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RESUMO 
 
O aumento do consumo de equipamentos tecnológicos pela sociedade moderna tem gerado volumes cada vez maiores 
de resíduos eletroeletrônicos. De composição bastante variada, estes possuem algumas substâncias prejudiciais ao meio 
ambiente. Esta pesquisa tem o objetivo identificar as formas de descarte destes resíduos associadas com alguns aspectos 
socioeconômicos dos consumidores, tais como renda familiar e nível de escolaridade. Os dados foram obtidos através 
da aplicação de questionários estruturados aos moradores do município de Paulista-PE, onde 526 residências foram 
visitadas O tamanho da amostra foi estabelecido utilizando o programa oferecido pelo Netquest, com os critérios 
estatísticos de margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%, sendo de 384 residências. O n amostral desta 
pesquisa foi de 526 residências, estando acima da amostra pré-determinada em 142 residências. Os principais resultados 
mostraram que 20,0 % dos moradores destinam estes resíduos para reciclagem, enquanto que 27,8% destinam para 
doação ou revenda e 44,7% para o lixo comum. Analisando-se a associação entre o descarte dos resíduos 
eletroeletrônicos com a renda familiar e o nível de escolaridade, verificou-se que estas variáveis interferem no processo 
de descarte, especificamente nos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Com relação ao conhecimento sobre a 
presença de substâncias tóxicas, 62,7% dos moradores afirmaram saber da existência. Os resíduos eletroeletrônicos 
continuam sendo descartado de forma inadequada, causando potenciais impactos ambientais negativos. Neste sentido, 
propõem-se o desenvolvimento de ações e politicas públicas direcionadas para a educação ambiental.  
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INTRODUÇÃO 

 
Mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, gerando por ano volumes superiores a três bilhões de 
toneladas de resíduos sólidos urbanos (CEMPRE, 2010). Com composição bastante diversificada, a geração de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) varia em função de fatores culturais, hábitos de consumo, padrão de vida e renda familiar. Uma 
parcela dos RSU é composta por Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) de uso doméstico. São 
considerados Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE) aqueles que dependem de corrente elétrica ou campo 
eletromagnético para funcionar, bem como os que geram, transferem ou medem correntes e campos magnéticos.  Os 
REEE são produtos, partes ou componentes de EEE pós-consumo, para Gonçalves Dias et al. (2014)  são os resíduos 
gerados ao final da vida útil de equipamentos como televisores, rádios, celulares, eletrodomésticos, equipamentos de 
informática, vídeos, filmadoras, ferramentas elétricas, DVDs, lâmpadas fluorescentes, brinquedos eletrônicos, entre 
outros. 
 
Dentre os países emergentes, o Brasil é o maior produtor per capita de REEE com produção em 2014 de 
aproximadamente 1,100 mil toneladas de REEE (MOI et al. 2012) sendo o quinto maior mercado mundial de internet e 
telefonia celular. A geração de resíduos eletroeletrônicos (REEE) traz consigo uma grande preocupação que está 
relacionada com os impactos ambientais causados pelo seu descarte inadequado, Bastos et al. (2011) alertam que junto 
com estes resíduos encontram-se substâncias altamente nocivas para os ecossistemas e para a saúde humana. Todo 
Eletroeletrônico obsoleto é classificado, segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004) como 
Resíduo Classe I – Perigoso, por conter em sua composição substâncias carcinogênicas e cumulativas no organismo dos 
seres vivos, tais como chumbo, cádmio e mercúrio, além de metais nobres como ouro, prata e cobre.  
 
Os consumidores tem conhecimento sobre as substâncias tóxicas presentes nos REEE? Quais as formas de descarte dos 
REEE utilizadas com mais frequência pelos consumidores? Qual o perfil socioeconômico destes consumidores? A 
presente pesquisa tem por objetivo esclarecer estes questionamentos, verificando os aspectos da renda familiar e do 
nível de escolaridade dos moradores da região central do município de Paulista-PE associados ao descarte dos REEE. 
Os resultados deste trabalho servem de orientação para ações de educação ambiental e de politicas públicas relacionadas 
com a gestão dos resíduos sólidos urbanos do município, principalmente os REEE.  
 
 
METODOLOGIA 
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Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória que segundo Gil (2008), tem como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, de modo a torna-lo mais explicito. A área em estudo faz parte do 
município de Paulista-PE, localizado na latitude 7º56’27’’ e longitude 34º52’22’’, no litoral norte da Região 
Metropolitana de Recife, distante 17km  da capital do estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil. De acordo com o 
IBGE (2010), o município ocupa uma área de 97,3 km², com população de 319.769 mil habitantes, estando concentrada 
na área urbana, possuindo uma densidade demográfica de 3.286 hab.km².  
 
O tamanho da amostra foi estabelecido utilizando os critérios estatísticos de margem de erro de 5% e nível de confiança 
de 95%, o n amostral desta pesquisa foi de 526 residências. A escolha das residências que foram objeto desta pesquisa 
partiu de uma escolha intencional, pois se dividiu a região estudada por bairros, em cada bairro foram escolhidas as 
duas ruas principais, ou seja, a rua que dá acesso ao bairro. Nestas ruas, localizou-se a primeira e a última casa, 
independente do lado escolhido. Caso estas casas estivessem fechadas, passou-se para a segunda casa ou para a 
penúltima, sucessivamente. Buscou-se entrevistar o chefe de família; na ausência deste, outro morador desta casa, desde 
que maior de 18 anos. 
 
O instrumento de pesquisa foi formado de três partes, sendo a primeira ao entrevistador, local e data; a segunda buscou 
indicadores socioeconômicos do entrevistado por meio de questões objetivas e fechadas; a terceira focado no tema em 
questão, com itens objetivos e subjetivos, fechados e abertos. O processo de aplicação do instrumento de pesquisa 
ocorria através do esclarecimento sobre a pesquisa e preenchimento do instrumento de pesquisa por meio de entrevista 
pautada pelas questões. Os dados coletados foram agregados por bairro em planilhas eletrônicas utilizando-se Microsoft 
Excel, para a análise de Estatística descritiva. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Através da análise dos dados, observou-se que tanto na qualificação socioeconômica, quanto na forma de descarte há 
grupos diferentes. Quanto à forma de descarte, há variáveis que denotam a existência de grupos distintos, demonstrando 
que o nível de escolaridade e o nível de renda são variáveis que tem influência sobre a compreensão do gerenciamento 
correto ou não do descarte dos resíduos. Perguntados sobre a forma de descarte dos REEE que não tinham mais 
utilidade, 44,7% dos moradores responderam que colocam junto com o lixo comum, 27,8% destinam para 
doação/revenda, 20,0% enviam para reciclagem, 5,5% guardam em casa e 2,1% utilizam outras formas de descarte. 
Estudo desenvolvido por Siqueira e Marques (2012) identificou que a população de Belo Horizonte descarta 34,0% dos 
REEE no lixo comum. Dados de Minas Gerais (2009) indicam que no Brasil são gerados mais de 680.000 
toneladas.ano-1 de REEE, devido principalmente ao descarte inadequado. 
 
Ao serem descartados no lixo comum, os REEE podem chegar aos lixões e aterros sanitários. Barbiere (2011) afirma 
que esta prática contamina os mananciais e os aquíferos, acumulando-se nos organismos e afetando a cadeia alimentar, 
podendo inclusive atingir o ser humano. Bartholomeu et al. (2011) diz que estes resíduos tem valor comercial, sendo 
importante o retorno destes ao ciclo econômico, para geração de renda. Estudos desenvolvidos por Xavier (2014) 
estimam que sejam produzidas 135 toneladas por mês de REEE na cidade do Paulista-PE e que apenas 5% destes 
resíduos sejam recolhidos e encaminhados para destinação ambientalmente adequada.  Verifica-se através dos 
resultados que volumes elevados de REEE são colocados no lixo comum, onde serão descartados nas ruas, terrenos 
baldios e cursos d´água. Aquino e Moura (2014) identificaram que 79,0% dos resíduos sólidos urbanos domiciliares não 
deveriam ser encaminhados para aterros sanitários por serem produtos com valor comercial e potencial de geração de 
renda.  
 
Observando-se a renda familiar e a forma de descarte dos moradores da região central do município do Paulista-PE 
(Tabela 1), pode-se verificar que 33,5% das famílias que recebem até R$ 2.172,00 descartaram os REEE no lixo 
comum, enquanto que 20,1% destas descartaram estes resíduos na forma de doação ou de revenda e 13,4% enviaram 
para reciclagem. Observando-se as famílias com renda igual ou superior a R$ 2.172,01 verificamos que 11,2% destas 
descartaram os REEE no lixo comum, enquanto que 7,7% fizeram doação ou revenda e 6,5% enviaram estes resíduos 
para reciclagem.  
 
Dal Piaz (2011) verificou que, à medida que aumenta a renda da unidade domiciliar, também cresce a participação do 
gerador no processo de separação do lixo. Siqueira e Marques (2012) identificaram que 34,0% dos moradores de Belo 
Horizonte descartam os REEE no lixo comum. 
 
Tabela 1 - Renda familiar dos moradores da região central do município do Paulista-PE e forma de descarte dos 

REEE (%) 
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Renda     
familiar 

Lixo comum 
Doação ou 

revenda 
Envia para 
reciclagem 

Guarda em 
casa 

Outras 

n. % n. % n. % n. % n. % 

  Ate 724,00 55 10,5 28 5,3 17 3,2 7 1,3 3 0,6 

724,01 a 
2.172,00 

121 23,0 78 14,8 54 10,2 12 2,3 7 1,3 

 
2.172,01 a 
3.620,00 

46 8,7 25 4,8 18 3,4 9 1,7 1 0,2 

 
3620,01 a 
10.860,00 

13 2,5 14 2,7 14 2,7 1 0,2 0 0,0 

 
Acima de 
10.860,00 

0 0,0 1 0,2 2 0,4 0 0,0 0 0,0 

Total 
235 44,7 146 27,8 105 20,0 29 5,5 11 2,1 

 
Fonte: elaborada pelos autores 

 
Ao analisar o nível de escolaridade, observou-se que 18,1% dos moradores com escolaridade fundamental completo ou 
médio incompleto destinaram os REEE para o lixo comum. Os moradores com ensino médio completo ou superior 
incompleto destinam 16,3% dos REEE para o lixo comum e 13,1% para doação ou revenda e 9,5% para reciclagem 
(Tabela 2). Aumentos no nível de escolaridade favorecem o descarte adequado dos resíduos sólidos domiciliares. 
Resultados encontrados por Siqueira e Marques (2012) para Minas Gerais também mostram resultados semelhantes 
quanto ao descarte adequado de REEE. 
 

 
Tabela 2 - Nível de escolaridade dos moradores da região central do município do Paulista-PE e forma de 

descarte dos REEE (%) 

Escolaridade 

Lixo 
comum 

Doação ou 
revenda 

Envia para 
reciclagem 

Guarda em 
casa 

Outras 

N % n % n % n % n % 

Sem 
instrução/fundamental 

incompleto 
40 7,6 31 5,9 16 3,0 5 1,0 3 0,6 

 
Fundamental 

completo/médio 
incompleto 

95 18,1 33 6,3 25 4,8 8 1,5 6 1,1 

 
Médio 

completo/superior 
incompleto 

86 16,3 69 13,1 49 9,3 15 2,9 1 0,2 

Superior completo 14 2,7 13 2,5 15 2,9 1 0,2 1 0,2 

Total 235 44,7 146 27,8 105 20,0 29 5,5 11 2,1 

Fonte: elaborada pelos autores 

 
De acordo com Santos et al. (2014) uma politica mais adequada na forma de consumo dos produtos eletrônicos poderia 
reduzir em até 50,0% o desperdício de metais pesados. Estudando uma população em que 76,7% dos entrevistados 
possuem curso superior completo, Silva e Laranjeiras (2014) chegaram à conclusão de que ocorre uma maior 
preocupação da sociedade com as questões ambientais relativas à saúde pública e as questões econômicas, sendo menor 
a preocupação com as questões relativas ao ambiente natural. 
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Com relação ao conhecimento sobre a existência de substâncias tóxicas nos REEE, verificou-se que 62,7% dos 
moradores afirmaram ter conhecimento sobre a presença destes compostos nos REEE, enquanto que 37,3% 
responderam que não tem conhecimento sobre a presença de substâncias tóxicas nos REEE. 
 
 
CONCLUSOES 
 

Através dos resultados apresentados, verificaram-se variações entre os aspectos socioeconômicos da população 
estudada e a forma de descarte dos REEE.  De acordo com os dados levantados, conclui-se que 80,1% dos moradores 
realizam o descarte dos REEE de forma inadequada, ocasionando riscos de contaminação ao meio ambiente, sendo o 
descarte no lixo comum a forma mais utilizada. 
 
Com relação à forma de descarte, ocorrem variações na forma de gerenciamento de acordo com a renda familiar e o 
nível de escolaridade. Os dados desta pesquisa demonstram que famílias com renda familiar menor que R$ 2.172,00 são 
as que mais destinam os REEE para o lixo comum. Identificou-se que os moradores com nível de escolaridade 
fundamental completo ao superior incompleto são os que mais destinam os REEE para o lixo comum. 
 
Pode-se concluir que apesar da maioria dos moradores afirmarem ter conhecimento sobre a presença de substâncias 
tóxicas nos REEE, estes continuam sendo descartados em locais inadequados, com perigo de contaminação aos 
ecossistemas e a saúde humana causando impactos ambientais negativos. 
 
Sugerimos o desenvolvimento de novos estudos que venham identificar a contaminação com metais pesados nos 
ecossistemas próximos aos principais locais de descarte dos REEE, além de aspectos relacionados com a saúde dos 
catadores que manipulam estes resíduos. O poder público, em parceria com empresas e organizações não 
governamentais, necessitam desenvolver campanhas de comunicação orientando a sociedade sobre os impactos 
ambientais causados pelo descarte inadequado destes resíduos. Exigir dos estabelecimentos que comercializam produtos 
eletroeletrônicos a instalação de pontos de coleta para estes resíduos, conforme está previsto na lei.  
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