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Resumo 

A preocupação ambiental em relação aos resíduos tecnológicos está ampliando 

gradativamente, através da sua crescente produção e consumo de aparelhos 

eletrônicos tecnologicamente atrativos, e sua rápida obsolescência. Á vista disso, 

este aplicativo está sendo desenvolvido á aplicabilidade da logística reversa e 

doações para empresas de pequeno porte que não encontram condições financeiras 

ou burocráticas de implementar licenças e certificação de gestão de lixo eletrônico; 

também para pessoas físicas que não tem ideia de como desfazer do seu próprio 

lixo eletrônico, evitando assim, o descarte indiscriminado. 

Introdução 

De acordo com (MATTOS, 2008) a poluição eletrônica é composta por substâncias 

tóxicas presentes nos componentes utilizados na fabricação dos aparelhos 

eletroeletrônicos, como mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, chumbo, e alumínio; que 

penetram no solo e nos lençóis freáticos contaminando plantas e animais por meio 

da água. É inquietante o contato humano com a degradação ambiental, porque 

provoca vários problemas á saúde através da ingestão destes alimentos 

contaminados/intoxicados, e a exposição de trabalhadores em aterros sanitários. 

Diversas empresas empregam a logística reversa na tentativa de acompanhar todo o 

ciclo de vida de seus produtos, porém, há várias normas e regulamentações que o 

microempreendedor e a pessoa física não comportam, não conseguem devolver 

estes produtos adquiridos sem um desgaste de tempo e custos, então, buscam uma 

solução mais rápida: o lixo comum. 

Objetivos 

Pensando em facilitar uma ação ambiental e incluí-la em nosso cotidiano, este 

projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo que atue como uma espécie de 

Rede Social do Lixo Eletrônico possibilitando ao usuário: cadastrar, pesquisar, 

consultar, doar, publicar, calcular frete entre outras funcionalidades. Esse sistema 

poderá auxiliar o ciclo do lixo eletrônico e consequentemente as doações de 

equipamentos eletrônicos para entidades e pessoas carentes, o descarte correto e a 

minimização de degradação tecnológica no meio ambiente. 

Metodologia 



Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas para 

compreender a dimensão relacionada ao lixo eletrônico, resíduos eletroeletrônicos, 

meio ambiente, reciclagem e logística reversa. Foi utilizada a pesquisa descritiva 

com informações contidas em livros, artigos, jornais e internet. O software será 

programado utilizando a linguagem Java para dispositivos móveis com o Sistema 

Operacional Android (GOMES, 2005).  

Desenvolvimento 

As coletas de lixo eletrônico, bem como a reciclagem e as doações estão 

eventualmente acontecendo e sucedendo paralelamente, e em pouco tempo obteve-

se bons resultados. 

Logo de início o sistema solicita o cadastro do usuário nas opções de pessoa física 

ou jurídica através do CPF e o CNPJ; em seguida são oferecidas as categorias de 

doador, coletor ou ONGs. Todos os dados fornecidos no cadastro serão 

armazenados, portanto, por segurança somente as informações básicas e algumas 

com permissão serão replicadas no perfil de cada usuário. As informações devem 

ser preenchidas conforme os interesses e as exigências da categoria escolhida, 

entretanto, de maneira simples e interativa para não dispersar ou desinteressar os 

usuários. 

O intuito do aplicativo é tornar-se um ponto de encontro para doares, pessoas e 

empresas que não tem ideia do que fazer com os equipamentos eletrônicos 

encostados e que não utilizam mais, podendo selecionar a opção de doação para os 

equipamentos que estão em funcionamento; bem como podem pesquisar empresas 

coletoras mais próxima para os equipamentos inutilizáveis afim do descarte correto. 

Aos coletores será mais um atalho para ampliar a sua logística reversa, porém sem 

burocracias, por exemplo, peso mínimo, comprovação de frete, Notas Fiscais e entre 

outros. Sem muitas exigências as empresas alcançarão mais públicos mesmo que 

pequenos, entretempo, ajuda a aumentar o número de suas reciclagens, 

consequentemente seus lucros e a redução do impacto de lixo eletrônico em sua 

região. 

As ONGs podem adotar o aplicativo para divulgar o seu trabalho exercido e anunciar 

a carência dos aparelhos eletrônicos, especificando quais aparelhos e a quantidade; 



também conseguem selecionar, aceitar e encontrar pessoas, empresa e eventos 

que desejam fazer suas doações. 

Em contrapartida, os acontecimentos desses eventos de doações não só estão 

contribuindo para o meio ambiente, mas também para inclusão digital. Há muitas 

entidades, escolas, igrejas que ainda não possuem poder aquisitivo de 

equipamentos eletrônicos, através da realização de boas ações e com auxilio do 

aplicativo aproxima práticas que beneficiam á todos. 

Resultados Preliminares 

Com o projeto ainda em andamento recebemos alguns resultados para registrar no 

aplicativo de coleta na região de Jaboticabal. Laffranchi (2014) informou que o 

estabelecimento que aplica a coleta do lixo eletrônico foi divulgado, e logo 

apareceram pessoas e empresas interessadas em desfazer de seus equipamentos 

obsoletos, encostados, ou inutilizáveis. Os equipamentos coletados foram aparelhos 

celulares, baterias, caixas de som, cartuchos de toners, gabinetes desmontados, 

estabilizadores, fontes, fotocopiadoras, HDs, impressoras, monitores, mouse, no-

breaks, scanners, teclados, cabos, e entre outros. Inicialmente a contagem dos 

equipamentos coletados resultou em 203 unidades, atualmente a contagem foi 

refeita totalizando em 998 unidades (cerca de 10 toneladas de lixo eletrônico). 
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