidade 

Ambiental emitida pela própria empresa.  

Esta exigência busca atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos editada em 2010 e 

o seu Decreto regulamentador que estabelecem instrumentos para a implantação da logística 

reversa como meio de viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada.  

Contudo, a IN Nº 01/2010 SLTI/MPOG não exige que as IES em seus critérios 

licitatórios exijam dos fornecedores comprovações de tal mecanismo, tais como as certificações 

nacionais, a exemplo da ABNT ISO. Desta forma, essa exigência acaba por se tornar uma mera 

formalidade burocrática suprida com a declaração de práticas sustentáveis do fornecedor. Neste 

aspecto, faz-se necessário o aperfeiçoamento das práticas de compras na UFG, buscando uma 

real comprovação de práticas sustentáveis. O cadastro de materiais com selos sustentáveis e 

compras compartilhadas é uma oportunidade para suprir essa lacuna. Com isso os requisitantes 

poderiam optar por itens com logística já comprovadamente sustentável. Ainda assim, esse 

critério traz um impasse quanto ao preparo dos fornecedores nesse quesito. A UFG, por meio 

de práticas experimentais nos processos de compra, já constatou a dificuldade de encontrar 

fornecedores que atendam os critérios ambientais exigidos pela PNRS principalmente no que 

tange o mecanismo de logística reversa. Tal limitação não se restringe apenas ao cenário da 

UFG. Os relatórios de exercício de gestão e PLSs das universidades UFF, UNIRIO, e da Escola 

Nacional de Administração Pública também trazem essa dificuldade, mostrando que o tema é 

incipiente não só em Goiás como no Brasil (ENAP, 2016; UNIRIO, 2016; UFF, 2017).  

 

4.1.2. USO 

Após o processo de aquisição, o fornecedor entrega o bem no DMP ou diretamente na 

unidade que o solicitou. Assim tem início o ciclo de vida do equipamento dentro da 

universidade (FIGURA 6) que é utilizado até que apresente algum defeito caracterizando-o 

como irrecuperável. Um bem com um defeito que o incapacite de funcionar conforme a 

necessidade do usuário é classificado com inservível.  
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Figura 6 – Fluxo de vida útil do bem de informática 

 
Fonte: Autor 

Foi levantado que o Decreto nº 9.373/2018 é o responsável por regulamentar a alienação, 

cessão e transferência de bens em administração pública federal e apresentar o conceito de 

quatro categorias de inservibilidade: ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável. No 

caso da UFG, para qualquer defeito que torne o equipamento inservível, é aberta uma Ordem 

de Serviço (OS) visando seu conserto (FIGURA 7; QUADRO 1). O órgão responsável pela 

manutenção de infraestrutura e equipamentos é o SEINFRA/Equipamentos, antigo CEMEQ. 

Seu objetivo é utilizar do conhecimento técnico para estender a vida útil dos equipamentos 

dentro da instituição. Quando o custo do conserto e recuperação é muito alto o equipamento é 

catalogado como “irrecuperável”. O equipamento é então transferido para o DMP enquanto 

aguarda parecer final quanto sua serventia no cenário da UFG e possível doação, se for o caso. 

Normalmente, o usuário solicitante e o centro de manutenção de equipamentos dialogam 

para tomar a melhor decisão dentro do que é estabelecido por lei. Em 2016 e 2017, houveram 

8.469 e 6.381 ordens de serviço, respectivamente, das quais, 1.335 e 955 foram da categoria de 

informática.  

Figura 7 – Quantidade de ordens de serviço por categoria e por ano 

  
Fonte: Autor 
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Quadro 1 – Quantidade de ordens de serviço por categoria 

 
Fonte: Autor 

Atualmente a UFG não possui gestão dos indicadores que as OSs podem fornecer, tais 

como: custos, frequência de ocorrências, retrabalho e tempo de manutenção. O estudo de Souza 

et al, (2013), destaca que alguns indicadores são consolidados e reconhecidos como suficientes 

para mostrar a eficiência de um setor de manutenção, seja por eficiência de custo, eficiência de 

mão de obra, eficiência de estoque e eficiência de saúde e meio ambiente. Em Goiás, o 

Ministério Público do Estado de Goiás possui um processo de manutenção de computadores 

que abrange a geração de indicadores não só da manutenção, mas também da satisfação do 

requisitante (MP-GO, 2015). 

Por meio da análise dos indicadores possíveis de serem gerados com a gestão de 

manutenção é possível antecipar custos. Assim, percebe-se que há na UFG um ponto de geração 

de dados com possíveis indicadores-chave para a gestão de manutenção que não é explorado e 

acaba se tornando apenas mais uma etapa burocrática. 

Levantou-se também que, alguns fatores interferem negativamente na gestão do uso e 

de recuperação de equipamentos defeituoso. Equipamentos com fornecedores únicos e de 

arquitetura idiossincrática, como Apple, Dell e HP; dependência por softwares de parceiros que 

estão constantemente atualizando suas exigências de hardware e, por fim, a limitação de 

conhecimento e disponibilidade de peças no SEINFRA/Equipamento são fatores determinantes 

negativamente nessa gestão de uso não só na UFG mas em demais organizações (BABBIT, 

2011). Estes fatores afetam a vida útil dos equipamentos no seu ciclo de vida, podendo inutilizá-

los antes do previsto.  

 

4.1.3. DESFAZIMENTO  

Dado o equipamento como irrecuperável, ocioso ou antieconômico este é encaminhado 

para alienação no DMP. A alienação, cessão, transferência, destinação e disposição final 
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ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional é regulamentada pelo Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018. Na 

UFG, o SEINFRA/ Equipamentos é o órgão técnico responsável por declarar o material de 

informática como inservível. 

Após a emissão de declaração técnica de inservibilidade, o bem é encaminhado ao DMP 

para uma Comissão de Permanente de Avaliação e Alienação. A Comissão é composta por três 

membros do próprio DMP encarregados de processar a alienação ou procurar novos usos para 

esses equipamentos enquanto aguardam no galpão do DMP. 

Independente da categoria, uma vez inservível, o material de informática é alocado em 

um galpão de armazenamento de equipamentos para a aguardar o próximo edital de doação. 

Até 2018 o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 regia os procedimentos de alienação. 

A partir de maio de 2018, o Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, passou a regulamentar 

tal atividade. Ainda não foi realizada nenhuma doação com o novo regulamento.  

As doações são realizadas por meio de editais de alienação de bens públicos. Por meio 

desses editais e de documentos exigidos, como o termo de transferência de responsabilidade, a 

responsabilidade pela destinação final é transferida para a entidade recebedora a qual deve 

concordar em seguir o disposto em lei para a destinação final desse bem.  

 Dos anos de 2008 a 2018 as doações de materiais inservíveis alienados foram realizadas 

para instituições de fins sociais atendendo o Art. 15º, Parágrafo Único do Decreto nº 9.373, de 

11 de maio de 2018. Quanto aos bens de informática, as doações desse período foram realizadas 

para o Centro de Democratização da Informática (CDI) e distribuído em escolas que funcionam 

como núcleo de ensino de informática em comunidades carentes.  

Nas visitas realizadas nesta pesquisa para acompanhar o ciclo de vida dos computadores 

adquiridos pela UFG, pode-se notar que o CDI prolonga a vida útil dos computadores, pois uma 

vez que o CDI julgue inservível o computador, esse é vendido para a empresas que realizam o 

processo de moagem e separação dos metais para venda. Em consultas a outros trabalhos, como 

por exemplo o de Natume et al. (2011), foi possível perceber que o CDI é um destino comum 

a computadores de Universidade Federais, com caso semelhante reportado na Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

4.2. DIAGNÓSTICO DE GERAÇÃO 

O Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) é utilizado para 

controle de movimentação dos bens existentes na UFG. O sistema foi adquirido em 2016 em 
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parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse sistema é possível 

encontrar todos os bens tombados como patrimônios da UFG e suas movimentações recentes 

no ambiente da universidade. Com isso, foram aplicados filtros para se obter apenas os bens 

alienados entre 1 de janeiro de 2008 e 15 de setembro de 2018. A escolha por esse período se 

justifica por refletir um recorte amostral eficiente e confiável, gerar uma quantidade de dados 

passíveis de serem analisados individualmente, refletir ao menos um ciclo de vida útil médio 

de um computador - 3 a 5 anos, estipulado em bibliografia (BABBIT, 2009) - e, por último, 

abranger a fase de expansão de infraestruturas na UFG ocorrida a partir do ano de 2007. 

Conforme as Figuras 8 e 9, é possível perceber que quase 80% dos bens alienados nesse 

período são oriundos de duas categorias: mobiliário em geral e equipamentos de processamento 

de dados – categoria em questão nesse trabalho.  

 

Figura 8 - Alienação de bens de todas as categorias entre 01/01/2008 e 15/09/2018. 

 
Fonte: Autor 

 

Desses 80%, 31,84% são de bens de informática, como: teclados, monitores, 

computadores, impressoras, roteadores e notebooks, totalizando 1.062 itens entre 01 de janeiro 

de 2008 e 15 de setembro de 2018. Dentre os bens de informática um total de 906 itens, 85%, 

são de teclados, monitores e computadores (CPUs), o básico que compõe um computador de 

mesa conforme Figura 5. Os dados obtidos estão em consonância tanto com a vida média útil 

levantada po Babbit (2011) quanto com a estimativa utilizada pela UFG (SIPAC, 2018) que 

apresentam entre 4 e 5 anos de uso para computadores em ambiente de ensino superior. 



Gestão de resíduos eletroeletrônicos em IES – Estudo de caso: Universidade Federal de Goiás                      34 

 

COLLIER, G. 

Figura 9 – Alienação de bens da categoria Equipamentos de Processamentos de Dados, no período de entre 
01/01/2008 e 15/09/2018. 

 
Fonte: Autor 

4.3. DIAGNÓSTICO DE VIDA ÚTIL 

Uma vez identificado que o segundo maior grupo gerador de alienações na UFG é o de 

equipamentos de informática, e que dentro desse grupo, a unidade básica de computadores: 

teclados, monitores e computadores, são o maior volume de bens alienados dessa categoria, foi 

determinada a vida útil média desses bens dentro da UFG. Esse é um indicador importante para 

determinar não só a depreciação desses bens, seu ciclo de vida na instituição, mas também, 

auxiliar no planejamento e gestão de equipamentos de informática. Atualmente a UFG utiliza 

uma vida útil média de cinco anos para cálculos de depreciação de todos os equipamentos da 

categoria Equipamentos de Processamentos de Dados, que inclui os equipamentos de 

informática (SIPAC, 2018).  

Por meio da análise dos dados no período selecionado, foi possível perceber que ciclo de 

vida real, se aproxima dessa expectativa, com 4,5 anos de média para os equipamentos de 

informática em geral, considerando teclados, monitores e computadores. Os que mais duram 

são: os teclados, com 4,54 anos. Os que menos duram são os computadores com 4,51 anos, 

conforme Figura 10. 

Conforme levantado por Babbit (2009), o conceito de vida útil adotado interfere muito 

na forma como os dados são interpretados. Por mais que os itens de informática apresentem 

vida útil média de 4 anos e meio, existe um tempo de espera no galpão entre a alienação e a 

doação que não é considerado.  

Uma questão que deve ser realçar é a existência de “outliers” nos dados. Ao analisar os 

dados por meio de histogramas (FIGURA 10), nitidamente, percebe-se um número anormal de 
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itens que, entre seu tombamento e alienação, duraram menos de um ano no ambiente da UFG. 

O número chamou atenção por fugir do comportamento normal esperado. A principal causa 

disso são os editais de doações dos quais a UFG participa em busca de captação de 

equipamentos. Um exemplo foi um edital promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 

(TER/GO), no qual a UFG tinha interesse em algumas dezenas de peças de computadores, e se 

viu obrigada a receber um lote de aproximadamente mil computadores3, a fim de aproveitar 

apenas as dezenas desejadas. 

 

                                                           
3  Douglas Marconi Pereira, Chefe da Divisão de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio da 
Universidade Federal de Goiás, 27 de setembro de 2018. 
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Figura 10 – Vida útil dos bens de informática na UFG, do tombamento até a alienação. 

 
Fonte: Autor 

Em razão disso, foram feitas duas análises uma com “outliers” e outra sem. Portanto, 

para efeitos de confiabilidade dos números obtidos, esses equipamentos de rápida transição no 

ambiente da universidade foram desconsiderados. Tal como levantado por Casagrande Júnior 

e Carvalho (2016), os indicadores, principalmente no que tange os Planos de Logística 

Sustentável, demandam uma análise específica para a necessidade de cada instituição. Assim, 

a simples análise dos dados isolados que não estejam adaptados à realidade da organização 

podem provocar interpretações equivocadas.  
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4.4. FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO 

4.4.1. Aquisições 

O levantamento bibliográfico permitiu perceber que em termos de diretrizes de gestão 

ambiental há uma ausência de metas no PLS ligadas a licitações sustentáveis e gestão de 

resíduos eletrônicos. A temática “gestão de resíduos eletrônicos” é incipiente na UFG. A 

Portaria nº 02 de 16 de março de 2010 SLTI/MPOG determina no Art. 2º que, as aquisições de 

bens de tecnologia da informação devem estar em consonância com o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI). O PDTI da UFG apresenta, em seu tópico “Resultados do 

PDTI anterior”, o quadro de metas e ações da área de TI para os anos de 2014 a 2015. Entre as 

ações está a meta “NE 037” que diz respeito a “elaboração de planejamento para eliminar o lixo 

eletrônico”. Tal meta alcançou 0% de completude, não sendo definido nenhum processo de 

descarte ecológico. Assim, fica claro que o objetivo do atual estudo vem de encontro a uma 

necessidade da UFG, podendo servir como ajuda ao desdobramento da meta “NE 037”. 

A confecção de um manual de compras sustentáveis, execução de campanhas internas e 

externas quanto a existência de critérios ambientais e a criação de um selo interno de 

sustentabilidade para caracterização de itens que atendam padrões previamente estabelecidos, 

são exemplos de ações já propostas em outros PLS e cabíveis ao ambiente da UFG a fim de 

atingir uma meta de compras sustentáveis. Tais ações são fundamentais para atingir um cenário 

de sustentabilidade em gestão de equipamentos de informática. O estudo de Brescansin (2014), 

mostrou em uma entrevista com 8 grandes fabricantes de computadores que, 88% afirmaram 

que o atendimento a legislação vigente é o principal motivador para adoção de critérios 

ambientais na fabricação de computadores apesar de 38% dessas empresas não enxergarem tais 

critérios como vantagens mercadológicas. Bem como o próprio autor levanta, essa exigência 

legislativa, ao longo do tempo, beneficia o meio ambiente e o mecanismo da logística reversa 

e impacta também no comércio varejista. 

No cenário internacional, existem práticas que despontam como ótimas soluções na 

gestão de equipamentos de informática em ambiente de ensino superior. Antes de tudo é valido 

lembrar a diferença entre o modelo de gestão privado da educação superior desses países que 

foge do cenário de instituições públicas do Brasil. Ainda assim, os autores Davis e Wolski 

(2009), propõem no âmbito das universidades australianas a compra coletiva de computadores 

utilizando-se de critérios de sustentabilidade. A solução chama atenção para o sistema de 

“leasing”, ou seja, terceirização do fornecimento dos computadores que passam a funcionar em 

um sistema de aluguel. Já a autora Babbit (2011) mostra que a reciclagem é o caminho a se 

seguir em termos de destinação final para os equipamentos de informática.  
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 A prática proposta por Davis e Wolski, em combinação com o levantado por Babbit, de 

aquisição de computadores por sistema de “leasing”, formam um sistema de gestão viável: 

leasing e reciclagem por parte dos fornecedores. Se trata de uma solução interessante 

futuramente, em nível de universidades federais e instituições públicas, a fim de assegurar o 

funcionamento do mecanismo de logística reversa em grande ambienteis organizacionais. 

 

4.4.2. Uso 

Das práticas de sustentabilidade possíveis de se aplicar ao ciclo de uso de computadores, 

maior parte está voltada a redução de consumo de energia elétrica. Na UFG já são praticadas 

campanhas de redução de consumo de energia elétrica que envolvem repensar o uso de energia 

elétrica por computadores. Desligar a tela após 15 minutos sem utilizar, desligar o estabilizador 

quando em modo standby e configurações em modo de economia de energia, são exemplos 

dessas práticas.  

A segurança é também um aspecto ambiental e por isso deve ser observada, 

principalmente por ser tópico mínimo presente no PLS. Atualmente, tanto os funcionários do 

galpão de armazenamento de inservíveis quanto os que lidam com a manutenção não atuam 

com os devidos equipamentos de proteção individual. Em razão disso a elaboração de metas 

ligadas ao fornecimento e conscientização da necessidade de usos de EPI é interessante para a 

qualidade de vida no trabalho. 

 

4.4.3. Desfazimento 

Além do Plano de Gestão de Logística Sustentável, os órgãos públicos devem possuir 

outra ferramenta de gestão que beneficia a administração de equipamentos de informática, o 

Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI). A primeira versão da UFG foi executada 

em 2014. A mais recente é de 2018 – 2021. Assim como sua versão anterior, o PDTI da UFG 

prevê entre suas metas “eliminar o lixo eletrônico”. Em seu último relatório de progresso, tal 

meta teve 0% de completude, não sendo definido nenhum processo para descarte ecológico 

desses equipamentos. Dessa forma, a meta se manteve no PDTI mais recente (QUADRO 2). 
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Quadro 2 – Meta de eliminação de lixo eletrônico do PDTI 2018 -2021 

 

 

Fonte: PDTI, 2018 

Ainda que o termo utilizado pelo PDTI seja “eliminação” e o proposto por este trabalho 

seja “gestão”, o conteúdo desse TCC vem de encontro à auxiliar o proposto na meta NE 017 

como suporte ao desfazimento desses equipamentos.  

É possível perceber que há oportunidade de diálogo entre as duas ferramentas, PLS e 

PDTI, sendo possível o estabelecimento de metas correlatas de monitoramento e desfazimento 

de materiais de TI dentro de uma grande meta de gestão de resíduos eletrônicos no PLS. 

 

4.4.4. Alternativas 

Atualmente há no mercado algumas frentes de estudo e inovação que entendem o 

potencial de impactos ambientais negativos que equipamentos de informática têm em sua cadeia 

de uso e procuram mitiga-los. Como levantado no item 4.4.1, o “leasing” e as compras 

compartilhadas são alternativas de gestão que modificam totalmente o atual fluxo e permitem 

uma nova abordagem com viés mitigador em termos de impactos ambientais negativos. A 

diminuição de impactos ambientais negativos tem sido cada vez mais pensada nos fluxos de 

projetar, fabricar, usar e descartar equipamentos de TI. Em razão disso, surgem na última 

década alternativas, como o “leasing” e as compras compartilhadas, ao atual modelo de fluxo 

refletido nesse trabalho que se mostram interessantes para prolongar a vida útil de bens de 

informática, reduzir o consumo de energia elétrica e, principalmente, diminuir os impactos do 

pós uso. De forma geral, a esse conjunto de ações, dá-se o nome de Green IT ou, em português, 

TI Verde (SANCHEZ et al., 2011). 

Em termos de formulação de diretrizes de gestão, o conceito de TI Verde pode servir 

como orientador de práticas norteadoras em ambientes de organizações como a UFG. Em 

Classificação da 
Necessidade

Classificação 
da Meta

Meta
Classificação 

da Ação
Ação Responsável Ano

A 001

Conhecer 
legislação que 
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âmbito federal, o TI Verde já aparece como conceito orientador por meio da Portaria nº 02/2010 

SLTI/MPOG. A linha do TI Verde tem suas medidas pautadas principalmente: na redução de 

consumo de energia, na virtualização de unidades físicas de processamento, e no eco design de 

equipamentos.  

Uma das práticas interessantes levantadas por Valença et al. (2018), é a utilização da 

computação na nuvem. Essa vertente tecnológica permite o uso de sistemas mais enxutos (“thin 

clients”), flexíveis e eficientes em recursos energéticos.  

O tripé: computação em nuvem, leasing e compras compartilhadas oferecem um norte 

de alternativas para gestão de computadores em ambientes organizacionais.  

 

5. CONCLUSÕES 

Em virtude da forma como são organizadas, as IES possuem registros não só para bens 

de informática, mas mobiliários, veículos, entre outros que garantem a credibilidade das 

informações levantadas no estudo. Por meio das informações obtidas com os gestores dos 

setores foi possível montar o atual fluxo dos equipamentos de informática na UFG.  

Em muitos pontos do fluxo de gestão foi possível identificar etapas em que há potencial 

de geração de indicadores meio e fim que podem funcionar para melhorar a gestão de 

equipamentos na Universidade, mas que acabam desperdiçadas se tornando meras etapas 

burocráticas internas e externas.  

Quanto ao fluxo quantitativo, a pesquisa evidenciou que, de fato os equipamentos de 

informática são um dos principais geradores de resíduos em termos de materiais permanentes 

na UFG. Levantou-se também que a UFG atua na doação de um grande volume de 

equipamentos de computadores não só de aquisição própria, mas, principalmente, oriundos de 

demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Assim, uma excelente gestão desses 

equipamentos de informática é fundamental para garantir o correto fluxo de destinação para 

equipamentos de informática na cidade de Goiânia, GO. 

Em termos de diretrizes de gestão, é possível perceber que a exigência de critérios 

ambientais nos processos licitatórios esbarra em despreparo e discordância não só dos 

fornecedores, mas da própria instituição e seus servidores que não possuem conhecimento e 

infraestrutura física e burocrática para lidar com o mecanismo de logística reversa e compras 

sustentáveis.  

Por meio de consulta bibliográfica é possível perceber que não se trata de uma questão 

isolada apenas na UFG. Indústria, distribuidores, comerciantes, órgãos e instituições 
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manifestam a mesma dificuldade. Esta é facilmente percebida nos diálogos nacionais por um 

acordo setorial que formalize esse mecanismo e as práticas sustentáveis ligadas às leis 

existentes, mas que, alternativas como “leasing”, compras compartilhadas e medidas de TI 

Verde, têm aparecido para mudar esse cenário. 

Sendo assim, ainda é difícil propor práticas de gestão e principalmente uma linha clara 

de novas medidas sustentáveis uma vez que o diálogo para consenso das práticas de logística 

reversa ainda não está estabelecido por meio dos acordos setoriais. Nesse cenário, as 

universidades federais surgem como ambiente fértil para implementação de práticas modelo 

para as demais organizações e desdobramentos de tais acordos setoriais. 

Além disso, a disponibilidade e a confiabilidade dos dados existentes no ambiente das 

IES permitem o desdobramento de outros estudos na área. Análises de evolução de vida útil, 

estimações de geração de resíduos eletrônicos em geral, estudos de práticas de TI Verde, são 

desdobramentos possíveis.  
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