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Não encontramos uma definição adequada para o produto eletroeletrônico, 

aparentemente porque envolve uma grande diversidade de categorias em que a 
característica principal é a de utilizar a energia elétrica como fonte motora. Entretanto, a 
produção de produtos eletrodomésticos, de informática, de comunicação, de automação 
industrial, de diagnóstico médico, entre outras categorias, tem apresentado crescimento a 
altas taxas mundiais, consequência da globalização e da redução de preços destas novas 
escalas de produção, permitindo maior acessibilidade dos consumidores.  

Muitos destes produtos eletroeletrônicos retornam ao agente que os levou ao mercado 
devido a erros comerciais, defeitos de qualidade, falta de entendimento de seu uso, 
estoques em excesso, desistência do consumidor final, mudança de estação, entre outros 
motivos. Nestes casos, o produto retorna pelo mesmo canal que o levou ao mercado com 
responsabilidade compartilhada entre o fornecedor e comprador. Estes canais reversos 
caracterizam a Logística Reversa de pós-venda. 

Por outro lado, produtos eletroeletrônicos que chegaram ao fim de sua vida útil, por 
obsolescência mercadológica ou pela perda de suas funções básicas, deveriam retornar para 
o seu reaproveitamento sob a responsabilidade daqueles que os enviaram ao mercado. No 
entanto, esta responsabilidade pelo equacionamento logístico de seu retorno é difusa, 
devido principalmente ao fato de que os produtos retornam por uma diversidade de canais 
reversos diferentes daqueles que os levaram ao mercado e pela dificuldade de 
compartilhamento desta responsabilidade entre os principais atores das cadeias produtivas. 
Estes canais reversos caracterizam a Logística Reversa de pós-consumo. 

Por estes motivos, raramente uma empresa produtora se responsabiliza 
individualmente pelo destino adequado de seus produtos após o fim de sua vida útil, exceto 
quando o reaproveitamento de um dos componentes do produto garante economicamente a 
operação de retorno.  

A produção de eletroeletrônicos tem se caracterizado pela fabricação de modelos com 
ciclos de vida mercadológicos cada vez menores e com materiais constituintes muitas 
vezes contaminantes. Desta maneira, grande quantidade de produtos e ciclo de vida 
reduzido nos casos de computadores, telefones celulares, periféricos de informática, 
televisões, geladeiras, entre outros menos contaminantes, geram altas quantidades de 
produtos que chegam ao fim de sua vida, tornando-se “lixo eletrônico”, como denominados 
atualmente.  

A rigor, considera-se resíduo eletroeletrônico ou (Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrônicos – REEE) o produto que atinge o seu fim de vida e que pode ainda 
ser reaproveitado de alguma forma. Observe-se que atualmente, e particularmente na 
categoria de produtos eletroeletrônicos, o produto se torna obsoleto sob a ótica 
mercadológica antes de atingir seu fim de vida útil propriamente dito. Um computador ou 
um telefone celular, por exemplo, estará obsoleto atualmente no momento em que é 
lançado no mercado, pois existem várias versões mais avançadas no aguardo de 
lançamento. 



 

Estima-se em cerca de 50 milhões de toneladas ao ano a geração de REEE no mundo, 
dos quais somente uma pequena parcela é reaproveitada de forma ambientalmente 
sustentável, transformando-se em um problema social pelas quantidades que se acumulam.  

O reaproveitamento de produtos usados através de processos de Logística Reversa 
exige condições simultâneas de um mercado para os componentes ou materiais 
constituintes extraídos ou para os produtos confeccionados com estes, exige rentabilidade 
dos agentes atuando em todas as fases de retorno – na coleta, nos transportes, na 
armazenagem, nos reaproveitamentos ou reprocessamentos diversos e na redistribuição ao 
mercado – além da necessidade de uma cadeia reversa logisticamente organizada e 
tecnologias de extração e reaproveitamento viáveis economicamente. 

No caso dos REEE, embora contenham materiais constituintes de interesse 
econômico, tais como metais e metais preciosos, plásticos, vidros, entre outros, o 
preenchimento simultâneo de todas as condições anteriormente citadas, raramente se 
verifica, resultando em pouco interesse econômico natural de mercado, ou seja, os 
produtos eletroeletrônicos de pós-consumo “não voltam sozinhos”, justificando a pequena 
quantidade de retorno observada nestes setores. O motivo da baixa eficiência de retorno em 
regiões menos desenvolvidas deve-se principalmente aos custos logísticos, à escala 
industrial e à carência tecnológica dos processos de reaproveitamento.  

A Figura 1 resume os principais processos industriais e os subprodutos resultantes 
nos canais reversos de eletroeletrônicos. Observa-se a entrada dos REEE nas cadeias 
reversas pela sua coleta, sendo em seguida destinados aos processos de remanufatura, 
desmontagem ou de destinação final. No processo de remanufatura o objetivo é o da 
fabricação de um produto da mesma natureza, enquanto no processo de desmontagem ou 
manufatura reversa o objetivo é a separação dos componentes. Os componentes 
reutilizáveis são reintegrados aos processos industriais enquanto outros são destinados a 
diferentes tipos de indústrias recicladoras, que extrairão os materiais constituintes de 
interesse. Desta forma são extraídos metais ferrosos e não ferrosos, metais preciosos 
normalmente provenientes de placas eletrônicas, plásticos e vidros, entre outros materiais.  

Saliente-se que todas estas operações envolvem uma rede logística reversa, ou seja, a 
localização geográfica e quantidades correspondentes nas etapas de coleta, de 
armazenamento, de processamentos diversos e de redistribuição dos subprodutos e 
produtos destes processamentos, bem como os diversos tipos de transportes a serem 
utilizados em todos estes movimentos.  
 Figura1: Esquema Simplificado dos Processamentos de REEE 
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Um exame mais detalhado permite observar que a quantidade de elementos 

constituintes dos eletroeletrônicos pode chegar a 60 tipos diferentes. As quantidades de 
metais como ferro e cobre em eletrodomésticos é apreciável, tanto quanto os metais 
preciosos e raros como a Prata, Ouro, Paládio, Cobre, etc. presentes nas placas eletrônicas 
de equipamentos de informática. Uma tonelada de telefone celular, por exemplo, pode 
conter 3,5Kg de Prata, 340g de Ouro, 140g de Paládio, entre outros materiais.  

No entanto, somente o valor contido não garante a rentabilidade de todas as fases da 
logística reversa e, em consequência, as operações de reaproveitamento não oferecem 
rentabilidade intrínseca, salvo para atuação de empresas em pequenas áreas geográficas. 
Os custos de coleta, consolidação, manuseios, desmontagem, entre outros, não permitem 
nestes casos uma economia natural, principalmente pelos custos de transportes que são 
decisivos para a economia das operações. 

O crescimento de produção destes produtos no Brasil tem acompanhado a tendência 
mundial apresentando altos índices. Produtos de informática e comunicação, com produção 
praticamente inexistente na década de 80, apresentam atualmente produção de milhões de 
unidades, assim como produtos eletrodomésticos de linha branca e marrom presentes na 
maioria dos domicílios (mais de 90% dos domicílios em média). A Tabela 1 a seguir 
resume alguns destes produtos no Brasil: 
 
Tabela 1 – Exemplo de produção e uso de alguns eletroeletrônicos               

Produto Produção  Em uso  Unidades 
Computadores 11 100 Milhões de unid. 
Lixo eletrônico gerado por ano 1 12 acumulado Milhões de ton. 
Telefone celular 80 220 Milhões de unid. 
 Lâmpadas de mercúrio 80 ----- Milhões de unid. 
Televisão  53  97% de domicílios  Milhões de unid. 
Refrigerador  55 98% de domicílios Milhões de unid. 

 
Desta forma, a geração de REEE acompanha este expressivo crescimento de 

produção. A geração potencial destes resíduos pode ser calculada por diversos métodos. 
Pela vida útil média do eletroeletrônico, número de residências da região examinada, 
existência de cada tipo de produto nos domicílios da região e peso médio do produto. 
Outro método utiliza a quantidade de produtos fabricados em determinada época e leva em 
consideração o tempo de vida médio de cada aparelho.  

Ao se considerar estes elementos, estima-se que a quantidade de resíduos 
eletroeletrônicos gerada atualmente no Brasil atinge cerca de 1 milhão de toneladas por 
ano, com possibilidade de chegar a níveis acumulados de 20 a 30 milhões até o ano de 
2030, mesmo levando em conta uma certa saturação do mercado brasileiro. Em termos per 
capita observa-se uma geração de cerca de 3kg / habitante atualmente com possibilidade de 
crescimento a um nível de 4kg / hab. Trata-se evidentemente de quantidades expressivas 
que sugerem urgentes medidas de reaproveitamento e de equacionamento da Logística 
reversa neste setor.  

Uma das formas de alterar o mercado de produtos usados, sem condições econômicas 
próprias de retorno, é a edição de legislação regulatória. Estas, utilizando o princípio do 
“Poluidor- Pagador”, atribuem a responsabilidade do equacionamento da Logística Reversa 
destes produtos ao setor produtivo e comercial, que os levam para o mercado. Este sistema 
tem sido usado desde a década de 80 na Europa, inicialmente para produtos de embalagem 
(regulamentação editada em 1984) e mais recentemente para produtos eletroeletrônicos 



 

(regulamentação denominada WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment editada 
em 2006).  

No Brasil, acompanhando esta tendência foi editada a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS, lei federal de 2010, que determina, entre outros aspectos, que as cadeias 
produtivas dos produtos eletroeletrônicos, entre outros produtos explicitados na lei, 
organizem a Logística Reversa dos mesmos de forma compartilhada entre fabricantes, 
importadores, distribuidores, varejistas e consumidores. Distinguem-se através desta 
legislação os conceitos de “resíduos sólidos”, para os produtos ou materiais que podem 
ainda ser aproveitados de alguma forma e “rejeitos”, para as sobras destes que não podem 
ser reaproveitados e cujo destino é o aterro sanitário ou incineração.  

Embora o compartilhamento de responsabilidades esteja explicito na PNRS, ao 
solicitar projetos conjuntos aos agentes da cadeia de suprimentos, fabricantes, 
distribuidores e comerciantes dos produtos que levam os produtos ao mercado, existem 
dificuldades para a sua realização prática. Dificuldade compreensível também no caso dos 
REEE pela complexidade da Logística Reversa de pós-consumo, que trata de produtos de 
natureza diferentes, pesos e dimensões diversas, riscos de manipulação diversificados, 
exigências de embalagens de transportes diferenciadas, origens e destinos diversos, entre 
outros aspectos logísticos fundamentais para a criação de uma rede de Logística Reversa 
eficiente. Estas dificuldades explicam mas não justificam que ainda não se tenha um 
acordo setorial de Logística Reversa para os produtos eletroeletrônicos no Brasil 

Por outro lado, uma especial atenção deve ser dada à capacidade de processamento 
industrial destas quantidades de REEE que serão coletadas. Nos países em 
desenvolvimento, caso do Brasil, estas indústrias caracterizam-se, com raras exceções, por 
um nível tecnológico ainda em fase artesanal, trabalhando com produtividade aquém 
daquelas consideradas razoáveis em países desenvolvidos.  

As quantidades de REEE a serem retornadas em futuro próximo, se a PNRS 
realmente for aplicada, permitirão escalas de produção e constância de fornecimentos que 
se traduzirão em investimentos industriais com tecnologias mais adequadas e com ganhos 
de produtividade. Observa-se atualmente empresas, nacionais e internacionais, aguardando 
massa critica de REEE para a realização de investimentos locais, além de diversos 
movimentos de verticalização recentes no sentido de integração de processamentos destes 
produtos. 

Sem levar em consideração um passivo atual de mais de 12 milhões de toneladas 
REEE, estima-se que uma das principais restrições para o reaproveitamento, mesmo que de 
uma pequena parcela do montante gerado por ano no Brasil, serão os recursos de 
transportes, armazenagem, manufatura reversa e reciclagem, entre outras operações, dada 
as condições continentais do país e das conhecidas dificuldades de disponibilidade de 
transportes de baixo custo, entre outros motivos. A Alemanha, após a regulamentação da 
legislação de embalagens em 1983, constatou a falta de recursos de transformação dos 
resíduos de embalagem e precisou exportar resíduos para serem tratados em outros países. 
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