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Introdução 
O lixo eletrônico, proveniente do descarte de equipamentos eletroeletrônicos, nas literaturas conhecidos pela sigla 
REEE, possui componentes metálicos (ferrosos e não ferrosos), plásticos e vidros, nocivos ao meio ambiente.  
Aqui se coloca em debate a problemática do descarte de REEE tendo em vista a questão do desenvolvimento 
sustentável e o esforço de minimização de resíduos sólidos urbanos: sem perder de vista a participação social nesse 
processo. 
Acreditamos também que o tema pode ser visto a luz dos estudos de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(Movimento CTSA) que tratam de como os valores sociais, políticos e culturais afetam a pesquisa científica e a 
inovação tecnológica, e como estas, ao mesmo tempo, afetam a sociedade, a política e a cultura. (SANTOS, 2011) 
Diariamente um grande volume de REEE é descartado e perante a escassez de tratamento dos resíduos, fica o 
questionamento: como a química, a educação ambiental e as tecnologias sustentáveis podem contribuir para a 
melhoria na qualidade do descarte de REEE? 

Metodologia 
O CEDIR/USP consegue realizar práticas sustentáveis, reaproveitando os REEE, promovendo a destinação 
adequada dos materiais, aumentando sua vida útil, evitando-se seu descarte prematuro. Para estabelecer um 
processo de reciclagem, é necessário organizar o sistema de coleta diferenciada, que é uma tarefa difícil, 
principalmente, em se tratando de Brasil, pois ainda não se tem a cultura da reciclagem, falta educação, participação 
e cooperação, o governo não cobra efetivamente, a sociedade não exige e as empresas estão tranquilas e 
acomodadas com o cenário atual (MORALES, 2014).  
Dentre os possíveis desafios, podemos destacar: realização de um ensaio de levantamento qualitativo-quantitativo 
dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos em nosso meio imediato, caracterização deste cenário e 
implementação de uma célula de reuso e reciclagem, desenvolvimento de um programa de comunicação e educação 
ambiental local.  

Resultados e Discussão 
Com os conhecimentos químicos discutidos/adquiridos, como potenciais resultados, podem destacar: registro de 
ocorrência de resíduos eletroeletrônicos obsoletos e/ou mau funcionamento; realização de um inventário da condição 
técnica de equipamentos eletroeletrônicos e trouxe para a discussão: (i) o que são REEE, processo de geração, 
coleta, manejo e reuso; (ii) conceitos químicos, riscos e perigos da galvanoplastia, metalurgia, polímeros e vidros; (iii) 
tratamento de REEE em residências, unidades escolares (cursos técnicos de informática e/ou ciências da natureza) 
e/ou socioeducativa, promoção da educação ambiental, sustentabilidade, inclusão social e digital. 

Considerações Finais 
A classificação do REEE é de suma importância. O recuperável demanda formatação, atualização e aperfeiçoamento, 
podendo ficar apto ao reuso a outros interessados como escolas de municípios mais afastados dos grandes centros. 
Já o irrecuperável, devido à obsolescência tecnológica ou condição antieconômica, pode ser desmontado agregando 
valor na separação do ouro e cobre por exemplo. 
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