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RESUMO 

 

 

A TI Verde é um dos assuntos mais explorados nos últimos três anos e consiste em 

práticas voltadas para o uso correto dos recursos de Tecnologia da Informação, sendo 

suas principais práticas a economia de energia e de papel, a virtualização de 

servidores, o descarte e reciclagem de equipamentos.  Neste contexto o objetivo 

deste trabalho é identificar as principais práticas da TI Verde, em relação ao consumo 

de energia e descartes de equipamentos eletrônicos, como referência de 

sustentabilidade ambiental. Como método de pesquisa, foi adotada uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa, além de revisões informais e bibliográfica de forma 

criteriosa. Como resultado final, observou-se que os gerentes das empresas não tem 

muito conhecimento do termo e nem das práticas de TI Verde. Por outro lado foi 

possível identificar muitas práticas da TI Verde nos sites das empresas que 

desenvolvem software. Além disso, foram identificadas 32 publicações que citavam 

técnicas de reciclagem de computadores e periféricos, como fabricação de bijuterias, 

chaveiros, porta trecos e retratos, quadros, bolsas, vasos, materiais de decoração e 

cestos de lixo. 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade, Tecnologia da Informação Verde, Organizações de 

Software e de Tecnologia da Informação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Na primeira década do novo milênio aumentou a preocupação pelos resíduos 

eletrônicos, uma vez que no final do século passado houve um avanço muito grande no 

consumo, sendo que somente no início dos anos 2000 aconteceram os primeiros descartes em 

grande quantidade de produtos eletrônicos. Na tentativa de melhorar os problemas do impacto 

dos recursos tecnológicos no meio ambiente, surgiu em 2005, o conceito de Tecnologia da 

Informação Verde (TI Verde) (BAYNER, BAYNER e RAMOS, 2013). 

 A TI Verde engloba, entre outros, o cumprimento da legislação ambiental 

desenvolvendo procedimentos e planos de ação com objetivos de eliminação ou diminuição 

da agressão ambiental, tais como: degradação por meio do descarte incorreto de lixo 

eletrônico, grande quantidade de uso de papel, aumento do consumo de energia e outros 

efeitos (REISSWITZ, 2012; PINTO e SAVOINE, 2011). 

Na atividade em relação ao lixo eletrônico, por exemplo, sabe-se que os computadores 

não devem ser jogados no lixo comum. Eles possuem diversas peças com resíduos químicos 

que causam problemas ao entrarem em contato direto com o meio ambiente e, mais 

especificamente, com os humanos. Segundo a especialista em gestão ambiental do Centro de 

Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (Cedir), pertencente ao Centro de Computação 

Eletrônica (CEE) da Universidade de São Paulo (USP), Neuci Bicov, todo produto que 

apresente bateria, placa eletrônica ou fio possui algum material contaminante. Os principais 

elementos tóxicos presentes nos computadores são o mercúrio (deteriora o sistema nervoso, 

causa perturbações motoras e sensitivas, tremores e demência), o chumbo (provoca alterações 

genéticas, ataca o sistema nervoso, a medula óssea e os rins, além de causar câncer), o cádmio 

(provoca câncer de pulmão e de próstata, anemia e osteoporose) e o berílio (causa câncer de 

pulmão) (GERBASE e OLIVEIRA, 2012). 

 Em relação ao gasto com energia elétrica, para se ter uma ideia, um computador ligado 

uma hora por dia consome, em média, 5 KWh/mês e, ao final de um ano, emite 18Kg de CO2, 

o que equivale à emissão de um carro à gasolina percorrendo 120 Km (INSTITUTO AKATU, 

2011). Estima-se que a energia despendida a cada ano por todos os equipamentos de TI – PCs, 

impressoras, monitores, servidores, roteadores, etc. – chega a quase um trilhão de 

quilowatts/hora, ou seja, 5% do consumo mundial de energia. 

 Em vista disso, essa pesquisa tem como objetivo geral identificar as principais práticas 

da TI Verde, em relação ao consumo de energia e descartes de equipamentos eletrônicos, 

como referência de sustentabilidade ambiental. Para atingir este objetivo foram definidos três 

objetivos específicos: (i) Analisar o conhecimento e aplicação da TI Verde nas empresas 

desenvolvedoras de software que atuam na cidade de Manaus; (ii) Realizar um levantamento 

em sites de empresas que desenvolvem software e entidades governamentais que propõem ou 

divulgam as práticas da TI Verde e (iii) Identificar as técnicas utilizadas para reciclagem de 

computadores e periféricos eletrônicos obsoletos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sustentabilidade 

 O termo sustentabilidade teve início em 1980 por Lester Brown, fundador do Word 

Watch Institute, que definiu uma sociedade sustentável que consegue corresponder às suas 

expectativas sem causar prejuízos para gerações futuras (CAPRA, 1997; RELATÓRIO 

BRUNDTLAND, 1987). 

 Para Pinto e Savoine (2011) existem diversas formas de conceituar esse tema, porém, 

para melhor compreensão elaborou-se um conceito que resume a tamanha responsabilidade 

do ser humano em contribuir com a sustentabilidade do planeta. Neste contexto, 

sustentabilidade é a capacidade do ser humano em compensar a natureza de tudo aquilo que é 

retirado dela para seu uso, tanto pessoal quanto empresarial. 

 Em outro contexto, segundo Silva (2003), o conceito de sustentabilidade refere-se 

também às questões econômicas, sociais, ambientais, políticas, institucionais e culturais sem 

que haja divergência entre elas. 

 Existem as certificações, como a ISO 14000, que obriga empresas certificadas 

controlarem seus resíduos e disposição no ambiente, e a ISO 14001 aplicada nas empresas de 

tecnologia, através de requisitos, mostram as empresas como monitorarem, identificarem, 

controlarem seus aspectos ambientais, por meio de um sistema de Gestão Ambiental. 

(SILVA, SILVA e MINATO, 2013) 

 A maioria dos estudos afirma que sustentabilidade é composta de três dimensões que 

se relacionam: econômica, ambiental e social. Essas dimensões são também conhecidas como 

tripple bottom line. A dimensão econômica inclui não só a economia formal, mas também as 

atividades informais que provêem serviços para os indivíduos e grupos e aumentam, assim, a 

renda monetária e o padrão de vida dos indivíduos. A dimensão ambiental ou ecológica 

estimula empresas a considerarem o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente, na 

forma de utilização dos recursos naturais, e contribui para a integração da administração 

ambiental na rotina de trabalho. A dimensão social consiste no aspecto social relacionado às 

qualidades dos seres humanos, como suas habilidades, dedicação e experiências, abrangendo 

tanto o ambiente interno da empresa quanto o externo (ALMEIDA, 2002).  

 Um aspecto central em questão é o balanceamento da proteção ambiental com o 

desenvolvimento social e econômico, no qual a exploração de recursos materiais, os 

investimentos financeiros e as rotas de desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentido 

harmonioso (CLARO, CLARO e AMÂNCIO, 2008). 

2.2 Tecnologia da Informação Verde 

 Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) ou Computação Verde é um termo ainda 

desconhecido por muitos, mas, que possui extrema importância. Consiste em um conjunto de 

práticas de uso e fabricação de tecnologias ecologicamente corretas, incluindo a economia de 

energia elétrica. Atualmente o uso da tecnologia é relevante, favorecem as pessoas com vários 

benefícios, mas, o uso e fabricação de tecnologias agridem o meio ambiente, através de 

produtos tóxicos que nelas estão contidos (PINTO E SAVOINE, 2011). 
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 Para Phelipe (2010) a TI Verde pode ser definida como um conjunto de práticas 

capazes de garantir que a atividade de uma empresa gere menor impacto ambiental. Com isso, 

é possível fazer com que a organização conquiste uma boa reputação socioambiental. 

 Muitos são os efeitos prejudiciais ao meio ambiente com a evolução da tecnologia: 

degradação por meio do descarte incorreto de lixo eletrônico, grande quantidade de uso de 

papel, aumento do consumo de energia e outros efeitos. A TI Verde surgiu tendo como foco 

principal diminuir esses efeitos, isso não significa que não se pode usufruir das tecnologias, 

mas sim usá-las de forma que beneficiem ambos os lados (PINTO E SAVOINE, 2011). 

  Além dos benefícios com o meio ambiente, a TI Verde quando direcionada para as 

empresas, pode elevar seu status perante a sociedade, pois torna-se referência até mesmo para 

a concorrência, e fatalmente, conseguem a preferência e a confiança de seus clientes (CRUZ, 

2010). 

 Alguns exemplos de práticas de TI Verde adotadas pelas organizações são 

(LUNARDI, FRIO E BRUM, 2011):  

 Hardware: substituição de monitores CRT por LCD, produtos novos com 

componentes reciclados e aumento do ciclo de vida dos produtos; 

 Software: sistemas de controle (emissão de gases, qualidade da água), aplicativos 

eficientes e sistema para projetar produtos mais eficientes; 

 Impressão: digitalização de documentos, impressão frente-e-verso e uso de papel 

reciclado;  

 Descarte e Reciclagem: reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos, recolhimento 

de materiais, doação ou entrega de equipamentos e trade-in (incentivo à entrega do 

equipamento antigo na compra de um novo); 

 Conscientização: campanhas, prédio verde, política de sustentabilidade, vídeo 

conferências. 

 

3. MÉTODOS UTILIZADOS 

A metodologia utilizada para alcançar os três objetivos específicos foram: 

1. Analisar o conhecimento e aplicação da TI Verde nas empresas desenvolvedoras de 

software que atuam na cidade de Manaus. 

Para realizar o primeiro objetivo específico foram utilizadas abordagens metodológicas 

qualitativas e quantitativas. Segundo Roesch (2007), a abordagem qualitativa tem o objetivo 

de aprofundar o nível de conhecimento de algum conceito enquanto que a quantitativa é 

utilizada para obter dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas. Nesse sentido, foram realizadas entrevistas (abordagem 

qualitativa) com o diretor/gerente da empresa desenvolvedora de software e posteriormente 

aplicado um questionário (abordagem quantitativa). 
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2. Realizar um levantamento em sites de empresas que desenvolvem software e 

entidades governamentais que propõem ou divulgam as práticas da TI Verde. 

Para executar o segundo objetivo específico foi realizada uma revisão informal, que é um 

meio para identificar, avaliar e interpretar pesquisas relevantes por meio de uma busca sem 

um protocolo rigoroso, no site do Google visando identificar anúncios publicados 

eletronicamente em sites de empresas e entidades governamentais. Além de serem 

considerados sites de empresas que desenvolvem software, foram incluídas empresas que 

trabalham com a Tecnologia da Informação, aumentando assim o escopo do projeto.  

3. Identificar as técnicas utilizadas para reciclagem de computadores e periféricos 

eletrônicos obsoletos. 

Para executar o terceiro objetivo específico, foi realizada uma revisão bibliográfica no 

Portal Periódico da CAPES (visando identificar artigos publicados em conferências e 

periódicos), Google Schoolar (visando identificar trabalhos de conclusão de curso 

(monografia, dissertação e tese) e artigos) e Google (visando identificar todo tipo de material 

informativo, como: blogs, portais, sites e redes sociais). Foram consideradas publicações que 

demonstrassem técnicas de reciclagem de componentes ou periféricos de computadores. Além 

disso, foram coletados computadores e periféricos eletrônicos obsoletos nas empresas e 

instituições públicas das cidades de Manaus e Itacoatiara e, posteriormente, desmontados de 

forma a reciclar esse lixo eletrônico produzindo materiais que podem ser úteis no dia-a-dia, 

além da montagem de computadores para serem usadas em iniciativas como as de inclusão 

digital.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1  Com Relação ao Primeiro Objetivo Específico 

 Com relação ao primeiro objetivo especifico que seria analisar o conhecimento e a 

aplicação da TI Verde nas empresas desenvolvedoras de software que atuam na cidade de 

Manaus foram enviados um convite para o endereço eletrônico de quatro empresas. Apesar da 

persistência de um retorno positivo, apenas duas empresas responderam o convite e aceitaram 

participar da pesquisa.  

 Para realizar a pesquisa foi elaborado um roteiro prévio com questões abertas para 

permitir que o entrevistado pronuncie sua opinião dentro de uma direção pré-elaborada, 

evitando desvios de focos. Esse roteiro deveria ser respondido em no máximo dez minutos.  

 Não obstante, foi elaborado um questionário, que continha trinta e quatro questões, que 

deveriam ser assinaladas ou dissertadas, divididas nas principais práticas de TI Verde, como: 

(i) Redução do Consumo de Energia, (ii) Economia de Papel, (iii) Descarte e Reciclagem de 

Equipamento Eletrônico, (iv) Videoconferência e Virtualização de Servidor e Desktop e (v) 

TI Verde e Sustentabilidade. Além disso, tinha 4 questões com relação ao perfil da empresa. 

O roteiro, bem como o questionário, encontra-se no Apêndice A. 
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4.1.1 Resultado da Entrevista com o Gerente da Primeira Empresa 

 No dia dois de setembro de 2015 foi realizada a primeira entrevista, com uma empresa 

localizada na cidade de Manaus, que tinha como principal atividade a pesquisa e o 

desenvolvimento de software/serviços e soluções inovadoras na área da Tecnologia da 

Informação, que para preservar a confidencialidade das informações aqui descritas, será 

referenciada apenas como Empresa 1 (E1). O entrevistado foi o gerente de projetos de 

desenvolvimento de software que respondeu o roteiro e o questionário em 20 minutos. A 

Tabela 1 apresenta o perfil da E1: 

Tabela 1: Perfil da Empresa 1 

Questões Perfil 

Tempo de existência da empresa Mais de 10 anos 

Número de funcionários De 101 a 500 

Número de clientes De 11 a 100 

Se a organização fabrica hardware Não 

 Analisando o roteiro feito com o gerente foi possível observar que o gerente nunca 

ouviu falar sobre o termo TI Verde, mas acredita que está relacionado ao meio ambiente. O 

mesmo nunca teve interesse em verificar o consumo de energia dos equipamentos e nem 

mesmo se estes possuem o selo PROCEL. Segundo ele, os equipamentos eletrônicos 

obsoletos são doamos para instituições sociais e que não sabe o que pode ser feito com o 

descarte do lixo eletrônico em Manaus. 

 Ainda na entrevista, o gerente afirmou que a empresa adota uma tecnologia para a 

virtualização de um ambiente virtual que simula um ambiente real, como o Docker 

(www.docs.docker.com). O mesmo nunca ouviu falar as normas e certificações que regem o 

processo de trabalho da TI. 

 Com relação ao questionário, analisando os dados foi possível observar que a empresa 

procura fazer uso ecologicamente correto de energia elétrica, porém não possui nenhuma 

iniciativa visando obter energia alternativa. Com relação à economia de papel, a empresa 

adota ações relacionadas às práticas de economia de papel, como por exemplo, usando 

software de sustentabilidade e impressão nos dois lados do papel ou digital. 

 A empresa concorda que as práticas de utilizar equipamentos eletrônicos de forma 

ecológica são importantes e que faz doação de equipamentos obsoletos para instituições de 

caridade.  O uso de videoconferência para reunião de longa distância é praticado, assim como 

a virtualização dos servidores e o compartilhamento de equipamentos. 

 Embora o termo de TI Verde e suas práticas não sejam conhecidos na empresa, esta faz 

campanha de conscientização para que os funcionários adotem este tema. Não obstante, a 

empresa possui uma política de sustentabilidade, porém não possui nenhuma certificação, 

como a ISO 14001. O questionário respondido pelo gerente encontra-se em anexo no 

Apêndice B. 
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4.1.2 Resultado da Entrevista com o Gerente da Segunda Empresa 

 No dia vinte e três de setembro de 2015 foi realizada a segunda entrevista, com uma 

empresa localizada na cidade de Manaus, que tinha como foco especial o desenvolvimento de 

ferramentas de busca e recomendação para e-commerce, que para preservar a 

confidencialidade das informações aqui descritas, será referenciada apenas como Empresa 2 

(E2). O entrevistado foi o gerente de da empresa que respondeu o roteiro e o questionário em 

15 minutos. A Tabela 2 apresenta o perfil da E2: 

Tabela 2: Perfil da Empresa 2 

Questões Perfil 

Tempo de existência da empresa Entre 4 e 10 anos 

Número de funcionários De 11 a 10 

Número de clientes De 11 a 100 

Se a organização fabrica hardware Não 

 Analisando o roteiro feito com o gerente foi possível observar que o gerente ouviu falar 

sobre o termo TI Verde, mas muito pouco. O mesmo nunca teve interesse em verificar o 

consumo de energia dos equipamentos e nem mesmo se estes possuem o selo PROCEL uma 

vez que apenas se leva em conta o processamento da solução. Segundo ele, os equipamentos 

eletrônicos não são doados, pois ainda não há máquinas obsoletas na empresa. 

 Ainda na entrevista, o gerente afirmou que a empresa somente usa o CLOUD para a 

virtualização de um ambiente virtual que simula um ambiente real. O mesmo nunca ouviu 

falar sobre as normas e certificações que regem o processo de trabalho da TI. 

 Com relação ao questionário, analisando os dados foi possível observar que a empresa 

não pratica muitas ações para fazer uso ecologicamente correto de energia elétrica, embora 

estimule o uso da computação nas nuvens. Com relação à economia de papel, a empresa 

possui algumas ações relacionadas às práticas de economia de papel, como por exemplo, 

usando software de sustentabilidade, intranet para facilitar a comunicação e evitar o de papéis. 

Contudo não faz impressão dos dois lados da folha para documentos que ficam na empresa e 

não possui controle de gastos com papel. 

 A empresa concorda que as práticas de utilizar equipamentos eletrônicos de forma 

ecológica são importantes, mas não faz doação de equipamentos obsoletos.  O uso de 

videoconferência para reunião de longa distância é praticado, assim como a virtualização dos 

servidores, porém não faz usos de compartilhamento de equipamentos. 

 Em relação ao termo de TI Verde e suas práticas, a E2, não possui nenhuma política de 

sustentabilidade e não prevê quando tais práticas serão incorporadas na empresa. O 

questionário respondido pelo gerente encontra-se em anexo no Apêndice B. 

4.2  Com Relação ao Segundo Objetivo Específico 

 Com relação ao segundo objetivo específico que seria realizar um levantamento em 

sites de empresas que desenvolvem software e entidades governamentais, que propõem ou 

divulgam as práticas da TI Verde, a pesquisa foi realizada nos meses de novembro e 

dezembro de 2015. 
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 A pesquisa envolveu uma busca no site do Google utilizando as seguintes palavras-

chave: (i) empresas desenvolvedoras de software + ti verde e (ii) empresas de ti que possuem 

práticas sustentáveis. Além de serem considerados sites de empresas que desenvolvem 

software, foram incluídas empresas que trabalham com a Tecnologia da Informação, 

aumentando assim o escopo do projeto.  

 Como critério de seleção, foram consideradas apenas empresas de médio e grande 

porte e que relatam projetos, táticas ou práticas de sustentabilidade (ou de TI Verde). No total 

foram identificados 125 sites de empresas, e dessas, apenas 6 relatavam as práticas da TI 

Verde que adotavam.  

 Além disso, durante a pesquisa, foi identificada uma publicação no site da Revista 

Abril (2014), que informava as 100 empresas com melhores práticas de sustentabilidade. Com 

esta informação, foi realizada uma busca em cada site das empresas citadas pela revista, e 

destas somente 16 empresas se encaixavam no perfil requerido da pesquisa.  O Apêndice C 

apresenta uma tabela com o nome, o site e as práticas adotadas de cada uma das 22 empresas 

identificadas.  

 Um fator importante é descrever os meios de como as práticas foram alcançadas por 

cada empresa identificada na pesquisa, pois desse modo, outras empresas que não possuem 

políticas de sustentabilidade (ou de TI Verde) podem adotá-las.  Abaixo, estão descritos 

alguns desses meios que foram relatadas pelas empresas: 

 Estabeleceu um líder com a missão de reduzir o impacto ambiental e conduzir 

iniciativas verdes;  

 Incentivar através de softwares a consciência sustentável;  

 Investir em sistemas de aquecimento e refrigeração mais eficientes, além de projetos 

de captação de energia alternativa, como a instalação de painéis solar; 

 Adotar o programa de consolidação dos data centers internos que pouparam energia;  

 Ter projetos de pesquisa na área de energia, que incluem tecnologia solar (pesquisas 

fotovoltaicas) e construção de smart grids; 

 Adotar uma política de energia renovável; 

 Ter uma abordagem para gerenciar os aspectos ambientais dos edifícios seguindo os 

princípios da ISO 55000; 

 Adotar os conceitos do EcoDesign, que determina a consciência ambiental dos 

processos, considerando seis critérios principais, as chamadas áreas verdes focais: 

peso, uso de substâncias tóxicas, consumo de energia, reciclagem e descarte final e o 

tempo de vida útil do produto; 

 Colaborar com o The Conservation Fund para criar e proteger as florestas gerenciadas 

de maneira sustentável que produzem fibra virgem para papel e embalagens e abastece 

todos os centros de dados nos Estados Unidos com energia 100% renovável; 

 Desenvolver tecnologias de computação em nuvem e big data; 

 Possuir projetos que visam incentivar a consciência sustentável, a educação 

socioambiental e a reciclagem de resíduos; 
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 Implementar programas de educação para aumentar a consciência ambiental entre os 

nossos funcionários e para garantir que eles reconhecem a essência da Política Verde, 

abordando ativamente preocupações ambientais; 

 Fazer contribuições sociais, em estreita parceria com as comunidades locais através da 

divulgação de informação ambiental e apoio a iniciativas de conservação ambiental; 

 Criar normas e registrar as ações relativas à conservação do Meio Ambiente, de forma 

auditável e transparente; 

 Estabelecer, revisar e acompanhar, anualmente, os objetivos e metas ambientais 

específicos de suas atividades. 

 Uma empresa amazonense também foi identificada na pesquisa, a IATECAM (Instituto 

Ambiental e Tecnológico da Amazônia), que é uma associação civil, sem fins lucrativos de 

atuação nacional e internacional, cujo objetivo é corresponder às expectativas da sociedade 

com soluções ambientais, científicas e tecnológicas. Porém, em seu site não foi citado quais 

as práticas adotadas e como elas são realizadas. 

4.3  Com Relação ao Terceiro Objetivo Específico 

Com relação ao terceiro objetivo específico que foi identificar as técnicas utilizadas 

para a reciclagem de computadores e periféricos eletrônicos obsoletos. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de novembro de 2015 a fevereiro de 2016.  

A pesquisa envolveu uma revisão bibliográfica no Portal Periódico da CAPES 

(visando identificar artigos publicados em conferências e periódicos), Google Schoolar 

(visando identificar trabalhos de conclusão de curso (monografia, dissertação e tese) e artigos) 

e Google (visando identificar todo tipo de material informativo, como: blogs, portais, sites e 

redes sociais). Foram consideradas publicações que demonstrassem técnicas de reciclagem de 

componentes ou periféricos de computadores.  

Para a busca foram utilizadas as seguintes palavras-chaves e seus sinônimos: “TI 

Verde”, “Reaproveitamento de periféricos eletrônicos”, “Eco designer” e “Reaproveitamento 

de peças do computador”. 

Para selecionar as publicações foram definidos dois critérios: (i) 1ª Seleção: das 

publicações apresentadas foram lidos primeiramente o título, o resumo e as palavras-chave e 

caso tivesse relação com o objetivo da pesquisa, a publicação era agrupada em um conjunto 

preliminar de seleção e (ii) 2ª Seleção: As publicações desse conjunto foram lidas na íntegra e 

somente foram selecionadas aquelas que citassem alguma técnica utilizada para reciclagem de 

computadores e periféricos eletrônicos obsoletos ou que tratavam de reaproveitamento do lixo 

eletrônico, como o recondicionamento de computadores.  

Como forma de complementar a pesquisa foi realizada uma entrevista com um técnico 

em eletrônica que fabrica produtos a partir de componentes ou periféricos de computadores 

descartados. Além disso foram coletados computares e periféricos eletrônicos obsoletos nas 

empresas e instituições públicas das cidades de Manaus e Itacoatiara. 

As próximas Seções mostram os resultados realizados no Portal da Capes, no Google 

Schoolar e no Google.  
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4.3.1 Portal Periódico CAPES 

Pelo Portal Periódico Capes retornaram 92 publicações. Após aplicar o primeiro 

critério de seleção foram selecionadas 33 publicações, e após, aplicado o segundo critério de 

seleção foram obtidas 2 publicações para fazerem parte da pesquisa, conforme pode ser visto 

na Tabela 3. A Tabela 4 mostra um resumo da técnica identificada em cada publicação. 

Tabela 3: Publicações Selecionadas no Portal Periódico CAPES 

ID Título Autor Ano Local 

FOR1 

Robótica Educacional: Uma 

Possibilidade para o Ensino e 

Aprendizagem 

Almeida, L; 

Silva, J; 

Amaral, H; 

2013 

III Escola Regional de 

Informática de 

Pernambuco (ERIPE) 

FOR2 

Sinalizador Eletrônico para 

Indicação de Paradas de Ônibus 

Reutilizando Lixo Tecnológico na 

sua Concepção 

Melo, T.; 

Netto, N.; 
2004 Novos Saberes 

Tabela 4: Técnicas Identificadas nas Publicações 

ID Resumo da Técnica 

FOR1 

Os periféricos eletrônicos tirados dos computadores foram utilizados para o 

desenvolvimento de robôs voltados para fins educacionais. A necessidade da reciclagem se 

deu pelo fato de que os robôs prontos custam caro, inviabilizando muitas vezes a sua 

compra e aquisição pelas escolas. 

FOR2 

Foi reutilizado as carcaças de gabinetes de computadores e de aparelhos de CD/DVD. Esse 

material foi derretido e utilizado na fabricação de um sinalizador eletrônico para indicação 

de parada de ônibus. 

4.3.2 Google Schoolar 

Pelo Google Schoolar retornaram 210 publicações. Após aplicar o primeiro critério de 

seleção 21 publicações foram selecionadas, e após, aplicar o segundo critério de seleção 

foram obtidas 8 publicações para fazerem parte da pesquisas, conforme pode ser visto na 

Tabela 5. Nesta revisão bibliográfica somente foram considerados trabalhos de conclusão de 

curso e artigos escritos em português. A Tabela 6 mostra um resumo da técnica identificada 

em cada publicação. 

Tabela 5: Publicações Selecionadas no Google Scholar 

ID Título Autor Ano Local 

FOR3 

TI Verde – Reuso de Computadores 

como Quiosques Eletrônicos para 

Congressos Científicos 

Sierra, M; 

Silva, S.; 

Ribeiro, R.; 

Serafim, R.; 

Arantes, L.; 

Zornoff, D. 

2011 

Congresso dos 

Profissionais das 

Universidades 

Estaduais de São 

Paulo (CONPUESP) 

FOR4 

Resultados Preliminares do Projeto 

de Recondicionamento de Lixo 

Eletrônico: Equipamentos de 

Informática 

Santos, R.; 

Câmara, A. 
2013 

IX Congresso de 

Iniciação Científica 

do IFRN (CONGIC) 

FOR5 

Design e Lixo Eletrônico: 

Possibilidade de Reaproveitamento 

de Componentes Eletrônicos 

Tavares, A.; 

Ferreira, F.; 

Torres, P. 

2009 

2º Simpósio 

Brasileiro de Design 

Sustentável (II 

SBDS) 
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ID Título Autor Ano Local 

FOR6 

Metareciclagem de Máquinas Caça-

Níqueis: Transformando 

Contravenção em Soluções 

Educacionais 

Santos, C.; 

Zuse, V.; 

Schievelbein, G.; 

Brum, T. 

2014 

Vivências: Revista 

Eletrônica de 

Extensão da URI 

FOR7 
A Utilização do Lixo Eletrônico no 

Projeto Weblab 

Junior, F.; 

Germano, J.; 

Almeida, F.; 

Morselli, N. 

2010 
XXX Congresso da 

SBC 

FOR8 

Recolhimento, Reaproveitamento e 

Encaminhamento Correto de Lixo 

Eletrônico 

Schiavon, G.; 

Santos, H. 
2013 WebResol 

FOR9 

Revestimento de Parede Com Placas 

de Circuito Impresso de 

Computadores e Cerâmica: Design e 

Inovação 

Ribeiro, S.; 

Caracas, L.; 

Santos, D.; 

Azevedo, P. 

2014 

11º Congresso 

Brasileiro de 

Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Design (11º P&D 

DESIGN) 

FOR10 
Ecodesign e a Reutilização de 

Computadores (Dissertação) 
Fonseca, C. 2007 

Universidade 

Técnica de Lisboa 

 

Tabela 6: Técnicas Identificadas nas Publicações 

ID Resumo da Técnica 

FOR3 

Foram selecionados computadores funcionais, mas com perfil obsoleto, devido ao baixo 

poder de processamento e baixa capacidade de memória. As máquinas escolhidas foram 

computadores Pentiun IV, 1.6 Ghz, HD de 40Gb, 512 de memória RAM, Sistema 

Operacional Windows XP Professional. Esses computadores foram reutilizados em um 

evento através da criação de quiosques digitais, com o objetivo de: (i) reduzir o uso de 

pôsteres impressos, (ii) dar acesso a alunos e professores aos trabalhos científicos aceitos 

para publicação e (iii) consultar um sistema de busca local, sem necessidade de acesso à 

internet.  

FOR4 

Foi realizado uma coleta de fontes de alimentação para computadores e nobreak de órgãos 

públicos e privados. Essas fontes passaram por uma triagem, onde as que apresentaram 

problemas foram restauradas ou retiradas as peças. No final, as fontes que foram 

recuperadas ou não apresentaram problemas foram doadas à Telecentros (locais 

comunitários que trabalham com inclusão digital). As peças foram encaminhadas a 

instituições que trabalham com reciclagem. 

FOR5 

Reutilizou baias de gabinetes com placas eletrônicas para a fabricação de uma luminária, 

lixeira e um revisteiro juntamente com algumas peças de madeira, fitas de couro e pés de 

alumínio. Fez bolsas a partir de um teclado de computadores e de pedaços da placa mãe e 

ventilador (cooler) fez um objeto decorativo em espiral; Montou um relógio de parede a 

partir de uma placa mãe e de uma forma de bolo circular de metal, sendo alimentado por 

baterias. 

FOR6 

Adquiriu computadores apreendidas em operações policiais onde realizou uma triagem dos 

componentes eletrônicos e peças que pudessem ser reutilizadas e fez uma avaliação sobre o 

funcionamento dos equipamentos que pudessem serem aproveitados. Além disso, realizou 

uma estilização da aparência externa, limpando pinturas e adesivos. Com esse material, foi 

possível recondicionar novos computadores e estes foram doados para instituições 

educacionais, proporcionando benefícios sociais e colaborando, inclusive, para o processo 

de ensino e de aprendizagem. 

FOR7 

Reutilizou uma parte da impressora Rima XT 180 para criar a estrutura de um braço 

mecânico. Esta impressora foi encontrada em grandes quantidades em lojas de informática e 

se tornou obsoleta, sendo substituída por modelos de impressoras matriciais. 
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ID Resumo da Técnica 

FOR8 

Foi estabelecido um centro de coleta de material eletrônico nas dependências da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mourão. O material 

eletrônico arrecadado passou pelas seguintes triagens: foi separado por tipo de 

equipamento/modelo e foi realizado testes para verificar se os equipamentos estavam 

funcionando ou não. O material danificado foi analisado e verificado se era possível 

consertá-lo. Caso não fosse, este era mandado para o processo de desmanche. No caso do 

material consertado, este era enviado para entidades carentes ou para projetos de baixa 

necessidade tecnológica. No processo de desmanche, o material era separado em plástico, 

vidro, metal, papel e placas de circuito impresso (PCI) com componentes ou apenas 

componentes eletrônicos soltos. Neste caso eram enviados para empresas de reciclagem. 

FOR9 

Foram recolhidas placas de circuito impresso (do modelo Aspire 5050 - Acer) e utilizadas 

para o revestimento de parede. Essas placas passaram por uma triagem e seleção e somente 

foram aproveitadas aquelas que apresentavam melhores condições em relação a limpeza, 

menor quantidade de dispositivos e componentes fixos com solda, ausência de 

empenamento e manchas por produtos químicos. A retirada dos componentes como 

baterias, plásticos e conectores foi feita por meio do processo térmico, de forma que os 

pontos de solda derretidos e sugados se desprenderam dos componentes sem danificar a 

base da placa 

FOR10 

Estimulou a adoção de estratégias de ecodesign, desde as fases iniciais do processo de 

concepção e desenvolvimento dos produtos eletrônicos até seu fim-de-vida, orientadas para 

uma gestão de resíduos baseadas na reutilização e reciclagem dos equipamentos. Para isso, 

implementou um modelo empresarial, de acordo com os princípios de desenvolvimento 

sustentável, voltado para a reutilização e reciclagem de computadores. 
 

4.3.3 Google  

 Pelo Google retornaram aproximadamente 323 publicações. Após aplicar o primeiro 

critério de seleção 32 publicações foram selecionadas, e após, aplicado o segundo critério de 

seleção foram obtidas 22 publicações para fazerem parte da pesquisas, conforme pode ser 

visto na Tabela 7. Nesta etapa somente foram considerados blogs, portais, sites e redes 

sociais. A Tabela 8 mostra um resumo da técnica identificada em cada notícia. 

No Apêndice C encontra-se as imagens coletadas nesta revisão no qual as publicações 

mostram que material foi produzido com as peças recicladas a partir do material eletrônico 

descartados pelas empresas e pessoas. Para uma melhor compreensão, esse material foi 

dividido nos seguintes tipos: Bobinas de HD, Caixa de som, CD, Celular, Disquete, 

Dissipador, Fonte de energia, Fios, Gabinete, Monitor, Mouse, Placas (circuito impresso) e 

outros componentes, Teclas e Webcam. 

Tabela 7: Publicações Selecionadas no Google 

ID Título Autor Ano Local 

INF1 
Artesanato: O que Fazer 

com seu Lixo Eletrônico? 
Beth Vieira 2013 

https://facebeth.wordpress.com/20

13/04/17/artesanato-o-que-fazer-

com-seu-lixo-eletronico/ 

INF2  

Artista Plástico 

Transforma Lixo 

Eletrônico em Obra de 

Arte 

Blog Fragmaq 2012 

http://www.fragmaq.com.br/blog/r

eciclagem-residuos-

solidos/artista-plastico-

transforma-lixo-eletronico-em-

obra-de-arte/ 

INF3 

Metarreciclagem 

Reciclagem de Lixo 

Eletrônico 

Metarrecicla 

gem 
- 

http://metarreciclagem.blogspot.c

om.br/p/etapas-do-projeto.html 
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ID Título Autor Ano Local 

INF4 
Tech – Lixo Eletrônico 

Vira Arte 
Rodrigo Chiba 2012 

http://www.marcosproenca.com.b

r/tech-lixo-eletronico-vira-arte/ 

INF5 
Vem do Lixo Eletrônicos e 

Outros 
Nana Hayne - 

http://www.pop.com.br/sustentabi

lidade/artista-transforma-lixo-

eletronico-em-bijuterias/ 

INF6 

Artesão Transforma Lixo 

Eletrônico em Peças 

Exclusivas de Artesanato 

em Manaus 

Gabriele Bessa 2015 

http://portalamazonia.com/radar10

/amazonas-fm/noticias-

detalhe/cultura/artesao-

transforma-lixo-eletronico-em-

pecas-exclusivas-de-artesanato-

em-

manaus/?cHash=cb68a64420f0c7

9449f5fbb054891498 

INF7 A Arte que Veio do e-Lixo 
Da Redação 

Info Exame 
2011 

http://planetasustentavel.abril.com

.br/noticia/cultura/arte-veio-e-

lixo-nick-gentry-634037.shtml 

INF8 
Arte com Lixo Eletrônico: 

Veja Alguns Exemplos 

Publicado por 

Redação 
2014 

http://www.pensamentoverde.com

.br/dicas/arte-lixo-eletronico-

exemplos/ 

INF9 

Lixo Eletrônico se Torna 

Arte em Projeto de 

Reciclagem 

Edgard Matsuki 2012 

http://www.ebc.com.br/tecnologia

/2012/10/lixo-eletronico-se-torna-

arte-em-projeto-de-reciclagem 

INF10 

Lixo Eletrônico Vira Obra 

de Arte Pelas Mãos de 

Artista em São José 

G1 2013 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-

paraiba-

regiao/noticia/2013/05/lixo-

eletronico-vira-obra-de-arte-pelas-

maos-de-artista-em-sao-jose.html 

INF11 
Ideias para Reutilizar Lixo 

Eletrônico 

Ricardo 

Ricchini 
2016 

http://www.artereciclada.com.br/li

xo-eletronico/ideias-para-

reutilizar-lixo-eletronico/ 

INF12 

Lixo Eletrônico 

Transformado em Arte é 

Apresentado - Latinoware 

Admin 

Latinoware 
2014 

http://2014.latinoware.org/lixo-

eletronico-transformado-em-arte-

na-latinoware/ 

INF13 

Vale Sul Expõe Peças que 

do Lixo Eletrônico 

Viraram Obras de Arte 

Vale Sul 

Shopping 
2013 

http://www.valesulshopping.com.

br/noticia.php?id=186 

INF14 Armando Olive 
Armando 

Oliveira Bastos 
2015 http://www.armandoolive.net/ 

INF15 

Artista Cria Retrato de 

Steve Jobs Feito com 

“Sucata Eletrônica” 

Notícias 

Christian 

Tavares 

2014 

http://www.blogipad.com.br/artist

a-cria-retrato-de-steve-jobs-feito-

com-sucata-eletronica/ 

INF16 
Artista Transforma Lixo 

Eletrônico em Arte 
Eluz 2013 

http://www.overmundo.com.br/ov

erblog/artista-transforma-lixo-

eletronico-em-arte 

INF17 

Canadense Transforma 

Lixo Eletrônico em Peças 

de Design 

Terra 2009 

http://tecnologia.terra.com.br/eletr

onicos/canadense-transforma-

lixo-eletronico-em-pecas-de-

design,c22853ba037ea310VgnCL

D200000bbcceb0aRCRD.html 

INF18 

Designer Chileno Faz 

Lixo Eletrônico Virar 

Móvel 

eCycle 2013 

http://www.ecycle.com.br/compo

nent/content/article/42-eco-

design/773-designer-chileno-faz-

lixo-eletronico-virar-movel.html 
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ID Título Autor Ano Local 

INF19 

Escola Privada Incentiva 

Alunos a Transformar 

Lixo Eletrônico em Obras 

De Arte 

Marcos Santos 2012 

http://www.portaldomarcossantos.

com.br/2012/06/04/escola-

privada-incentiva-alunos-a-

transformar-lixo-eletronico-em-

obras-de-arte/ 

INF20 
Artista Cria Esculturas 

Com Sucatas Eletrônicas 

Elvira O. Luz 

Maciel 
2012 

http://www.ebc.com.br/cultura/20

12/09/a-artista-cria-esculturas-

com-sucatas-eletronicas 

INF21 

Sucata Tecnológica Vira 

“Jóia” Nas Mãos de 

Artista Brasileira 

Juliana 

Carpanez 
2008 

http://g1.globo.com/noticias/tecno

logia/0,,mul590304-6174,00-

sucata+tecnologica+vira+joia+nas

+maos+de+artista+brasileira.html 

INF22 

Lixo Eletrônico é 

Transformado em 900 

Novos Computadores na 

Fábrica Verde 

Econdesenvolvi

mento 
2010 

http://www.ecodesenvolvimento.o

rg/posts/2013/janeiro/lixo-

eletronico-e-transformado-em-

900-novos?tag=rrr 

 

Tabela 8: Técnicas identificadas nas buscas 

ID Resumo da Técnica 

INF1 

Apresenta objetos feitos a partir de materiais considerados como lixos eletrônicos, como 

teclados, monitores, disquetes e CDs. Exemplos dos objetos fabricados: (i) Teclas: pulseira, 

anel, chaveiro, cordão com pingente, bolsa, pulseira, capa de agenda, porta trecos, porta-

retratos, brincos, pingente, marcador de mapas e relógio; (ii) Disquete: vaso de plantas 

pequeno, bolsa, bloco de anotações e porta-retratos; (iii) Monitores: vaso de plantas grande 

e (iv) CDs: cortina. 

INF2 
Relata as técnicas do artista mineiro Fábio Vidotti, que reusa o lixo eletrônico, como peças 

de celulares, computadores e impressoras para compor quadros e esculturas. 

INF3 

Descreve os procedimentos que devem ser realizados para a reciclagem de eletrônicos, 

desde a divulgação (através de palestras e debates), formação de pontos de coletas até como 

fazer a triagem e desmontes (através de oficinas e cursos). Cita o que pode ser feito com o 

material reciclado, como: montar computadores para serem utilizados em cursos de inclusão 

digital e confecção de artesanato. Como exemplos de objetos de artesanatos pode-se citar: 

(i) Diversos componentes: caminhão de lixo; (ii) Mouse: carrinhos; (iii) Placas de Circuito 

Impresso: capas de agendas e cadernos; (iv) Gabinete: quadros; (v) Monitores: quadros, 

lixeira e porta livro; (vi) Web Cam: robô; (vii) Auto Falante: portas treco; (viii) Cooller: 

chaveiros; (ix) LEDs: brincos e (x) Disquete: porta-retratos. 

INF4 

Apresenta obras de artistas que utilizam o lixo eletrônico para fazer sua arte, como: Babis 

Pangiotidis (que utilizou teclas de computadores para criar uma versão do cavalo de tróia); 

Bristish (a instituição Royal Society of Art que utilizou celulares e máquinas de lavar para 

construir um robô); Tim Nobie e Sue Webster (que produziram sombras com esculturas de 

lixo eletrônico) e Jewelry Cycle (que usam chips e memórias para criar colares e 

acessórios). 

INF5 

Mostra objetos produzidos pela artista Nana Hayne a partir do lixo eletrônico, como: colares 

unissex (com chips), braceletes (placa de circuito impresso e peças de relógios mecânicos), 

colar (caixa de relógio, teclas de celular e engrenagens) e anéis (teclas de computador). 

INF6 

Descreve o trabalho do artesão e técnico em eletrônica Denizal Melo. O artista amazonense 

transforma placas de memória de computador, películas, telas de LCD e outros materiais 

eletrônicos em peças exclusivas de artesanato, como por exemplo, réplicas de motocicletas. 

INF7 
Descreve a arte de um artista britânico chamado Nick Gentry. Ele utiliza disquetes, fitas 

VHS, polaroides e fitas cassete para produzir objetos que eram colados em telas. 
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ID Resumo da Técnica 

INF8 

Descreve as obras de Nick Gentry e da artista plástica brasileira Naná Hayne. Ele utiliza 

disquetes, fitas VHS, polaroides e fitas cassete para produzir objetos que eram colados em 

telas. Ela utiliza cabos, placas de circuito de computadores e metais recuperados para fazer 

esculturas, painéis e acessórios – denominadas de Tecnojoias. Além disso, mostra uma 

reportagem sobre o Americano Doug Powel que trabalha com teclas de teclado para 

computador de forma a produzir mosaicos.  

INF9 
Descreve o trabalho da artista Luciéia Alves, no projeto Sucatec. A artista recolhe cabos, 

placas e CDs. A partir desse material ela produz quadros, lixeiras e escultura de avião. 

INF10 
Relata sobre as obras do artista Gilberto Vieira. Ele já produziu mais de 175 peças usando 

materiais recicláveis de informática. Uma de suas artes é a fabricação de esculturas. 

INF11 

Mostra objetos produzido a partir de mouse ou teclado. Do teclado são feitos: porta-retratos, 

imãs de geladeira, porta-pincéis, capa de agenda e escultura. Do mouse são feitos: objetos 

de decorações com formato de ratinho. 

INF12 

Descreve a participação da Companhia do Lixo, no evento Latinoware 2014, e suas práticas 

para transformar o lixo eletrônico em arte. Um dos objetos produzidos é um mosaico feito a 

partir de pedaços quadrados cortados de CDs. 

INF13 

Descreve o trabalho do artista plástico Gilberto Vieira Mendes, que cria peças, a partir de: 

(i) Circuito eletrônicos: motocicleta, cabra e pulmão e (ii) Outras partes do lixo eletrônico 

(disquetes, placas, baterias de relógios e várias outras peças de computadores): aranha, robô, 

cavalo, tartaruga, galo, peixe, flores. 

INF14 

Mostra diversas fotos envolvendo reciclagem de parafusos e relógios analógicos. Além 

disso, mostra objetos que são produzidos a partir da reciclagem de lixo eletrônico, como: 

motocicletas, robôs, esculturas e bicicleta. 

INF15 

Relata a ideia inovadora de Jason Mecier que criou um quadro do rosto do fundador da 

empresa Apple Steve Jobs. O quadro foi feito inteiramente de peças eletrônicas: teclados, 

circuito impressos, mouses, fones de ouvido, ipads, celulares, telefones headset, cabos 

USBs, disquetes e CDs. 

INF16 

Descreve o trabalho do cearense Armando Olive que ao fechar sua oficina de consertos de 

computadores observou que sobraram muitas sucatas. Usando sua criatividade ele criou 

várias obras com lixo eletrônico, como carrinhos, bonecos decorativos e motos. 

INF17 

Descreve o trabalho da canadense Nicola Harpe que vasculha depósitos de lixo atrás de 

equipamentos e componentes eletrônicos. Em seu estúdio, ele produz com: (i) Teclas:  

abotoaduras, grampos de cabelo e imãs de geladeira; (ii) CDs: relógios; (iii) Disquetes e 

Floppy Disks: cadernetas e (iv) Placas de Circuito: relógios, bijuterias e álbuns de fotos.  

INF18 
Comenta sobre o trabalho do designer Rodrigo Alonso, que produz bancos (puffs) feitos a 

partir de CDs, teclados quebrados, cabos coloridos e placas-mãe suspensas em uma resina. 

INF19 

Relata o trabalho dos professores do Centro de Ensino Alonso Souza que incentivam 

crianças e adolescentes à encontrar uma solução criativa para reaproveitar o lixo eletrônico. 

Com teclas de computadores foi montado um cavalo marinho e com monitores antigos foi 

produzido vasos de plantas. 

INF20 

Comenta sobre o trabalho de Armando Olive, que usa HDs, placas-mãe, memórias de 

computador, processadores, entre outros, para criar bonecos, aranhas, caranguejos, pássaros 

e motocicletas. 

INF21 

Menciona o trabalho de Naná Hayne, que adotou componentes de equipamentos 

tecnológicos, para produzir suas obras e suas joias. Utilizou um tela de pintura e colocou 

fios coloridos para dar forma a uma mulher. Em seus lábios utilizou pedaços de placa-mãe 

vermelha. Como joias, denominadas tecnojoias, produziu brincos, pingentes e anéis. 

INF22 

Descreve o trabalho da Fábrica Verde que em 14 meses recebeu 100 toneladas de lixo 

eletrônico. Com este material produziu 900 computadores que foram doados a 20 

Telecentros de comunidades pacificadas. 
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4.3.4 Entrevista com Denizal Melo  

 Uma entrevista foi realizada com o técnico em eletrônica Denizal Melo no dia 25 de 

abril de 2016, em sua residência, onde foi possível identificar o tipo de material que ele 

produzia com lixo eletrônico descartado por empresas e pessoas.  

 Inicialmente foi elaborado um roteiro para a entrevista (ver Apêndice D) e como 

resultado obtivemos as seguintes respostas, como mostra a Tabela 9. No Apêndice E 

encontra-se as imagens coletadas dos produtos desenvolvidos por ele. 

Tabela 9: Respostas da entrevista 

Pergunta Resposta 

Produtos Fabricados 

Miniaturas de motocicletas, carros, helicópteros, bicicletas, joias, 

colares, robôs, miniaturas de cidades, escultura de animais e porta 

retrato 

Escolaridade Técnico em Eletrônica 

Possui conhecimento em 

eletrônica e manutenção 
Sim 

Material utilizado 

Teclados, CDs ou DVDs, memórias, fontes, fios, placas 

eletrônicas, mouse, alto falantes, aparelhos domésticos, placas de 

circuito, hubs, roteadores, conectores, bobinas, HDs, pen-drives, 

monitores, teclas, processadores, memórias, etc. 

Ferramentas para fabricação dos 

produtos 

Alicate de corte e comum, chaves de fendas, cola, tesoura, 

removedor e sugador de solda, luvas e óculos de proteção. 

Conhece as práticas de TI Verde Não 

Percebe a preocupação de 

empresas ou pessoas com o 

descarte correto em Manaus 

Sim, mas muito pouco 

Destino dos produtos fabricados São vendidos ou apresentados em exposições 

Local em que recolhe os 

componentes eletrônicos 
Empresas e amigos 

Percebe investimentos do 

governo ou empresas na área de 

reciclagem 

Sim, mas muito pouco 

Possui curso superior Não 

Qualquer pessoa pode fabricar 

esses produtos 
Sim. Desde que tenha conhecimentos em eletrônica e criatividade 

 

4.3.5 Material Coletado 

 Para complementar o trabalho foram coletados computadores e periféricos 

eletrônicos obsoletos nas empresas e instituições públicas das cidades de Manaus e 

Itacoatiara (veja as Figuras de 1 a 10). Posteriormente, eles foram desmontados e 

utilizados na fabricação de bijuterias, chaveiros, porta retrato, imãs de geladeira, 

marcador de livro e prendedores de cabelos, conforme pode ser visto nas Figuras de 11 

a 16. 
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Figura 1: Fontes de Computadores 

 

Figura 2: Placas - mãe 

 

Figura 3: Monitores 

 

Figura 4: Placas de rede 

 

Figura 5: Circuitos impresso de teclados 

 

Figura 6: Teclados 
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Figura 7: Notebooks 

 

Figura 8: Telefones 

 

Figura 9: Mouses 

 

Figura 10: Celular 

 

 

Figura 11: Pulseira 

 

Figura 12: Brincos 
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Figura 13: Chaveiros 

 
Figura 14: Imãs de geladeira 

 

Figura 15: Porta retrato 

 

Figura 16: Prendedores de cabelo 

 

5. CONCLUSÃO 

 A TI Verde é um dos assuntos mais explorados nos últimos três anos e consiste em 

práticas voltadas para o uso correto dos recursos de Tecnologia da Informação, sendo suas 

principais práticas a economia de energia e de papel, a virtualização de servidores, o descarte 

e reciclagem de equipamentos. 

 Neste contexto este trabalho procurou as principais práticas da TI Verde, em relação ao 

consumo de energia e descartes de equipamentos eletrônicos, como referência de 

sustentabilidade ambiental. Para isso foram realizados os seguintes passos: (i) Análise do 

conhecimento e aplicação da TI Verde nas empresas desenvolvedoras de software que atuam 

na cidade de Manaus; (ii) Realização de uma pesquisa em sites de empresas que desenvolvem 

software e entidades governamentais que propõem ou divulgam as práticas da TI Verde e (iii) 

Identificação de técnicas utilizadas para reciclagem de computadores e periféricos eletrônicos 

obsoletos. 

 Como resultado do passo (i) foi possível observar que os gerentes das empresas não 

tem muito conhecimento do termo e nem das práticas de TI Verde. Porém as empresas 

concordam que as práticas de utilizar equipamentos eletrônicos de forma ecológica são 

importantes e é necessário fazer campanha de conscientização para que os funcionários 

adotem este tema.   
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 Como resultado do passo (ii) foi possível observar que são poucas as empresas que 

conhecem as práticas de TI Verde. No entanto adotam práticas de outra forma de 

sustentabilidade, como por exemplo, reaproveitamento de água; adoção de uma política de 

energia renovável; desenvolvimento de projetos que visam incentivar a consciência 

sustentável, a educação socioambiental e a reciclagem de resíduos; palestras sobre 

sustentabilidade aos seus funcionário/comunidade e construções sustentáveis. 

 Com relação ao passo (iii) foi possível identificar 32 publicações que citavam técnicas 

utilizadas para a reciclagem de computadores e periféricos eletrônicos obsoletos. Dentre essas 

técnicas podemos citar: recondicionamento do material eletrônico coletado, fabricação de 

peças de decoração (quadros, porta retratos, vasos e chaveiros) e bijuterias (colar, anéis e 

pulseiras), artigos de arte, dentre outros. 

 Este trabalho teve como principal contribuição mostrar práticas da TI Verde 

objetivando incentivar as empresas a desenvolvem projetos que adotem essas práticas em 

relação ao consumo de energia e descartes de equipamentos eletrônicos como referência de 

sustentabilidade ambiental. Além disso, conscientizar o uso de recursos naturais em nosso 

planeta como os minerais (usados na fabricação de gabinetes, processadores, memorias e 

displays) e estimular a comunidade a fazer uso do reaproveitamento de peças ou 

recondicionamento de computadores.  
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8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Segue abaixo o cronograma das atividades realizadas no projeto: 

Nº Descrição 
2015 2016 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 
Levantamento e Contato das 

Empresas 
x            

2 Elaboração do Questionário x            

3 Visitas às Empresas  x           

4 Revisão Informal no Google   x x         

5 
Revisão Bibliográfica no 

Portal Periódico da Capes 
   x x x       

6 
Revisão Bibliográfica no 

Google Scholar e no Google 
    x x x      

7 Coleta de Material Eletrônico        x x    

8 Fabricação de Produtos          x x  

9 

Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 

Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 

          x x 
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APÊNDICE A – Roteiro e Questionário Aplicado nas Empresas 

 
 

 

 

 

 

 

Por favor, responda as questões de acordo com os seus conhecimentos e opiniões: 

1. Já ouviu falar sobre a Sustentabilidade aplicada a TI Verde? 

2. Já teve interesse em verificar o consumo de energia dos equipamentos? 

3. Tem conhecimento de como os equipamentos eletrônicos, não utilizados, poderiam ser 

reaproveitados? Se sim, como? 

4. Tem conhecimento sobre como pode ser feito o descarte do lixo eletrônico em Itacoatiara? Se 

sim, como? 

5. Segundo um autor que pesquisa sobre TI Verde: Ao aplicar as práticas de sustentabilidade de 

TI Verde, uma empresa eleva seu status perante a sociedade, com isso torna-se referência até 

mesmo para a concorrência, e fatalmente, conseguem a preferência e a confiança de seus 

clientes.   Sabia desta informação? E qual sua posição? 

6. Segundo o mesmo autor: A adoção de medidas sustentáveis por uma empresa pode resultar na 

obtenção de benefícios oferecidos pelo governo, elegibilidade para participação em certo 

processos seletivos, além da economia. Sabia desta informação? E qual sua posição? 

7. Segundo Amaral, (2009): Virtualização pode ser definida como a criação de um ambiente 

virtual que simula um ambiente real, propiciando a utilização de diversos sistemas e 

aplicativos sem a necessidade de acesso físico à máquina na qual estão hospedados. Já ouviu 

falar dessa prática? 

8. Já ouviu falar sobre o Diálogo Itáu® Sustentabilidade, na qual são discutidos os principais 

temas de sustentabilidade relacionados a TI Verde? 

9. Sabia que muitos fabricantes de eletrônicos e operadoras de telefonia móvel recolhem os 

eletrônicos já usados, quando os consumidores não os querem (Dell, Nokia, Claro, Vivo, 

Motorola, HP, Sony Ericsson, Tim)? 

10. Ouviu falar normas e certificações que regem o processo de trabalho da TI, tanto para a 

fabricação, quanto para o uso de equipamentos eletrônicos (Selo Verde, RoHS, ISO 14001 e 

PROCEL)? 
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Por favor, assinale a opção correspondente às ações da organização em que trabalha. 

A ORGANIZAÇÃO:              Data de Preenchimento: ______ / ______ / _______ 

REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA SIM NÃO 

1. Faz uso ecologicamente correto de energia elétrica   

2. Após o término das atividades os equipamentos eletrônicos são desligados   

3. Faz uso somente de monitores LCD’s   

4. Possui algum controle de gastos com energia elétrica 

Se sim, qual(is)? ___________________________________________________ 

  

5.  Dá preferência a fornecedores que trabalham com produtos sustentáveis (como o 

Selo Procel) 

  

6.    Tem iniciativa visando obter energia através de fontes alternativa   

7.  Faz uso de monitoramento automático de energia disponível nos equipamentos   

8. Faz uso de terminais do tipo thin cliente (os usuários são conectados a um servidor 

central que realiza todo o processamento) 

  

9. Faz uso de desktops virtuais   

10. Estimula o uso da computação nas nuvens (cloud computing)   

 

ECONOMIA DE PAPEL SIM NÃO 

11. Faz uso de impressão dos dois lados da folha para documentos que ficam na 

empresa 

  

12. Possui algum controle de gastos com papel 

Se sim, qual(is)? ___________________________________________________ 

  

13. Procura fazer uso de softwares que enviam documentos entre os diferentes setores 

da empresa sem a necessidade de impressão dos mesmos 

  

14. Faz uso de impressão em formato eletrônico   

15. Possui intranet para facilitar a comunicação e assim evitar o uso de papéis   

 

DESCARTE E RECICLAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SIM NÃO 

16. Concorda com práticas para utilizar equipamentos eletrônicos de forma 

ecologicamente correta 

  

17. Faz trade-in (incentivo à entrega do equipamento antigo na compra de um novo)   

18. Faz reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos   

19. Faz doação de equipamentos obsoletos   
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VIDEOCONFERÊNCIA E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR E DESKTOP SIM NÃO 

20. Faz uso de videoconferências para reuniões de longa distância   

21. Faz uso de alguma prática de virtualização 

Se sim, qual(is)? __________________________________________________ 

  

22.  Faz uso de compartilhamento de equipamentos   

23. Possui um datacenter   

 

TI VERDE E SUSTENTABILIDADE SIM NÃO 

24.  Conhece o termo TI Verde e suas práticas   

25. Pretende implantar a TI Verde na Organização nos próximos 12 meses   

26. Faz campanha de conscientização para a prática da TI Verde   

27. Já convocou uma auditoria sobre a infraestrutura de TI e seu uso relacionado ao 

meio ambiente 

  

28. Desenvolve projetos ecológicos sustentáveis   

29. Possui uma política de sustentabilidade   

30.  Possui em algum dos seus produtos o Selo Verde   

31.  Possui a certificação ISO 14001   

32. Exigi a compra de equipamentos de informática que tenham certificações ISO 9001 

(Gestão de Qualidade) e ISO 14000 (Gestão Ambiental) 

  

 
33. A Organização possui algum(uns) controle de gastos, que não sejam com energia elétrica, papel 

e descarte de equipamentos eletrônicos? 

             Sim  (   )      Não  (   )  Se sim, qual(is)? 

______________________________________________________________ 
 

34. Como é realizado o descarte de equipamentos eletrônicos que não são mais utilizados pela 

Organização? 

(   ) São jogados fora junto com lixo comum 

(   ) Armazenados no depósito da organização 

(   ) São encaminhados para locais específicos de reciclagem 

(   ) Outros.  Qual(is)? 

_______________________________________________________________ 
 

PERFIL DA EMPRESA 

35. Qual o tempo de existência da empresa (em anos)?  

(   ) Menos de 1       (   ) Entre 1 e 2       (   ) Entre 2 e 4       (   ) Entre 4 e 10       (   ) Mais de 10  

36. Indique o número de funcionários: 

       (   ) 1 a 10       (   ) 11 a 100       (   ) 101 a 500   

37. Estime o número de clientes:  

(   ) 1 a 10       (   ) 11 a 100       (   ) 101 a 500   

38. A organização fabrica hardware? 

(   ) Sim       (   ) Não 

Você gostaria de receber, ao final do projeto, uma cartilha com práticas de sustentabilidade 

relacionadas à TI Verde? 
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APÊNDICE B – Levantamento das Empresas e suas Práticas 
 

Empresa: IBM 
Site: http://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/ctaurion/entry/ibm_e_sustentabilidade_am

biental?lang=en 
Prática: Economia no consumo de energia e produção de componentes mais sustentáveis 
Empresa: HP 
Site: http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/index.html 
Prática: Reciclagem de materiais e uso eficiente de energia 
Empresa: Dassault Systemes SA 
Site: http://www.brasilengenharia.com/portal/noticias/noticias-da-engenharia/7609-dassault-systemes-

esta-em-5o-lugar-no-indice-global-das-100-empresas-mais-sustentaveis-do-mundo 
Prática: Programa de reciclagem de resíduos, certificação de construção verde, uso de energia renovável e 

eficiente e iniciativas, como por exemplo, trabalhar de bicicleta. 
Empresa: Schneider Electric 
Site: http://www.schneide-electric.com.br/sites/brasil/pt/empresa/fundacao-e-desenvolvimento-

sustentavel/control-sustentavel/compromissos.page 
Prática: Economia no consumo de energia 
Empresa: Samsung 
Site: http://www.samsung.com/br/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.h

tml 
Prática: Otimização do uso de energia e responsabilidade ambiental em todas as suas operações 
Empresa: Siemens 
Site: http://w5.siemens.com/portugal/web_nwa/pt/portalinternet/responsabilidadecorporativa/siemenspor

tugal/cidades_e_sustentabilidade/noticias/pages/siemens_lidera_indice_de_sustentabilidade_dow_j

ones.aspx 
Prática: Investimento em Tecnologias Verde 
Empresa: SAP AG 
Site: http://news.sap.com/brazil/2013/12/03/sap-labs-latin-america-inaugura-novas-instalacoes-no-brasil/ 
Prática: Incentiva a consciência sustentável através de softwares 
Empresa: EMC Corp 
Site: http://portugal.emc.com/corporate/sustainability/sustaining-ecosystems/logistics.htm 
Prática: Consumo eficiente de energia, computação na nuvem e criação de servidores virtuais 
Empresa: Cisco Systems Inc. 
Site: http://globalnewsroom.cisco.com/pt/br/release/Cisco-e-Metropolis-colaboram-para-desenvolver-

cidades-inteligentes-sustent%C3%A1veis-1712049 
Prática: Desenvolvimento de cidades sustentáveis 
Empresa: ASML Holding NV 
Site: https://www.asml.com/asml/show.do?lang=EN&ctx=51431&dfp_fragment=responsibility_8 

Prática: Uso eficiente de energia, controle de emissão de carbono no ambiente, consumo eficiente de água, 

reciclagem de lixo da empresa e lida de forma responsável com outras questões ambientais. 
Empresa: Philips 
Site: http://www.sustentabilidade.philips.com.br/sustentabilidade-0706/relatorio-sustentabilidade-

latam.html 
Prática: Pouco uso de substâncias tóxicas em seus produtos, consumo de energia eficiente, reciclagem e 

descarte final e o tempo de vida útil do produto aprimorado 
Empresa: Motorola 
Site: http://www.motorola.com/us/Environment/Recycling/recycling-brazil.html 
Prática: Componentes de celulares sem metais pesados, embalagens ecológicas e reciclagem de celulares e 

baterias 
Empresa: Ricoh Company 
Site: http://www.ricoh.com.br/sobre/meio-ambiente/# 
Prática: Uso eficiente de energia e reciclagem de material 
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Empresa: StarHub 
Site: www.starhub.com/ 
Prática: Edifícios com conexões de energia mais eficiente e educação da equipe e da comunidade 
Empresa: LG Electronics Inc 
Site: http://www.lge.com/br/politica-ambiental 
Prática: Uso eficiente de energia e produtos com menos materiais nocivos ao meio ambiente 
Empresa: ITAUTEC 
Site: http://www.itautec.com.br/pt-br/sustentabilidade/ti-verde 
Prática: Consumo eficiente de água, energia elétrica e políticas internas 
Empresa: Apple 
Site: http://www.apple.com/br/environment/ 
Prática: Consumo eficiente de energia e materiais mais sustentáveis 
Empresa: Google 
Site: http://viajeaqui.abril.com.br/materias/noticias-google-greenpeace 
Prática: Consumo eficiente de água, energia elétrica e políticas internas 
Empresa: TELUS Corporation 
Site: http://sustainability.telus.com/en/about_this_report/at_a_glance/ 
Prática: Consumo eficiente de papel e controle de emissão de gases poluentes 
Empresa: BCE Inc. 
Site: http://www.bce.ca/responsibility/sustainability 
Prática: Consumo eficiente de energia e coleta de lixo eletrônico 
Empresa: Ericsson 
Site: http://www.ericsson.com/br/thecompany/sustainability-corporateresponsibility 
Prática: Virtualização de servidores, reciclagem de material eletrônico e consumo eficiente de energia 
Empresa: Alcatel-Lucent 
Site: https://www.alcatel-lucent.com/sustainability 
Prática: Consumo eficiente de energia, controle na emissão de poluentes a atmosfera e gestão de lixo 

eletrônico 
 

Como as práticas são realizadas pelas empresas: 

 Dassault Systemes SA: em cada região geográfica, a empresa estabeleceu um líder na área, com a 

missão de reduzir o impacto ambiental e conduzir iniciativas verdes em sua região específica. 

Esses líderes trabalham com um site específico das equipes verdes para aumentar a 

conscientização com os programas locais, e encontrar formas para a empresa melhorar seus 

esforços de sustentabilidade a nível local, nacional e global. As equipes são responsáveis pela 

implementação desses programas, como a reciclagem de resíduos de escritório, certificações de 

construção verde, uso de energia renovável e eficiente e iniciativas, como, por exemplo, trabalhar 

de bicicleta. 

 SAP AG: sua principal prática é incentivar através de softwares a consciência sustentável. Para 

isso possui soluções de sustentabilidade nos negócios, que incluem controle de emissão de 

carbono e de processos para uso eficiente de recursos naturais em todos os setores do mercado. O 

novo prédio do SAP Labs é um projeto totalmente sustentável. 

 Google: investe em sistemas de aquecimento e refrigeração mais eficientes, além de projetos de 

captação de energia alternativa, como a instalação de painéis solar. Já os empregados participam 

de um programa de “competição saudável”, batizado de Exercício Sustentável do Google, cujo 

objetivo é fazer com que eles desenvolvam áreas de limpeza, uso eficiente de água e estratégias 

inovadoras de gestão de resíduos. A água dos chuveiros e torneiras, que já possuem sistemas de 

eficiência de consumo, é reutilizada em um sistema de tratamento, e depois segue para as 

descargas dos toaletes. Já o aquecimento é feito através de um sistema de aquecimento solar. 
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 IBM: possui o programa de consolidação dos data centers internos que pouparam 10 milhões de 

kWh,  também está envolvida em diversos projetos de pesquisa na área de energia, que incluem 

tecnologia solar (pesquisas fotovoltaicas) e construção de smart grids;  programas de 

sustentabilidade incluem redução das emissões de PFC, emitidas no processo de fabricação de 

semicondutores (em 2008 as emissões eram 30% menores que as emitidas em 1995), redução da 

emissão de CO2, servidores mais eficientes no uso de energia e logística mais eficiente. 

 HP: realiza suas práticas através de programas de Sustentabilidade Ambiental, Reciclagem e 

Gestão Ambiental da Cadeia de Suprimentos. 

 Schneider Electric: participa uma coligação de líderes comerciais, governamentais e ambientais 

proeminentes, que trabalham em conjunto para promover a eficiência energética em nível 

mundial, para alcançar uma economia mais saudável, um ambiente mais limpo e de maior 

segurança energética. 

 Samsung: desenvolveu uma lanterna solar na África e adotou de diretrizes para proteger o meio 

ambiente e ao mesmo tempo avaliar regularmente os parceiros fornecedores de matérias-primas 

para a segurança do local de trabalho e práticas de proteção ambiental. 

 Cisco Systems Inc.: estabelece um Prêmio de Liderança Urbana para demonstrar como as futuras 

cidades podem utilizar, de forma eficaz, a tecnologia para avançar na questão de transportes 

públicos limpos, diminuir a poluição por meio do desenvolvimento urbano inteligente, oferecer 

amplo acesso a serviços voltados para os cidadãos e suportar o crescimento econômico-

sustentável.  

 ASML HOLDING NV: procura reduzir a emissão de CO2 e adota uma política de energia 

renovável. Tem uma abordagem para gerenciar os aspectos ambientais dos edifícios seguindo os 

princípios da ISO 55000. 

 Philips: lançou mundialmente 50 novos produtos, com o “selo verde”, chamados internamente na 

Philips de “Green Flagships”. Isso significa que todos eles foram criados com base em conceitos 

do EcoDesign, que determina a consciência ambiental dos processos, considerando seis critérios 

principais, as chamadas áreas verdes focais: peso, uso de substâncias tóxicas, consumo de energia, 

reciclagem e descarte final e o tempo de vida útil do produto. 

 Motorola: possui o programa ECOMOTO, criado há mais de dez anos, que engloba a reciclagem 

de baterias e celulares, que podem ser depositados em urnas presentes em todos os Serviços 

Autorizados Motorola. 

 Ricoh Company: desenvolve produtos que durante seus ciclos de vida manterão seu impacto 

ambiental abaixo do limite no qual o meio ambiente global torna-se insustentável. 

 StarHub: reconhece o fato de que todos tem de agir de uma maneira ambientalmente responsável e 

todas as operações devem possui práticas sustentáveis a fim de minimizar o impacto sobre o 

ambiente. Em 2009, foi estabelecido um compromisso de seis pontos para a política ambiental, 

conforme descrito abaixo: 

1. Vamos adotar práticas responsáveis e sustentáveis em nossas atividades corporativas para 

minimizar o impacto ambiental de nossas operações. Vamos rever continuamente os nossos 

objetivos e compromisso de proteger o meio ambiente global, tanto quanto possível; 

2. Vamos aderir, tanto quanto possível, as recomendações ambientais pelas autoridades 

competentes e também implementar metas internas para melhorar o nosso desempenho 

ambiental; 
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3. Vamos reduzir nossos impactos ambientais através da utilização eficiente dos recursos, 

economia de energia, redução de resíduos, incentivando a reciclagem de materiais, e 

minimizar as emissões de gases de efeito estufa e substâncias que destroem o ozono; 

4. Vamos minimizar as cargas ambientais e adotar tecnologias amigas do ambiente, tanto quanto 

possível, quando a encomenda e compra de recursos necessários; 

5. Vamos implementar programas de educação para aumentar a consciência ambiental entre os 

nossos funcionários e para garantir que eles reconhecem a essência desta Política Verde, 

abordando ativamente preocupações ambientais; 

6. Vamos fazer contribuições sociais, em estreita parceria com as comunidades locais através da 

divulgação de informação ambiental e apoio a iniciativas de conservação ambiental. 

 LG Electronics Inc.: declara seu comprometimento com a Qualidade, Meio Ambiente, Segurança 

e Saúde seguindo os seguintes princípios: 

1. Conduzir esforços em busca de uma cultura voltada a minimizar os impactos adversos à 

Qualidade, ao Meio Ambiente, à Segurança e à Saúde; 

2. Fornecer produtos e serviços que satisfaçam as necessidades de seus clientes, fornecedores, 

acionistas, colaboradores e comunidades locais e demais partes interessadas; 

3. Implementar um Sistema de Gestão Integrado e mantê-lo como uma de suas prioridades; 

4. Estabelecer, revisar e acompanhar os Objetivos e as Metas da Qualidade, Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde; 

5. Conscientizar e Capacitar colaboradores e subcontratados que trabalham em nossas 

instalações, para que atuem em favor da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança; 

6. Atender a Legislação e Regulamentações de Meio Ambiente, Segurança e Saúde aplicáveis; 

7. Agir visando a Melhoria Contínua da Qualidade, do desempenho ambiental e da Prevenção da 

Poluição. 

 ITAUTEC: no exercício de suas atividades busca sustentabilidade ambiental, social e econômica, 

assegurando qualidade, produtividade e competitividade no mercado. Contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população. Respeitando o meio ambiente, assume os seguintes 

compromissos: 

1. Cumprir a legislação ambiental aplicável, as normas regulamentares e os demais requisitos 

subscritos pela Organização que se relacionem aos aspectos ambientais; 

2. Prevenir a ocorrência de danos ambientais decorrentes de suas atividades buscando a 

utilização de tecnologias ambientalmente adequadas no gerenciamento dos processos e na 

concepção de novos produtos; 

3. Estabelecer canais permanentes de comunicação das questões do meio ambiente com as partes 

interessadas; 

4. Criar normas e registrar as ações relativas à conservação do Meio Ambiente, de forma 

auditável e transparente; 

5. Evitar o desperdício de água e energia; 

6. Promover o treinamento e conscientização de seus colaboradores internos e externos para 

atuarem com responsabilidade na conservação do Meio Ambiente e na busca de melhorias 

contínuas; 
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7. Estabelecer, revisar e acompanhar, anualmente, os objetivos e metas ambientais específicos de 

suas atividades. 

 Apple: está sempre atenta e trabalhando para reduzir ao máximo a nossa emissão de carbono. 

Colabora com o The Conservation Fund para criar e proteger as florestas gerenciadas de maneira 

sustentável que produzem fibra virgem para papel e embalagens e abastece todos os centros de 

dados nos Estados Unidos com energia 100% renovável. 

 EMC Corporation: desenvolvem tecnologias de computação em nuvem e big data que ajudam a 

abordar desafios sociais e ambientais sem precedentes, além de facilitar premiar bons 

desempenhos tecnológicos. 

 Siemens: possui projetos que visam incentivar a consciência sustentável, a educação 

socioambiental e a reciclagem de resíduos (como, por exemplo, Trilha Ecológica Hermann Wever 

e Nossa Lagoa é para Peixe). Além disso, tem o programa Green Team, que vem a ser um grupo 

multidisciplinar, formado por voluntários das unidades da Siemens no Brasil, a fim de atuar em 

atividades de responsabilidade social e preservação do meio ambiente.  

 A BCE Inc.: implanta serviços de comunicações de ponta que contribuem para a sustentabilidade 

e também mantém um sistema de supervisão para monitorar as políticas internas.  

 Ericsson: tem uma abordagem de ciclo de vida à gestão ambiental que inclui a extração de 

matéria-prima, fabricação, transporte, uso, desmontagem e gestão de fim de vida. Concentram-se 

em três áreas seguintes: 

1. Reduzir os próprios impactos ambientais; 

2. Redução dos impactos ambientais de nos produtos e soluções em operação; 

3. Defendendo e permitindo soluções de TIC para uma economia de baixo carbono. 

 

 Em relação às empresas Telus Corporation e Alcatel-Lucent, não foi possível identificar como 

elas executam suas práticas de sustentabilidade ou como elas são realizadas. 
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APÊNDICE C – Figuras dos Materiais Reciclados 

 
 As Figuras abaixo foram retiradas dos blogs, portais, sites e redes sociais identificados 

durante a revisão bibliográfica no Google. A descrição da Figura está de acordo com a 

identificação da notícia, conforme especificado na Tabela 7. 
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Fios                                                            Gabinete 

 

 
INF 14 

 
INF 3 

 

Monitor 

 

 
INF 3 

 

 
INF 3 

 

 

 

 

 

 
INF 3  

INF 3 



 

 

39 

 

 
INF 9 

 

 
INF 9  

 

 
INF 1 

 

 

Mouse  

 

 
INF 11 

 

 
INF 11 

 

 
INF 6 

 

 
INF 3 

 



 

 

40 

Placas (circuito impresso) e outros componentes 
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Webcam 
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APÊNDICE D – Roteiro Aplicado na Entrevista com o Denizal Melo 

 

1. Nome, Idade, Profissão, Contato (facebook, site, email) 

2. Em que ano começou a trabalhar com arte eletrônica? 

3. Como surgiu essa ideia de usar componentes eletrônicos para fazer arte? 

4. Quais são suas principais dificuldades no processo de fabricação das artes? 

5. Quais os principais componentes que o senhor reutiliza? 

6. Eles são nocivos para o ser humano? 

7. O que o senhor cria a partir de computadores, celulares, entre outros tipos de periféricos 

eletrônicos? 

8. Quais as principais ferramentas para realizar suas criações? 

9. O sr. conhece ou já ouviu falar sobre TI Verde? 

10. O sr. percebe investimentos nesta área por empresas ou até o governo? 

11. Percebe alguma preocupação de empresas ou pessoas com descarte de periféricos 

eletrônicos no meio ambiente? 

12. Onde você recolhe os componentes eletrônicos? 

13. O que o sr. faz com seus produtos? 

14. O sr. tem curso superior ou técnico? Se sim, qual? 

15. O sr. tem conhecimento em eletrônica ou manutenção de computadores? 

16. O sr. acha que qualquer pessoa que queira, mesmo sem conhecimentos técnicos, pode 

trabalhar com arte eletrônica? 
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APÊNDICE E – Imagens Coletadas dos Produtos Desenvolvidos pelo 

Denizal Melo 
 

Anéis, Colares, Brincos e Pulseiras 
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