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RESUMO– É considerado lixo eletrônico todo tipo de resíduo material gerado pelo descarte 

de equipamentos eletrônicos. O presente trabalho propôs-se a investigar o comportamento dos 

discentes do curso superior Bacharelado em Administração do IFMG- Campus Bambuí, em 

relação ao descarte de resíduos eletrônicos. O estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa 

com base em formulário estruturado. Os dados foram tratados e analisados estatisticamente 

sendo evidenciada a necessidade de melhoria na educação ambiental dos entrevistados em 

relação ao descarte correto do lixo eletrônico. 
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INTRODUÇÃO 

 Na definição de equipamentos elétricos ou eletrônicos se encaixam todos aqueles 

equipamentos de uso doméstico, industrial ou comercial cujo funcionamento depende de 

correntes elétricas ou campos eletromagnéticos (CONAMA, 2009). 

É considerado lixo eletrônico todo tipo de resíduo material gerado pelo descarte de 

equipamentos eletrônicos. Lixo eletrônico também é conhecido como Waste Electricaland 

Electronic Equipment ou Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) 

(PRADO, 2012). 

A lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), e determina que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e quem maneja os resíduos sólidos assumam responsabilidade compartilhada 

quanto a sua destinação. Tendo a obrigação de estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, de forma independente do serviço público de coleta de lixo, além de criar metas que 

contribuam para a eliminação dos lixões.  
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 A lei nº 12.305 (2010) define a logística reversa como: 

“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um  conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.” 

(BRASIL, 2010). 

 

O lixo eletrônico possui em sua composição metais pesados, sendo estas substancias 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Os mais comumente encontrados são 

Chumbo, Cádmio e o Mercúrio (DAMASCENO, 2015).  

Tendo em vista a importância que a conscientização e o descarte correto do lixo 

eletrônico têm para o meio ambiente e consequentemente para a saúde humana, o presente 

trabalho propôs-se a investigar o comportamento dos alunos do curso superior de Bacharelado 

em Administração do IFMG- campus Bambuí, com o objetivo de verificar a percepção 

ambiental dos mesmos em relação ao descarte de resíduos eletrônico. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente trabalho trata-se de uma pesquisa quantitativa, que segundo Dalfolvo, Lana 

e Silveira (2008, p. 06), é “tudo que pode ser mensurado em números, classificados e 

analisados, utilizando-se de técnicas estatísticas”. Foram utilizados dados bibliográficos 

primários e secundários e questionário estruturado. O questionário foi composto por 15 

questões e aplicado aos alunos do curso Bacharelado em Administração do IFMG – Campus 

Bambuí. Foram respondidos 166 questionários, em uma população de 198 indivíduos, com o 

objetivo de verificar o nível de conscientização dos mesmos quanto ao descarte de resíduos 

eletrônicos. Após a tabulação e tratamento dos dados obtidos, os mesmos foram submetidos a 

uma análise estatística, utilizando o software R Project for StatisticalComputing, a fim de 

compreender melhor o comportamento de cada uma das variáveis pesquisadas. 

Foi realizada verificação das correlações entre as variáveis e a técnica estatística 

utilizada foi o teste do qui quadrado (χ²)  de  5% de significância, que visa comparar a 

distribuição de diversos acontecimentos nas diferentes amostras, de forma a avaliar se as 

proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças significativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as variáveis foram testadas entre si, gerando assim 105 testes de combinações 

possíveis. Após a aplicação dos testes obteve-se 33 comparações na qual a hipótese nula não 

poderia ser rejeitada, ou seja, cujo P-value apresentou valores inferiores ao nível de 
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significância, das quais foram selecionadas as cinco que apresentaram a maior tendência de 

correlação, apresentadas nos gráficos (1, 2, 3, 4 e 5). 

 
Gráfico1: Comparação saber onde é local do descarte x Realizar descarte P-value de 1,6E-09 
Fonte: Dados da pesquisa, (2016) 
 

 
Gráfico 2: Comparação Descarte de Pilhas x Ler os manuais. P-value de 5,7E-06 
Fonte: Dados da pesquisa, (2016) 
 

 
Gráfico 3: Comparação Saber o Local do descarte de eletrônico x Descarte de pilhas Valor –P de 4,6E-05 
Fonte: Dados da pesquisa, (2016) 

 

Gráfico 4: Comparação local do descarte x Ler os manuais  P-value de 3,5E-02 
Fonte: Dados da pesquisa, (2016) 
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Gráfico 5: Comparação Saber o que é lixo eletrônico x ler os manuais P-value de 2,94E-03 
Fonte: Dados da pesquisa, (2016) 

 

Conforme observado nos gráficos, em relação ao comportamento, 75% dos 

entrevistados que sabiam o local correto de descarte, não destinaram os resíduos a estes 

locais, demonstrando assim que, somente com conhecimento do local sem um trabalho de 

educação ambiental, não é suficiente para garantir a correta destinação dos resíduos (gráfico 

1).  

Os indivíduos que descartam seus lixos eletrônicos em local inadequado têm o mesmo 

comportamento em relação ao descarte de pilhas e baterias (gráfico 3). A leitura dos manuais, 

apesar de gerar uma melhora no comportamento, não garante a destinação correta das pilhas, 

baterias e aparelhos eletrônicos aos locais indicados para o descarte (gráfico 2).  

Apesar de auxiliar na divulgação do conceito de lixo eletrônico, os manuais não foram 

suficientes para conscientizar e orientar os entrevistados em relação ao tema (gráfico 5). Fato 

esse que contribui para o aumento da degradação ambiental e também para geração de 

doenças em pessoas que entrem em contato com esses resíduos. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar das empresas disponibilizarem orientações nos manuais dos equipamentos e 

disponibilizarem os pontos de coleta, percebeu-se que os manuais não foram efetivos na 

orientação dos usuários entrevistados em relação ao descarte do lixo eletrônico.  

Mesmo os entrevistados que possuem o conhecimento em relação ao local correto do 

descarte, em sua maioria, têm descartado os resíduos em local incorreto. O estudo também 

demonstrou que o usuário de equipamentos eletrônicos, em sua maioria, tem descartado as 

pilhas e os eletrônicos usados em lixo comum.  

Uma ação para minimizar este problema é o desenvolvimento de um projeto de 

educação ambiental sobre o descarte correto do lixo eletrônico para os alunos do curso 
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Bacharelado em Administração do IFMG - Campus Bambuí, e que contemple a ampliação 

deste estudo para toda a comunidade ligada à instituição. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BRASIL. Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010.Diário Oficial da União, Brasília, 3 ago. 2010. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636. Acesso em: 

06 jun. 2016. 

 

CONAMA. Minuta de resolução CONAMA. Brasília, 2009.  

 Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/4E1B1104/MinutaREEE_Recicladores.pdf.

>.  Acesso em 06 jun. 2016. 

 

DALFOVO, M. S.; LANA, R. A.; SILVEIRA, A. Métodos quantitativos e qualitativos: um 

resgate teórico. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01-13, 

Sem II. 2008. 

 

DAMASCENO, O. I. C. ; et al . Assessment of bioavailability of heavy metals after 

vermicomposting in the presence of electronic waste. Rev. Bras. Ciênc. Solo,  Viçosa ,  v. 

39, n. 6, p. 1786-1795,  dez.  2015 .    

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

06832015000601786&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  21  jun.  2016.  

http://dx.doi.org/10.1590/01000683rbcs20150060. 

 

PRADO, M. Eletrônicos: do lixo ao lucro: a escassez de matéria prima para a contínua 

comercialização de produtos eletrônicos e o peso para a reciclagem pós-consumo. Revista 

Universitas Gestão e TI. Disponível em: 

<<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/gti/article/download/1576/1563> 

Acesso em: 15 jun. 2016. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
http://dx.doi.org/10.1590/01000683rbcs20150060
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/gti/article/download/1576/1563

