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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever a proposta de um projeto a ser aplicado em 

instituições de ensino, ONGs, empresas e centros comunitários interessados, onde 

qualquer pessoa poderá participar em uma prática de reutilização para peças de 

computadores. Este projeto surge como uma proposta para estas instituições de como 

conscientizar e sensibilizar os participantes, mostrando a eles como é possível reutilizar 

as peças do computador que serão descartadas e desta forma disseminar a ideia fazendo 

com que além do impacto do lixo eletrônico seja gradativamente menor no meio 

ambiente, possam também gerar uma renda extra com a venda de suas criações. 

 

Palavras-chave: Reutilização, Reciclagem, Peças de Computador, Lixo eletrônico. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to describe the proposal for a project to be implemented in educational 

institutions, ONGs, businesses and interested community centers, where anyone can 

participate in a practice to reuse computer parts. This project comes as a proposal for 

how these institutions educate and sensitize the participants, showing them how you can 

reuse computer parts that are discarded and thus spread the idea making and the impact 

of e-waste is progressively lower in environment, can also generate extra income by 

selling their creations. 

 

Keywords: Reuse, Recycling, Computer Parts, Junk Mail. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o computador é bastante acessível a uma grande parcela da 

população, seja como ferramenta de trabalho, de lazer ou usado para fins educativos. 

Algumas escolas possuem laboratórios de informática onde os professores junto com 

seus alunos utilizam o computador para um melhor aprendizado, porém assim como 

qualquer outra ferramenta, o computador sofre desgaste e acaba ficando obsoleto para 

exercer tal função, fazendo com que seu destino incerto seja classificado como lixo 

eletrônico, e assim na maioria das vezes prejudicando o meio ambiente. 

 

Grande parte do “lixo eletrônico” é formada por computadores e outros produtos 

do setor de informática. A rapidez de obsolescência desses materiais aumenta 

progressivamente e muitas vezes eles tornam-se “ultrapassados” antes mesmo de 

saírem das lojas, o que representa um grande problema para empresas, sociedade 

e meio-ambiente. (BORGES, 2007; ABINEE, 2007). 

 

De acordo com VIANA (2008), dar-se o nome de lixo tecnológico (ou e-lixo) 

todo aquele que tenha sido gerado pelo descarte de aparelhos eletrônicos, incluindo 

pilhas ou qualquer outro dispositivo acumulador de energia. A reciclagem nada mais é 

do que, a divisão e a preparação dos materiais que compõem algum objeto, que serão 

usados novamente como matéria-prima na indústria, porém nem sempre esse ciclo se 

repetirá, visto que algumas peças são mais relevantes do que as outras.  

 

A reciclagem de computadores é um processo de separação no qual 

determinados componentes de um produto são selecionados de forma a terem um valor 

específico. Depois de separados esses materiais são selecionados e aqueles que possuem 

valor de mercado são reaproveitados e o restante é descartado. (Alexandre M. Calvão; 

Daniel E. Rose; Débora S. Ribeiro; Mário H. Braga D’ Almeida; Renato L. Almeida; 

Rosângela L. Lima; ENINED 2009). 

 

Da mesma forma como os livros escolares, o computador faz parte da vida de 

qualquer pessoa, então é fundamental que ser humano já nos seus primeiros passos de 

sabedoria adquira conscientização sobre o impacto que a tecnologia tem tanto no meio 

ambiente quanto na vida das pessoas. 
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2 – OBJETIVO 

 

2.1 - OBJETIVOS GERAIS 

 

 Implementar o projeto Reutilização Criativa Computacional nas escolas, 

universidades, ONGs, centros comunitários e qualquer outra instituição que pretenda 

trabalhar om o processo de reutilização do lixo eletrônico, mostrando como transformar 

partes recicláveis de um computador em peças úteis e criativas, dando nova utilidade a 

materiais que na maioria das vezes são considerados inúteis e jogados no lixo.  

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar uma metodologia para a aplicação do projeto de Reutilização 

Criativa Computacional; 

 Descrever como pode ser feito a prática de reutilização; 

 Mostrar quais componentes que formam o computador, e qual deles é possível 

ser reutilizado de forma criativa; 

 Verificar se há um maior estimulo para a prática da reutilização; 

 Aplicar e analisar os dados do questionário de pesquisa sobre a prática do 

projeto;  
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3 – JUSTIFICATIVA  

 

 Nos dias atuais com a situação ambiental do planeta, percebemos que é de 

extrema importância para a sociedade, algumas ações que minimizem a agressão ao 

meio ambiente. Quando falamos sobre o consumo e descarte de tecnologia pessoal, 

como por exemplo: celulares, smartphones, tabletes, computadores pessoais e outros 

diversos tipos aparatos tecnológicos, vemos que os números são de um altíssimo nível.  

 De acordo com SMAAL (2009), o Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por 

habitante, o equivalente a menos de 1% da produção mundial de resíduos do mundo, 

porém, a indústria eletrônica continua em expansão. Até 2012 espera-se que o número 

de computadores existentes no país dobre e chegue a 100 milhões de unidades. Deste 

total, 40% se encontram na forma de eletrodomésticos.  

  

 Já em uma pesquisa mais recente BOCCHINI (2012) afirma que, há no Brasil 99 

milhões de computadores em uso, somados os utilizados no ambiente corporativo e no 

doméstico, o que representa cerca de um equipamento para cada dois habitantes. O 

percentual de computadores por habitante no Brasil (cerca de 51%) coloca o país acima 

da média mundial (42%). 

  

 Chegamos a um momento em que a velocidade com que a tecnologia cresce é 

maior do que a que podemos controlar, atualmente é mais viável comprar um aparelho 

novo do que concertar aquele antigo que teve algum tipo de problema, sendo assim 

torna-se mais do que necessário, pensarmos sobre o destino de todos esses artefatos 

quando não forem mais úteis para o homem.  
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4 – METODOLOGIA 

 

 O projeto Reutilização Criativa Computacional tem como base a junção da 

metodologia de outros projetos, tais como CEDIR (Centro de Descarte e Reuso de 

Resíduos de Informática) criado pela USP (Universidade de São Paulo) em 2009, o 

projeto Reciclar é Bom Reutilizar é Melhor e Reduzir é Melhor Ainda  ou 3R, criado 

pelo colégio Nova Aprendizagem em 2010 para alunos do fundamental I e II, projeto 

RECICLAR criado pela empresa Viasoft no ano de 2012, o projeto RECICLATEC 

(Reciclagem do Lixo Tecnológico e Eletrônico) criado pelo governo do estado de São 

Paulo no ano de 2011, dentre outras ideias expostas por pessoas com interesse comum 

pela reutilização do lixo eletrônico. Estes projetos foram aplicados e deram certo, e isso 

indica que há um forte indício de que o projeto aqui proposto terá sucesso.  

Após a apresentação e a permissão para a aplicação do projeto pelas altas 

patentes da instituição tem como por inicio organizar e executar cada uma dessas etapas. 

 

 Coleta de Materiais  

 Execução  

 Finalização 

 

Figura 1. Representação em fluxograma para as etapas da realização do projeto Reutilização criativa 

computacional: Coleta de materiais, Execução do projeto e finalização. 

 

 

Finalização 

Execução 

COLETA 
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4.1 – COLETA DE MATERIAIS 

 

 A coleta é feita através de uma campanha para recolher aparelhos, material e 

componentes eletrônicos, os interessados em promover a campanha devem elaborar 

cartazes, visitas em escolas, universidades, empresas e demais instituições para que 

possam recolher os materiais que serviram de base para a reciclagem criativa.  

A forma de apresentação do projeto será feita a partir de cartazes, banners, folders, 

também entregues as pessoas nas ruas, fazendo com que as mesmas possam trazer os 

materiais até os locais para a execução do projeto de reutilização.  

 Os participantes também podem se organizar e selecionar um bairro próximo ao 

local que estará ocorrendo o projeto e ir de casa em casa falando um pouco sobre o 

projeto de reutilização e pedindo pelos materiais necessários para a realização que são 

peças, sucatas de computador, partes eletrônicas que não estão sendo mais usadas e 

afins. 

 

4.2 – EXECUÇÃO 

 

 Após estar com todos os materiais no local, dar-se inicio ao projeto. Os 

participantes irão ter palestras, ver vídeos, apresentações em slides mostrando como 

pode ser feitas as reutilizações dos materiais e assim de fato começar a fazer suas 

próprias criações.  

  Será distribuído um kit contendo, camisa com o nome do projeto e da instituição 

ao qual está sendo parceira na aplicação, serão dadas algumas ferramentas tais como, 

alicates, chaves para adição e/ou remoção de parafusos, algumas tintas para colorir a 

criação entre outros, todos esses para dar bases tanto para a coleta quanto para a 

realização das tarefas. 

Após a coleta dos materiais será feita uma triagem para separar o que pode ou não ser 

utilizado no projeto, fazendo com que alguns componentes como baterias, materiais 

nobres e/ou químicos possam ser vendidos para as indústrias. 

 

4.3 – FINALIZAÇÃO 

 

 A parte de reutilização já é a finalização do projeto, onde será organizada uma 

feira para expor e/ou vender os trabalhos concretizados pelos participantes que 
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receberão certificados com o titulo de Reciclador de e-Lixo, e assim fazendo com que a 

prática seja difundida e que todos possam ver que a ideia pode tanto ser sustentável 

quanto rentável, desta forma diminuindo o impacto no meio ambiente e ainda obtendo 

uma renda extra.  

Esta prática beneficia principalmente a classe mais humilde da sociedade, onde 

algumas pessoas vivem da coleta de lixo. Com a aplicação do projeto elas terão um 

conhecimento a mais sobre como pode ser aproveitado o lixo eletrônico e desta forma 

além de ganharem dinheiro com a prática, estarão ajudando a preservação do meio 

ambiente. 
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5 – PROBLEMAS OCASIONADOS PELO LIXO ELETRÔNICO 

 

 Hoje com o fortalecimento industrial tecnológico e a busca constante pela 

evolução e aprimoramento, algumas empresas acabam esquecendo ou deixando de lado 

as consequências de suas criações. Um exemplo prático e visível é o computador, que 

possui um nível de produção elevado e quando alcançada sua vida útil, em alguns casos 

é jogado no meio ambiente, resultando em poluição e doenças não só para nós seres 

humanos, mas para qualquer ser vivo encontrado no local. 

 

 

Figura 2. Do que é composta uma tonelada de sucata eletroeletrônica mista, com os elementos que a 

formam e suas respectivas quantidades. Fonte: www.sermelhor.com, acessado em: 13 de novembro 2012. 

 

 

Figura 3. Do que é feito um computador, com os elementos que o formam e suas respectivas quantidades. 

Fonte: www.sermelhor.com, acessado em: 13 de novembro 2012. 
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 Muitos desses elementos químicos são prejudiciais à saúde de qualquer ser vivo. 

De acordo com Gonçalves (2007):  

“Chumbo  

O chumbo pode causar danos ao sistema nervoso central e periférico, 

sistema sanguíneo e nos rins dos seres humanos”. Efeitos no sistema 

endócrino também têm sido observados e seu sério efeito negativo no 

desenvolvimento do cérebro das crianças tem sido muito bem 

documentado. O chumbo se acumula no meio ambiente e tem efeitos 

tóxicos agudos e crônicos nas plantas, animais e microorganismos.  

Produtos eletrônicos constituem 40% do chumbo encontrado em 

aterros sanitários. A principal preocupação do chumbo encontrado em 

aterro sanitários é a possibilidade do mesmo vazar e contaminar os 

sistemas fornecedores de água potável.  

As principais aplicações do chumbo, em equipamentos eletrônicos 

são:  

(1) solda nos circuitos impressos e outros componentes eletrônicos   

(2) tubos de raios catódicos nos monitores e televisores   

Em 2004, mais de 315 milhões de computadores se tornaram 

obsoletos nos Estados Unidos. Isto representa cerca de 954 mil 

toneladas de chumbo que podem ser despejados no meio ambiente.  

Cádmio  

Os compostos a partir do cádmio são classificados altamente tóxicos, 

com riscos considerados irreversíveis para a saúde humana. O cádmio 

e seus compostos acumulam-se no organismo humano, 

particularmente nos rins. É absorvido através da respiração, mas 

também pode ser absorvido através de alimentos, causando sintomas 

de envenenamento. Apresenta um perigo potencial para  o meio 

ambiente devido a sua aguda e crônica toxicidade e seus efeitos 

cumulativos.   

Em equipamentos elétricos e eletrônicos, o cádmio aparece em certos 

componentes tais como em resistores, detectores de infravermelho e 

semicondutores. Versões mais antigas dos tubos de raios catódicos 

também contém cádmio. Além disso, o cádmio é usado como 

estabilizador para plásticos.   

Mercúrio  

Quando o mercúrio se espalha na água, transforma-se em metil-

mercúrio, um tipo de mercúrio nocivo para a saúde do feto e bebês, 

podendo causar danos crônicos ao cérebro. O mercúrio está presente 

no ar e, no contato com o mar, como já foi mencionado, transforma-se 

em metil-mercúrio e vai para as partes mais profundas. Essa 

substância acumula-se em seres vivos e se concentra através da cadeia 

alimentar, particularmente via peixes e mariscos.  

É estimado de que 22% do consumo mundial de mercúrio são usados 

em equipamentos elétricos e eletrônicos. Usado em termostatos, 

sensores de posição, chaves, relés e lâmpadas descartáveis. Além 

disso, é usado, também, em equipamentos médicos, de transmissão de 

dados, telecomunicações e telefones celulares.  

O mercúrio usado em baterias, interruptores de residências e placas de 

circuito impresso, embora em uma quantidade muito pequena para 

cada um destes componentes, considerando os 315 milhões de 

computadores obsoletos, até o ano 2004, representam cerca de 182 

toneladas de mercúrio, no total.  

Plásticos  
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Baseado no cálculo de que mais de 315 milhões de computadores 

estão obsoletos e que os produtos plásticos perfazem 6.2 kg por 

computador, em média, haverá mais do que 1.814 milhões de 

toneladas de plásticos descartados. Uma análise encomendada pela  

Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC) 

estimou que o total de restos de plásticos está subindo para  mais de 

580 mil toneladas, por ano.   

O mesmo estudo, estimou que o maior volume de plásticos usados na 

manufatura eletrônica (cerca de 26%) era de polinil clorido (PVC), 

que é responsável por mais prejuízos à saúde e ao meio ambiente do 

que a maior parte de outros plásticos.Embora muitas empresas 

fabricantes de computadores tenham reduzido ou parado com o uso do  

PVC, ainda há um grande volume de  PVC contido em restos de 

computadores.” 

 

 Pode ser considerado também, o perigo do lixo eletrônico descartado em aterros 

sanitários, pois sempre irá correr o risco de vazamento dos produtos químicos e metais 

que poderão se acumular no solo, que ainda hoje por mais modernos que sejam não são 

totalmente seguros. 
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6 - REUTILIZAÇÃO 

  

 Reutilização nada mais é do que dar novas aplicações para objetos considerados 

velhos e/ou obsoletos ou aqueles que não são considerados lixo, mas que seriam 

jogados fora. A pratica de reutilização de peças de computador é um pouco mais 

complicada do que outros tipos de materiais, visto que somente algumas partes da 

maquina podem ser reutilizadas. VIANA (2008) diz que nem todas as partes do 

computador podem ser utilizadas para este tipo de prática, visto que 32% de um 

computador é composto por metais ferrosos que são altamente poluentes, sendo assim é 

necessário fazer uma pré-seleção do que pode ou não ser trabalhado na reciclagem 

criativa, mas isto não significa que a reutilização venha ser algo perigoso ou impossível 

de fazer. 

 Existem algumas reutilizações criativas feitas por pessoas que nem mesmo estão 

envolvidas com ONGs (Mundo Todo Verde, Eco-Eletro, Projeto Semente, etc.) e/ou 

projetos de instituições de ensino, mostrando que um pouco de criatividade é a chave 

primaria para este tipo de prática. 

 

 

 

Figura 4. Monitores transformados em vasos para plantas. Fonte: http://www.extravase.com/, acessado 

em 13 de novembro de 2012. 
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Figura 5. Monitor transformado em gaiola para hamster. Fonte: http://www.extravase.com/, acessado em 

13 de novembro de 2012. 

 

 

Figura 6. Teclado transformado em bolsa feminina. Fonte: http://reciclaedecora.com/,  acessado em 13 de 

novembro de 2012. 
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Figura 7. Teclado usado para ornamentação em capa de caderno. Fonte: www.artesanatopassoja.com.br, 

acessado em 13 de novembro de 2012. 

 

 

Figura 8. Monitor transformado em aquário. Fonte: http://melhoragora.org, acessado em 13 de novembro 

de 2012. 



24 

 

 
 

 A reutilização é uma forma de desenvolvimento sustentável que, não só diminui 

a produção de resíduos poluentes, como também preserva os recursos naturais 

essenciais, protegendo assim o nosso planeta e é ao mesmo tempo, assegurando uma 

boa qualidade de vida em termos de ambiente.  

 

 

Figura 9. Fluxograma mostrando algumas etapas do processo do projeto Reutilização Criativa 

Computacional. 

  

Coleta do Material 

•Limpeza do Material 

•Separação dos Itens mais importantes 

Equipamentos  

•Chave de Fenda 

•Cola 

Montagem 

•Pintura 

•Acabamento 
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7 – REUTILIZAÇÃO CRIATIVA COMPUTACIONAL 

 

 O projeto consiste na reutilização com peças recicláveis de computador onde 

participantes que serão estudantes e professores das instituições envolvidas, irão 

aprender como fazer algumas transformações a partir de pequenas peças de sucata de 

computador, e de forma teórica será mostrado passo a passo como fazer reutilizações de 

porte médio tais como, aquário, abajur e gaiolas para animais de estimação.  

 Inicialmente deverá ser feita uma campanha para a coleta de material eletrônico 

reciclável para ser usado durante toda a execução do projeto que irá conter 

apresentações em slides, algumas práticas como exemplos para demonstração de 

criações baseadas em ideias de outras pessoas, para que estimule nos participantes o 

lado criativo, e assim faça com que os mesmos projetem suas próprias criações. 

 

7.1 - PROJETO REUTILIZAÇÃO CRIATIVA COMPUTACIONAL  

 

 A ideia inicial do projeto vem a partir de uma pesquisa de campo em algumas 

instituições, onde foi observado que os locais visitados não tinham nenhum projeto 

reciclagem ou reutilização e muito menos a prática da coleta do lixo eletrônico, sendo 

assim foi elaborado um questionário online, que circulou na internet durante 30 dias. 

Logo, depois foi feita uma coleta e analise de dados através desse questionário, 

verificando se as pessoas envolvidas estariam dispostas a realizar ou não este tipo de 

projeto.  

 A pesquisa foi feita de forma quantitativa, visto que este trabalho visa a 

quantidade de pessoas interessadas pela prática, dessa forma criando uma maior 

conscientização em relação ao impacto do lixo eletrônico no meio ambiente, e assim 

aumentando as chances de sucesso da aplicação do projeto. 

 

 

7.2 - QUESTIONÁRIO 

 

 O questionário conteve 10 perguntas de marcar “x”, foi feita uma divulgação 

massiva pela rede social do facebook em ambientes e comunidades escolares, onde as 
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pessoas responderiam anonimamente o questionário online com perguntas relacionadas 

à reciclagem e descarte do lixo eletrônico. 

 

 

Figura 10. Qual sua idade?, Primeira pergunta do questionário sobre reciclagem e reutilização e as 

respostas representadas em porcentagem. 

 

 

Figura 11. Sexo, Segunda pergunta do questionário sobre reciclagem e reutilização e as respostas 

representadas em porcentagem. 

 

 

Figura 12. Qual tipo de instituição você estuda(ou)?, Terceira pergunta do questionário sobre reciclagem 

e reutilização e as respostas representadas em porcentagem. 
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Figura 13. Quantos dispositivos eletrônicos (celular, computador desktop, notebook, tablets, televisão, 

etc.) você possui em casa?, Quarta pergunta do questionário sobre reciclagem e reutilização e as respostas 

representadas em porcentagem. 

 

 

Figura 14. Você sabe o que é coleta seletiva?, Quinta pergunta do questionário sobre reciclagem e 

reutilização e as respostas representadas em porcentagem. 

 

 

Figura 15. Na sua casa você faz a coleta seletiva?, Sexta pergunta do questionário sobre reciclagem e 

reutilização e as respostas representadas em porcentagem. 
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Figura 16. Você sabe o que é reciclagem?, Sétima pergunta do questionário sobre reciclagem e 

reutilização e as respostas representadas em porcentagem. 

 

 

Figura 17. Praticaria a reciclagem em Casa, Escola, Universidade, Trabalho, Comunidade ONGs ou 

outros?,  Oitava pergunta do questionário sobre reciclagem e reutilização e as respostas representadas em 

porcentagem. 

 

 

Figura 18. Como você descartaria o seu computador caso não fosse mais utilizá-lo?, Nona pergunta do 

questionário sobre reciclagem e reutilização e as respostas representadas em porcentagem. 
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Figura 19. Você acha importante o projeto de reciclagem nas escolas e/ou universidades?, Décima 

pergunta do questionário sobre reciclagem e reutilização e as respostas representadas em porcentagem. 

 

 Baseando-se nas respostas é possível ver que as pessoas entre 18 a 21 anos do 

sexo feminino seja ela de instituição publica ou privada, possuem mais que Oito 

dispositivos eletrônicos e pelo menos 75% delas não fazem coleta seletiva em casa, 

embora a maioria saiba o que é reciclagem e coleta seletiva. A prática da reciclagem nas 

instituições de ensino alcançou a margem de 64% para as pessoas que responderam que 

fariam a prática do projeto.  

 Desta forma, é notável pensar que essa prática poderia começar na própria 

instituição de ensino, já que os estudantes passam mais tempo de sua adolescência 

dentro delas e ainda criam seu circulo de amizades, tornando-se uma ótima combinação 

para que assim mais pessoas sejam atraídas pelo projeto, visto que 100% das pessoas 

que responderam o questionário acharam importante esta prática nas instituições de 

ensino, fica evidente que a projeto de fato terá um bom rendimento quando aplicado.   

 

7.3 - RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Os resultados esperados dar-se diante a implementação do projeto, onde será 

constatado se a prática da reutilização será bem aceita pelos participantes e se os mesmo 

veem alguma possibilidade de pratica-la em outros locais, tendo em vista ainda seu 

estimulo criativo desenvolvido.  

 Mediante a isto, uma das soluções seria sobre a poluição do meio ambiente 

através do e-lixo, onde de fato o impacto do meio ambiente pelo lixo eletrônico será 

diminuído gradativamente com a prática da reutilização. 
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 “Os aparelhos vão para lixões a céu aberto, onde geralmente são incinerados, 

 liberando dioxinas e gases tóxicos na atmosfera. Metais como chumbo e 

 mercúrio oxidam-se e, transformados em poeira, são levados pelo vento. Uma 

 vez queimado, esse material torna-se mais reativo, podendo ser dissolvido na 

 água e absorvido pelo solo, contaminando assim o lençol freático.” (KLUGER, 

 Henrique; 2008). 

  

 Desta forma, podemos ver que a prática da reutilização estará fazendo um bem 

não só para a natureza como também para nos seres humanos, que quando feitas as 

campanhas de reciclagem e/ou reutilização na região torna-se concreta a ideia de 

criarmos um mundo mais limpo e totalmente sustentável.  

 

Projetos 

envolvidos. 

Promover 

campanh

a para 

coleta. 

Sensibiliza

r as 

pessoas. 

Aplicar 

curso para 

reutilização

. 

Incentivar a 

prática da 

reutilização

. 

Incentiva

r a venda 

dos 

produtos. 

CEDIR X   X  

3R  X    

RECLICATE

C 

X  X X  

RCC X X X X X 

Tabela 1.  Diferencial do projeto Reutilização Criativa Computacional e os outros projetos utilizados com 

base para a criação do mesmo. 

 

De acordo com os dados analisados podemos ver que o projeto RCC mostrado 

aqui, possui as principais características dos demais projetos apresentados, utilizando os 

pontos fortes de cada um em uma junção completa de todos os seus atributos.  

O projeto RCC promove campanhas para a coleta do lixo eletrônico, sensibiliza 

as pessoas mostrando que a prática ajuda ao meio ambiente, aplica curso para 

reutilização onde ao final é dado um certificado para o participante, assegurando um 

ganho maior nas empresas que procuram recicladores, incentiva à prática de reutilização 
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para todas as pessoas, mostrando a elas os efeitos positivos e negativos e incentiva a 

venda das criações, onde as pessoas poderão gerar renda extra com os produtos 

reutilizados. 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Nos dias atuais, com o grande acumulo do lixo eletrônico, algumas empresas 

estão pagando por materiais eletrônicos que não estão sendo mais usados, isto abre uma 

porta para as pessoas que querem obter uma renda extra e ainda ajudar na preservação 

do meio ambiente.  

De acordo com uma pesquisa recente no site globo.com (2012), o ministério do 

meio ambiente afirma que, no Brasil guardamos mais 500 aparelhos sem uso em nossas 

casas, isso falando somente do Brasil, ou seja, no nosso país por ano o descarte chega a 

97 mil toneladas de computadores, 140 mil toneladas de televisores, 2,2 mil toneladas 

de celular e um bilhão de pilhas e segundo a ONU se não houver nenhuma mobilização, 

em 2015 o mundo estará produzindo cerca de 150 milhões de toneladas de lixo 

eletrônico por ano, desta forma, podemos dizer que a situação está praticamente critica. 

 A Reutilização Criativa Computacional surge como uma proposta para escolas, 

universidades, ONGs, centros comunitários e qualquer outra instituição que pretenda 

trabalhar om o processo de reutilização do lixo eletrônico, servindo para conscientizar e 

estimular a criatividade dos estudantes, professores e qualquer outro participante, 

mostrando a eles que algumas partes do computador podem ser usadas de formas mais 

criativas após o descarte.  

 Além disso, toda execução de qualquer projeto, há a existência de desafios um 

deles é o estimulo pela prática, algumas pessoas embora estejam preocupadas com a 

situação do meio ambiente, não possuem tempo e/ou disponibilidade para qualquer tipo 

de atividade, por isso este projeto tem como publico alvo os estudantes, visto que eles 

mesmos podem influenciar a todos que convivem e assim disseminando a ideia da 

prática da reutilização. 

 De uma forma geral, este projeto apresenta-se como uma abertura para todos se 

conscientizarem sobre o impacto que o lixo eletrônico exerce no meio ambiente, e que 

ainda pode servir como uma renda extra para a família, mostrando a todos que o 

computador pode ser mais do que uma simples ferramenta que, com o passar do tempo 

será simplesmente descartada. 
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APÊNDICE A  

Questionário de pesquisa sobre reciclagem e reutilização. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Você está convidado(a) a responder este questionário anônimo que faz parte da coleta 

de dados da pesquisa Reutilização Criativa Computacional, Caso você concorde em 

participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos: a) você é livre para, a 

qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que lhe ocasionem 

constrangimento de qualquer natureza; b) você pode deixar de participar da pesquisa e 

não precisa apresentar justificativas para isso; c) sua identidade será mantida em sigilo;  

 

01. Qual sua Idade? 

(  ) 10 a 12 anos 

(  ) 13 a 15 anos 

(  ) 16 a 18 anos 

(  ) 18 a 21 anos 

(  ) acima de 21 anos 

 

02. Sexo:  

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

03. Qual tipo de instituição você estuda(ou)? 

(  ) Publica 

(  ) Privada 

 

04. Quantos dispositivos eletrônicos (celular, computador desktop, notebook, tablete, 

televisão, etc.) você possui em casa? 

(  ) Menos que 2 

(  ) 2 a 4 

(  ) 4 a 6 

(  ) 6 a 8 

(  ) Mais que 8 

 

05. Você sabe o que é coleta seletiva? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

06. Na sua casa você faz a coleta seletiva? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

07. Você sabe o que é reciclagem? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

 

08. Praticaria a reciclagem em Casa, Escola, Universidade, Trabalho, Comunidade, 

ONGs ou outros? 

(  ) Sim (  ) Não 
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09. Como você descartaria o seu computador caso não fosse mais utilizá-lo? 

(   ) Abandonaria em lixões comuns 

(   ) Armazenaria em casa 

(   ) Abandonaria locais não apropriados (terrenos baldios) 

(   ) Encaminharia para um local de reciclagem. 

 

10. Você acha importante o projeto de reciclagem nas escolas e/ou universidades? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

 

Obrigado a todos que puderam contribuir! 

 

 

 


