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RESUMO 

 

O lixo eletrônico, ou e-lixo, é um tipo de resíduo sólido que tem crescido nas últimas 
décadas por conta dos avanços tecnológicos e hábitos de consumo das populações, 
principalmente, de áreas urbanas. A destinação incorreta do e-lixo pode introduzir 
metais altamente contaminantes no meio ambiente, causando riscos à saúde humana 
e prejudicando os ecossistemas. O objetivo desse estudo foi avaliar a percepção da 
comunidade acadêmica do Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp, com relação ao descarte incorreto do e-lixo, bem como o 
conhecimento sobre os danos causados por essas práticas, em função de fatores 
socioeconômicos: escolaridade, renda, categoria ocupacional e idade. Foi utilizado 
um questionário composto por 20 perguntas, distribuídas em 4 sessões, onde foram 
abordadas perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico dos participantes, 
domínio em relação às tecnologias de uso diário, consumo consciente e hábitos de 
descarte e, por fim, o nível de conscientização em relação ao descarte incorreto do 
lixo eletrônico. A amostra foi constituída de forma a abranger todas as categorias 
ocupacionais do campus, e contou com 437 participantes. Participaram deste estudo: 
docentes e discentes de ambos os institutos, Instituto Saúde e Sociedade (ISS) e 
Instituto do Mar (IMAR), dos cursos de graduação, pós-graduação stricto senso e 
cursos de extensão, assim como técnicos administrativos e trabalhadores 
terceirizados. Adicionalmente, foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de 
identificar os impactos ambientais causados pela destinação incorreta do e-lixo, e os 
possíveis riscos à saúde humana. Os resultados indicaram que a maioria da amostra 
desconhece o procedimento para o descarte correto do e-lixo. Em relação aos fatores 
que podem dificultar este descarte verificou-se que quanto maior a escolaridade, 
categoria ocupacional e renda familiar, melhores são os hábitos de descarte. Há uma 
resistência quando ao descarte possivelmente relacionada aos valores investidos nos 
equipamentos, somada ao desconhecimento dos pontos de entrega. Em relação aos 
problemas causados pelo descarte do e-lixo, verificou-se que quanto maior a 
escolaridade, e menor a idade e renda, melhores são as percepções. Foi observado 
que participantes com rendas inferiores demonstraram maior percepção nos impactos 
ambientais mais específicos, possivelmente pelo fato da pesquisa ter sido realizada 
em uma comunidade acadêmica, com cursos relacionados às áreas ambientais e da 
saúde, e a maioria da amostra ser composta por estudantes. Observou-se que quanto 
maior a escolaridade, e menor a idade, melhores foram as percepções quanto aos 
responsáveis pelos danos causados pelo descarte incorreto do e-lixo. Os resultados 
indicam falta de conhecimento das obrigações dos participantes do SLR´s. A 
escolaridade Pós-graduação ou acima atribuiu maior responsabilidade aos 
fabricantes, aos vendedores e a nós mesmos, possivelmente, indicando que esta 
escolaridade tem maior conhecimento das leis ambientais ou mesmo das leis 
referentes ao e-lixo. Os docentes do IMar atribuíram maior responsabilidade aos 
fabricantes, possivelmente por conta de o Instituto do Mar estar ligado às áreas de 
estudo do meio ambiente. Em relação aos benefícios do descarte correto do e-lixo, foi 
possível observar que a escolaridade Pós-graduação ou acima possui as melhores 
percepções, porém, a escolaridade ensino médio completo demonstra uma percepção 
melhor do que a escolaridade Superior completo. Este fato pode estar relacionado às 
formações mais recentes, a influência da EA e a divulgação de recentes impactos 
ambientais e dos conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social. A análise 
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em relação à idade indica o mesmo. Foi observado que trabalhadores terceirizados, 
demonstraram boa percepção em relação ao item geração de emprego, 
possivelmente por terem contato com pessoas envolvidas nos processos de 
reciclagem, como sustento ou complemento de renda. Concluindo, verificou-se 
diferentes percepções dos benefícios que podem ser obtidos com o descarte correto, 
assim como dos impactos ambientais decorrentes do descarte incorreto e possíveis 
responsáveis pela destinação incorreta do e-lixo. Fatores socioeconômicos, como 
escolaridade, categoria ocupacional e idade estão relacionados, confirmando a 
hipótese inicial deste estudo. Acreditamos que estes resultados poderão contribuir 
para a conscientização da comunidade acadêmica, e por se tratar de futuros 
profissionais da saúde, fortalecer a corresponsabilidade na fiscalização e no combate 
dos agentes de degradação ambiental. 

Palavras-chaves: e-lixo, descarte incorreto, meio-ambiente, comunidade acadêmica 
Unifesp Baixada Santista 
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ABSTRACT 

 

Electronic waste, or e-waste, is a type of solid waste that has grown in recent decades 
due to technological advances and consumption habits of populations, mainly in urban 
areas. Incorrect disposal of e-waste can introduce highly contaminating metals into the 
environment, causing risks to human health and harming ecosystems. The objective 
of this study was to evaluate the perception of the academic community of the Baixada 
Santista Campus of the Federal University of São Paulo - Unifesp, regarding the 
incorrect disposal of e-waste, as well as the knowledge about the damage caused by 
these practices, depending on factors socioeconomic factors: education, income, 
occupational category and age. A questionnaire consisting of 20 questions was used, 
distributed in 4 sessions, where questions related to the socioeconomic profile of the 
participants, mastery in relation to daily use technologies, conscious consumption and 
disposal habits and, finally, the level of awareness in regarding the incorrect disposal 
of electronic waste. The sample was constituted in order to cover all occupational 
categories on the campus, and had 437 participants. Participated in this study: 
professors and students from both institutes, Instituto Saúde e Sociedade (ISS) and 
Instituto do Mar (IMAR), from undergraduate courses, stricto sensu graduate courses 
and extension courses, as well as administrative technicians and outsourced workers. 
Additionally, a literature review was carried out in order to identify the environmental 
impacts caused by the incorrect destination of e-waste, and the possible risks to human 
health. The results indicated that most of the sample is unaware of the procedure for 
the correct disposal of e-waste. Regarding the factors that can make this disposal 
difficult, it was found that the higher the education, occupational category and family 
income, the better the disposal habits. There is resistance when it comes to disposal, 
possibly related to the amounts invested in the equipment, in addition to the lack of 
knowledge of the delivery points. Regarding the problems caused by the disposal of e-
waste, it was found that the higher the education level, and the lower the age and 
income, the better the perceptions. It was observed that participants with lower 
incomes showed greater awareness of more specific environmental impacts, possibly 
because the research was carried out in an academic community, with courses related 
to environmental and health areas, and the majority of the sample was composed of 
students. It was observed that the higher the level of education and the lower the age, 
the better the perceptions regarding those responsible for the damage caused by the 
incorrect disposal of e-waste. The results indicate a lack of knowledge of the 
obligations of the SLR's participants. Graduate schooling or above attributed greater 
responsibility to manufacturers, sellers and ourselves, possibly indicating that this 
schooling has greater knowledge of environmental laws or even laws referring to e-
waste. The professors at IMar attributed greater responsibility to the manufacturers, 
possibly because the Instituto do Mar is linked to the study areas of the environment. 
Regarding the benefits of correctly disposing of e-waste, it was possible to observe 
that postgraduate education or above has the best perceptions, however, complete 
high school education demonstrates a better perception than complete higher 
education. This fact may be related to more recent training, the influence of EA and 
the dissemination of recent environmental impacts and the concepts of sustainability 
and social responsibility. The analysis in relation to age indicates the same. It was 
observed that outsourced workers showed good perception in relation to the item 
generation of employment, possibly because they have contact with people involved 
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in the recycling processes, as sustenance or income supplement. In conclusion, there 
were different perceptions of the benefits that can be obtained with the correct disposal, 
as well as the environmental impacts resulting from the incorrect disposal and possible 
responsible for the incorrect destination of e-waste. Socioeconomic factors such as 
education, occupational category and age are related, confirming the initial hypothesis 
of this study. We believe that these results can contribute to the awareness of the 
academic community, and because they are future health professionals, strengthen 
co-responsibility in monitoring and combating agents of environmental degradation. 

Keywords: e-waste, incorrect disposal, environment, academic community Unifesp 
Baixada Santista 
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Figura 1: Vários tipos de e-lixo 

1 INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados nas cidades têm sido motivo de 

preocupação nas últimas décadas, causando crescente poluição e impactos 

socioambientais devido à disposição final inadequada (MELO; KORF, 2010). Dentre 

eles, um dos mais preocupantes atualmente é o lixo eletrônico, ou e-lixo (IKHLAYEL, 

2017), chamando a atenção de muitos cientistas por constituir-se em uma nova forma 

de contaminação ambiental (LUO et al., 2011). E-lixo, é o termo utilizado para definir 

equipamentos que dependem do uso de corrente elétrica ou de campos 

eletromagnéticos, que deixaram de ter funcionamento adequado, (KOHN, 2012), 

sendo, portanto, descartados por completo ou em partes pelos usuários sem intenção 

de reuso (Figura 1) (FORTI et al., 2020). Dessa forma, faz-se necessária a busca por 

soluções que possam resolver este problema de forma rápida e eficaz, visando 

direcionar uma destinação correta a esses materiais. Tansel (2017), apontou para a 

necessidade de mecanismos e infraestrutura apropriadas para a coleta e reciclagem 

de e-lixo em vista da sustentabilidade e qualidade do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/santos-amplia-parcerias-para-coleta-de-lixo-
eletronico). 
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Figura 2: Aumento populacional 

Quando falamos de eletrônicos, associamos o termo a avanços tecnológicos, 

que nos trouxeram vários benefícios entre eles: melhoras nas relações sociais, 

proporcionando agilidade e facilidade nas comunicações, melhoria na qualidade de 

vida, em aspectos como segurança, acesso aos serviços, monitoramento da saúde e 

exames de diagnóstico, entre outros. 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a população 

mundial pode chegar a 8 bilhões de pessoas em 2027. Isso significa que em pouco 

mais de 50 anos, contando a partir de 1974, a população mundial terá dobrado (Figura 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fonte: Adaptado de: https://www.tempo.com/noticias/ciencia/a-populacao-mundial-esta-disparando-
dobrou-em-meio-seculo.html). 

O crescimento populacional e o aumento na geração de resíduos sólidos vêm 

se tornando um dos maiores problemas da sociedade moderna, e é cada vez maior a 

preocupação com a destinação correta do lixo no mundo inteiro. Nesse contexto, a 

Educação Ambiental tem importância significativa, pois preconiza a transformação de 

valores sociais, sentimentos de interesse pelo ambiente, motivação para conservá-lo 

e preservá-lo (DIAS, 1997). 
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1.1 Lixo 

Lixo, normalmente, se refere a algo que deve ser descartado. Pode-se dizer 

que é o resíduo de atividades cotidianas do homem na sociedade. Contudo, apenas 

sua definição não reflete a importância do tema.  

Alguns autores criaram definições mais específicas para o lixo, considerando 

uma grande diversidade de materiais residuais provenientes de várias origens: 

agrícolas, pecuaristas, silviculturas, pesqueiras, mineradoras, industriais, comerciais, 

entre outras (FONSECA, 1999). 

O lixo sempre existiu, porém, se tornou um problema quando a humanidade 

passou a conviver em comunidades prementes. Antes disso, quando o homem ainda 

tinha hábitos nômades, seus resíduos eram facilmente absorvidos pela natureza, não 

causando problemas ambientais (VELLOSO, 2004). Na Idade Média, as pessoas 

viviam em comunidades, aglomeradas, e consequentemente, o volume dos resíduos 

foi aumentando. Nessa época, o lixo era composto por excrementos, restos de comida 

e carcaças de animais. Esta condição foi causa de vários surtos de doenças. Assim, 

com o surgimento de grandes epidemias, a questão do lixo ficou em evidencia 

(VELLOSO, 2004). 

A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, a relação do homem com 

o meio ambiente foi significativamente alterada, através de mudanças nos padrões de 

produção e consumo. A era industrial foi responsável pelo aumento da degradação 

ambiental, pois trouxe o avanço de técnicas produtivas intensivas que demandaram 

uma grande quantidade de materiais e energia para atender aos mercados em 

expansão (BARBIEIRE; SILVA, 2011). Esse marco histórico instalou uma nova ordem 

mundial, fundamentada em uma sociedade industrial e consumista.  

1.1.1 Classificação do lixo 

Para uma correta classificação do lixo, vários fatores devem ser observados, 

como: o estado físico, a origem e os perigos associados a tal tipo de resíduo. 

Conhecer a composição do lixo é importante para a adoção de políticas públicas 

direcionadas ao seu tratamento e destinação.  

Considerando sua origem e produção, segundo dados de Lima (LIMA, 2004), 

o lixo pode ser classificado conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação do lixo 

Tipos de Lixo Definição 

Lixo Urbano Formado por resíduos sólidos de áreas urbanas, 
incluem os resíduos domésticos, os efluentes 
industriais domiciliares (pequenas indústrias de 
fundo de quintal) e resíduos comerciais. 

Lixo Domiciliar Formado pelos resíduos sólidos de atividades 
residenciais, contém muita quantidade de matéria 
orgânica, embalagens de plástico, lata, vidro. 

Lixo Comercial Formado pelos mesmos resíduos do lixo domiciliar, 
somados a caixas de papelão, madeira e resíduos de 
lavagens e sabões. 

Lixo Público Formado por resíduos sólidos encontrados na rua, 
como areia, papéis, folhagem, poda de árvores, 
carros abandonados e animais mortos. 

Lixo Especial Formado por resíduos geralmente industriais, 
necessitando de tratamento, manipulação e 
transporte especial. São eles: pilhas, baterias, 
embalagens de agrotóxicos, embalagens de 
combustíveis, de remédios ou de venenos. 

Lixo Industrial É composto por resíduos de construções e 
atividades industriais, podendo ser biodegradáveis, 
combustíveis, perigosos e letais. Muitas vezes, eles 
são enquadrados como lixo especial tendo o mesmo 
destino. 

Lixo de serviço de saúde ou 
Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde (RSSS) 

Os serviços hospitalares, ambulatoriais e de 
farmácias, são geradores dos mais variados tipos de 
resíduos sépticos, resultados de curativos, restos 
oriundos de salas de cirurgia, internações, aplicação 
de medicamentos os quais em contato com o meio 
ambiente ou misturado ao lixo doméstico pode ser 
patogênico, exigindo, portanto, disposição final 
específica. 

Lixo radioativo Produto resultante da queima do combustível 
nuclear, composto por urânio enriquecido. A elevada 
radioatividade existente constitui um grave perigo à 
saúde da população, devendo ser enterrado em local 
próprio, inacessível. 

Lixo espacial Restos provenientes dos objetos lançados pelo 
homem no espaço, que circulam ao redor da Terra 
com a velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por 
hora. São estágios completos de foguetes, satélites 
desativados, tanques de combustível e fragmentos 
de aparelhos que explodiram normalmente por 
acidente ou foram destruídos pela ação das armas 
antissatélites. 

Fonte: (LIMA, 2004). 
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Segundo a Norma Brasileira (NBR) nº 10.004, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2004), os resíduos sólidos são definidos como "resíduos 

nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades da comunidade. Eles 

podem ser de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola ou de 

serviços de varrição. Estão incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornam 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia 

disponível". 

Ao se falar em resíduos, é importante observar a diferença entre resíduo e 

rejeito. Segundo a Lei Federal 12.395/2010 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS), rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

Conforme observado na Tabela 1, é possível afirmar que o e-lixo se enquadra 

na classificação de resíduo especial. Portanto, necessita de tratamento, manipulação, 

transporte e destinação específica, podendo conter componentes tóxicos prejudiciais 

à saúde humana e ao meio ambiente. 

1.2 E-Lixo 

O e-lixo, é também conhecido como lixo tecnológico ou resíduo de 

equipamento eletroeletrônico (REEE). Como dito anteriormente, são resíduos sólidos 

que não têm mais utilidade direta, considerados indesejáveis, porém, isso não 

significa que devam ser descartados de qualquer forma, pois a destinação incorreta 

dada a este tipo de lixo pode causar sérios danos à natureza ou diretamente aos seres 

humanos, além de existir a possibilidade de reciclagem ou reutilização. 

Diniz (2016) afirma que, cada vez mais, a utilização de aparelhos eletrônicos 

faz parte dos hábitos da sociedade moderna, entretanto, quando eles entram em 

desuso, geram acúmulo de e-lixo, podendo contaminar o meio ambiente. Tem se 
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verificado que são fabricados novos equipamentos eletrônicos mais sofisticados que 

os anteriores, em velocidade crescente, gerando o descarte daqueles que não são 

mais desejáveis, sem se pensar nas consequências ambientais e na saúde pública 

que esse comportamento provoca. 

 De forma similar ao que foi sugerido anteriormente por KOHN (2012),  Bortoli 

et al., (2018) definiram e-lixo como todos os equipamentos elétricos e eletrônicos e 

suas partes, que foram descartadas pelo proprietário e que são obsoletos e/ou sem 

uso, incluindo uma ampla gama de produtos que possuem, na sua composição, 

circuitos ou componentes elétricos que usam como alimentação energia elétrica ou 

bateria. Eles abrangem seis categorias: 

 ● Equipamento de troca de temperatura: geladeiras, freezers, ar 

condicionado; 

● Telas, monitores: televisores, monitores, laptops, notebooks; 

● Lâmpadas: lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de descarga de alta 

intensidade e de LED; 

● Equipamentos grandes: máquinas de lavar roupa, secadores de roupa, 

fogões elétricos, impressoras grandes, fotocopiadoras, painéis; 

● Equipamentos pequenos: aspiradores, forno de micro-ondas, ventiladores, 

torradeiras, chaleiras elétricas, barbeadores, balanças, calculadoras de mesa, 

aparelhos de rádio, câmeras fotográficas, brinquedos elétricos e eletrônicos, 

ferramentas elétricas e eletrônicas pequenas, dispositivos médicos pequenos; 

● Equipamentos de Tecnologia da Informação (TI) e telecomunicações: 

telefones celulares, GPS, calculadoras de bolso, roteadores, computadores pessoais, 

impressoras, telefones. 

Em busca de comodidade, o ser humando substitui constantemente os seus 

equipamentos eletrônicos, por novidades tecnológicas, movido pela grande gama de 

produtos novos e publicidade, desconsiderando que este comportamento gera um 

grande acúmulo de e-lixo, podendo impactar negativamente na saúde da população 

uma vez que na composição desses equipamentos há vários materiais que são 

tóxicos tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. 
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1.2.1 Impactos ambientais 

Questões relacionadas aos potenciais impactos ambientais, e à gestão do e-

lixo têm recebido atenção crescente nos últimos anos, por se tratar do resíduo sólido 

que mais cresce atualmente. 

O e-lixo é considerado um resíduo sólido especial de coleta obrigatória 

(BRASIL, 2010), configurando-se como um grave problema para o ambiente e para a 

saúde, desde a sua produção até o seu descarte, pois esses resíduos são constituídos 

por materiais que possuem metais altamente tóxicos, como descrito na Tabela 2. 

Tabela 2: Principais substâncias utilizadas na fabricação de aparelhos eletroeletrônicos e potenciais 
riscos à saúde humana 

Substâncias Origem Tipo de 
contaminação 

Efeitos 

Mercúrio Computador, 
monitor, televisão 
de tela plana 

Inalação e toque Problemas de estômago, 
distúrbios renais e 
neurológicos, alterações 
genéticas e metabólicas 

Cádmio Computador, 
monitor de tubo, 
bateira de laptop 

Inalação e toque Agente cancerígeno, 
afeta o sistema nervoso, 
provoca dores 
reumáticas, distúrbios 
metabólicos e problemas 
pulmonares 

Arsênio Celular Inalação e toque Agente cancerígeno, 
afeta o sistema nervoso 
central 

Zinco Bateria de celular 
e laptop 

Inalação Vômito, diarreia e 
problemas pulmonares 

Manganês Computador e 
celular 

Inalação Anemia, dor abdominal, 
vômito, seborreia, 
impotência, tremores nas 
mãos, distúrbios 
emocionais 

Cloreto de 
Amônia 

Bateria de celular 
e laptop 

Inalação O acúmulo no organismo 
provoca asfixia 

Chumbo Computador, 
celular e televisão 

Inalação e toque Danos aos sistemas 
nervoso central e 
periférico, distúrbios nos 
sistemas endócrino, 
circulatório e renal 

Cloreto de 
Polivinila 
(PVC) 

Usado em 
condutores, como 
isolamento elétrico 

Inalação Distúrbios respiratórios 

Fonte: (YURA, 2014). 
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O e-lixo descartado incorretamente prejudica e degrada o meio ambiente. Os 

metais encontrados em sua composição estão presentes naturalmente no ambiente, 

e são importantes para a manutenção da vida, porém, em grandes concentrações, 

podem causar vários problemas, tais como, danos à saúde da população, além da 

devastação causada para a sua extração, alimentando a necessidade de consumo 

por produtos eletrônicos (ROSSIGNOLLO, 2017). 

A destinação correta depende da forma de descarte. O e-lixo descartado no 

lixo comum pode ser destinado a aterros sanitários, locais preparados para receber 

estes resíduos, porém, o ideal é a destinação para a reciclagem e reaproveitamento. 

O e-lixo descartado e não destinado à aterros sanitários, se torna um problema, pois 

exposto à ação do tempo, em contato com a água da chuva, gera o chorume, um 

líquido preto, poluente e tóxico, resultante da decomposição do lixo, infiltrando-se no 

solo, contaminando águas superficiais e lençóis freáticos (MACIEL, 2011). 

Os efeitos tóxicos podem ser observados por aqueles que estão em contato 

direto com o e-lixo. Entre os principais estão: cefaleias, náuseas ou mal estar, 

relacionados ao odor; problemas de visão, por conta da poeira, ou problemas 

respiratórios; e até problemas simples, como ferimentos causados por objetos 

perfurantes e cortantes, presentes no lixo,  (FERREIRA; ANJOS, 2001). 

Segundo Rossignollo (2017), ao entrarem em contato com os lençóis 

freáticos, essas substâncias contendo metais, contaminam a água que poderá ser 

utilizada na agricultura para irrigação das plantações ou para dar água a rebanhos, e 

consequentemente, os alimentos ou a carne consumidos podem contaminar o 

homem. Os danos causados podem atingir áreas extensas, colocando em risco a 

fauna e a flora existentes no meio ambiente. Pode ocorrer a bioacumulação destes 

metais por organismos vivos, quando animais e plantas podem concentrar esses 

compostos em níveis milhares de vezes maiores que os presentes no meio ambiente 

(SILVA, 2011). 

1.2.2 Obsolescência programada 

A obsolescência programada é um processo artificial no qual um produto é 

fabricado e vendido no mercado de forma que se torne obsoleto, total ou parcialmente, 

em um período de tempo relativamente curto. Segundo Moraes (2015), a 

obsolescência programada é: “[...] a redução artificial da durabilidade dos bens de 
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consumo, para que induza os consumidores a adquirir produtos substitutos antes do 

necessário e, por consequência, com mais frequência do que o fariam”. Esse processo 

pode ser classificado como uma estratégia mercadológica visando o consumo de 

produtos, incentivando a sua rápida substituição, e levando ao seu descarte precoce.  

O termo obsolescência programada é utilizado desde o final do século XIX 

(SLADE, 2007). A substituição de vários equipamentos causada pela chegada da 

energia elétrica é comumente classificada como um dos primeiros exemplos de 

obsolescência, embora não tenha sido programada. 

As demandas de consumo, muitas vezes, são criadas ou ajustadas. Um 

exemplo é o caso da iluminação das ruas que, inicialmente, foi planejada para ocorrer 

quando não houvesse luz natural. Com a modernização, surgiu a utilização da energia 

elétrica, entretanto, como a produção é contínua, foi incentivado o seu consumo 

também durante o dia. Segundo FORTY (2007), havia alguns obstáculos para esse 

fim, principalmente nas residências, pois o custo inicial para os consumidores era alto 

além dos relatos de pessoas com medo da eletricidade. Assim, muitos equipamentos 

domésticos foram modernizados para a utilização de energia elétrica. A propaganda 

e o design contribuíram para fazer os consumidores sentirem que precisavam desses 

produtos.  

Em 1932, um corretor imobiliário de Nova York, Bernard London, escreveu em 

um panfleto “Ending the depression through planned obsolescence”, em tradução livre 

“Acabe com a crise financeira por meio da obsolescência programada”. Em plena 

recessão americana, durante uma das maiores crises financeiras da história dos 

Estados Unidos, London acreditava que o governo deveria definir um prazo de 

duração dos produtos, fazendo com que os objetos substituídos fossem recolhidos, 

criando locais onde pudessem ser descartados. Esse ciclo de devolução deveria gerar 

um crédito para compra de outro produto. Com isso, um grande volume de vendas 

poderia ser possível, auxiliado os Estados Unidos a saírem da crise. (SLADE, 2007) 

O termo obsolescência programada foi utilizado pela primeira vez, na 

imprensa, no artigo “The desire of the new”, em tradução livre “O desejo do novo”, de 

Brooks Stevens, publicado em 1953. Este artigo apontava para uma mudança no 

comportamento das pessoas, considerando a importância da obsolescência 

psicológica, onde a troca de um produto não estava mais vinculada à sua quebra, mas 

sim ao tempo que o consumidor levava para se cansar do produto. O artigo ajudou a 
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tornar comum o “desejo por algo um pouco mais novo, um pouco melhor e um pouco 

mais moderno do que o necessário” (SLADE, 2007). 

Na indústria, a aplicação do conceito de obsolescência programada pôde ser 

observada já durante a década de 1920, sendo atribuída a Alfred Sloan, presidente 

da General Motors, durante disputa no segmento automobilístico com a rival, Ford.  

Pequenas mudanças estéticas eram feitas apenas para tornar os veículos mais 

atrativos, como consequência, foi verificada a diversificação dos compradores, bem 

como a atração de novos clientes. Essa estratégia evoluiu ao ponto da criação do 

conceito do modelo anual de carro, incentivando a troca e atraindo novos clientes. 

Slade define três etapas para o desenvolvimento da obsolescência programada: i) 

obsolescência tecnológica, é causada pelos avanços tecnológicos, iniciada ao final do 

século XIX; ii) obsolescência psicológica, causada por apelo estético e pelo desejo 

e/ou ambição em adquirir um produto novo e cobiçado, iniciada por volta da década 

de 1920; iii) obsolescência artificial, iniciada na década de 1930, onde os produtos 

passaram a ter a sua durabilidade e tempo de vida útil reduzidos. Apesar da 

obsolescência tecnológica ter sido o primeiro tipo identificado, não é possível afirmar 

que foi proposital ou programada. Foram aplicados vários esforços, e uma grande 

substituição de equipamentos, para a adaptação de uma nova forma de energia, no 

caso a elétrica. Por sua vez, tanto a obsolescência psicológica quanto a artificial, 

podem ser consideradas programadas ou planejadas (SLADE, 2007).  

Segundo Lippincott, durante o século XX houve uma mudança no padrão de 

consumo das massas. O objetivo principal da população anteriormente era comprar 

bens com uma longa durabilidade. Posteriormente, passou a se pensar em trocar os 

bens com uma periodicidade menor, para mantê-los atualizados. O provérbio de 

Benjamin Franklin, “nada é certo, exceto a morte e os impostos”, a partir da década 

de 1940, poderia ser substituído por “nada é certo, apenas a morte, os impostos e a 

mudança”. A aceitação da mudança, valorizando o design e o novo, assim como o 

hábito de consumir itens descartáveis, integram o contexto da obsolescência 

programada. 

Segundo Slade (2007), com esses novos conceitos sendo definidos, os 

consumidores eram incentivados a substituírem, parcial ou integralmente, os 

produtos, ao invés de consertá-los. Algumas das principais causas de defeitos nos 

aparelhos eram peças plásticas de qualidade inferior, ou mais suscetíveis a quebras 
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e deformações, e/ou problemas em locais inacessíveis dos produtos, desencorajando 

a manutenção.  

Durante as décadas de 1930 e 1940, a publicidade e design ganharam espaço 

na sociedade, assim como novas formas de venda e crédito, porém, a obsolescência 

psicológica, compromete a qualidade do produto, pois 

“Quando se liga desenho a vendas e não a função do produto, como acontece 
cada vez mais, e quando se baseia a estratégia de venda em frequentes 
mudanças de estilo, há certos resultados quase inevitáveis: tendência ao 
emprego de materiais inferiores; redução do tempo necessário para o 
desenvolvimento de um produto sólido; e negligência quanto à qualidade e 
adequada inspeção. O efeito dessa obsolescência congênita é um disfarçado 
aumento de preço para o consumidor, sob forma de vida mais curta do 
produto e, com frequência, de contas de consertos maiores”(PACKARD, 
1965, p. 119). 

Os três tipos de obsolescência, tecnológica, psicológica e artificial, moldaram 

o mercado e transformaram equipamentos que antes eram duráveis em descartáveis. 

“O casamento entre transistores e circuitos impressos nos anos 1950 tornou obsoleta 

toda a geração de eletrônicos de consumo pós-guerra, pois os tornou irreparáveis” 

(SLADE, 2007). Equipamentos com manutenção simples, como por exemplo, o rádio, 

que era inicialmente um móvel para a casa, sofreu transformações até se tornar um 

equipamento de bolso, com peças tão pequenas, de forma que não pudessem ser 

reparados manualmente, tornando-se um produto descartável.  

Um ponto a se observar é que vários eventos e exemplos vinculados com o 

início da obsolescência programada são anteriores até mesmo ao termo 

sustentabilidade. Este conceito, definido em 1987 pelo World Commission on 

Environmenental and Development, é descrito como “desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações” 

(PLATCHECK, 2012). Muitas dessas ações tinham como objetivo principal a possível 

recuperação da economia norte americana, o incentivo ao consumo, e não via a 

perspectiva de sustentabilidade (LIPPINCOTT, 1947). 

Para Packard (1965), assim como Slade (2007), existem três tipos de 

obsolescência programada: i) obsolescência de função, quando um produto executa 

melhor uma função, ou adquire uma nova função que o seu antecessor não possuía; 

ii) obsolescência de desejabilidade, quando um produto torna-se menos desejável, em 

questão de estilo, mas ainda está funcionando de maneira satisfatória; e iii) 

obsolescência de qualidade, quando há o desgaste natural do produto, ainda que por 

conta do uso de materiais menos duráveis. Ainda segundo o autor, alguns tipos de 



 
 

12 
 
 

obsolescência nos trazem progresso, como a de função e são muito bem-vindas, 

enquanto outras trazem pouco ou nenhum benefício.  

Para Papanek (1971), são quatro tipos de obsolescência, apesar de contarem 

com características parecidas: i) obsolescência tecnológica, quando há uma evolução 

no modo de fazer uma tarefa; ii) obsolescência estilística, assemelha-se à 

obsolescência de desejabilidade, porém, está ligado à moda, onde o marketing e a 

propaganda definem um intervalo de tempo de utilização do produto. Após esse tempo 

ele é descartado; iii) obsolescência material, assemelha-se à obsolescência de 

qualidade, estando ligada aos materiais utilizados na produção do produto, porém, 

vinculada apenas ao desgaste natural desses materiais; iv) obsolescência artificial, 

que utilizando os conhecimentos das pesquisas de materiais, pode limitar o prazo de 

vida útil dos produtos, seja por escolhas de componentes não tão resistentes, ou 

incluindo partes não reparáveis ou substituíveis. 

A obsolescência programada movimenta o mercado, estimulando novos 

desejos e criando novas necessidades. Surge da busca incessante pelo lucro. Cria-

se assim, um ciclo vicioso onde cada vez mais produtos são produzidos e a população 

é induzida a consumir em escala crescente aumentando o descarte desses produtos 

o que pode gerar problemas de poluição ambiental caso eles não tenham uma 

disposição final adequada. 

1.3 Geração e destinação de e-lixo 

O volume de e-lixo produzido tem crescido rapidamente. Uma medida desta 

progressão mostra que no ano de 2014 foram produzidas, em escala global, cerca de 

44,4 milhões de toneladas (Mt). Em 2019, esse valor atingiu 53,6 Mt, ou cerca de 7,3 

quilogramas (Kg) per capita, enquanto a quantidade documentada de e-lixo coletado 

e reciclado foi de 9,3 Mt. A taxa de crescimento da geração e-lixo é de quase 2 Mt ao 

ano, enquanto a taxa de crescimento da coleta é de apenas 0,4 Mt ao ano. A 

estimativa de geração de e-lixo para o ano de 2030 é de mais de 74,7 Mt, ou 9 Kg per 

capita (FORTI et al., 2020). 

Em 2019, a maior parte do e-lixo gerado no mundo, 82,6%, não foi coletado e 

destinado corretamente, resultando na perda de matéria prima. Cerca de 17,4 Mt de 

e-lixo gerado, correspondeu a equipamentos eletrônicos pequenos, 13,1 Mt a 



 
 

13 
 
 

66.695.7
20

79.069.5
85

2010

2019

Geração total (t/ano)

348,3

379,2

2010

2019

Geração per capita (kg/hab/ano)

equipamentos grandes, e 10,8 Mt a equipamentos de troca de temperatura, como ar 

condicionado ou geladeira. Telas e monitores, equipamentos de TI e lâmpadas 

representaram uma parcela menor, 6,7Mt, 4,7Mt e 0,9 Mt, respectivamente (FORTI et 

al., 2020).  

Os maiores gerados de e-lixo foram a Ásia, com 24,9 Mt, seguido pelas 

Américas e Europa, com 13,1, e 12 Mt, respectivamente. Entretanto, se compararmos 

a geração de e-lixo per capita temos a Europa como maior geradora, com 16,2 Kg,  

seguida pelas Américas, com 13,3 Kg e Ásia, com 5,6 Kg (FORTI et al., 2020). 

1.2.1 Geração e coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil 

A definição de RSU é qualquer substância, objeto ou bem descartado, 

resultante de atividades humanas em sociedade. Dentre eles está o e-lixo. Como já 

mencionado anteriormente, os RSU têm causado crescente poluição e impactos 

socioambientais devido à disposição final inadequada (MELO; KORF, 2010). 

O Brasil é o quinto maior gerador de e-lixo do mundo e o segundo maior entre 

as Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (FORTI et al., 2020). Em 2019, 

foram geradas 2,1 Mt no país, ou 10,2 Kg por habitante. Porém, mesmo com uma 

quantidade considerável de geração de e-lixo, a logística reversa para esses materiais 

ainda enfrenta dificuldades em sua implementação, fazendo com que a maioria do 

nosso e-lixo seja perdido.  

Entre 2010 e 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), a geração de RSU no Brasil 

registrou um aumento, passando de 67 milhões para 79 milhões de toneladas por ano. 

Por sua vez, a geração per capita aumentou de 348 Kg/ano, para 379 Kg/ano (Gráfico 

1). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2020). 

 

Gráfico 1: Geração de RSU no Brasil 
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Ao analisar esses dados por regiões, pode-se observar que a região sudeste 

é a que apresenta a maior taxa de geração de RSU, com 39,4 Mt ao ano, seguida pela 

região nordeste, com 19,7 Mt. É importante observar que a região sudeste, concentra 

mais de 42% da população brasileira, seguida pela região norte de acordo com dados 

do Censo 2010 (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 

2012) (Gráfico 2). 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2020). 

Quanto à destinação, ainda usando como referencial o marco da PNRS, é 

possível observar que a quantidade de resíduos coletados aumentou nesses últimos 

10 anos. Os dados apresentados são referentes aos anos de 2010 e 2019, onde é 

possível observar a evolução da coleta de resíduos sólidos no Brasil, partindo de 59 

Mt, para 72,7 Mt (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Coleta de RSU no Brasil 
 

 

  

 

   

 

 

Fonte: Adaptado de (ABRELPE, 2020). 
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Gráfico 2: Geração de RSU por região 
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No mesmo período, a cobertura de coleta de RSU no Brasil passou de 88% 

para 92%. A região sudeste apresentou o melhor índice de coleta, 98%, e apenas a 

região norte não acompanhou a média da evolução, partindo de 80% em 2010 para 

81% em 2019 (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Cobertura de coleta de RSU por regiões 

 

Fonte: Adaptado de (ABRELPE, 2020). 

1.2.2 Destinação de RSU no Brasil 

A destinação final correta dos RSU é uma das alternativas ambientalmente 

adequadas, prevista pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PRNS), 

observando-se normas operacionais, evitando assim riscos à saúde pública, e à 

segurança e assim contribuindo para minimizar os impactos ambientais.  

Segundo dados da ABRELPE (2020), o destino mais comum dos RSU no 

Brasil ainda são os aterros sanitários. Na última década, houve um aumento de 10 Mt 

para este destino, passando de 33 Mt em 2010 para 43 Mt em 2019 (Figura 3). Porém, 

o volume de RSU destinado as unidades inadequadas, como lixões ou aterros 

controlados, também aumentou, passando de 25 Mt, para mais de 29 Mt ao ano. 
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Figura 3: Disposição final de RSU 

Fonte: Adaptado de (ABRELPE, 2020). 

O ideal é a destinação aos aterros sanitários, onde os resíduos são 

depositados em solos que receberam tratamento, foram impermeabilizados, o que 

inclui uma preparação com o nivelamento de terra e com a selagem da base com 

argila e mantas de PVC. A NBR 8.419 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1992), define o aterro sanitário como local de disposição de RSU no solo, 

utilizando princípios de engenharia para confinar os resíduos na menor área possível, 

reduzindo-os ao menor volume permissível e cobrindo-os com uma camada de terra 

na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário. 

Dessa forma os aterros sanitários representam uma forma de distribuição ordenada 

de resíduos, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos 

(BRASIL, 2010).  

Os aterros sanitários também possuem um sistema de drenagem para o 

chorume, que é tratado, sendo posteriormente devolvido ao meio ambiente sem risco 

de contaminação, além de captação dos gases liberados, como metano, seguido da 

sua queima. 

Há ainda os aterros controlados, locais onde os resíduos são dispostos de 

forma controlada, recebendo uma cobertura de solo. No entanto, os aterros, não 

recebem impermeabilização do solo nem possuem sistema de dispersão de gases, 

ou de tratamento do chorume gerado. Segundo (FREIRE, 2009) o termo aterro 

controlado é utilizado de forma incorreta, pois indiretamente leva a crer que os 
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resíduos estariam sendo enviados para um aterro sanitário, mas eles estão indo para 

lixões, portanto, a denominação mais apropriada seria lixão controlado. 

Os lixões são depósitos a céu aberto que não fornecem nenhum tratamento 

adequado para o lixo, onde os resíduos são simplesmente depositados, sem controle 

algum. 

1.3 Legislação 

A Lei Federal n° 12.305, promulgada em agosto de 2010, instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), principal lei sobre a gestão de RSU, incluindo 

o e-lixo, no Brasil. A PNRS atribui a responsabilidade compartilhada da gestão de RSU 

aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores, e os 

titulares de serviços públicos de limpeza, por todo o ciclo de vida dos produtos, desde 

a coleta dos aparelhos e disposição adequada de resíduos sólidos de diversas fontes, 

redução de resíduos, ampliação de reciclagem e boas práticas de consumo assim 

como responsabilidade socioambiental. Alguns dos instrumentos da PNRS são: 

planos de resíduos sólidos, atribuindo responsabilidades à união, estados e 

municípios. Assim, uma forma de reduzir os impactos ambientais em decorrência do 

descarte incorreto do e-lixo é respeitar as diretrizes estabelecidas pela PNRS.  

Para a PNRS, gestão significa um conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. O gerenciamento, seria o conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

A PNRS prevê ainda que a União, Estados, e Municípios poderão instituir normas e 

conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios às empresas recicladoras e a 

organização de catadores. 

A PNRS instituiu ainda o sistema de logística reversa (SLR), estabelecendo o 

retorno dos resíduos ao setor produtivo que fica responsável pela destinação final 

adequada como iremos abordar no próximo tópico. 
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1.3.1 PNRS, Acordo Setorial e o Sistema de Logística Reversa (SLR) 

Segundo a PNRS, logística reversa é a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos do setor empresarial, constituindo um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social evidenciado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar o reaproveitamento de um resíduo, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou dando outra destinação final que seja adequada para o meio 

ambiente (BRASIL, 2010). 

O Decreto Federal 7.404/2010, revogado pelo Decreto 10.936/2022 deu 

seguimento à PNRS, trazendo medidas de regulamentação da Política. Para o caso 

da logística reversa, o decreto apresenta os três instrumentos de implementação e 

operacionalização: (i) Acordos setoriais (AS); (ii) Regulamentos expedidos pelo Poder 

Público; (iii) Termos de Compromisso (BRASIL, 2010). 

Em 2019 foi assinado o Acordo Setorial para a implantação do Sistema de 

Logística Reversa (SLR) de Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes. Em 12 

de fevereiro de 2020 foi publicado o Decreto nº 10.240/2020 que replica o conteúdo 

do referido acordo, preenchendo algumas lacunas. Este decreto estabelece normas 

para a implementação do SLR obrigatório de produtos eletroeletrônicos de uso 

doméstico e os seus componentes, para todos os participantes do sistema de logística 

reversa, mesmo os que não tenham assinado o acordo. Os participantes dos SLR´s 

são: empresas, entidades gestoras e pessoas físicas ou jurídicas contratadas ou 

subcontratadas para a realização de atividades relacionadas à gestão, implantação 

ou operação do sistema de logística reversa (BRASIL, 2020). 

Foram estabelecidas metas e cronogramas específicos, além de definições 

fiscais, tributárias e ambientais. O decreto prevê que, em cinco anos, seja realizada a 

coleta e destinação adequada de 17% do e-lixo produzido no Brasil anualmente, e a 

criação de cinco mil pontos de coletas em 400 municípios. 

Os integrantes da cadeia produtiva dos produtos eletroeletrônicos de uso 

doméstico e seus componentes comprometem-se a desenvolver ações para cumprir 

o disposto na PNRS. 

Para o gerenciamento e a contratação de serviços relacionados à 

implementação dos SLR’s, a lei prevê a criação de entidades gestoras, como é o caso 

da Green Eletron, e da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e 

Eletrodomésticos (ABREE) para os REEE. 
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No ciclo da logística reversa, os produtos são enviados aos comerciantes 

pelos fabricantes ou importadores. O comerciante vende ao consumidor que utiliza o 

produto, e ao final de sua vida útil, descarta-o nos pontos de entrega voluntária. Dos 

pontos de entrega os resíduos seguem para triagem e consolidação sendo destinados 

às indústrias de reciclagem. O rejeito segue para disposição final, que deve ser feita 

de maneira que não prejudique o meio ambiente. Os resíduos aproveitados se tornam 

matéria prima para os fabricantes dos mesmos tipos de produtos ou para outras 

indústrias. A Figura 4 demonstra este ciclo e a imagem de um ponto de coleta da 

Green Eletron, como alternativa para a coleta e tratamento adequado do e-lixo. 

 
Figura 4: Ciclo da logística reversa 

(Fonte: https://ecoprotech.com.br/logistica-reversa-eletroeletronicos-e-seus-componentes/). 

 
O funcionamento eficaz dos SLR’s deve considerar, dentre outros, a garantia 

da chegada de volumes mínimos de valor dos resíduos para a cadeia de recuperação, 

de maneira a tornar economicamente viável a sua reinserção no ciclo produtivo. Para 

esse propósito, a etapa de coleta desempenha um papel fundamental, podendo 

geralmente acontecer nas modalidades de coleta porta-a-porta através do órgão 

municipal ou agentes da reciclagem (como indústrias recicladoras, cooperativas de 

catadores ou mesmo catadores individuais), ou ainda, por meio dos sistemas de 
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entrega em que o próprio consumidor encaminha os seus resíduos aos postos de 

coleta (Ardi, 2016; Souza, 2019). No caso dos REEE no Brasil, o Decreto Federal 

10.240/2020 salienta, ainda, os pontos de entrega voluntária como locais destinados 

a receberem tais resíduos para a sua posterior destinação às etapas seguintes do 

SLR. 

1.4 Políticas públicas em santos 

Para verificar se a Prefeitura Municipal de Santos (PMS) promoveu, nos últimos 

cinco anos, campanhas publicitárias voltadas para a divulgação de informações 

relacionados ao e-lixo, foi realizada uma busca no site da PMS, utilizando-se dois 

termos-chave correlatos e de maior abrangência – “e-lixo” e “lixo eletrônico” 

(SANTOS, 2021). 

O município dispõe de vários serviços para a coleta de resíduos sólidos, alguns 

direcionados para a coleta do e-lixo. O serviço “Cata Treco”, gerenciado pela empresa 

Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A (PRODESAN), de economia mista que 

atua junto com a PMS, recolhe gratuitamente, mediante agendamento, móveis e 

eletrodomésticos, além de outros objetos, para que não sejam descartados nos 

canais, mangues e praias. Para o encaminhamento de e-lixo existem parcerias com 

as empresas Settaport e WF Sucatas e Recicláveis, ambas credenciadas pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM). No ano de 2020 a Fundação 

Settaport arrecadou mais de 110 toneladas de e-lixo, e apenas no primeiro semestre 

de 2021 mais de 60 toneladas. 

No dia 2 de outubro de 2021, uma ação foi desenvolvida pela SEMAN, em 

parceria com a Green Eletron, para a coleta de e-lixo na cidade de Santos. Um drive-

thru sustentável foi montado na Praça das Bandeiras, no bairro do Gonzaga, 

coletando meia tonelada de e-lixo. Outra ação que pode ser destacada foi realizada 

em novembro de 2017, promovida em parceria com a Fundação Settaport e arrecadou 

mais de 15 toneladas de e-lixo (SANTOS, 2021). 

A Prefeitura de Santos ainda facilita o descarte correto de diversos produtos, 

por meio de ecopontos, locais de descarte e encaminhamento dos materiais para 

reciclagem e destinação ambiental adequada.  
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O município obriga estabelecimentos de Santos que vendem baterias, 

lâmpadas e produtos similares a oferecer caixas próprias para coleta dos materiais 

usados, de acordo com a lei complementar 779, de 5 de setembro de 2012.  

1.5 Educação ambiental: do consumismo ao consumo sustentável 

Diante de tantas mudanças comportamentais geradas nos padrões de 

consumo de indivíduos pertencentes a uma sociedade capitalista onde o incentivo ao 

consumo desenfreado, através de propagandas e comerciais, inclusive de itens que 

muitas vezes não são necessários ao indivíduo, tornou a população consumista. 

Dessa forma, diariamente novos equipamentos ou tecnologias são lançados no 

mercado e o consumidor acaba por se desfazer de seu equipamento antigo para 

adquirir uma versão mais nova, contribuindo para o aumento do e-lixo.  

Segundo Kremer (2007), a concretização da sociedade consumista se efetiva 

em três momentos no decorrer do século XX. O primeiro ocorreu entre os anos de 

1950 e 1974, nos Estados Unidos, em virtude do crescimento econômico, abundância 

de produtos, e ampliação no período destinado ao lazer. O segundo iniciou-se de 

maneira discreta no final da década de 1960 afirmando-se no início da década de 

1980, com as políticas neoliberais buscando a proteção das escolhas individuais ante 

as críticas relativas ao consumismo. O terceiro momento, a partir da década de 1990, 

ocorreu por conta da globalização do capitalismo, provocando uma intensa relação 

intercultural entre os países, alterando as culturas nativas.  

Ainda que o consumismo seja incentivado, existe uma parcela da sociedade 

que mantém uma postura crítica em relação a esse hábito. A partir da década de 1970, 

o tema do consumismo e a responsabilização por práticas de consumo passou a ser 

debatido, gerando uma série de encontros, como a Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, no ano de 1972, onde o tema Educação Ambiental 

(EA) passou a ser amplamente discutido por pessoas no mundo inteiro(FONSECA; 

MENDES, 2013). 

Uma grande parcela da sociedade tem demonstrado preocupação crescente 

com as questões ambientais, principalmente, devido a grandes e recentes desastres 

ambientais, fenômenos climáticos, queimadas e desmatamentos, problemas 

relacionados à poluição, e ao gerenciamento de resíduos. Constata-se então, a 
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imposição de um novo paradigma de sustentabilidade, limitação dos recursos não 

renováveis e superação do ideal associando o consumo à felicidade. As pessoas 

devem compreender seu papel na sociedade e seus atos perante o meio ambiente 

(FRIEDE, 2019). 

No Brasil, após a Conferência de Estocolmo, e visando atender às 

recomendações internacionais, instituiu-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA). A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei Federal nº 6938 de 1981 

é instituída, tendo como princípio que a EA deve ser aplicada em todos os níveis de 

ensino. Posteriormente, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, também traz 

a questão da EA no ensino, incumbindo o Poder Público a “promover a Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”(BRASIL, 1988). 

Outro evento importante foi a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, 

conhecida por RIO-92, onde, segundo Cuba (2010), a EA foi reconhecida como pilar 

essencial na construção de uma sociedade sustentável, mais justa, inclusiva, 

desenvolvida, humanista e democrática por direito, sendo um processo de 

aprendizagem interdisciplinar permanente, baseado no respeito a todas as formas de 

vida. A partir das ideias apontadas nas diversas conferências, institui-se a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com a lei 9795/99, que conceitua a EA da 

seguinte maneira:  

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

A PNEA tem como objetivo tornar mais prático o que define a Constituição, 

conferindo um caráter socioambiental para gerar desenvolvimento sustentável, e 

tornar permanentes as questões ambientais, relacionadas a conhecimento, valores, e 

habilidades necessários à proteção do meio ambiente. 
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1.6 Justificativa 

Neste contexto, acreditamos ser necessário investigarmos a percepção das 

pessoas em relação ao descarte incorreto do e-lixo, principalmente considerando que 

a coleta dos dados ocorrerá em uma universidade pública voltada para a saúde e cujo 

projeto político pedagógico envolve a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas 

do saber. 

Desta forma, acreditamos que este trabalho poderá trazer uma contribuição 

relevante no sentido de trazer uma maior consciência, percepção e compreensão a 

respeito desta temática por parte da comunidade acadêmica cujos componentes 

poderão atuar como multiplicadores na sociedade de um modo geral. Tratando-se 

ainda de uma amostra de futuros profissionais da saúde e do meio ambiente, este 

estudo poderá apontar resultados ainda mais relevantes, na qual, inseridos em uma 

universidade pública, pretende-se promover o acesso à informação e à educação 

ambiental numa perspectiva integradora.  

1.7 Hipótese 

Devido à importância deste tema e a necessidade de estudos que busquem a 

associação entre os fatores socioeconômicos e o comportamento de descarte de e-

lixo, a hipótese desse trabalho é a de que fatores tais como: escolaridade, renda, 

categoria ocupacional e idade possam influenciar a percepção das pessoas que 

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, 

Campus Baixada Santista, em relação à utilização indiscriminada e ao descarte 

inadequado de e-lixo. Inferimos que há diferentes percepções, dentro desta 

comunidade, no sentido de que quanto maior for a escolaridade, renda familiar e 

categoria ocupacional, melhores são as percepções do impacto ambiental por conta 

do descarte incorreto do e-lixo. Com relação à idade, acreditamos que quanto mais 

jovem for o indivíduo, melhor será a sua percepção com relação aos riscos do descarte 

incorreto de e-lixo. Inferimos ainda que um fator importante a ser considerado para o 

descarte incorreto do e-lixo seja a falta de conhecimento desta comunidade sobre o 

que fazer com o mesmo, assim como o desconhecimento da existência de empresas 

que fazem a sua coleta. 
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1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo geral 

Considerando que a informação é um fator primordial para a formação de 

opinião e conscientização da população, o principal objetivo desse estudo é avaliar a 

percepção da comunidade acadêmica da Unifesp, Campus Baixada Santista, em 

relação ao descarte incorreto do e-lixo, bem como o conhecimento sobre os danos 

causados ao meio ambiente por essas práticas, em função de fatores 

socioeconômicos. 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Identificar o grau de conhecimento da comunidade acadêmica da Universidade 

Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista em relação ao descarte do e-

lixo, assim como os possíveis riscos e danos causados ao meio ambiente pelo 

descarte incorreto do e-lixo; 

 Verificar se há diferentes percepções, dentro desta comunidade, em função de 

nível de instrução, nível socioeconômico, formação acadêmica, categoria 

ocupacional e idade. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Procedimentos 

Este estudo consistiu de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, 

realizada no Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, que 

teve por finalidade avaliar o grau de conhecimento da comunidade acadêmica em 

relação aos riscos do descarte incorreto de e-lixo.  

Na etapa inicial deste estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre os riscos do descarte incorreto do e-lixo para o meio ambiente, os motivos do 

aumento crescente na geração deste tipo de resíduo, possíveis impactos ambientais 

devido à sua composição e dados de geração, coleta e destinação de resíduos 

sólidos. Foram considerados artigos científicos, selecionados por meio de pesquisa 

nas bases de dados Pubmed, ScienceDirect, SciELO, livros, além de sites da internet 

relevantes sobre o tema. 

Adicionalmente, foi feita uma investigação das regulamentações existentes 

sobre o descarte do e-lixo no Brasil, bem como a existência de campanhas 

publicitárias e de políticas públicas informativas associadas ao descarte correto desse 

tipo de resíduo nos últimos cinco anos no município de Santos/SP, por meio de 

consultas a sites governamentais. 

Na etapa seguinte, a fim de verificar a percepção da comunidade acadêmica 

em relação ao descarte incorreto do e-lixo, foi aplicado um questionário on-line, 

descrito no subtópico 2.4.  Junto ao questionário, foi inserido um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para obter a concordância do participante.  

 

2.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado no Campus Baixada Santista da Universidade Federal 

de São Paulo, situado no município de Santos, estado de São Paulo (Figura 5). 

A cidade possui uma população de 419.400 habitantes (Censo 2010 - IBGE) 

e uma área total de 281,033 km². Está localizada no litoral paulista e a 72 quilômetros 

da capital, ostentando o 6º lugar no ranking de qualidade de vida dos municípios 

brasileiros, conforme Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) aferido pela 
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Organização das Nações Unidas (ONU) com base nos níveis de expectativa de vida, 

educação e PIB per capita (IBGE, 2010). 

 

Figura 5: Localização do Município de Santos 
(Fonte: Googlemaps- https://www.google.com.br/maps) 

 

O campus Baixada Santista da Unifesp foi criado em 2004, sendo parte de um 

projeto de ampliação, devido ao crescimento da demanda social e política pela 

interiorização das atividades das universidades federais e de expansão das vagas 

públicas no ensino superior.  

Atualmente, o campus conta com dois institutos: Instituto Saúde e Sociedade 

(ISS) e Instituto de Ciências do Mar (IMar). É distribuído em 5 unidades, conta uma 

área de mais de 44.000 m², totalizando uma comunidade acadêmica de mais de 3.000 

pessoas.  

2.3 Amostra 

A amostra foi constituída por membros da comunidade acadêmica da Unifesp, 

campus Baixada Santista, representados em oito categorias, incluindo discentes, 

docentes, técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados. Os discentes foram 

subdivididos por estarem cursando: graduação no ISS ou no Imar; pós-graduação 

stricto sensu; ou por estarem participando de cursos de extensão, cursinho popular 

Cardume ou a Universidade Aberta para Pessoas Idosas (UAPI). Os docentes, por 

sua vez, foram subdivididos por lecionarem no ISS ou no IMar. Dessa forma, todas as 

categorias existentes no campus foram representadas nesta amostra. 
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A amostra foi constituída por 437 participantes, correspondendo à 13,5% do 

total de indivíduos que compõem a comunidade acadêmica da Unifesp, campus 

Baixada Santista, conforme descrito na Tabela 3. 
 

Tabela 3: População do Campus Baixada Santista por categorias 

COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS BAIXDA SANTISTA N.º 

Discentes – Graduação 

Instituto Saúde e Sociedade:  

 Educação Física (Bacharelado - Modalidade: Saúde); 

 Fisioterapia; 

 Nutrição; 

 Psicologia; 

 Terapia Ocupacional; 

 Serviço Social. 

1450 

Instituto do Mar: 

 Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar); 

 Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis; 

 Engenharia Ambiental. 

741 

Discentes – Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) 

 Alimentos, Nutrição e Saúde 

 Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira 

 Bioprodutos e Bioprocessos 

 Ciências do Movimento Humano e Reabilitação 

 Ensino em Ciências da Saúde - Modalidade Profissional  

 Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar 

 Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

 Serviço Social e Políticas Sociais 

397 

Docentes 212 

Técnicos-administrativos 121 

Trabalhadores terceirizados 77 

Discentes – UAPI – Universidade Aberta para as Pessoas Idosas 100 

TOTAL 3.098 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, processo número 

4.643.475. O parecer consubstanciado conta em anexo. 

2.4 Questionário 

O questionário aplicado, apresentado no Apendice C, foi elaborado utilizando a 

ferramenta gratuita Google Forms (https://www.google.com/forms), desenvolvida pela 

empresa Google, que consiste  em uma plataforma para se criar questionários on-line, 



 
 

28 
 
 

contendo os principais pontos considerados neste estudo identificando e avaliando a 

percepção, comportamento, e conhecimento, dos participantes, em relação ao 

descarte incorreto do e-lixo. 

Para melhor compreensão optou-se pela divisão do questionário em quatro 

sessões. Na primeira sessão, foram elaboradas perguntas relacionadas ao perfil 

socioeconômico do participante. O objetivo foi analisar se fatores tais como: 

escolaridade, renda, categoria ocupacional e idade estariam relacionados à 

percepção dos participantes em relação ao descarte incorreto do e-lixo e ao 

conhecimento de suas consequências ao meio ambiente. Na segunda sessão, foram 

elaboradas perguntas relacionadas ao domínio dos sujeitos em relação às tecnologias 

de uso diário. Entre elas: os equipamentos mais utilizados e a frequência de utilização. 

Na terceira sessão, foram elaboradas questões relacionadas ao consumo consciente 

e hábitos de descarte. Buscou-se avaliar o motivo da troca dos equipamentos dos  

participante da pesquisa, o destino dado ao equipamento subtituido e o motivo da 

substituição. Por fim, na quarta sessão, foram elaboradas perguntas para identificar o 

nível de conscientização dos participantes em relação ao descarte incorreto do e-lixo. 

Buscou-se avaliar os comportamentos relacionados a este descarte, o conhecimento 

em relação aos danos ambientais causados pelo descarte incorreto e suas opiniões 

em relação aos culpados. Foi verificado ainda se havia conhecimento em relação aos  

locais apropriados para o descarte do e-lixo, de orientações sobre a forma correta de 

descarte e de campanhas públicas de descarte de e-lixo. 

Além disso, considerando que a coleta de dados por meio de questionário é 

uma parte importante do desenho do estudo, as perguntas foram baseadas nos 

objetivos, levando em consideração a utilização de uma linguagem simples ao 

enquadrar as perguntas e as instruções. 

O questionário foi composto por perguntas fechadas, de múltipla escolha e 

Escala Likert. Esta última, é considerada uma das mais adequadas para medir o 

comportamento, já que utiliza opções de resposta que variam de um extremo a outro. 

Para analisar as percepções da comunidade nas questões escala Likert, 13, 15, 16 e 

17, foram atribuídas pontuações (scores), uma vez que, todas as respostas estão 

corretas. (1) discordo totalmente, (2) discordo parcialmente, (3) nem concordo e nem 

discordo, (4) concordo parcialmente, (5) concordo totalmente.  
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Esse questionário foi enviado por e-mail aos discentes, docentes e técnico-

administrativos. Os endereços eletrônicos, no caso dos docentes e técnicos 

administrativos, são de dominínio público e foram , portanto, selecionados a partir do 

site do Campus Baixada Santista da Unifesp: https://www.unifesp.br/campus/san7/. 

Em relação aos alunos, os de graduação dispõem de e-mails públicos organizados 

por termo e turma, que podem ser obtidos junto à Secretaria de Graduação. Em 

relação aos alunos de pós-graduação, os contatos foram solicitados por meio de uma 

carta para ciência e autorização do coordenador de cada Programa/Curso. 

No entanto, considerando que poderia haver dificuldade de preenchimento do 

questionário eletrônico por parte dos idosos da UAPI e dos trabalhadores 

terceirizados, este foi aplicado em sala de aula, no local de trabalho, ou em outras 

dependências do campus, em formato impresso. Os participantes foram abordados 

pelo mestrando e convidados a participarem da pesquisa, auxiliando na leitura e 

preenchimento dos formulários impressos, que posteriormente foram transcritos para 

o modelo on-line, para fins estatísticos. Neste caso, foi solicitada a autorização e a 

ciência do coordenador da UAPI, que gerencia os referidos alunos do curso de 

extensão, da Chefia da Divisão de Infraestrutura, e da Chefia da Divisão de Serviços, 

que gerencia os referidos trabalhadores terceirizados. 

O período de aplicação do questionário foi compreendido entre 02 de julho de 

2021 a 28 de novembro de 2021.  

2.5 Análise estatística 

Para avaliar as diferentes percepções em relação ao descarte incorreto do e-

lixo em função de fatores socioeconômicos como: escolaridade, renda, categoria 

ocupacional e faixa etária foram realizados uma série de testes estatísticos e análises 

descritivas. 

Para as variáveis categóricas, foi realizada uma análise descritiva em que as 

mesmas foram descritas pela frequência absoluta e relativa e as variáveis numéricas 

pela média, desvio-padrão, valor mínimo e máximo.  

Para estudar a associação da Escolaridade, Categoria Ocupacional e Renda 

Familiar, nas questões 13, 15, 16 e 17, com as Percepções foi utilizado o teste Qui-

quadrado ou o teste exato de Fisher. Para comparar os escores dos itens dessas 

https://www.unifesp.br/campus/san7/


 
 

30 
 
 

questões, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis. Foi utilizada a escala Likert, sendo 

utilizado o score de 1 até 5 no cálculo da média, desvio-padrão e mediana.  

Para verificar a correlação entre as variáveis Idade e os escores dos itens das 

questões 13, 15, 16 e 17 foi aplicada a correlação de Spearman.  

Para todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%. Em 

relação aos testes de correlação de Spearman, foram considerados resultados acima 

de [0,15].  

O software utilizado foi o R Core Team (R Fondation for Statistical Computing, 

2021).  

  Os dados coletados foram organizados e resumidos, por meio de tabelas, a fim 

de descrever os aspectos mais importantes dos resultados, apresentados a seguir. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 437 formulários de participantes, correspondendo à 13,5% do 

total de indivíduos que compõem a comunidade acadêmica da Unifesp, campus 

Baixada Santista. 

3.1 Perfil socioeconômico 

A distribuição da variável escolaridade é exibida no gráfico 5. Verifica-se que a 

maior parte dos participantes da amostra, 57,2% (n=250) possui Ensino Médio e/ou 

Técnico Completo. 

Gráfico 5: Escolaridade 

 

A distribuição da variável categoria ocupacional é exibida no gráfico 6. Verifica-

se que a maior parte dos participantes da amostra, 36,6 2% (n=160) é composta por 

discentes do ISS, seguida por discentes do IMar, com 22 % (n=96). 

Gráfico 6: Categoria Ocupacional 
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A distribuição da variável idade está descrita na Tabela 4. Verifica-se uma 

média de idade de 33,16 anos, com idade mínima de 17 anos e máxima de 80 anos. 

Tabela 4: Distribuição da variável Idade 

Dados Idade  

Média 33,16  

Desvio-Padrão 14,95  

Mínimo  17  

Máximo 80  

Mediana 28,00  
 

A distribuição da variável renda familiar é exibida no gráfico 7. Verifica-se que 

a maior parte dos participantes da amostra, 35% (n=153) é composta por participantes 

que possuem renda familiar acima de 4 até 10 salários mínimos (SM), no intervalo de 

R$ 4.180,01 a R$ 10.450,00. Em seguida, foram observados que 23,6% (n=103) é 

composta por participantes que possuem renda familiar acima 2 até 4 SM, no intervalo 

de R$ 2.090,01 a R$ 4.180,00, e 22,2% (n=97) que possuem renda familiar de até 2 

SM, ou R$ 2.090,00.  

Gráfico 7: Renda Familiar 

 
   

Esperava-se que, uma análise de perfil socioeconômico realizada em uma 

comunidade acadêmica, mostrasse um maior número de discentes na variável 

categoria ocupacional em relação a todas as demais. Os nossos resultados 

confirmaram esta expectativa, demonstrando que os discentes da graduação têm uma 

maior representatividade na amostra, sendo os do ISS em maior proporção (36,6%) 

seguidos pelos do IMar (22%). A menor representatividade verificada foi a de 

Docentes do IMar (3,4%), seguida por Trabalhadores terceirizados (3,7%). O IMar 

conta com três cursos de graduação, enquanto o ISS conta com seis, o que pode 

explicar esta diferença de representatividade, no entanto, somadas as duas 

categorias, Docentes do Imar e do ISS, temos um total de 9,1% (n=40) (Gráfico 6). 
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Adicionalmente, são participantes que ainda não concluíram a sua formação 

superior, o que é demonstrado pela análise da variável escolaridade, onde mais da 

metade da amostra analisada (57,2 %) possui Ensino Médio e/ou Técnico Completo, 

seguido pela Pós-Graduação ou acima (26,1%), e apenas um percentual mínimo, 

(1,8%) possui Ensino Médio Incompleto (Gráfico 5). 

Quando analisada a variável idade, os dados apontam para uma amostra 

constituída, majoritariamente, de indivíduos jovens adultos, com média de idade de 

33,16 anos, sendo observada a idade mínima de 17 anos, e a máxima de 80 anos 

(Tabela 4). Este perfil, pode estar associado, novamente, ao fato do estudo ter sido 

desenvolvido em uma comunidade universitária, com predominância de discentes. De 

acordo com o censo da educação superior do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira– INEP (2018), realizado no ano de 2017, o 

total de 27,3% dos alunos na educação superior, representou 11% da população 

brasileira com idades entre 55 e 64 anos e 16,3% com idades entre 25 e 34 anos. 

Em relação à variável renda familiar, a maior parte dos participantes da amostra 

possui renda familiar acima de 4 até 10 SM (35%), seguida pela segunda e primeira 

faixas, que correspondem acima de 2 até 4 SM (23,6%), e até 2 SM (22,2%), 

respectivamente (Gráfico 7). Esses dados já eram esperados, uma vez que, a 

pesquisa foi realizada com integrantes da comunidade acadêmica de uma 

universidade, ou seja, compreendendo um público diversificado. É possível estimar 

que a categoria com os maiores salários seja referente aos docentes, seguidos dos 

alunos de pós-graduação que podem possuir bolsas de estudos, normalmente, com 

valores mais altos. Também podemos levar em consideração os discentes que 

possuem renda porque trabalham e outros que são aposentados. 

3.2 DOMÍNIO EM RELAÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DE USO DIÁRIO 

A distribuição da variável Habilidade/Domínio em relação aos equipamentos é 

exibida no gráfico 8. Os equipamentos não são concorrentes entre si. Alguns 

participantes não declararam seus conhecimentos em relação a todos os 

equipamentos.  

Verifica-se que a maior parte dos participantes da amostra declarou possuir 

conhecimento avançado de todos os equipamentos. A seguir: smartphone 77,3% 
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(n=338); computador 61,4% (n=266); notebook 63,5% (n=275); tablet 56,1% (n=244); 

smartTv 56,8% (n=246), e câmera digital 48,1% (n=210).  

Gráfico 8: Habilidade/Domínio em relação às tecnologias de uso diário 

 

 
A distribuição da variável Média de uso diário dos equipamentos é exibida no 

gráfico 9. Os equipamentos não são concorrentes entre si. Alguns equipamentos 

podem ser utilizados simultaneamente com outros equipamentos. Alguns 

participantes não declararam a média de utilização diária para todos os equipamentos.  

Verificam-se as maiores médias de uso diário por equipamento: smartphone 

37,9% (n=165) até 8 horas (h); computador 12,6% (n=54) até 4 h; notebook 28,1% 

(n=122) até 8 h; tablet 18,6% (n=81) até 2 h; smartTV 41,8% (n=181) até 2 h; câmera 

digital 19,2% (n=83) até 2 h. Assim, observou-se que o smartphone e o notebook são 

os equipamentos utilizados por mais tempo diariamente. Interessante observar que 

para o computador, tablet e câmera digital os percentuais mais altos 64,6%; 75,6% e 

78,2%, respectivamente, foram para a opção não utilizo.  
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Gráfico 9: Média de uso diário dos equipamentos 

 

A distribuição da variável Finalidade de uso diário dos equipamentos é exibida 

no gráfico 10. As finalidades estão distribuídas em colunas, e não são concorrentes 

entre si. Alguns participantes não declararam a média de utilização diária para todos 

os equipamentos.  

Verifica-se que a totalidade dos participantes da amostra, 100% (n=433), 

declarou utilizar os equipamentos para a finalidade comunicação; a maioria dos 

participantes da amostra, 99,5% (n=432), declarou utilizar os equipamentos para a 

finalidade redes sociais; a maioria dos participantes da amostra, 98,1% (n=421), 

declarou utilizar os equipamentos para a finalidade multimídia; a maioria dos 

participantes da amostra, 95,6% (n=412), declarou utilizar os equipamentos para a 

finalidade estudos; a maioria dos participantes da amostra, 72,9% (n=310), declarou 

utilizar os equipamentos para a finalidade trabalho; a maioria dos participantes da 

amostra, 72,9% (n=291), categoria com o menor número de respondentes, declarou 

utilizar os equipamentos para a finalidade outros; a maioria dos participantes da 

amostra, 51,1% (n=214), declarou não utilizar os equipamentos para a finalidade 

jogos. 
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Gráfico 10: Finalidade do uso dos equipamentos 

 

Esta seção, seção 2 do questionário aplicado, visa uma análise do perfil de 

utilização dos equipamentos eletroeletrônicos por parte dos participantes, seu 

domínio, tempo e finalidade de sua utilização.  

Muitas de nossas relações cotidianas com o mundo são mediadas pelas 

tecnologias, que estão cada vez mais presentes em nossas vidas, na forma de 

smartphones, relógios inteligentes, notebooks e tablets. 

A revolução proporcionada pelos dispositivos de tecnologia móveis nas nossas 

comunicações, realizando interações em tempo real, têm nos afastado dos 

dispositivos fixos, como computadores. Um exemplo disso é a utilização dos 

smartphones, traduzindo para o português, telefone inteligente onde verifica-se uma 

convergência de tecnologias em um mesmo aparelho. Assim, atualmente, um 

smartphone pode reunir diversas funções, tais como: aparelhos de posicionamento 

global (GPS), câmeras digitais, rádio e reprodutor de diversos formatos de mídias, 

constituindo-se fonte de informação e aprendizado, relacionamento e lazer. Segundo 

Santaella (2013):  

 “antes dos equipamentos móveis, nossa conexão às redes dependia de uma 
interface fixa, e dos os computadores de mesa. Enquanto as redes digitais, 
por sua própria natureza, são sempre móveis, a entrada nas redes implicava 
que o usuário estivesse parado à frente do ponto fixo do computador. Agora, 
ao carregar consigo um dispositivo móvel, a mobilidade se torna dupla: 
mobilidade informacional e mobilidade física do usuário. Para navegar de um 
ponto a outro das redes informacionais, nas quais se entra e se sai para 
múltiplos destinos, YouTube, sites, blogs, páginas etc., o usuário também 
pode estar em movimento. O acesso passa a se dar em qualquer momento 
e em qualquer lugar. Acessar e enviar informações, transitar entre elas, 
conectar-se com as pessoas, coordenar ações grupais e sociais em tempo 
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real tornou-se corriqueiro. Assim, o ciberespaço digital fundiu-se de modo 
indissolúvel com o espaço físico. Uma vez que as sobreposições, 
cruzamentos, intersecções entre eles são inextricáveis, chamo de espaço de 
hipermobilidade esse espaço intersticial, espaço híbrido e misturado. 
 

Os resultados de nossa pesquisa indicam que, a maioria dos participantes da 

amostra 64,6% (n=276), já não utiliza computadores diariamente (Gráfico 9), apesar 

de 61,4% (n=266) declarar conhecimento avançado para este equipamento (Gráfico 

8). Pode-se atribuir este nível de conhecimento devido a sua semelhança com o 

notebook, e/ou a sua utilização em instituições de ensino. Adicionalmente, também foi 

observado que a maioria dos participantes da amostra 78,2% (n=338) não utiliza 

câmeras digitais (Gráfico 9), que convergiram para o smartphone, tornando-se um 

grande atrativo e um importante atributo na escolha deste aparelho.  

A maioria da amostra, 95,6% (n=412) declara utilizar os equipamentos para 

estudo (Gráfico 10). Por serem cada vez menores, eles estão presentes em diversos 

lugares, trazendo uma nova dinâmica para as relações sociais e educacionais, 

permitindo a realização de atividades de forma ubíqua, ou seja, em qualquer lugar, a 

qualquer momento. Desde a facilidade no acesso da informação, compartilhamento 

de dados, uso de aplicativos, esses equipamentos têm muitas possibilidades e 

potencialidades para a utilização no ensino. 

Praticamente a totalidade da amostra declarou utilizar os equipamentos para 

Redes Sociais e Comunicação (Gráfico 10). As tecnologias móveis nos atendem 

enquanto estamos em movimento. Em um estudo sobre mobilidade e cotidiano, Paz 

et al.(2012), verificaram que a maioria dos participantes da pesquisa declarou acessar 

redes sociais mais de três vezes ao dia. Como ponto importante desta pesquisa, foram 

demonstradas algumas situações em que os participantes interagiam em redes 

sociais incluindo o tempo de deslocamento em meios de transporte, tempos de espera 

em filas ou consultórios, festas e momentos de lazer, até trabalho e estudo. Ainda de 

acordo com o estudo, os brasileiros têm o hábito de publicizar suas vidas nas redes 

sociais, e a mobilidade permite que isso seja feito em tempo real.  

É importante ressaltar, que os dados de nossa pesquisa foram coletados 

durante o período da pandemia de COVID-19. Um estudo  de MALTA et al., (2020) 

sobre as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos, no período desta 

pandemia, identificou algumas alterações no tempo de tela, utilização de 

smartphones, notebooks, smartTV.  Em consequência do aumento do sedentarismo, 
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o tempo médio de utilização de smartTV foi de 3 h 31min, representando um 

acréscimo de 1 h e 45 min quando comparado ao período anterior a ela. Em relação 

à utilização de notebooks ou tablets, o tempo médio de utilização desses 

equipamentos foi de mais de 5 h durante a pandemia, representando um aumento de 

1 h e 30 min, em relação ao tempo de uso anterior a ela. As faixas etárias 

apresentadas no estudo e os tempos de tela foram similares aos verificados em nossa 

pesquisa. 

3.3 CONSUMO CONSCIENTE E HÁBITOS DE DESCARTE 

A distribuição da variável “Motivo para aquisição ou troca de um equipamento” 

é exibida no gráfico 11. Verifica-se que a maioria dos participantes da amostra, 76% 

(n=332) declarou que adquire ou troca um equipamento por problemas em seu 

equipamento atual. Em seguida, foram observadas as opções por melhores recursos 

e por tempo de uso do equipamento, com respectivamente, 10% (n=46) e 9,4% 

(n=41).  A motivação para adquirir a versão mais atualizada do equipamento parece 

influenciar levemente na aquisição ou troca de um equipamento 4,1% (n=18). 

 
Gráfico 11: Motivo para a aquisição ou troca de um equipamento 

 
A distribuição da variável Destino dos equipamentos eletrônicos substituídos, 

que ainda apresentam funcionamento normal, é exibida no gráfico 12. Verifica-se que 

a maior parte dos participantes da amostra, 42,8% (n=187) declarou doar o seu 

equipamento para algum conhecido. A seguir: mantém o equipamento guardado 
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31,8% (n=139); vende ou troca 20,4% (89); e doa para alguma instituição que realize 

projetos sociais 5% (n=22). 

 
Gráfico 12: Destino dos equipamentos eletrônicos substituídos 

 

A distribuição da variável “O que faz com os equipamentos eletrônicos 

danificados” é exibida no gráfico 13. Verifica-se que a maior parte dos participantes 

da amostra, 35% (n=153) mantém o equipamento guardado; seguido por procura 

reparo ou novos usos para o equipamento e descarte em locais apropriados, com 

respectivamente, 29,1% (n=127) e 25,6% (n=112). As opções, descarta o e-lixo no 

lixo comum e solicita coleta dos equipamentos por empresa de reciclagem 

correspondem a 6,4% (n=28) e apenas 3,9% (n=17), respectivamente.   

 
Gráfico 13: O que faz com os equipamentos eletrônicos danificados 

 
 

A distribuição da variável Fatores que podem influenciar na aquisição de 

produtos usados é exibida no gráfico 14. Verifica-se que a maior parte dos 

participantes da amostra, 70,4% (n=240) considera que o valor reduzido por 

equipamento de qualidade pode influenciar na compra de um produto usado. Ainda é 
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observado que os fatores facilidade na negociação, podendo, inclusive, fazer trocas 

de equipamentos, prolongar o tempo de vida dos equipamentos ou consumo 

consciente, com, respectivamente, 46% (=156), 54,3% (n=183) e 48,1% (n=161) 

podem não ter influência na aquisição de equipamentos eletrônicos usados. 

 
Gráfico 14: Fatores que podem influenciar na aquisição de produtos usados 

 
 
 

A maioria dos participantes da amostra, 76% (n=332), declarou trocar um 

equipamento apenas quando o mesmo apresenta defeito (Gráfico 11). Um fato que 

pode estar relacionado a esse comportamento é uma prática bastante comum 

exercida pelos fabricantes de produtos eletroeletrônicos, a obsolescência 

programada, descrita por Slade e Packard. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Assumpção (2017), 

demonstrando que os equipamentos trocados com maior foram os smartphones, 

seguido por notebooks. O principal motivo apresentado para a troca de um 

smartphone, é o anterior ter quebrado, indicando a obsolescência artificial, onde os 

equipamentos são fabricados com uma durabilidade reduzida. Outro dado importante 

verificado na pesquisa foi o grau de satisfação quanto à durabilidade do equipamento. 

A maioria dos participantes afirmou que gostaria que o produto anterior tivesse durado 

mais. O estudo coletou as respostas dos participantes quanto à durabilidade desejada 

e a duração média dos bens. A expectativa dos participantes era de que esses bens 

durassem 60 meses, enquanto a média da durabilidade foi de 31 meses.  

Segundo a página da rede social Facebook “Feitos para quebrar”, os brasileiros 

estão acostumados com a prática de “ser mais fácil”, ou “mais barato”, comprar algo 

novo do que procurar conserto, e esse é um “sintoma” da obsolescência programada, 

porém, o termo pode não estar amplamente assimilado. Em seu estudo, Assumpção 
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(2017), coletou depoimentos onde os participantes declararam que a durabilidade é 

algo importante na hora da compra de determinados produtos, porém, passa a ser 

relativizada pela forma como o conceito da obsolescência programada foi introduzido 

na vida das pessoas, e também por contrapor-se à tecnologia. Embora muitos de seus 

participantes tenham demonstrado conhecimento sobre o termo obsolescência 

programada, são relatadas diferentes aceitações. Foi verificada uma associação entre 

“novo e frágil”, assim como “antigo e durável”, e também em relação ao valor dos 

produtos com as associações “barato-pouco durável” e “caro-durável”.  

A seguir, 10,5% (n=46) dos participantes de nossa pesquisa declaram trocar os 

equipamentos em busca de melhores recursos (Gráfico 11), o que pode ser 

enquadrado em outro tipo de obsolescência, a psicológica, quando o equipamento 

não atende mais as necessidades do usuário ou a obsolescência tecnológica, quando 

o equipamento se torna ultrapassado. Similarmente, os resultados apresentados no 

Gráfico 12, mostram que 42,8% dos participantes declararam doar os equipamentos 

eletrônicos que foram substituídos, mas que ainda apresentam bom funcionamento, 

demonstrando a falta de interesse na utilização dos mesmos. Dados semelhantes 

foram verificados no estudo de Assumpção (2017), onde os motivos que levaram o 

restante da amostra a substituir um equipamento foi não atender mais às expectativas 

ou ter ficado tecnologicamente ultrapassado. 

De acordo com os resultados do gráfico 13, 29,1% da amostra (n=127), procura 

reparo ou novos usos para os equipamentos danificados. A pesquisa de Assumpção 

(2017), demonstrou que a maioria dos respondentes declarou sempre buscar conserto 

para os seus produtos danificados, porém, foram registrados muitos depoimentos que 

levaram a uma descrença na efetividade das assistências técnicas. O resultado disso, 

é que a maioria dos respondentes acabou por não consertar o seu equipamento, seja 

pelo alto custo envolvido ou por acreditar não valer a pena o conserto por conta de 

novas opções de produtos existentes no mercado ou mesmo por acreditar que o 

equipamento consertado teria a sua durabilidade reduzida ainda mais.  

Uma grande parte da amostra, 20,4% (n=89), declara que o destino de seus 

equipamentos eletrônicos substituídos é a venda ou a troca (Gráfico 12). Podemos 

verificar que os fatores que podem influenciar na aquisição de produtos usados, são 

de certa forma, financeiros, onde 70,4% (n=240) dos participantes declaram que o 

valor reduzido por equipamento de qualidade (Gráfico 14), pode influenciar na 
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aquisição de produtos usados, e que fatores como prolongar o tempo de vida dos 

equipamentos, ou consumo consciente e diminuir a produção de e-lixo não são 

levados em consideração, com, respectivamente, 54,3% (n=183) e 48,1% (n=161) 

(Gráfico 14).  

O destino dos equipamentos substituídos, danificados ou não, pode revelar 

uma série de problemas. Uma grande parte da amostra, 31,8% (n=139), declarou 

manter guardados os equipamentos eletroeletrônicos substituídos, que ainda 

apresentam bom funcionamento (Gráfico 12), assim como, 35% (n=153), declarou 

manter guardados os equipamentos eletroeletrônicos danificados (Gráfico 13). 

Segundo o Guia Exame Sustentabilidade de (2012), 35% da sucata é guardada pelos 

consumidores, por não saberem o que fazer com os mesmo. Este fato pode indicar a 

ausência de campanhas públicas, para a divulgação dos serviços de destinação 

correta do e-lixo, adicionalmente, mostrar um baixo interesse na busca de 

informações, por parte da população. Conforme revisão bibliográfica, para um bom 

funcionamento dos sistemas de logística reversa, deve haver a garantia de volumes 

mínimos de resíduos, para torná-lo economicamente viável. É possível supor que a 

implementação de campanhas públicas, ou sua ampliação, poderia contribuir para 

uma mudança desse cenário uma vez que o conhecimento é transformador, e há uma 

escassez de informação e divulgação de conteúdo. As campanhas públicas e/ou 

programas de EA, se implantados de forma eficiente, poderiam despertar a 

consciência do consumidor, fornecendo informações para impulsionar a mudança de 

hábito. Porém, esta mudança dependerá da vontade, reflexão e disposição do 

consumidor. 

Podemos ainda supor, que por se tratar de um estudo realizado em uma 

universidade, os altos índices de retenção dos itens eletrônicos sem uso ou quebrados 

em suas residências, revelam um certo conhecimento sobre os possíveis impactos 

ambientes causados pelo descarte incorreto do e-lixo, reforçando a necessidade de 

divulgação das campanhas e ações. Igualmente, supomos que esse estudo, realizado 

em uma universidade, pode favorecer uma maior conscientização sobre essa questão. 

O município de Santos, segundo dados de sua Prefeitura Municipal, possui 

vários serviços direcionados para a coleta de e-lixo, mostrando bons resultados e 

índices crescentes na coleta dos resíduos. 
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3.4 NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO DESCARTE INCORRETO 

DO E-LIXO 

A distribuição da variável “Percepção dos participantes com relação aos hábitos 

de descarte” está descrita na Tabela 5. Verifica-se que a maioria dos participantes da 

amostra, 74,1% (n=324) acredita que uma parcela expressiva da população não 

descarta o seu e-lixo corretamente enquanto 46,9% (n=205) declara não se enquadrar 

nessa população. Adicionalmente, 28,6% (n=125) dos participantes declararam não 

ter certeza se têm descartado o e-lixo corretamente e 24,5% (n=107) afirmaram 

descartá-lo incorretamente. 

Tabela 5: Percepção dos participantes com relação aos hábitos de descarte 

 
Você acredita que uma parcela expressiva 

da população não descarta seu e-lixo 
corretamente? 

Você se enquadra nessa população que 
não descarta seu e-lixo corretamente 

 n % n % 

Não 100 22,9 205 46,9 

Não tenho 
certeza 

13 3,0 125 28,6 

Sim 324 74,1 107 24,5 

Total 437 100,0 437 100,0 
 

Os dados apresentados na Tabela 5 buscam avaliar a percepção dos 

participantes de nosso estudo quanto ao descarte de e-lixo pela população. Na seção 

anterior, verificamos que 25,6% (n=112) dos participantes declarou descartar o e-lixo 

em locais apropriados, e apenas 6,4% (n=28) declarou descartá-lo no lixo comum 

(Gráfico 13).  

Quando questionados em relação aos hábitos de descarte de e-lixo pela 

população a maioria dos participantes, 74,1% (n=324), acredita que uma parcela 

expressiva da população não descarta o e-lixo corretamente, e quando perguntados 

diretamente sobre os seus hábitos de descarte, apenas cerca da metade dos 

participantes, 46,9% (n=205) declara não se enquadrar nessa parcela da população 

que descarta seu e-lixo incorretamente; 24,5% (n=107) afirmaram que descartam o e-

lixo incorretamente, enquanto 28,6% (n=125) declararam não ter certeza se seus 

hábitos de descarte são corretos (Tabela 5). Comparando os dados dos participantes 

que afirmaram descartar o e-lixo incorretamente, com os resultados exibidos no 

gráfico 13, onde apenas 6,4% (n=28) dos participantes declarou descartar o e-lixo no 

lixo comum foi encontrada uma divergência. Segundo Assumpção (2017), é 

importante reconhecer uma limitação nesse tipo de pesquisa, pois não é possível 
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confrontar as respostas dos participantes com seus hábitos e atitudes reais, indicando 

uma possibilidade para essa divergência de dados.  

Resultados similares foram encontrados na pesquisa de Schwanke e Hansel 

(2013), realizada em um instituto de ensino de nível superior, que analisa alguns 

pontos importantes sobre a percepção acerca do e-lixo. Seus dados revelam que a 

grande maioria dos participantes demonstram ter conhecimento sobre o termo e-lixo 

e declaram ter algum conhecimento sobre as consequências de seu descarte 

incorreto. Mais da metade dos participantes declara possuir algum conhecimento 

sobre os procedimentos de descarte, porém, o destino dado ao e-lixo ainda é 

incorreto.  

Observa-se que o e-lixo é um resíduo sólido especial de coleta obrigatória. 

Segundo dados da ABRELPE (2020), no período de 2010 a 2019, houve uma 

evolução no número de municípios que apresentaram alguma iniciativa de coleta 

seletiva. Esta determinação é relevante, pois a separação do lixo poderia induzir a 

população a encontrar a destinação correta para diferentes tipos de resíduos. 

A pesquisa de Montenegro, Vale e Sousa (2014), realizada com jovens 

estudantes universitários na cidade de Fortaleza, revelou que menos da metade dos 

participantes realizava coleta seletiva embora, grande parte deles conhecessem  o 

conceito de desenvolvimento sustentável e declararem se preocupar com o meio 

ambiente. Tais resultados são recorrentes em diversas pesquisas, demonstrando que 

apesar de uma parcela da população manifestar conhecimento e preocupação 

socioambiental, parecem não se comportar de forma apropriada em seu cotidiano. 

Pode-se associar esse fato à falta de incentivos por parte do poder, de educação 

envolvendo a discussão de temas relevantes que favoreçam a busca  em favor de um 

desenvolvimento sustentável da sociedade. (MONTENEGRO; VALE; SOUSA, 2014). 

Esses dados, ainda que considerando as diferenças entre hábitos e atitudes, 

reforçam a ideia apresentada na seção anterior, de que campanhas públicas e 

programas de EA poderiam contribuir para a melhoria da percepção da população em 

relação ao descarte incorreto do e-lixo, uma vez que ainda são verificadas muitas 

dúvidas em relação ao tema.  
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3.4.1 Estudo da associação entre perfil socioeconômico e fatores que podem 

dificultar o descarte do e-lixo 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 13 em relação à 

escolaridade está descrita na Tabela 6, mostrando a existência ou não de associação 

entre o grau de escolaridade e a percepção em relação aos fatores que podem 

dificultar o descarte do e-lixo. Os resultados mostraram que houve associação entre 

os itens alto valor dos seus componentes (P<0,001) e ausência de coleta (P<0,001). 

Para o item alto valor dos seus componentes, foi verificada diferença estatística 

significativa para a escolaridade Superior completo, em relação a todas as outras 

escolaridades, apresentando a maior média, 4,62, e a menor, 3,5, foi atribuída ao 

Ensino médio incompleto.  

Para o item ausência de coleta, foram verificadas diferenças estatísticas 

significativas entre as escolaridades Ensino Médio completo e Superior completo em 

relação as outras escolaridades. A maior média 4,62 foi atribuída à escolaridade 

Superior completo, e a menor 3,5 ao Ensino médio incompleto.  

Não foi verificada associação significativa entre o grau de escolaridade na 

alternativa dificuldade em encontrar locais para descarte de e-lixo (P=0,117). 

Tabela 6: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação a escolaridade (Q13) 

Escolaridade   
Ensino Médio 

incompleto 
Ensino Médio 

completo 
Superior 
completo 

Pós-graduação 
ou acima 

p-value 

Alto valor dos 
seus 
componentes 

Média 3,50 4,01 4,62 3,91 

<0,001* 

DP 0,53 1,30 0,78 1,19 

Mediana 3,50a 4,00a 5,00b 4,00a 

1º quartil 3,00 4,00 4,00 3,00 

3º quartil 4,00 5,00 5,00 5,00 

Ausência de 
coleta 

Média 3,50 4,46 4,62 4,30 

<0,001* 

DP 1,31 1,06 0,78 0,92 

Mediana 3,50a 5,00b 5,00b 4,50a 

1º quartil 3,00 4,00 4,00 4,00 

3º quartil 4,25 5,00 5,00 5,00 

Dificuldade 
em encontrar 
locais para 
descarte de 
e-lixo 

Média 3,50 2,98 2,66 2,76 

0,117 

DP 1,20 1,27 1,16 1,12 

Mediana 3,50 3,00 3,00 3,00 

1º quartil 2,75 2,00 2,00 2,00 

3º quartil 4,25 4,00 4,00 3,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: letras diferentes (a, b ou c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 13 em relação à 

categoria ocupacional está descrita na Tabela 7, mostrando a existência ou não de 

associação entre a categoria ocupacional e a percepção em relação aos fatores que 

podem dificultar o descarte do e-lixo. Os resultados mostraram que houve associação 
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para os itens alto valor dos seus componentes (P<0,001), ausência de coleta 

(P<0,001) e dificuldade em encontrar locais para descarte de e-lixo (P=0,019).  

Para o item alto valor dos seus componentes, foi verificada diferença estatística 

significativa entre as categorias Discente IMar e Discente ISS. A maior média 4,58 foi 

atribuída à categoria Discente IMar, e a menor 3,73 ao Docente IMar.  

Para o item ausência de coleta, a maior média 4,78 foi atribuída à categoria 

Discente IMar, e a menor 3,77 ao Discente Outros.  

Para o item dificuldade em encontrar locais para descarte de e-lixo, a maior 

média 3,56 foi atribuída à categoria Trabalhador Terceirizado, e a menor 2,42 ao 

Discente Outros.  

Tabela 7: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação a categoria ocupacional (Q13) 

Categoria   
Discente 

IMar 
Discente 

ISS 
Discente 
Outros 

Discente 
Pós-

Graduação 

Docente  
IMar 

Docente 
ISS 

Téc.- 
Adm. 

Trabalhador 
Terceirizado 

p-value 

Alto valor  
dos seus 
componentes 

Média 4,58 3,78 3,74 4,41 3,73 3,60 3,80 4,38 

<0,001* 

DP 0,61 1,41 1,32 0,90 1,28 1,63 1,22 0,72 

Mediana 5,00a 4,00b 4,00bc 5,00ac 4,00bc 4,00abc 4,00bc 4,50abc 

1º quartil 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 2,00 3,00 4,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 

Ausência de 
coleta 

Média 4,78 4,39 3,77 4,52 4,13 4,36 4,00 4,44 

<0,001* 

DP 0,42 1,17 1,50 0,66 1,36 0,95 0,87 0,73 

Mediana 5,00a 5,00ab 4,00bc 5,00abc 5,00abc 5,00abc 4,00c 5,00abc 

1º quartil 5,00 4,00 2,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Dificuldade 
em encontrar 
locais para 
descarte de e-
lixo 

Média 2,75 3,04 2,42 2,88 2,47 2,60 3,04 3,56 

0,019* 

DP 1,11 1,32 1,03 1,14 1,41 1,00 1,02 1,41 

Mediana 3,00ab 3,00ac 3,00b 3,00ab 3,00ab 3,00ab 3,00ac 4,00c 

1º quartil 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,75 

3º quartil 3,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes (a, b ou c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

 

O estudo da correlação entre a idade e as alternativas da questão 13 está 

descrito na Tabela 8.  

Em nosso estudo, o coeficiente mais próximo a -1 indicaria associação entre 

indivíduos mais jovens em relação aos fatores apresentados, e o coeficiente mais 

próximo a 1, indicaria associação entre indivíduos mais velhos.  

Foi encontrada uma correlação na distribuição das idades em relação ao item 

ausência de coleta, (P<0,001) indicando como um fator que pode influenciar no 

descarte do e-lixo para indivíduos mais jovens.  

Para os fatores alto valor dos seus componentes e dificuldade em encontrar 

locais para descarte de e-lixo não foram encontradas correlações com a idade dos 

participantes (P=0,029) e (P=0,048), respectivamente. 
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Tabela 8: Estudo de correlação entre a Idade e os escores das alternativas (Q13) 

 Variáveis Coeficiente p-value 

Alto valor dos seus componentes -0,10 0,029 
Ausência de coleta -0,27 <0,001 
Dificuldade em encontrar locais para descarte de e-lixo -0,09 0,048 

 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 13 em relação à 

renda familiar está descrita na Tabela 9, que mostra a existência ou não de associação 

entre a renda familiar e a percepção em relação aos fatores que podem dificultar o 

descarte do e-lixo. Os resultados mostraram que houve associação para os itens alto 

valor dos seus componentes (P<0,001), ausência de coleta (P=0,037) e dificuldade 

em encontrar locais para descarte de e-lixo (P<0,001). 

Para o item alto valor dos seus componentes, a maior média 4,67 foi atribuída 

à renda familiar Mais de 20 SM, e a menor 3,58 para Acima de 10 até 20 SM. 

Para o item ausência de coleta, a maior média 4,60 foi atribuída à renda familiar 

Até 2 SM, e a menor 4,18 para Acima de 2 até 4 SM. 

Para o item dificuldade em encontrar locais para descarte de e-lixo, a maior 

média 3,67 foi atribuída à renda familiar Mais de 20 SM, e a menor 2,12 para Acima 

de 10 até 20 SM. 

Tabela 9: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação a renda familiar (Q13) 

Renda   Até 2 SM 
Acima de 2 

até 4 SM 
Acima de 4 
até 10 SM 

Acima de 10 até 20 
SM 

Mais de 20 SM p-value 

Alto valor dos 
seus 
componentes 

Média 4,51 3,75 4,18 3,58 4,67 

 <0,001* 

DP 0,74 1,49 1,05 1,42 0,78 

Mediana 5,00a 4,00bc 5,00bd 4,00c 5,00ad 

1º quartil 4,00 2,00 4,00 2,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Ausência de 
coleta 

Média 4,60 4,18 4,49 4,39 4,33 

 0,037* 

DP 0,89 1,38 0,76 0,76 1,56 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00ab 4,00b 5,00ab 

1º quartil 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Dificuldade 
em encontrar 
locais para 
descarte de 
e-lixo 

Média 3,27 3,01 2,85 2,13 3,67 

 <0,001* 

DP 1,20 1,17 1,11 1,20 1,23 

Mediana 3,00a 3,00ab 3,00b 2,00c 4,00a 

1º quartil 2,00 3,00 2,00 1,00 2,75 

3º quartil 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: letras diferentes (a, b e c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

A Lei Federal nº 12.305/2010 tem como um dos seus princípios a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Alguns de seus 

objetivos são: promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para 

a sua cadeia produtiva; reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 
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materiais, a poluição e os danos ambientais; e incentivar as boas práticas de 

responsabilidade socioambiental (BRASIL, 2010).  

Segundo esta lei a responsabilidade do consumidor é de efetuar a devolução 

dos produtos aos comerciantes ou distribuidores após o uso. Outro ponto importante 

a se destacar é que todos os participantes envolvidos no sistema de logística reversa, 

com exceção dos consumidores, devem manter as informações completas sobre a 

realização das ações de sua responsabilidade atualizadas e disponíveis ao órgão 

municipal competente e a outras autoridades (BRASIL, 2010).    

O decreto 10.240/2020 é um marco importante normatizando a destinação do 

e-lixo, em relação ao fluxo correto dos resíduos. Neste documento, é descrita a 

participação dos consumidores no sistema de logística reversa. Entre suas atribuições 

estão: segregar e armazenar os produtos eletrônicos separadamente dos outros 

resíduos sólidos, e posteriormente, entregá-los nos pontos de recebimento 

específicos do sistema de logística reversa.  

Neste contexto, observando a responsabilidade do consumidor praticamente 

restrita ao descarte do e-lixo em locais específicos, deve-se verificar como as 

informações sobre o descarte são divulgadas, e as limitações dos consumidores para 

realizar tais ações. O decreto 10.240/2020 prevê planos de comunicação e de 

educação não formal que pode ocorrer por meio de diversos veículos entre eles: mídia 

digital; mídia impressa, incluindo os manuais dos produtos eletroeletrônicos; televisão 

e rádio; redes sociais; campanhas itinerantes; palestras e eventos. Esses planos são 

elaborados pelo Grupo de Acompanhamento de Performance, composto por 

representantes dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e 

entidades gestoras.  

Na Tabela 6, quando analisados os fatores que podem dificultar o descarte do 

e-lixo, em relação à escolaridade, o grupo que obteve a menor média no item alto 

valor dos seus componentes foi o de nível médio incompleto. Entretanto, levando em 

consideração que em nossa amostra esse nível de escolaridade foi pouco 

representado, pois incluiu poucos estudantes do cursinho popular cardume, algumas 

categorias de servidores públicos federais, e trabalhadores terceirizados, ou seja, um 

universo bastante restrito, que representou somente 1,8% (n=8) da amostra, optamos 

por considerar apenas os demais níveis: ensino médio completo, superior completo e 

pós-graduação ou acima.  
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Para o item, alto valor dos seus componentes, a dificuldade no descarte do e-

lixo poderia estar relacionada aos baixos níveis nos fatores renda e escolaridade.  

Acreditamos que estes fatores estão associados, talvez pelo fato de pessoas com 

baixa renda, possuírem menos escolaridade. No artigo 11° do Decreto 10.240/2020 

está descrito que não haverá remuneração, ressarcimento ou pagamento aos 

consumidores que efetuarem a entrega dos produtos eletroeletrônicos nos pontos de 

recebimento, exceto a adoção de mecanismos de incentivos pelas empresas ou pelas 

entidades gestoras. Hipotetizamos que um incentivo financeiro poderia gerar nas 

pessoas uma motivação maior para o descarte do e-lixo, sobretudo, naquelas com 

baixa renda, porém, isso não seria permitido pela PNRS. De acordo com Assumpção 

(2017), há uma maior preocupação com relação à durabilidade do equipamentos entre 

indivíduos com poder aquisitivo mais baixo, assim como a prolongação do seu uso, 

ainda que não estejam em plenas condições.  

Apesar das ações elaboradas pelos planos de comunicação e de educação não 

formal, e dos programas de EA, há uma limitação em suas atuações, uma vez que 

estas dependem exclusivamente do interesse, condições, vontade e consciência dos 

indivíduos na mudança de comportamento. Os dados encontrados para o item alto 

valor dos seus componentes podem evidenciar levemente tal limitação. 

Neste contexto, o Art. 1º da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 já 

esclarecia: 

Campanhas de conscientização fazem parte do processo de mudança, 
entretanto, a mudança ocorrerá por meio do qual o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 Considerando o item alto valor dos seus componentes, os dados da Tabela 6 

demonstram que ele sofre influência em relação ao nível de escolaridade. Levando 

em consideração que grande parte da amostra é composta por estudantes 

universitários, que dependem de auxílios financeiros de seus familiares, é possível 

considerar que a primeira categoria a despender recursos para a compra de 

equipamentos eletroeletrônicos com seus próprios recursos é a escolaridade ensino 

superior completo, que apresentou o maior percentual neste item, demonstrando 

diferença significativa em relação aos demais níveis de escolaridades. Com relação à 

categoria ocupacional, os discentes do IMar apresentam maior percentual neste item 

seguida pelas categorias discente de pós-graduação, e trabalhador terceirizado 
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(Tabela 7). Considerando a renda familiar, os resultados indicam que aqueles 

indivíduos com renda acima de 20 SM apresentaram percentual mais alto seguido por 

indivíduos com renda até 2SM (Tabela 9). Entretanto, a renda acima de 20 SM é 

representada por apenas 2,7% (n=12) da amostra, o que pode não representar a 

realidade (Tabela 9). Os dados apontam que um dos principais fatores que impede o 

descarte incorreto do e-lixo pode ser a questão financeira, por conta do valor investido 

no equipamento.  Indivíduos com a escolaridade “pós-graduação ou acima” podem ter 

uma boa colocação no mercado de trabalho, portanto, uma melhor remuneração, não 

atribuindo a este item um fator que dificulte o descarte do e-lixo. Adicionalmente, em 

relação às categorias ocupacionais, docentes e técnico administrativos, em sua 

maioria, possuem renda superior às outras categorias apresentadas. Corroborando 

com essa possiblidade, observamos este item como fator relevante para indivíduos 

com renda familiar até 2 SM. Como verificado na seção anterior, uma parcela dos 

participantes considera a venda ou troca de seus equipamentos. Embora tenha sido 

observado que os varejistas estão empenhados em criar campanhas para troca de 

produtos eletroeletrônicos, em boas condições, por crédito na compra de produtos 

novos, ainda não há grande adesão por parte da população.  

Com relação ao item ausência de coleta como fator que dificulta o descarte do 

e-lixo, foram encontradas associações entre os diferentes níveis de percepção em 

relação à escolaridade, categoria ocupacional e renda familiar, além de ser apontado 

como principal fator entre indivíduos mais jovens. 

Na categoria escolaridade, a maior média foi verificada no ensino superior 

completo, (Tabela 6). Este resultado pode estar associado ao desconhecimento da 

responsabilidade do consumidor, constante no decreto, em levar seu e-lixo até um 

ponto de descarte. É possível que esse resultado indique cidadãos responsáveis pelo 

descarte de lixo em suas residências, e observem a ausência de coleta para este tipo 

de resíduo. Quando analisamos os resultados agrupados pelas categorias 

ocupacionais, a categoria discente outros que compreende a UAPI e o cursinho 

popular cardume, mostrou a menor média (Tabela 7). Hipotetizamos que devido as 

características desses dois cursos, é possível que os seus estudantes sejam da 

região, podendo conhecer as características dos serviços de coleta de lixo, e pontos 

de descarte de e-lixo. Quanto às outras categorias de discentes, os resultados podem 

estar relacionados aos participantes visitantes no município. A Unifesp é uma 



 
 

51 
 
 

universidade de referência em diversos cursos, assim muitos de seus estudantes, e 

também seu quadro de docentes, são compostos por pessoas vindas de outras 

cidades, que podem não ter conhecimento dos serviços de coleta e pontos de 

descarte de e-lixo. Os participantes que apresentaram a segunda menor média foram 

os técnicos administrativos, que, possivelmente, também moram na região. A 

categoria trabalhadores terceirizados mostrou uma média alta, e embora seus 

participantes, possivelmente, também morem na região, é possível atribuir à falta de 

conhecimento dos serviços de coleta do município de Santos, por morarem em outras 

cidades, ou áreas afastadas, onde os serviços de coleta podem não funcionar 

corretamente. Com relação à renda familiar, é possível observar que quanto maior a 

renda, menores são as médias, demonstrando um maior conhecimento acerca dos 

serviços de coleta, com exceção da faixa que recebe acima de 2 SM até 4 SM (Tabela 

9). A análise por idade, indica que o item ausência de coleta é apontado por indivíduos 

mais jovens como um fator que dificulta o descarte do e-lixo (Tabela 8). Possivelmente 

esse resultado é devido ao fato de grande parte da amostra ser composta por 

estudantes de graduação, que não moram na região.   

Os dados da pesquisa foram coletados em uma universidade no município de 

Santos, que, segundo a revisão literária, possui uma ampla gama de serviços e/ou 

parcerias que têm como objetivo a destinação correta do e-lixo. É importante ressaltar 

que por se tratar de uma universidade pública, referência em seus cursos de 

graduação e pós-graduação, grande parte dos estudantes podem vir de outras 

cidades, permanecendo no município apenas durante o período dos estudos, inclusive 

retornando periodicamente às suas cidades. Tal comportamento pode também 

ocorrer para a categorias dos docentes, e pode ser o motivo da falta de conhecimento 

pela oferta de serviços de coleta do e-lixo.  

Com relação ao item dificuldade em encontrar locais para descarte, é possível 

notar que as médias são mais baixas em relação aos outros itens, o que pode indicar 

que grande parte da amostra tem algum conhecimento sobre postos de coleta 

voluntária. Segundo dados da Green Eletron, o município de Santos possui 13 Pontos 

de Entrega Voluntária para resíduos eletroeletrônicos e pilhas, em locais de grande 

circulação de pessoas. Considerando o nível de escolaridade, e idade, não foram 

verificadas evidencias de associações (Tabelas 6 e 8). Uma possível justificativa seria 

que os pontos de coleta de e-lixo estão bem distribuídos pela cidade, em locais 
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diversificados e acessíveis a grande parte dos participantes da pesquisa. Com relação 

à categoria ocupacional, os trabalhadores terceirizados apresentaram a maior média 

(Tabela 7). Este fato pode novamente estar associado ao fato dos indivíduos desta 

categoria morarem em outras cidades, ou áreas afastadas, onde os pontos de entrega 

voluntária podem não ser tão comuns, e/ou muito distantes de suas residências. 

Relativo à renda familiar, desconsiderando a categoria acima de 20 SM, a renda com 

a maior média é a que recebe até 2 SM (Tabela 9). Foi possível observar que quanto 

maior a renda familiar, menores são as médias, possivelmente, demonstrando maior 

conhecimento dos pontos de entrega voluntários de e-lixo. Uma possível justifica seria 

que quanto maior a renda familiar, mais oportunidade de lazer e de comparecimento 

a locais diferentes, portanto, uma maior visibilidade dos pontos de entrega voluntários. 

Uma pesquisa adicional para avaliar como os participantes tomaram conhecimento 

dos pontos de entrega voluntária pode ser importante para verificar a eficácia dos 

planos de comunicação previstos. 

3.4.2 Conhecimento da amostra em relação às alternativas de descarte 

sustentáveis na região 

A distribuição de frequência das variáveis da questão 14 é exibida no gráfico 

15. Verifica-se que a maior parte dos participantes da amostra declarou conhecer 

opções de descarte sustentável para os seguintes materiais: pilhas e baterias 74,9% 

(n=320); medicamentos 54,8% (n=238) e óleo 73,3% (n=319). Ainda pode ser 

observado que, a maior parte dos participantes declarou não conhecer alternativas de 

descarte sustentável para os seguintes materiais: lâmpadas 66% (n=282); e-lixo 

69,3% (n=303) e outros materiais 69,8% (n=254). 
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Gráfico 15: Conhecimento da amostra em relação às alternativas de descarte sustentáveis na região 

 
Com a criação da PNRS, a logística reversa foi estabelecida para diversos 

resíduos. Selecionamos alguns desses itens, para verificar o conhecimento de 

alternativas de descarte sustentável por parte dos participantes.  

Segundo a ABRELPE (2020), de acordo com o relatório anual de 2018, 

elaborado pela Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos 

de Iluminação (RECICLUS), criada em 2016 e responsável pela logística reversa das 

lâmpadas fluorescentes, o sistema de logística reversa de lâmpadas está presente em 

254 cidades, em todos os estados, e possui 1.390 pontos de coleta, que atendem 45% 

da população brasileira.  

De acordo com a Lei Complementar 779/2012, em Santos, os cidadãos devem 

descartar lâmpadas em lojas que revendam o material. São passíveis de multa os 

lojistas que se recusarem a receber este material, assim como o cidadão que 

descartar incorretamente. Tais informações podem ser encontradas no site da PMS 

(Prefeitura Municipal de Santos), além do endereço dos ecopontos da RECICLUS 

(SANTOS, 2021). 

No gráfico 15 pode ser observado que a maioria da amostra, 66% (n=282) 

declarou não conhecer opções para o descarte de lâmpadas. Esses resultados estão 

de acordo com os dados encontrados no estudo de Bueno et al., (2022). Estes autores 

buscaram verificar o conhecimento da população sobre o descarte de lâmpadas em 

uma cidade do estado do Paraná. Foi identificado que os munícipes possuíam algum 

conhecimento em relação ao descarte correto deste tipo de material, porém, por falta 

de informações ou desconhecimento dos locais adequados, o descarte desses itens, 

e todo o sistema de logística reversa ficou prejudicado. Esses dados aliados aos 
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resultados do estudo de Dickel et al. (2018), realizado em um Instituto Federal de 

Educação no Rio Grande do Sul, sugerem que os procedimentos e responsabilidades 

na eliminação desses resíduos não estão muito bem estabelecidas. O estudo ainda 

sugere a criação de um grupo de trabalho para tratar do assunto em sua instituição, a 

fim de esclarecer as responsabilidades de cada parte envolvida no processo da 

logística reversa. 

Em relação a pilhas e baterias, a Lei Complementar 779/2012 do município de 

Santos, também inclui o descarte destes materiais. Como no caso das lâmpadas, os 

lojistas que se recusarem a receber tais materiais, assim como o cidadão que 

descartá-los incorretamente são passíveis de multa. A Green Eletron, em 2019, 

coletou 171,2 toneladas de pilhas e baterias (ABRELPE, 2020).  

Os dados do gráfico 15 mostram que a maioria da amostra, 74,9% (n=320) 

declarou conhecer os locais adequados para o descarte de pilhas e baterias.  Apesar 

de dados serem positivos do ponto de vista socioambiental eles podem não 

representar o destino desses materiais. Embora esses dados pareçam positivos do 

ponto de vista socioambiental eles podem não corresponder a realidade, ou seja, 

afirmar que se tem conhecimento dos locais adequados de descarte não é 

necessariamente garantia de que de fato ele esteja ocorrendo corretamente. A 

pesquisa de Alves et al. (2015), realizada em uma cidade do estado de Rondônia, 

sobre o destino dado às pilhas e baterias, mostrou que a grande maioria da amostra 

declarou descartar estes materiais no lixo comum, demonstrando a falta de 

fiscalização dos órgãos públicos quanto ao descarte correto.  

Em relação aos medicamentos, 54,8% (n=238) dos participantes declarou 

conhecer pontos para o descarte (Gráfico 15). Segundo a Lei Federal nº 12.305/2010, 

todas as farmácias, postos de saúde e hospitais são pontos de entrega de remédios. 

Entretanto, a pesquisa avaliou apenas o conhecimento dos participantes em relação 

aos pontos de descarte, e não os hábitos de descarte. Na pesquisa de Noronha 

(2019), realizada na mesma comunidade acadêmica de nossa pesquisa, foi verificado 

que a maioria dos participantes descartava medicamentos incorretamente. Entretanto, 

ao comparar estes dois estudos, verifica-se uma melhora significativa em relação ao 

conhecimento sobre os locais apropriados de descarte em nosso estudo.  

Quanto ao óleo, a maioria da amostra, 73,3% (n=319) declarou conhecer 

pontos de coleta (Gráfico 15). Esse dado é importante, mas novamente não podemos 
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nos assegurar se de fato o descarte está ocorrendo de forma correta. Segundo o site 

da prefeitura municipal de Santos, algumas escolas municipais fazem parte do 

Programa Meio Ambiente nas Escolas (PNAME), que em parceria com as Secretarias 

da Educação (SEDUC) e do Meio Ambiente (SEMAM) se tornaram também pontos de 

coleta de óleo.  A cidade ainda possui diversos outros pontos para a coleta desde 

resíduo (SANTOS, 2021).  

No estudo de Corrêa et al. (2018), realizado na cidade do Rio de Janeiro, foram 

investigados os possíveis destinos do óleo de cozinha utilizado. Os resultados 

indicaram que grande parte dele tinha destinação incorreta. Apenas uma minoria das 

pessoas promovia o descarte correto, enquanto grande parte da amostra ou 

despejava-o na pia, no processo de lavagem dos recipientes, ou armazenava-o em 

uma garrafa, e posteriormente, descartava-o no lixo comum.  

O item “outros” foi adicionado como opção para identificar o conhecimento da 

amostra em relação a pontos de descarte de outros materiais. No site da PMS, são 

listadas opções para o descarte correto de pneus, parafina, filmes radiológicos e 

bicicletas. A grande maioria da amostra, 69,8% (n=254), desconhece pontos de 

descarte diferentes dos listados. (Gráfico 15).  

Em relação ao e-lixo, a maioria da amostra 69,3% (n=303), desconhece 

alternativas para o descarte sustentável deste tipo de resíduo (Gráfico 15). Conforme 

discutido no Gráfico 15, a logística reversa ainda encontra muitos desafios para sua 

total implementação por falta de conhecimento da população, e conforme discutido 

nos Gráficos 12 e 13, foi verificado que muitas vezes o destino deste tipo de resíduo 

não é o correto. 

Esses dados confirmam o que foi observado nas pesquisas de Alves et al. 

(2015), e de Tonelli e Reiner (2020), indicando que a população conhece os riscos do 

descarte incorreto destes materiais, entendem que são resíduos possíveis de serem 

reciclados, porém, a grande maioria ainda acaba descartando-os no lixo comum por 

falta de informações de pontos de entrega e de coleta. 

 A constatação de que os participantes de nossa amostra desconhecem os 

diversos pontos de coleta de resíduos, demonstra que é possível que as informações 

sobre o descarte correto previsto na PRNS não foram repassadas efetivamente para 

a população, assim como a assimilação da responsabilidade compartilhada.  
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 Vellinga et al. (2014), acreditam que a conscientização pública deve ser 

desenvolvida em relação à necessidade de descarte adequado, já que há um grande 

número de pessoas que busca uma forma ambientalmente apropriada.  

3.4.3 Estudo da associação entre perfil socioeconômico e percepção em 

relação aos impactos ambientais causados pelo descarte incorreto do e-lixo 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 15 em relação à 

escolaridade está descrita na Tabela 10, mostrando a existência ou não de associação 

entre o grau de escolaridade e a percepção em relação aos problemas que podem ser 

causados pelo descarte incorreto do e-lixo. Os resultados demonstraram que houve 

associação para os itens intoxicação de pessoas (P<0,011) e poluição ambiental 

(P<0,001). O item intoxicação de pessoas apontou diferença estatística significativa 

para a escolaridade Ensino Médio Incompleto em relação às escolaridades Superior 

Completo e Pós-Graduação ou acima. A maior média 4,75 foi atribuída à Pós-

graduação ou acima, e a menor, 4, ao Ensino Médio incompleto. Para o item poluição 

ambiental foi verificada diferença estatística significativa para a escolaridade Ensino 

Médio Incompleto em relação a todas as demais. A maior média 4,95 foi atribuída à 

Pós-graduação ou acima e a menor, 3 ao Ensino Médio incompleto. 

Para os itens, contaminação da água e do solo não foram verificadas diferenças 

estatística significativas entre os diferentes graus de escolaridade (P=0,454) e 

(P=0,093), respectivamente. O item contaminação de água apresentou as maiores 

médias 4,75 nas escolaridades Ensino Médio completo e Superior completo, e a 

menor 4,5 no Ensino Médio incompleto. O item contaminação do solo, apresentou 

maior média 4,80 na escolaridade Ensino Médio completo, enquanto a menor 4,5 foi 

atribuída ao Ensino Médio incompleto. 
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Tabela 10: Medidas descritivas e comparações dos escores dos itens em relação a escolaridade 
(Q15) 

Escolaridade   
Ensino 
Médio 

incompleto 

Ensino Médio 
completo 

Superior 
completo 

Pós-graduação 
ou acima 

p-value 

Contaminação 
da água 

Média 4,50 4,75 4,75 4,69 

0,454 

DP 0,76 0,60 0,73 0,74 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 4,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 

Contaminação 
do solo 

Média 4,50 4,80 4,65 4,75 

0,093 

DP 0,76 0,58 0,78 0,69 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 4,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 

Intoxicação de 
pessoas 

Média 4,00 4,64 4,71 4,75 

0,011* 

DP 0,93 0,69 0,72 0,61 

Mediana 4,00a 5,00ab 5,00b 5,00b 

1º quartil 3,00 4,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 

Poluição 
ambiental 

Média 3,00 4,84 4,85 4,95 

<0,001* 

DP 1,77 0,62 0,64 0,32 

Mediana 3,50a 5,00b 5,00b 5,00b 

1º quartil 1,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 4,25 5,00 5,00 5,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: letras diferentes (a, b e c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 15 em relação à 

categoria ocupacional está descrita na Tabela 11, mostrando a existência ou não de 

associação entre a categoria ocupacional e a percepção em relação aos problemas 

que podem ser causados pelo descarte incorreto do e-lixo. Os resultados 

demonstraram que houve associação estatística significativa para o item poluição 

ambiental (P<0,001) na categoria Trabalhador Terceirizado e Discente outros. Não foi 

verificada diferença significativa para as categorias de discentes, Discente IMar e 

Discente ISS, e para as categorias de docentes, Docente Imar e Docente ISS. As 

maiores médias 5 foram atribuídas às categorias Discente Pós-graduação e Docente 

IMar e a menor, 4,13 foi atribuída à categoria Trabalhador Terceirizado.  

Para os itens, contaminação da água, contaminação do solo e intoxicação de 

pessoas não foram verificadas diferenças estatística significativas entre as diferentes 

categorias (P=0,362), (P=0,269) e (P=0,714), respectivamente. 

A maior média para os itens contaminação da água e do solo foi atribuída à 

categoria Técnico-Administrativo 4,92 em ambos os itens e a menor 4,42 e 4,48 ao 
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Discente outros, respectivamente. Para o item intoxicação de pessoas, a maior média 

4,83, foi atribuída à categoria Discente Pós-graduação e a menor, 4,35 à categoria 

Discente outros. 

Tabela 11: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação a categoria ocupacional 
(Q15) 

Categoria   
Discente 

IMar 
Discente 

ISS 
Discente 
Outros 

Discente 
Pós-

Graduação 

Docente  
IMar 

Docente 
ISS 

Téc.- 
Adm. 

Trabalhador 
Terceirizado 

p-value 

Contaminação 
da água 

Média 4,73 4,84 4,42 4,62 4,60 4,52 4,92 4,88 

0,362 

DP 0,61 0,40 1,23 0,77 1,06 0,82 0,28 0,34 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Contaminação 
do solo 

Média 4,73 4,87 4,48 4,62 4,60 4,76 4,92 4,88 

0,269 

DP 0,69 0,42 1,06 0,77 1,06 0,60 0,28 0,34 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Intoxicação de 
pessoas 

Média 4,66 4,69 4,35 4,83 4,60 4,60 4,68 4,63 

0,714 

DP 0,58 0,63 1,25 0,38 1,06 0,76 0,63 0,72 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 4,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Poluição 
ambiental 

Média 4,94 4,91 4,29 5,00 5,00 4,60 4,76 4,13 

<0,001* 

DP 0,35 0,33 1,44 0,00 0,00 1,15 0,60 1,41 

Mediana 5,00ad 5,00ab 5,00ce 5,00d 5,00abd 5,00abc 5,00bc 5,00e 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
 

O estudo da correlação entre a idade e os escores das alternativas da questão 

15 está descrito na Tabela 12.  

Em nosso estudo, o coeficiente mais próximo a -1 indicaria associação entre 

indivíduos mais jovens em relação aos fatores apresentados, e o coeficiente mais 

próximo a 1, indicaria associação entre indivíduos mais velhos.  

Foi encontrada uma correlação em relação ao item poluição ambiental para 

indivíduos mais jovens (P<0,001), e uma correlação fraca no item contaminação do 

solo (p=0,001).  

Para os itens contaminação da água e intoxicação de pessoas não foram 

encontradas correlações (P=0,029) e (P=824), respectivamente.  
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Tabela 12: Estudo de correlação entre a Idade e os escores das alternativas (Q15) 
 

 Variáveis Coeficiente p-value 

Contaminação da água -0,10 0,029 

Contaminação do solo -0,16 0,001 

Intoxicação de pessoas -0,01 0,824 

Poluição ambiental -0,25 <0,001 

 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 15 em relação à 

renda familiar está descrita na Tabela 13, mostrando a existência ou não de 

associação entre a renda familiar e a percepção em relação aos problemas que 

podem ser causados pelo descarte incorreto do e-lixo. Os resultados demonstraram 

que houve associação entre a renda familiar e todos os itens da questão, 

contaminação da água e do solo, intoxicação de pessoas e poluição ambiental 

(P<0,001), (P=0,032), (P=0,001) e (P=014), respectivamente.  

Seguem as descrições dos itens: contaminação da água, foi verificada 

diferença estatística significativa para a faixa que recebe mais de 20 SM. A maior 

média 4,98 foi atribuída à renda familiar Até 2 SM, e a menor 4 foi atribuída à Mais de 

20 SM; contaminação do solo, foi verificada diferença estatística significativa entre as 

faixas que recebem até 2 SM, Acima de 10 até 20 SM e mais de 20 SM, assim como 

entre as faixas que recebem Acima de 2 até 4 SM, Acima de 4 até 10 SM e Mais de 

20 SM. A maior média 4,90 foi atribuída à renda familiar Até 2 SM e a menor 4,5 à 

renda familiar Mais de 20 SM; intoxicação de pessoas, foi verificada diferença 

estatística significativa apenas para a faixa que recebe até 2 SM. A maior média 4,89 

foi atribuída à renda familiar Até 2 SM, e a menor, 4,17 à renda familiar Mais de 20 

SM; poluição ambiental, foi verificada diferença estatística significativa apenas para a 

faixa que recebe Acima de 2 até 4 SM.  A maior média 5 foi atribuída à renda familiar 

Mais de 20 SM e a menor, 4,66 à renda familiar Acima de 2 até 4 SM. 
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Tabela 13: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação a renda familiar (Q15) 

Renda   
Até 

2 SM 
Acima de 2 

até 4 SM 
Acima de 4 até 

10 SM 
Acima de 10 até 

20 SM 
Mais de 20 

SM 
p-value 

Contaminaçã
o da água 

Média 4,98 4,67 4,69 4,69 4,00 

<0,001* 

DP 0,14 0,72 0,68 0,68 1,28 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00b 5,00b 5,00c 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Contaminaçã
o do solo 

Média 4,90 4,72 4,67 4,86 4,50 

0,032* 

DP 0,42 0,66 0,72 0,54 1,17 

Mediana 5,00a 5,00bc 5,00c 5,00ab 5,00abc 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Intoxicação 
de pessoas 

Média 4,89 4,60 4,61 4,68 4,17 

0,001* 

DP 0,38 0,69 0,71 0,73 1,27 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00b 5,00b 5,00b 

1º quartil 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Poluição 
ambiental 

Média 4,86 4,66 4,91 4,86 5,00 

0,014* 

DP 0,65 0,93 0,39 0,63 0,00 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00a 5,00a 5,00a 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes (a, b e c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

O e-lixo pode conter diversos metais e substâncias químicas, que quando 

descartados de forma incorreta, podem causar diversos impactos ambientais, 

penetrando no solo, contaminando a água e o ar, assim como animais e plantas, e por 

consequência, os seres humanos. Na água, essas substâncias se infiltram por 

lixiviação, tendo como origem os locais onde os resíduos foram incorretamente 

armazenados. Igualmente, os danos podem atingir a fauna e a flora deste local, 

habitantes do entorno e quem tiver contato com os esses corpos d’água (ROBINSON, 

2009).  

O estudo de Bonfim et al. (2018) buscou avaliar os impactos ambientais 

causados pelo descarte incorreto do e-lixo, utilizando o manual de Levantamento de 

Impactos Ambientais (LAIA), disponibilizado pela Marinha. Seus resultados 

apontaram para a severidade da dimensão do dano ambiental como alta, uma vez 

que o processo traz contaminação por substancias tóxicas, inflamáveis e patogênicas 

e riscos ao entorno. A área atingida pelo impacto ambiental também é alta, pois a 

incidência de metais em corpos d’água pode extrapolar os limites da região do 

descarte.  

Os nossos resultados sugerem a existência de conhecimento por parte dos 

participantes da amostra em relação aos riscos e impactos ambientais negativos 
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decorrentes do descarte incorreto do e-lixo, mostrando um equilíbrio na maioria dos 

itens em relação aos fatores socioeconômicos considerados.  

Levando em consideração que a pesquisa foi realizada em uma universidade, 

onde a escolaridade ensino médio incompleto pode ser encontrada em poucos 

estudantes como o cursinho popular cardume, em algumas categorias de servidores 

públicos federais, e nos trabalhadores terceirizados, um universo bastante restrito  

representando apenas 1,8% (n=8) da amostra, que pode não representar a realidade, 

assim apenas as escolaridades: ensino médio completo, superior completo e pós-

graduação ou acima, foram consideradas. Adicionalmente, a renda familiar acima de 

20 SM é representada por apenas 2,7% (n=12) da amostra, o que pode não 

representar a realidade.  

Como já mencionado, o campus Baixada Santista é composto por dois 

institutos, o ISS com as áreas de formação ligadas à saúde, e o IMar, mais voltado à 

área ambiental. Dessa forma, algumas diferenças de percepções entre as categorias 

ocupacionais eram esperadas, porém, nem todas foram observadas. Os discentes de 

ambos os institutos demonstraram percepções semelhantes, porém, os docentes 

demonstram percepções distintas, a favor do IMar. É possível que este fato possa ser 

justificado pelas diferentes formações dos docentes, e essa formação ainda esteja em 

desenvolvimento pelos discentes. Quando observadas as categorias com menores 

médias, Trabalhadores terceirizados e discente outros, as percepções tendem a ser 

mais baixas, possivelmente, por serem as categorias com menores escolaridades. 

O ambiente onde a pesquisa foi realizada é propício à discussões e reflexões 

sobre os temas relacionados ao meio ambiente. Segundo (CUNHA, 2018): 

“[...] a escola é um dos locais mais adequados à conexão entre as várias 
áreas do conhecimento presentes na sociedade. Dessa forma, o 
conhecimento sobre a complexidade e diversidade das questões sobre o 
meio ambiente possibilita ao aluno perceberem mais cuidado ao planeta 
Terra. ”  

O item poluição ambiental, foi adicionado para servir como opção para os 

participantes que conheçam outros possíveis impactos, e também para servir como 

uma pontuação geral dos participantes. Neste item foram verificadas diferenças entre 

as percepções em relação a todos os fatores socioeconômicos.  

No fator escolaridade (Tabela 10), pôde-se observar um aumento crescente da 

percepção vinculada ao aumento da escolaridade. Segundo Leff (2001): 

As estratégias acadêmicas, as políticas educativas, os métodos pedagógicos, 
a produção de conhecimento científico-tecnológicos e a formação de 
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capacidades se entrelaçam como as condições políticas, econômicas e 
culturais de cada região e de cada nação para a construção de um saber e 
uma racionalidade ambiental que orientam os processos de reapropriação da 
natureza e as práticas do desenvolvimento sustentável (LEFF, 2001). 

Na categoria ocupacional (Tabela 11), a menor média observada foi nos 

trabalhadores terceirizados, seguida pelos Discente-outros. Este fato pode estar 

relacionado à baixa escolaridade dessas duas categorias. Os trabalhadores 

terceirizados não tiveram tantas opções de estudo. A categoria discente-outros é 

composta por alunos do cursinho popular cardume, que ainda não concluíram o 

ensino médio, e os estudantes da UAPI, constituído por idosos que não necessitam 

de certificados de escolaridade para o ingresso.  

Embora tenhamos observado um índice alto de participantes que desconhecem 

o procedimento correto para o descarte do e-lixo, foi possível verificar que há um 

conhecimento elevado sobre os possíveis impactos ambientais negativos decorrentes 

do descarte incorreto. Essa percepção foi similar à encontrada no estudo de Noronha 

(2019), realizado nesta mesma comunidade acadêmica, assim como os estudos de 

Alves et al. (2015) e de Tonelli; Reiner (2020). Estes dados mostram que o 

conhecimento do risco do descarte incorreto dos resíduos por si só pode não ser 

suficiente para a mudança de comportamento.  

3.4.4 Estudo da associação entre perfil socioeconômico e percepção em 

relação às responsabilidades pelo descarte incorreto do e-lixo 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 16 em relação à 

escolaridade está descrita na Tabela 14, mostrando a existência ou não de associação 

entre o grau de escolaridade e os possíveis responsáveis pelos danos causados pelo 

descarte incorreto do e-lixo. Os resultados demonstraram que houve associação entre 

todos os itens da questão, governo, fabricante, vendedores e nós mesmos 

responsável, (P<0,001), (P<0,001), (P=0,026) e (P=0,001), respectivamente. 

Seguem as descrições dos itens: governo, foi verificada diferença estatística 

significativa para a escolaridade Ensino médio completo. A maior média ,4,53, foi 

atribuída à escolaridade Ensino médio completo e a menor, 4, ao Ensino Médio 

incompleto; fabricante, foi verificada diferença estatística significativa para a 

escolaridade Pós-graduação e acima. A maior média, 3,86, foi atribuída à 

escolaridade Pós-graduação ou acima e a menor, 2,5, ao Ensino Médio incompleto; 
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vendedores, foi verificada diferença estatística significativa para a escolaridade Pós-

graduação e acima.  A maior média, 4,68, foi atribuída à escolaridade Pós-graduação 

ou acima e a menor, 3,75, ao Ensino Médio incompleto; nós mesmos, foi verificada 

diferença estatística significativa para a escolaridade Pós-graduação e acima.  A maior 

média, 5, foi atribuída à escolaridade Pós-graduação ou acima e a menor, 4,5, foi 

atribuída ao Ensino Médio incompleto.  

Tabela 14: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação a escolaridade (Q16) 

Escolaridade   
Ensino Médio 

incompleto 
Ensino Médio 

completo 
Superior 
completo 

Pós-graduação ou 
acima 

p-value 

Governo 

Média 4,00 4,53 4,17 4,12 

<0,001* 

DP 0,76 0,62 0,76 0,90 

Mediana 4,00ab 5,00a 4,00b 4,00b 

1º quartil 3,75 4,00 4,00 4,00 

3º quartil 4,25 5,00 5,00 5,00 

Fabricante 

Média 2,50 3,38 3,62 3,86 

<0,001* 

DP 0,93 1,31 1,27 1,06 

Mediana 3,00a 4,00ab 4,00b 4,00c 

1º quartil 2,50 2,00 3,00 3,00 

3º quartil 3,00 4,00 5,00 5,00 

Vendedores 

Média 3,75 4,48 4,62 4,68 

0,026* 

DP 1,39 0,83 0,76 0,58 

Mediana 4,00a 5,00ab 5,00ab 5,00b 

1º quartil 3,00 4,00 4,00 4,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nós mesmos 

Média 4,50 4,90 4,85 5,00 

0,001* 

DP 0,93 0,44 0,51 0,00 

Mediana 5,00a 5,00ab 5,00a 5,00b 

1º quartil 4,50 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes (a, b e c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

A medida descritiva e comparação dos escores da questão 16 em relação à 

categoria ocupacional está descrita na Tabela 15, mostrando a existência ou não de 

associação entre a categoria ocupacional e os possíveis responsáveis pelos danos 

causados pelo descarte incorreto do e-lixo. Os resultados demonstraram que houve 

associação entre todos os itens da questão, governo, fabricantes, vendedores, nós 

mesmos (P<0,001), (P=0,004) e (P<0,001), respectivamente.  

Seguem as descrições dos itens: governo, foi verificada diferença significativa 

entre as categorias Discente IMar e Discente ISS. A maior média ,4,59, foi atribuída à 

categoria discente ISS e a menor, 3,88, ao Trabalhador terceirizado; fabricante, foi 

verificada diferença significativa para a categoria Trabalhador terceirizado em relação 

à todas as outras categorias. A maior média ,4,07, foi atribuída à categoria docente 

IMar e a menor 2,19 ao Trabalhador terceirizado; vendedores, a maior média 4,88 foi 

atribuída à categoria docente IMar e a menor, 3,94, ao Trabalhador terceirizado; nós 
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mesmos, foi verificada diferença significativa entre as categorias Discente IMar e 

Discente ISS. As maiores médias, 5, foram atribuídas para as categorias Docente 

IMar, Técnico Administrativo e Trabalhador Terceirizado e a menor, 4,83, para a 

categoria Discente IMaar Tabela 15: Medidas descritivas e comparações dos escores em relação 

a categoria (Q16) 

Categoria   
Discente 

IMar 
Discente 

ISS 
Discente 
Outros 

Discente 
Pós-

Graduação 

Docente 
IMar 

Docente 
ISS 

Téc.- 
Adm. 

Trabalhador 
Terceirizado 

p-value 

Governo 

Média 4,43 4,59 4,03 4,09 4,13 4,24 4,36 3,88 

<0,001* 

DP 0,71 0,49 1,14 0,90 0,64 0,83 0,49 0,96 

Mediana 5,00ab 5,00b 5,00ac 4,00c 4,00ac 4,00ac 4,00abc 4,00c 

1º quartil 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,25 

Fabricante 

Média 3,53 3,50 3,45 3,57 4,07 3,88 3,84 2,19 

0,004* 

DP 1,34 1,22 1,26 1,27 1,10 1,05 0,94 1,22 

Mediana 3,00a 4,00a 4,00a 4,00a 4,00a 4,00a 4,00a 2,00b 

1º quartil 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 4,00 1,00 

3º quartil 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 

Vendedores 

Média 4,46 4,63 4,06 4,74 4,87 4,88 4,16 3,94 

<0,001* 

DP 0,78 0,70 1,31 0,44 0,35 0,33 0,90 1,12 

Mediana 5,00acdef 5,00ab 5,00cgh 5,00b 5,00b 5,00b 4,00gh 4,00h 

1º quartil 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nós mesmos 

Média 4,83 4,98 4,55 4,97 5,00 4,84 5,00 5,00 

<0,001* 

DP 0,56 0,22 0,81 0,24 0,00 0,55 0,00 0,00 

Mediana 5,00c 5,00a 5,00b 5,00a 5,00ac 5,00ac 5,00ac 5,00ac 

1º quartil 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
Nota: letras diferentes (a, b, c, d, e, f, g e h) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
 

O estudo da correlação entra a idade e os escores das alternativas da questão 

16 está descrito na Tabela 16.  

Em nosso estudo, o coeficiente mais próximo a -1 indicaria associação entre 

indivíduos mais jovens em relação aos possíveis responsáveis pelos danos causados 

pelo descarte incorreto do e-lixo, e o coeficiente mais próximo a 1, indicaria associação 

entre indivíduos mais velhos.  

Foi encontrada uma correlação na distribuição das idades em relação aos itens 

Governo, (P<0,001), e Nós mesmos (P<0,001), para indivíduos mais jovens. Para os 

itens Fabricantes e Vendedores não foram encontradas correlações com a idade dos 

participantes (P=0,036), (P=0,392), respectivamente. 

Tabela 16: Estudo de correlação entre a Idade e os escores das alternativas (Q16) 

 Variáveis Coeficiente p-value 

Governo -0,24 <0,001 
Fabricante 0,10 0,036 
Vendedores -0,04 0,392 
Nós mesmos -0,20 <0,001 
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A medida descritiva e comparação dos escores da questão 16 em relação à 

renda familiar está descrita na Tabela 17, mostrando a existência ou não de 

associação entre a renda familiar e os possíveis responsáveis pelos danos causados 

pelo descarte incorreto do e-lixo. Os resultados demonstraram associação 

significativa nos itens governo, fabricante e nós mesmos, (P<0,001), (P=0,003) e 

(P=0,008), respectivamente.  

Seguem as descrições dos itens: governo, foi verificada diferença significativa 

para as categorias Acima de 4 até 10 SM e Mais de 20 SM, em relação às outras 

faixas. A maior média 4,6 foi atribuída para a faixa que recebe até 2 SM e a menor, 

4,2, para a faixa Acima de 2 até 4 SM; fabricante, foi verificada diferença significativa 

para as categorias Acima de 2 até 4 SM e Mais de 20 SM, em relação às outras faixas. 

A maior média 3,7, foi atribuída a faixa que recebe até 2 SM e a menor, 2,5, para a 

faixa Acima de 20 SM; nós mesmos, foi verificada diferença significativa para as 

categorias Até 2 SM e Acima de 2 até 4 SM, em relação às outras faixas. A maior 

média 5 foi atribuída para a faixa Acima de 20 SM e a menor, 4,79 a faixa Acima de 2 

até 4 SM. 

Para o item vendedores não foi verificada diferença estatística significativa 

entre as diferentes categorias (P=0,091). A maior média 4,75 foi atribuída a faixa 

Acima de 20 SM e a menor 4,33 a faixa Até 2 SM. 

Tabela 17: Medidas descritivas e comparações dos escores dos itens em relação a renda (Q16) 

Renda   Até 2 SM 
Acima de 2 

até 4 SM 
Acima de 4 até 

10 SM 
Acima de 10 até 

20 SM 
Mais de 20 SM p-value 

Governo 

Média 4,60 4,20 4,38 4,22 4,33 

<0,001* 

DP 0,69 0,69 0,80 0,75 0,49 

Mediana 5,00a 4,00b 5,00c 4,00b 4,00abc 

1º quartil 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Fabricante 

Média 3,70 3,21 3,66 3,63 2,50 

0,003* 

DP 1,42 1,35 1,06 1,13 1,38 

Mediana 4,00a 4,00bc 4,00a 4,00ab 3,00c 

1º quartil 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 

3º quartil 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 

Vendedores 

Média 4,33 4,50 4,65 4,60 4,75 

0,091 

DP 0,99 0,78 0,61 0,82 0,45 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 4,00 4,00 4,00 4,75 4,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nós 
mesmos 

Média 4,88 4,79 4,98 4,96 5,00 

0,008* 

DP 0,48 0,62 0,18 0,26 0,00 

Mediana 5,00abc 5,00bc 5,00ac 5,00ac 5,00c 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes (a, b e c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
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Segundo a PNRS, o descarte do e-lixo é definido como a entrega dos produtos 

eletroeletrônicos, por parte dos consumidores, em pontos de recebimento 

estabelecidos, para a finalidade de atender ao sistema de logística reversa, e para a 

destinação final, ambientalmente adequada.  (BRASIL, 2010).  

A questão 16 do questionário aplicado, visa identificar, sob a perspectiva dos 

participantes de nossa pesquisa, os responsáveis pelos problemas causados pelo 

descarte incorreto do e-lixo.  

É importante considerar o inciso XVII da PNRS, que trata da responsabilidade 

compartilhada. São atribuídas responsabilidades a todos os participantes do ciclo de 

vida dos produtos, sejam eles, os fabricantes, distribuidores e comerciantes, titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana, e os consumidores. Em nosso questionário, 

a opção governo representa as três esferas, federal, estadual e municipal, no que 

tange à criação e fiscalização de leis, diagnóstico da situação atual dos resíduos, 

monitoramento dos locais para disposição final ambientalmente adequada, redução 

dos resíduos e rejeitos, procedimentos operacionais para o manejo, coleta e 

transporte dos resíduos sólidos, programas e ações para a participação dos grupos 

interessados, sejam cooperativas ou catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 

2010). 

O decreto 10.240/2020, atribui as responsabilidades de cada participante dos 

SLR´s. Ao que concerne aos fabricantes, a principal responsabilidade atribuída aos 

fabricantes é dar destinação ambientalmente adequada, preferencialmente para a 

reciclagem, a cem por centro dos produtos eletroeletrônicos que forem recebidos 

pelos SLR´s. São responsabilidades dos vendedores receber, acondicionar e 

armazenar temporariamente os produtos eletroeletrônicos descartados pelos 

consumidores, e posteriormente, efetuar a devolução destes produtos aos fabricantes. 

Algumas das responsabilidades dos distribuidores, que não consta como uma das 

alternativas da questão 16, são incentivar sua rede de estabelecimentos varejistas 

para que façam parte dos SLR´s, disponibilizando ou custeando pontos de 

consolidação (BRASIL, 2020). 

Os participantes dos SLR´s devem ainda emitir relatórios do cumprimento das 

ações de sua responsabilidade e suas obrigações poderão ser cumpridas por meio de 

entidades gestoras que são definidas como pessoa jurídica constituída pelas 

empresas fabricantes e importadoras, ou associações de fabricantes e importadores 
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de produtos eletroeletrônicos, atendendo aos requisitos técnicos de gestão, com o 

objetivo de estruturar, implementar e operacionalizar os SLR´s (BRASIL, 2020). 

Conforme observado nos gráficos 12 e 13, os participantes deste estudo 

demonstraram não possuir total conhecimento dos procedimentos de descarte do e-

lixo. Os dados apresentados na Tabela 5 corroboram este fato, indicando que grande 

parte da população descarta o e-lixo incorretamente. A participação dos consumidores 

é fundamental para os SLR´s. São obrigações destes segregar o seu e-lixo dos 

demais resíduos sólidos e descartá-lo em pontos de recebimento específicos dos 

SLR´s (BRASIL, 2020). 

Como visto acima, no estudo da associação entre o perfil socioeconômico da 

amostra e a percepção em relação às responsabilidades pelo descarte incorreto do e-

lixo foram elencados: governo; fabricante, vendedores, nós mesmos e ninguém é 

responsável. Iremos discutir cada um deles considerando aspectos de escolaridade, 

categoria ocupacional, idade e renda familiar. 

Levando em consideração que a pesquisa foi realizada em uma universidade, 

onde a escolaridade ensino médio incompleto, pode ser encontrada em poucos 

estudantes como o cursinho popular cardume, em algumas categorias de servidores 

públicos federais, e nos trabalhadores terceirizados, um universo bastante restrito  

representando apenas 1,8% (n=8) da amostra, que pode não representar a realidade, 

assim apenas as escolaridades: ensino médio completo, superior completo e pós-

graduação ou acima, foram consideradas. Adicionalmente, a renda familiar acima de 

20 SM é representada por apenas 2,7% (n=12) da amostra, o que pode não 

representar a realidade.  

Considerando inicialmente o governo, em relação à escolaridade, ele recebeu 

médias altas, sendo o ensino médio completo a categoria que apresentou a média 

mais alta (Tabela 14). Considerando que esta escolaridade representa a maioria dos 

participantes de nossa pesquisa, a atribuição de responsabilidade ao governo, pelos 

possíveis impactos ao meio ambiente em decorrência do descarte incorreto do e-lixo, 

é alta. Foi verificada diferença estatística significativa para as escolaridades mais 

baixas em relação às escolaridades mais altas. Conforme descrito na Tabela 15, em 

relação à categoria ocupacional, os discentes de ambos os Institutos, registraram as 

maiores médias enquanto os trabalhadores terceirizados registraram a menor.  Com 

relação à idade, foi verificada uma correlação significativa. Indivíduos mais jovens 
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atribuíram uma maior parcela de responsabilidade ao governo (Tabela 16). Há um 

crescente interesse nos assuntos políticos, principalmente entre indivíduos mais 

jovens e a consequente atribuição de responsabilidade ao governo para os mais 

diversos problemas. No entanto, uma pesquisa adicional acerca dos deveres do 

governo, assim como dos outros participantes dos SLR´s, pode ser benéfica para 

identificar se os indivíduos desconhecem os termos da PNRS, ou se conhecem e 

acreditam que o governo falha nas questões de legislação e/ou fiscalização. Com 

relação à renda familiar, a maior média foi atribuída para a renda familiar Até 2 SM 

(Tabela 17).   

Existem legislações bem fundamentadas, acerca das responsabilidades do 

Governo. Entendendo, de acordo com os resultados obtidos, que foi constatada falta 

conhecimento dos participantes da pesquisa em relação aos procedimentos do 

descarte do e-lixo, é importante que haja um maior esforço do governo, em 

campanhas educacionais nas diversas mídias, e em programas de educação 

ambiental. 

A pesquisa foi realizada no município de Santos, sendo importante destacar os 

programas e ações da prefeitura quanto à destinação do e-lixo. Em seu site, a PMS 

divulga suas parcerias, campanhas, e ecopontos de diversos materiais.  Foram 

adotadas uma série de iniciativas para o descarte adequado dos resíduos sólidos, 

reduzindo os volumes destinados aos aterros sanitários (SANTOS, 2021). 

O item fabricante foi o que recebeu as menores médias, em todos os fatores 

socioeconômicos. Foi verificada diferença estatística significativa para as 

escolaridades mais baixas em relação às mais altas, e uma média crescente de 

percepção, acompanhando a escolaridade. O conhecimento das responsabilidades 

dos fabricantes, não é uma informação amplamente divulgada, apesar de estar 

contida em vários materiais acessíveis aos consumidores. A atribuição de 

responsabilidade maior aos fabricantes, por indivíduos com maior escolaridade pode 

estar associada diretamente aos estudos, ou ao conhecimento de outras legislações 

ambientais. Em relação à categoria ocupacional, as que atribuíram maior 

responsabilidade aos fabricantes foram as categorias de docentes, e a que atribuiu 

menor responsabilidade foi a de trabalhadores terceirizados (Tabela 15). Os docentes 

do IMar atribuíram média alta para a responsabilidade dos fabricantes. Esses 

resultados, possivelmente, são em decorrência da formação voltada às áreas 
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ambientais. Em relação à idade, não foram encontradas correlações (Tabela 16). Em 

relação à renda, a maior média atribuída foi Até 2 SM, e a menor, foi atribuída pela 

renda familiar Mais de 20 SM (Tabela 17).  

Esses dados demonstram claramente a falta de conhecimento da população 

das responsabilidades dos participantes dos SLR´s, visto que são os fabricantes os 

responsáveis por dar destinação final ambientalmente adequada.  

O item vendedores mostrou diferença estatística significativa para as 

escolaridades mais baixas em relação às mais altas, e uma média crescente de 

percepção, acompanhando o aumento da escolaridade (Tabela 14). Em relação à 

categoria ocupacional, as que atribuíram uma maior responsabilidade aos vendedores 

foram as de docentes, e a que atribui menor responsabilidade foi a de trabalhadores 

terceirizados (Tabela 15). Em relação à idade, não foram encontradas correlações 

(Tabela 16). Em relação à renda, a maior média atribuída foi Acima de 2 até 4 SM, e 

a menor, Até 2 SM (Tabela 17).  

Além de receber os produtos descartados pelos consumidores e enviá-los aos 

fabricantes, uma das responsabilidades dos vendedores, atribuída pelo decreto 

10.240/2020 é a de participar dos planos de comunicação e de educação ambiental 

não formal.  

Para o item Nós mesmos, que representa as responsabilidades dos 

consumidores nos SLR´s, a atribuição de responsabilidade foi alta, levando em 

consideração todos os fatores socioeconômicos. Em relação à escolaridade, foi 

verificada diferença estatística significativa para as escolaridades mais baixas em 

relação às mais altas, e uma média crescente de percepção, acompanhando a 

escolaridade (Tabela 14). Em relação à categoria ocupacional, todas as categorias 

apresentaram médias altas, e um ponto a se destacar é a evidência de diferença 

estatística entre os discentes do IMar e os docentes do ISS. Os discentes do ISS 

apresentaram média superior aos do IMar (Tabela 15). Como mencionado no trabalho 

de Noronha (2019), em sua organização curricular, o ISS possui Eixos comuns que 

perpassam todos os cursos de graduação: Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço 

Social, Nutrição, Fisioterapia e Educação Física. Dois destes Eixos “O ser Humano e 

sua Inserção Social (IS)” e “Trabalho em Saúde (TS)” fornecem uma bagagem social 

informativa aos alunos. Desta forma, este resultado aponta para uma ausência de 

uma transversalidade entre os dois Institutos embora o projeto político pedagógico 
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tenha como diretriz norteadora a interdisciplinaridade. A EA, neste caso, deve ser 

trabalhada de maneira interdisciplinar para promover a ação conjunta das diferentes 

disciplinas curriculares no trabalho educacional direcionado ao meio ambiente.  

Em relação à idade, foi encontrada uma correlação significativa. Indivíduos 

mais jovens atribuíram uma maior responsabilidade aos consumidores (Nós mesmos) 

(Tabela 16). Em relação à renda, foram observadas médias atas para todas as faixas. 

A maior média foi atribuída pela renda familiar Mais de 20 SM, e a menor média, foi 

atribuída pela renda familiar Acima de 2 até 4 SM (Tabela 17).  

O papel do consumidor é um ponto crítico para o sucesso de um SLR. A 

população precisa se sensibilizar com a temática do e-lixo e buscar alternativas para  

amenizar esse problema (FERREIRA; RODRIGUES, 2010). 

O estudo de Porto et al. (2020), traz uma consideração importante. Todos os 

respondentes disseram em entrevista que consideram necessária uma conduta de 

esclarecimentos por parte do poder público, quanto à forma correta do descarte, bem 

como as consequências do descarte incorreto. No entanto, na perspectiva do 

consumidor, foi observado um discurso antagônico às práticas realizadas. 

O estudo de Duarte et al. (2020) enfatiza a necessidade de informação, a fim 

de que os consumidores se engajem em programas de reciclagem, pois, embora 

tenham conhecimento que a reciclagem pode contribuir de forma positiva, não sabem 

como contribuir. O estudo ainda considera que a aplicação de uma política que 

promova a educação ambiental já nas escolas de ensino fundamental torna-se 

primordial para que as novas gerações sejam educadas nos princípios da 

sustentabilidade.  

O estudo de Dantas et al. (2020) aponta o consumidor como principal 

responsável  para a ineficácia dos SLR´s. A maioria dos participantes tem consciência 

sobre a importância da coleta seletiva, da reciclagem, e reutilização do e-lixo, porém, 

não têm esse hábito em suas residências.  

Nossa pesquisa foi realizada em uma comunidade acadêmica. É importante 

observar que as responsabilidades dos participantes dos SLR´s foram apontados 

apenas sob o ponto de vista de um participante, no caso o consumidor. Uma 

abordagem para se verificar os responsáveis pelo descarte incorreto do e-lixo, e suas 

implicações ao meio ambiente, sob o ponto de vista dos outros participantes, 

fabricantes, vendedores e governo pode agregar valor ao tema. 
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3.4.5 Estudo da associação entre perfil socioeconômico e percepção em 

relação aos benefícios do descarte correto do e-lixo 

A medida descritiva e comparação dos escores dos itens da questão 17 em 

relação à escolaridade está descrita na Tabela 18, mostrando a existência ou não de 

associação entre o grau de escolaridade e as possíveis vantagens do descarte correto 

do e-lixo. Os resultados mostraram que houve associação entre a escolaridade e 

todos os itens da questão; reutilização de metais, geração de empregos, economia de 

energia, redução da poluição da atmosfera, conservação da água e alívio dos aterros 

sanitários, (P=0,005), (P=0,008), (P<0,001), (P<0,001), (P<0,001) e (P<0,001), 

respectivamente.  

Seguem as descrições dos itens: reutilização de metais, foi verificada diferença 

estatística significativa para a escolaridade Ensino médio completo e Pós-graduação 

ou acima, em relação às outras escolaridades. A maior média 4,66 foi atribuída à 

escolaridade Pós-graduação ou acima, e a menor 3,5 ao Ensino médio incompleto; 

geração de empregos, foi verificada diferença estatística significativa para a 

escolaridade Pós-graduação ou acima em relação à todas as outras. A maior média 

4,82 foi atribuída à Pós-graduação ou acima e a menor, 4,25 ao Ensino Médio 

incompleto; economia de energia, foi verificada diferença estatística significativa para 

a escolaridade Ensino médio incompleto em relação à todas as outras. A maior média 

4,82 foi atribuída à Pós-graduação ou acima e a menor 3 ao Ensino Médio incompleto; 

poluição da atmosfera, foi verificada diferença estatística significativa para a 

escolaridade Ensino médio incompleto em relação à todas as outras. A maior média 

4,87 foi atribuída à Pós-graduação ou acima e a menor, 3,75 ao Ensino Médio 

incompleto; conservação da água, foi verificada diferença estatística significativa para 

a escolaridade Ensino médio incompleto em relação à todas as outras. A maior média 

4,80 foi atribuída à escolaridade Ensino médio completo e a menor 3 ao Ensino Médio 

incompleto; alívio dos aterros sanitários, foi verificada diferença estatística significativa 

para a escolaridade Ensino médio incompleto em relação à todas as outras. A maior 

média 4,87 foi atribuída à escolaridade Ensino médio completo e a menor,3,5, ao 

Ensino Médio incompleto. 
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Tabela 18: Medidas descritivas e comparações dos escores dos itens em relação à escolaridade 
(Q17) 

Escolaridade   
Ensino Médio 

incompleto 
Ensino Médio 

completo 
Superior 
completo 

Pós-graduação ou 
acima 

p-value 

Reutilização de 
metais 

Média 3,50 4,54 4,42 4,66 

 0,005* 

DP 1,31 0,82 0,92 0,69 

Mediana 3,50a 5,00b 5,00ab 5,00b 

1º quartil 3,00 4,00 4,00 5,00 

3º quartil 4,25 5,00 5,00 5,00 

Geração de 
empregos 

Média 4,25 4,64 4,46 4,82 

 0,008* 

DP 0,89 0,65 1,03 0,49 

Mediana 4,50a 5,00a 5,00a 5,00b 

1º quartil 3,75 4,00 4,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 

Economia de 
energia 

Média 3,00 4,64 4,58 4,82 

 <0,001* 

DP 1,51 0,61 0,92 0,38 

Mediana 3,00a 5,00b 5,00bc 5,00c 

1º quartil 2,50 4,00 5,00 5,00 

3º quartil 3,50 5,00 5,00 5,00 

Redução da 
poluição da 
atmosfera 

Média 3,75 4,85 4,60 4,87 

 <0,001* 

DP 0,89 0,52 0,90 0,39 

Mediana 3,50a 5,00b 5,00c 5,00bc 

1º quartil 3,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 4,25 5,00 5,00 5,00 

Conservação da 
água 

Média 3,00 4,80 4,78 4,77 

 <0,001* 

DP 1,51 0,59 0,67 0,50 

Mediana 3,00a 5,00b 5,00b 5,00b 

1º quartil 2,50 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 3,50 5,00 5,00 5,00 

Alívio dos aterros 
sanitários 

Média 3,50 4,76 4,66 4,87 

 <0,001* 

DP 1,20 0,59 0,80 0,39 

Mediana 3,50a 5,00b 5,00b 5,00b 

1º quartil 2,75 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 4,25 5,00 5,00 5,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: letras diferentes (a, b e c) mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

A medida descritiva e comparação dos escores dos itens da questão 17 em 

relação à categoria ocupacional está descrita na Tabela 19, mostrando a existência 

ou não de associação entre a categoria ocupacional e as possíveis vantagens do 

descarte correto do e-lixo. Os resultados demonstraram que houve associação entre 

a categoria ocupacional e os itens reutilização de metais (P=0,030) e geração de 

empregos (P=0,080).  

Para o item reutilização de metais, foi verificada diferença significativa entre as 

categorias Docente IMar e Docente ISS. A maior média, 5, foi atribuída à categoria 

Docente IMar, e a menor, 4,10, ao Discente outros.  

Para o item geração de empregos, foi verificada diferença significativa para as 

categorias Discente IMar, Discente Pós-graduação e Docente IMar, em relação às 

outras categorias. A maior média 4,75, foi atribuída à categoria trabalhador 

terceirizado, e a menor, 4,23, ao Discente outros. 
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Os resultados mostraram que não houve associação entre a categoria 

ocupacional e os itens economia de energia, redução da poluição da atmosfera, 

conservação da água e alívio dos aterros sanitários, (P=0,147), (P=0,151), (P=0,55) e 

(P=0,45), respectivamente. 

Seguem as descrições dos itens:  economia de energia, a maior média 4,88 foi 

atribuída à categoria Docente ISS, e a menor 4,13, ao Trabalhador terceirizado; 

redução da poluição da atmosfera, a maior média 4,93 foi atribuída à categoria 

Discente Pós-graduação, e a menor, 4,39, ao Discente outros; conservação da água, 

a maior média 4,96 foi atribuída à categoria Docente ISS e a menor, 4,25 Trabalhador 

terceirizado; alívio dos aterros sanitários, a maior média 4,96, foi atribuída à categoria 

Docente ISS, e a menor 4,42 ao Discente outros. 

Tabela 19: Medidas descritivas e comparações dos escores dos itens em relação a categoria 
ocupacional (Q17) 

Categoria   
Discente 

IMar 
Discente 

ISS 
Discente 
Outros 

Discente 
Pós-

Graduação 

Docente 
IMar 

Docente 
ISS 

Téc.- 
Adm. 

Trabalhador 
Terceirizado 

p-value 

Reutilização 
de metais 

Média 4,51 4,61 4,10 4,49 5,00 4,28 4,76 4,50 

0,030* 

DP 0,85 0,73 1,37 0,68 0,00 1,06 0,60 0,73 

Mediana 5,00ac 5,00ac 5,00a 5,00a 5,00b 5,00ac 5,00bc 5,00ac 

1º quartil 4,00 4,00 3,50 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Geração de 
empregos 

Média 4,73 4,66 4,23 4,72 4,73 4,56 4,68 4,75 

0,080* 

DP 0,61 0,58 1,18 0,80 0,70 0,77 0,56 0,45 

Mediana 5,00ac 5,00ab 5,00b 5,00c 5,00ac 5,00ab 5,00ab 5,00ab 

1º quartil 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Economia de 
energia 

Média 4,66 4,61 4,42 4,75 4,87 4,88 4,80 4,13 

0,147 

DP 0,65 0,61 1,20 0,47 0,35 0,33 0,41 1,41 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 4,75 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Redução da 
poluição da 
atmosfera 

Média 4,83 4,82 4,39 4,93 4,73 4,84 4,76 4,63 

0,151 

DP 0,57 0,51 1,26 0,26 0,70 0,37 0,44 0,72 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Conservação 
da água 

Média 4,84 4,80 4,39 4,77 4,47 4,96 4,84 4,25 

0,055 

DP 0,44 0,57 1,20 0,43 0,92 0,20 0,37 1,44 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 5,00 4,50 5,00 4,00 5,00 5,00 4,50 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Alívio dos 
aterros 
sanitários 

Média 4,78 4,77 4,42 4,78 4,73 4,96 4,76 4,50 

0,450 

DP 0,57 0,50 1,20 0,54 0,70 0,20 0,44 1,03 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
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O estudo da correlação entra a idade e os escores das alternativas da questão 

17 está descrito na Tabela 20.  

Em nosso estudo, o coeficiente mais próximo a -1 indica associação entre 

indivíduos mais jovens em relação aos fatores apresentados, e o coeficiente mais 

próximo a 1, indica associação entre indivíduos mais velhos. Valores próximos a zero, 

indicam correlações fracas ou inexistentes. 

Foi encontrada uma correlação na distribuição das idades em relação aos itens 

redução da poluição atmosférica (P<0,001) e conservação da água (P<0,001) para 

indivíduos mais jovens.  

Para os itens: reutilização de metais, geração de empregos, economia de 

energia e alívio dos aterros sanitários, não foram encontradas correlações (P 0,80), 

(P=0,88), (P=0,336) e (P=0,028), respectivamente.  

Tabela 20: Estudo de correlação entre a Idade e os escores das alternativas (Q17) 

 Variáveis Coeficiente p-value 

Reutilização de metais -0,08 0,080 
Geração de empregos -0,08 0,088 
Economia de energia -0,05 0,336 
Redução da poluição da atmosfera -0,18 <0,001 
Conservação da água -0,20 <0,001 
Alívio dos aterros sanitários -0,10 0,028 

 
A medida descritiva e comparação dos escores dos itens da questão 17 em 

relação à renda familiar está descrita na Tabela 21, mostrando a existência ou não de 

associação entre a renda familiar e as possíveis vantagens do descarte correto do e-

lixo. Os resultados mostraram que houve associação entre os itens geração de 

empregos (P=0,029), redução da poluição atmosférica (P<0,001), conservação da 

água (P=0,006) e alívio dos aterros sanitários (P=0,001). 

Seguem as descrições dos itens: geração de empregos, foi verificada diferença 

significativa para as faixas Acima de 2 SM e Acima de 4 até 10 SM, em relação às 

outras rendas familiares. A maior média, 5, foi atribuída a faixa Mais de 20 SM, e a 

menor, 4,53, para a faixa Acima de 2 até 4 SM; redução da poluição da atmosfera, foi 

verificada diferença significativa para a faixa que recebe Mais de 20 SM, em relação 

às outras rendas familiares. A maior média, 4,93, foi atribuída à renda familiar Até 2 

SM, e a menor, 4,42 para a faixa Mais de 20 SM; conservação da água, foi verificada 

diferença significativa para as faixas Até 2 SM, Acima de 4 até 10 SM e Mais de 20 

SM, em relação às outras rendas familiares. A maior média, 4,86, foi atribuída à renda 

Até 2 SM, e a menor, 4,58, para a fixa Acima de 2 até 4 SM; alívio dos aterros 
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sanitários, foi verificada diferença significativa para as faixas Acima de 2 até 4 SM e 

Mais de 20 SM, em relação às outras rendas familiares. A maior média, 4,82, foi 

atribuída à renda Acima de 4 até 10 SM, e a menor, 4,62 à faixa Acima de 2 até 4 SM.  

Os resultados mostraram que não houve associação entre a renda familiar e 

os itens reutilização de metais (P=0,374) e economia de energia (P=0,147). 

Para o item reutilização de metais, a maior média 4,83 foi atribuída a faixa que 

recebe Mais de 20 SM, e a menor, 4,33 a faixa Acima de 10 até 20 SM. Para o item 

economia de energia, a maior média, 5, foi atribuída a faixa que recebe Mais de 20 

SM, e a menor média, 4,54 para a faixa que recebe Acima de 2 até 4 SM. 

Tabela 21: Medidas descritivas e comparações dos escores dos itens em relação a renda (Q17) 

Renda   Até 2 SM 
Acima de 2 

até 4 SM 
Acima de 4 
até 10 SM 

Acima de 10 
até 20 SM 

Mais de 20 
SM 

p-value 

Reutilização de 
metais 

Média 4,59 4,50 4,58 4,33 4,83 

0,374 

DP 0,80 0,84 0,69 1,09 0,39 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Geração de 
empregos 

Média 4,69 4,53 4,66 4,71 5,00 

0,029* 

DP 0,65 0,74 0,71 0,72 0,00 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00ab 5,00a 5,00a 

1º quartil 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Economia de 
energia 

Média 4,64 4,54 4,70 4,64 5,00 

0,147 

DP 0,81 0,80 0,51 0,70 0,00 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º quartil 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Redução da 
poluição da 
atmosfera 

Média 4,93 4,60 4,83 4,89 4,42 

<0,001* 

DP 0,33 0,89 0,39 0,59 0,79 

Mediana 5,00a 5,00bc 5,00b 5,00ae 5,00cd 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Conservação 
da água 

Média 4,86 4,58 4,78 4,82 4,67 

0,006* 

DP 0,65 0,85 0,43 0,68 0,78 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00b 5,00a 5,00ab 

1º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Alívio dos 
aterros 
sanitários 

Média 4,77 4,62 4,82 4,75 4,67 

0,001* 

DP 0,65 0,63 0,55 0,67 0,78 

Mediana 5,00a 5,00b 5,00a 5,00a 5,00ab 

1º quartil 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

3º quartil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 

Como visto acima, no estudo da associação entre o perfil socioeconômico da 

amostra e a percepção em relação aos benefícios do descarte correto do e-lixo foram 

elencados: reutilização de metais; geração de empregos, economia de energia, 

redução da poluição da atmosfera, conservação da água e alívio dos aterros 
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sanitários. Iremos discutir cada um deles considerando aspectos de escolaridade, 

categoria ocupacional, idade e renda familiar. 

Levando em consideração que a pesquisa foi realizada em uma universidade, 

onde a escolaridade ensino médio incompleto, pode ser encontrada em poucos 

estudantes como o cursinho popular cardume, em algumas categorias de servidores 

públicos federais, e nos trabalhadores terceirizados, um universo bastante restrito  

representando apenas 1,8% (n=8) da amostra, que pode não representar a realidade, 

assim apenas as escolaridades: ensino médio completo, superior completo e pós-

graduação ou acima, foram consideradas. Adicionalmente, a renda familiar acima de 

20 SM é representada por apenas 2,7% (n=12) da amostra, o que pode não 

representar a realidade.  

Quando analisadas as vantagens do descarte correto do e-lixo, em relação à 

escolaridade, foram observadas médias altas para todos os benefícios citados, para 

as categorias Ensino médio completo, Superior Completo e Pós-graduação ou acima. 

As menores médias para todos os benefícios foram atribuídas à escolaridade Ensino 

médio incompleto, e mesmo sendo descartado por baixa representatividade, deve ser 

destacada a média alta de percepção do item Geração de empregos. Tal escolaridade 

pode ser encontrada em indivíduos do cursinho popular cardume, em poucas 

categorias de servidores públicos federais e nos trabalhadores terceirizados, 

revelando conhecimento neste benefício, possivelmente por contato com pessoas 

envolvidas nos processos de reciclagem.  Foi verificada diferença estatista 

significativa para as escolaridades mais baixas em relação às escolaridades mais 

altas. A escolaridade pós-graduação registrou as maiores médias em todos os itens, 

com exceção do item conservação da agua. A escolaridade que registrou a maior 

média para este item foi a ensino médio completo, assim como a segunda maior média 

nos outros itens (Tabela 18). É possível que este fato esteja relacionado à grande 

parcela de estudantes da graduação, e das áreas de ensino desta comunidade. 

Sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente são assuntos que ganharam 

espaço de divulgação em várias mídias, nos últimos anos. É possível que os índices 

altos de percepção encontrados para a escolaridade Ensino médio completo estejam 

associados à formação recente e de indivíduos mais jovens.  

Quando analisadas as vantagens do descarte correto do e-lixo, em relação à 

categoria, foram observadas médias altas para todos os benefícios citados, para a 
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grande maioria das categorias, porém foram encontradas evidencias de associação 

apenas nos itens reutilização de metais e geração de empregos. A categoria Discente 

outros registrou as menores médias par a os itens Reutilização de metais, Geração de 

empregos. Foi possível observar evidencia de diferença estatística entre as categorias 

Docentes IMar e Docentes ISS, assim como médias diferentes, a favor da categoria 

Docentes do Imar, para os itens reutilização de metais e geração de empregos (Tabela 

19). Em relação à categoria Discente outros, é possível que esse resultado seja em 

razão de pessoas com escolaridade baixa. Tal escolaridade pode ser encontrada em 

indivíduos do cursinho popular cardume, em poucas categorias de servidores públicos 

federais e nos trabalhadores terceirizados, revelando conhecimento neste benefício. 

Em relação aos docentes ISS, que registrou a segunda menor média nos itens 

reutilização de metais e geração de empregos, nesses dados são relevantes, pois são 

provenientes de uma das categorias com maior formação acadêmica. Diferenças 

entre as categorias de docentes eram esperadas, por características diferentes em 

suas formações e áreas de estudo. No entanto, algumas das questões abordadas 

nesta seção, e seus itens, podem ser relacionados à ambos os institutos. Em relação 

ao ISS, existem eixos comuns a todos os cursos de graduação. Alguns eixos tratam 

da inserção social dos indivíduos, portanto, eram esperadas percepções melhores em 

relação ao item reutilização de metais, que se está ligado diretamente à reciclagem. 

Este resultado aponta, novamente, a ausência de uma transversalidade entre os dois 

Institutos (ISS e IMar), embora o projeto político pedagógico tenha como diretriz 

norteadora a interdisciplinaridade. A média baixa relativamente baixa atribuída aos 

docentes não era esperada, visto que o ISS trabalha com indivíduos desfavorecidos 

socioeconomicamente. Os resultados obtidos pela categoria Trabalhador terceirizado 

podem indicar um maior contato com pessoas envolvidas nos processos de 

reciclagem, como sustento ou complemento de renda. 

Com relação à idade, foram observadas correlações entre a idade dos 

participantes e os itens Redução da poluição da atmosfera e conservação da agua. 

Os dados indicam que participantes mais jovens associam esses benefícios ao 

descarte correto do e-lixo (Tabela 20). Como observado anteriormente, é possível que 

uma maior percepção em indivíduos mais jovens se deva ao espaço que o tema 

conquistou nos últimos anos. A escassez da água é uma das maiores preocupações 

de nossa sociedade, atingindo todos os níveis e os mais diversos setores, tendo 
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grande destaque nas mídias, em relação também ao tema sustentabilidade. É 

possível que este nivelamento seja em decorrência desta recente exposição. 

Quando analisadas as vantagens do descarte correto do e-lixo, em relação à 

renda familiar, foram observadas médias altas para todos os benefícios citados, para 

todas as rendas, e evidencia de associação para os itens Geração de empregos, 

Redução da poluição da atmosfera, Conservação da agua e alivio dos aterros 

sanitários. (Tabela 21). Embora tenham sido encontradas evidencias de associação 

para alguns itens, não foi observado um padrão em relação de percepção em relação 

às rendas familiares. É possível que estes dados estejam vinculados ao alcance da 

divulgação dos benefícios relacionados à sustentabilidade, não sendo restrito à 

determinadas classe sociais. 

A PNRS traz em suas diretrizes os 3R´s da sustentabilidade, que são: redução, 

reutilização e reciclagem. A questão 17 do questionário, visou identificar a percepção 

das vantagens do descarte correto do e-lixo. 

O estudo de Giese et al. (2021) considera locais como aterros sanitários e 

domicílios, depósitos de e-lixo, portanto, podem ser considerados minas urbanas. Em 

seu estudo, são apresentados alguns problemas, como falta de matéria prima, 

principalmente metais, em setores industriais estratégicos em muitos países. Uma das 

vantagens da mineração urbana, é a utilização de materiais com custos mínimos de 

produção e processamento. Essa prática, no entanto, não é energeticamente 

eficiente, porém, é mais eficiente do que a mineração tradicional, causando menos 

danos ao meio ambiente.   

O estudo de Silva et al. (2020) apresenta informações importantes sobre a 

concentração de metais encontrados no e-lixo. Segundo o estudo, uma tonelada de 

minério de outro possui de 6 a 12 g do metal, enquanto 1 tonelada de e-lixo possui 17 

g do metal. 

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI) as medalhas entregues nas 

Olimpíadas de Tóquio 2020 foram produzidas a partir da reciclagem de e-lixo. Foram 

coletadas mais de 78 toneladas de e-lixo, e seis milhões de celulares, para a extração 

de 32 kg de outro, 3,5 kg de prata e 2,2 kg de bronze (UNIVATES, 2021). O estudo 

de Laufer et al.(2019) demonstrou viabilidade na extração de cobre de sucatas de 

placas de circuito impresso.  
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Em relação à geração de empregos, o estudo de Mello (2015) apontou algumas 

melhorias na renda de catadores de lixo, após a criação da PNRS. O estudo verificou 

que a existência de uma política inclusiva, e a criação de planos com a participação 

de cooperativas, têm servido como incentivo aos catadores, que são treinados e 

qualificados. O estudo de Bourahli et al. (2011) aborda o papel da reciclagem como 

fator de inclusão e responsável pela melhora na situação socioeconômica de 

catadores de lixo, e estes sãos os maiores responsáveis pelo retorno dos resíduos 

sólidos ao ciclo produtivo, portanto, é um movimento que deve ser expandido.  

O estudo de Leite et al. (2019) buscou avaliar a mudança ocorrida no Brasil, 

quanto à disposição final dos resíduos sólidos após a publicação da PNRS. Foi 

observado um aumento de 76% no número de unidades de processamento de 

resíduos sólidos no solo, entre os anos de 2010 e 2016. Esse crescimento, 

influenciado pelo número de lixões, denuncia que a PNRS não vem sendo cumprida 

integralmente. O estudo destaca que o alívio dos aterros sanitários só é possível 

quando priorizadas a não geração, redução, reutilização e reciclagem, práticas que 

estão de acordo com a PNRS, do contrário, só resta a disposição no solo. Em seu 

estudo, foram utilizados dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento). 

Durante os anos de 1980, com o tema sustentabilidade em pauta, começaram 

a surgir ideias para uma utilização mais eficiente de recursos naturais usados na 

fabricação ou funcionamento dos equipamentos eletrônicos, o termo TI Verde foi 

criado.  Segundo Neto e Silva (2011), o TI Verde faz menção, na maioria das vezes, 

a economia de energia, porém, pode-se afirmar que é uma gestão de recursos em 

toda a cadeia produtiva, incluindo a água, desde a extração da matéria prima até o 

final da vida útil do equipamento. Os usuários e empresas se tornam conscientes de 

suas escolhas, sabendo que de acordo com suas necessidades técnicas, esses 

equipamentos trarão determinado impacto sobre o meio ambiente. O estudo de Reis 

(2021) traz uma abordagem geral sobre como a logística reversa pode auxiliar na 

diminuição dos impactos ambientais causados pelo e-lixo.  
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3.4.6 Conhecimento sobre descarte de e-lixo e campanhas públicas 

relacionadas 

A distribuição da variável conhecimento dos participantes em relação ao 

descarte do e-lixo está descrita na Tabela 22. Verifica-se que a maior parte dos 

participantes da amostra, 42,3% (n=185), declarou já ter recebido alguma informação 

quanto ao descarte de e-lixo enquanto 39,4% (n=172) declarou não ter recebido. 

Adicionalmente, 73,5% (n=321) declarou não ter conhecimento de campanhas 

públicas sobre o descarte do e-lixo.  

Tabela 22: Conhecimento dos participantes em relação ao descarte do e-lixo 

 
Você já recebeu alguma informação 
quanto ao descarte de e-lixo? 

Você tem conhecimento de campanhas 
públicas sobre o descarte de e-lixo? 

 n % n % 

Não 172 39,4 321 73,5 

Não tenho 
certeza 

80 18,3 43 9,8 

Sim 185 42,3 73 16,7 

Total 437 100,0 437 100,0 

 

A Tabela 22, descreve as respostas a duas perguntas diretas feitas aos 

participantes da pesquisa, questionando se os mesmos já receberam informações 

quanto ao descarte de e-lixo e se têm conhecimento sobre campanhas públicas a este 

respeito. Os resultados indicaram um equilíbrio entre quem afirma ter recebido 

informações e os que afirmam não ter recebido. Quanto à segunda pergunta, os 

resultados indicaram que os participantes não têm conhecimento de campanhas 

públicas sobre o descarte de e-lixo. 

Os participantes declaram ter conhecimento sobre o descarte correto, porém 

ele não adveio de campanhas públicas. Esse fato pode estar relacionado também à 

facilidade de acesso a informações, e a constante preocupação em relação ao meio 

ambiente, veiculada nas mais variadas mídias, contribuindo para um maior 

conhecimento sobre questões ambientais por parte dos cidadãos.  

Ações desenvolvidas pela SEMAN são comuns, e mostram resultados muito 

positivos sempre crescentes na arrecadação de e-lixo, porém, como verificado, 

grande parte da população não tem conhecimento dessas campanhas. Para que 

novos hábitos sejam formados, os indivíduos devem ser encorajados, tornando 

necessária a participação mais eficaz do poder público na implementação de 

campanhas destinadas ao esclarecimento dos riscos e impactos ambientais negativos 
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decorrentes do descarte incorreto do e-lixo. Além disso, o esclarecimento dos pontos 

de coleta e uma maior fiscalização em relação ao descarte. 

3.4.7 Conhecimento sobre programas de responsabilidade ambiental  

A distribuição da variável Conhecimento dos participantes sobre a 

responsabilidade ambiental das empresas e fabricantes de produtos eletrônicos está 

descrita na Tabela 23. Verifica-se que a maior parte dos participantes, 74,3% (n=324), 

declarou não conhecer programas de sustentabilidade e preocupação com o meio 

ambiente de fabricantes ou empresas de produtos eletrônicos; 65,1% (n=407) 

declaram interesse em comprar produtos de empresas que se preocupam com o meio 

ambiente e 93,1% (n=407) declararam que se sentiriam estimulados a doar os 

equipamentos eletrônicos em bom estado para projetos sociais ou empresas que 

promovam a destinação correta desses equipamentos. 

Tabela 23: Conhecimento sobre responsabilidade ambiental das empresas e fabricantes de produtos 
eletrônicos 

 

Você conhece algum programa 
de sustentabilidade e 
preocupação com o meio 
ambiente de algum fabricante ou 
empresa de produtos 
eletrônicos? 

Você alguma vez se 
interessou em comprar 
produtos de empresas que 
se preocupam com o meio 
ambiente? 

Você se sentiria estimulado 
a doar equipamentos em 
bom estado para projetos 
sociais ou destinação 
correta? 

 n % n % n % 

Não 324 74,3 97 22,4 6 1,4 

Talvez 56 12,8 54 12,5 24 5,5 

Sim 56 12,8 282 65,1 407 93,1 

Total 436 100,0 433 100,0 437 100,0 

 

Na Tabela 23, verificamos algumas informações sobre a responsabilidade 

ambiental das empresas e fabricantes de produtos eletroeletrônicos. Conforme os 

dados indicam, a grande maioria dos participantes desconhece quaisquer programas 

de sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. Uma busca rápida realizada 

na internet, utilizando o nome de grandes empresas de produtos eletroeletrônicos e o 

termo sustentabilidade, mostrou que estas empresas direcionam os seus programas 

e ações ao desenvolvimento sustentável. Assim, embora a grande maioria dos 

participantes tenha declarado interesse em comprar produtos de empresas que se 

preocupam com o meio ambiente eles também declararam não conhecer programas 

de sustentabilidade de fabricantes ou empresas de produtos eletrônicos. Estes 



 
 

82 
 
 

resultados parecem contraditórios, e podem ser explicados pela diferença entre as 

respostas dadas ao questionário e os hábitos reais dos participantes (ASSUMPÇÃO, 

2017). Alguns estudos indicam que a responsabilidade socioambiental pode ser um 

reforço positivo na imagem da marca, dessa forma, estratégias fundamentadas 

nesses valores podem agregar uma imagem positiva a empresa diferenciando-a da 

concorrência (FONSECA, 2014).  

Quando questionados sobre a doação de equipamentos em bom estado para 

projetos sociais ou para destinação correta a imensa maioria declarou que se sentiria 

estimulado a fazê-lo, porém, mais uma vez, observamos a diferença entre as 

respostas ao questionário e os hábitos dos participantes. Conforme dados do gráfico 

12, apenas uma pequena parte dos participantes (5%) declarou doar seus 

equipamentos substituídos, ainda em bom estado, para instituições que realizam 

projetos sociais.  

Estes dados reforçam, mais uma vez, a falta de campanhas públicas, como 

também a necessidade da divulgação dos resultados destas campanhas que 

poderiam estimular as pessoas a participarem do processo ao conhecerem os 

resultados positivos. Conforme o site da PMS, os produtos eletroeletrônicos recolhidos 

em suas campanhas, passam por uma análise. A partir daí o que pode ser consertado 

é destinado a diversas ONG’s, ao Núcleo de Inclusão Digital, da própria Fundação 

Settaport, ou destinado ao bazar, também realizado pela Fundação Settaport, onde 

os produtos são vendidos à valores acessíveis.  

3.4.8 Resultados da pesquisa  

A distribuição da Informações sobre a pesquisa está descrita na Tabela 24. 

Verifica-se que a maior parte dos participantes da amostra, 82,15% (n=359), declarou 

que gostaria de receber informações sobre os resultados da pesquisa. 

Tabela 24: Informações sobre a pesquisa 

Deseja ser informado sobre os resultados da pesquisa? n % 

Não 78 17,85 

Sim 359 82,15 

Total 437 100,0 

 

A Unifesp Campus Baixada Santista, em seu site, possui o portal “BS 

Sustentável” que tem como objetivo envolver e informar a comunidade acadêmica em 
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relação às ações e políticas de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade 

que acontecem na instituição. O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS-

Unifesp) foi elaborado em 2014, por uma comissão composta por servidores de todos 

os campi. São disponibilizados relatórios de monitoramento de suas ações, e um dos 

objetivos são a realização de campanhas para a destinação adequada de resíduos. 

Conforme os relatórios realizados, apenas uma campanha sobre e-lixo foi elaborada, 

nos últimos 5 anos. Em junho de 2019 foi realizada, em nosso campus, uma 

campanha de coleta de resíduos eletrônicos com dois pontos de coleta, um na 

unidade central da Silva Jardim e outro na unidade Carvalho de Mendonça. Foram 

afixados cartazes próximo ao mural da DGA-BS (UNIFESP, 2021).  

Considerando o grande interesse dos participantes em serem informados sobre 

os resultados desta pesquisa foram reunidas na Tabela 25 algumas das principais 

atribuições dos diversos participantes envolvidos nos SLR’s, assim como uma 

proposta de ações a serem assumidas pela universidade.  O nosso objetivo é facilitar 

a divulgação, na comunidade acadêmica estudada, contribuindo para a melhoria da 

percepção dos impactos negativos decorrentes do descarte incorreto do e-lixo.  

Tabela 25: Devolutiva 

Plano de Logística Reversa – Responsabilidade Compartilhada 

Participante Ações e responsabilidades 

Cidadãos Segregar o seu e-lixo dos demais resíduos sólidos, e descartá-lo em pontos de 

recebimento específicos dos SLR´s 

Comerciantes Receber, acondicionar e armazenar temporariamente os produtos 

eletroeletrônicos descartados pelos consumidores, e posteriormente, efetuar a 

devolução destes produtos aos fabricantes 

Distribuidores Incentivar sua rede de estabelecimentos varejistas para que façam parte dos 

SLR´s, disponibilizando ou custeando pontos de consolidação 

Fabricantes e 

Importadores  

Dar destinação ambientalmente adequada, preferencialmente para a 

reciclagem, a cem por centro dos produtos eletroeletrônicos que forem 

recebidos pelos SLR´s 

Governo Criação e fiscalização de leis, diagnóstico da situação atual dos resíduos, 

monitoramento dos locais para disposição final ambientalmente adequada, 

redução dos resíduos e rejeitos, procedimentos operacionais para o manejo, 

coleta e transporte dos resíduos sólidos, programas e ações para a participação 

dos grupos interessados, sejam cooperativas ou catadores de materiais 

recicláveis 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que a maioria dos 

participantes da amostra desconhece o procedimento para o descarte correto do e-

lixo. Foi possível verificar diferentes percepções dos benefícios que podem ser obtidos 

com o descarte correto, assim como dos impactos ambientais decorrentes do descarte 

incorreto e possíveis responsáveis pela destinação incorreta do e-lixo. Fatores 

socioeconômicos, como escolaridade, categoria ocupacional e idade estão 

relacionados, confirmando a hipótese inicial deste estudo. 

Em relação aos fatores que podem dificultar o descarte do e-lixo, verificou-se 

que quanto maior a escolaridade, categoria ocupacional e renda familiar, melhores 

são os hábitos de descarte. Os resultados indicam ainda que há uma resistência 

quanto ao descarte, possivelmente relacionadas aos valores investidos nos 

equipamentos, somada ao desconhecimento dos pontos de entrega.  

No que concerne aos problemas causados pelo descarte do e-lixo, verificou-se 

que quanto maior a escolaridade, e menor a idade e renda, melhores são as 

percepções. Quanto à renda familiar, foi observado que participantes com rendas 

inferiores demonstraram maior percepção nos impactos ambientais mais específicos, 

possivelmente pelo fato da pesquisa ter sido realizada em uma comunidade 

acadêmica, com cursos relacionados às áreas ambientais e da saúde, e a maioria da 

amostra ser composta por estudantes.  

Em referência aos responsáveis pelos danos causados pelo descarte incorreto 

do e-lixo, verificou-se que quanto maior a escolaridade, mais precisa foi a percepção. 

Os resultados indicam falta de conhecimento das obrigações dos participantes do 

SLR´s. A escolaridade Pós-graduação ou acima atribuiu maior responsabilidade aos 

fabricantes, aos vendedores e a nós mesmos, possivelmente, indicando que esta 

escolaridade tem maior conhecimento das leis ambientais ou mesmo das leis 

referentes ao e-lixo. Quanto à categoria ocupacional, os resultados demonstraram 

falta de conhecimento das obrigações dos fabricantes. De acordo com o decreto 

10.240/2020, são estes os responsáveis pela destinação final adequada de todos os 

equipamentos eletrônicos recebidos pelos sistemas de logística reversa.  

Em relação aos benefícios do descarte correto do e-lixo, os resultados 

indicaram que existe um longo percurso para a solução do descarte incorreto do e-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.240-2020?OpenDocument
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lixo e a minimização de seus impactos. A mudança comportamental é fundamental 

para que esses objetivos sejam alcançados, porém, felizmente, é possível observar 

disposição para a mudança de hábitos e comportamento, por parte dos cidadãos, que 

não são os únicos culpados. Neste sentido, foi possível observar que a falta de 

informações pode justificar os hábitos incorretos, e a indicação de fatores 

socioeconômicos relacionados à essas práticas, é importante para a traçar um perfil 

da população, tornando as campanhas públicas mais eficientes.  

Os resultados indicam que existe um longo percurso para a solução do descarte 

incorreto do e-lixo, e a minimização de seus impactos negativos. A mudança 

comportamental é fundamental para que esses objetivos sejam alcançados, porém, 

felizmente, é possível observar uma disposição para a mudança de hábitos e 

comportamento, por parte dos participantes da amostra. Neste sentido, foi possível 

observar que a falta de informações pode justificar a adoção de hábitos incorretos. A 

identificação de fatores socioeconômicos relacionados à essas práticas, faz-se 

necessária para que se possa traçar um perfil da população, tornando as campanhas 

públicas mais eficientes ao direcioná-las aos grupos-alvos, aumentando a sua 

eficácia.  

O desconhecimento de campanhas públicas por parte dos participantes sugere 

uma maior participação do governo, nas esferas federal, estadual e municipal. O 

decreto 10.240/2020, estabelece um plano de comunicação, que tem como objetivo, 

entre outras atribuições, divulgar as informações referentes aos sistemas de logística 

reversa e estimular o descarte dos produtos nos locais apropriados, utilizando todas 

as mídias disponíveis. Tais planos serão reavaliados a cada dois anos. Tendo em 

vista a data do decreto, é possível que mudanças já estejam a caminho.  

Neste estudo, devem ser consideradas algumas limitações. Os dados foram 

coletados durante a pandemia do COVID-19, o que pode ter igualado à amostra, 

quanto ao nível de conhecimento em relações às tecnologias de uso diário e das 

frequências de utilização, uma vez que o questionário foi respondido de forma online, 

pela grande maioria dos participantes. Uma amostra mais diversificada quanto a esses 

conhecimentos poderia apresentar dados mais precisos.  

Por ser tratar de uma comunidade acadêmica, a amostra não representa a 

população em geral. No entanto, tendo em vista que as menores percepções foram 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.240-2020?OpenDocument


 
 

86 
 
 

encontradas em indivíduos com escolaridades mais baixas, é possível que os dados 

da população geral sejam ainda mais preocupantes.  

Diante do exposto, levando em consideração a existência de legislação 

específica, e a realização da pesquisa em uma universidade, devemos trazer as 

discussões sobre temas relacionados à prevenção de danos ao meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, disseminando o conhecimento e favorecendo à 

formação de indivíduos socioambientalmente mais responsáveis, que possam agir 

como multiplicadores de conhecimento fora do ambiente universitário. 
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APENDICE A– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(QUESTIONÁRIO ON-LINE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada 
“Percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - 
Campus Baixada Santista - em relação ao descarte incorreto de lixo eletrônico”.  

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: 
respondendo um questionário sobre informações pessoais e perguntas voltadas 
ao tema deste estudo. O preenchimento do questionário pode implicar em riscos 
mínimos, tais como: desconforto físico, cansaço, constrangimento ou desconforto 
emocional, caso você não se sinta confortável, não precisará continuar a 
respondê-la; caso alguma pergunta gere incomodo, pode deixar de respondê-la. 
O tempo médio para responder o instrumento é de 10 minutos. Havendo algum 
dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização 
através das vias judiciais e/ou extrajudiciais, conforme a legislação brasileira 
(Código Civil, Lei 10.406/2002, Artigos 927 a 954; entre outras; e Resolução CNS 
nº 510 de 2016, Artigo 19). 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora 
principal desta pesquisa é a Prof.ª Dr. ª Regina Cláudia Barbosa da Silva (e-mail: 
newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua Silva Jardim, 136 - Bairro 
Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11015-020). Este estudo foi analisado por um 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar 
dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar 
dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre 
seus direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a 
maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 
Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 
5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 
às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br. O contato poderá também acontecer 
com o mestrando Daniel dos Santos Francesco (e-mail: 
daniel.francesco@unifesp.br). 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a você. As informações 
obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você tem o direito de conhecer os resultados do estudo, e não há 
despesas pessoais para o participante em qualquer fase, se houver gastos, como 
de transporte e alimentação, eles serão ressarcidos. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 
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despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O 
pesquisador se compromete a utilizar os dados somente para esta pesquisa. 

Os benefícios para a comunidade acadêmica incluem: melhorias no 
processo do descarte do e-lixo; identificação de fatores socioeconômicos para 
campanhas de conscientização mais eficientes, auxiliando a destinação correta 
do e-lixo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 
que li descrevendo o presente estudo. Ficaram claros para mim quais são os 
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, bem como as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também, que minha participação é isenta de despesas. Declaro ainda ser maior 
de 18 anos. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades, sem prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido. 

Consideramos que se você responder o questionário é porque concordou 
com a participação como voluntário(a) de pesquisa. Que foi devidamente 
informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que leu os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de sua participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi 
garantida a sua possibilidade de recusar a participar e retirar seu consentimento 
a qualquer momento, sem que isto te cause qualquer prejuízo, penalidade ou 
responsabilidade. Consideramos que você autorizou a divulgação dos dados 
obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua identidade. Enviaremos uma via 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail, para 
consultá-lo sempre que necessário. 

 
Caso aceite os termos, por favor, insira seu e-mail e continue a pesquisa. 

 

 

Endereço de e-mail*(*Obrigatório) 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 
 

APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(QUESTIONÁRIO IMPRESSO) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada 
“Percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - 
Campus Baixada Santista - em relação ao descarte incorreto de lixo eletrônico”.  

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: 
respondendo um questionário sobre informações pessoais e perguntas voltadas ao 
tema deste estudo. O preenchimento do questionário pode implicar em riscos 
mínimos, tais como: desconforto físico, cansaço, constrangimento ou desconforto 
emocional, caso você não se sinta confortável, não precisará continuar a respondê-
la; caso alguma pergunta gere incomodo, pode deixar de respondê-la. O tempo 
médio para responder o instrumento é de 10 minutos. Havendo algum dano 
decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através 
das vias judiciais e/ou extrajudiciais, conforme a legislação brasileira (Código Civil, 
Lei 10.406/2002, Artigos 927 a 954; entre outras; e Resolução CNS nº 510 de 2016, 
Artigo 19). 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal 
desta pesquisa é a Prof.ª Dr. ª Regina Cláudia Barbosa da Silva (e-mail: 
newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua Silva Jardim, 136 - Bairro Vila 
Mathias, Santos/SP, CEP 11015-020).Este estudo foi analisado por um Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos 
participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos 
participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus 
direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira 
como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 
740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 
ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou 
pelo e-mail cep@unifesp.br. O contato poderá também acontecer com o mestrando 
Daniel dos Santos Francesco (e-mail: daniel.francesco@unifesp.br). 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a você. As informações 
obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você tem o direito de conhecer os resultados do estudo, e não há despesas 
pessoais para o participante em qualquer fase, se houver gastos, como de 
transporte e alimentação, eles serão ressarcidos. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 

mailto:cep@unifesp.br
mailto:daniel.francesco@unifesp.br


 
 

97 
 
 

será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador se compromete a 
utilizar os dados somente para esta pesquisa. 

Os benefícios para a comunidade acadêmica incluem: melhorias no 
processo do descarte do e-lixo; identificação de fatores socioeconômicos para 
campanhas de conscientização mais eficientes, auxiliando a destinação correta do 
e-lixo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 
li descrevendo o presente estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 
do estudo, os procedimentos a serem realizados, bem como as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também, que 
minha participação é isenta de despesas. Declaro ainda ser maior de 18 anos. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, 
no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as 
páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via 
também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador 
responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre 
que necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, 
sem prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

 

Data: ____ / ____ / _______ 

 

 

 

___________________________________ 

Participante 

 

 

 

___________________________________         ________________________ 

Prof.ª Dr.ª Regina Cláudia Barbosa da Silva          Daniel dos Santos Francesco 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
SOBRE O DESCARTE INCORRETO DE LIXO ELETRÔNICO, OU E-LIXO 

Sua colaboração é muito importante para o sucesso desta pesquisa.  

Perfil socioeconômico 

1. Por favor, indique sua escolaridade (* Marcar apenas uma opção) 

О Ensino Primário incompleto 

О Ensino Primário completo 

О Ensino Médio incompleto 

О Ensino Médio completo 

О Superior incompleto 

О Superior completo 

О Pós-graduação stricto sensu 

О Doutorado ou Pós-doutorado  

2. Qual é a sua categoria no Campus Baixada Santista da Unifesp? (* Marcar apenas uma opção) 

О Discente - Graduação - Instituto Saúde e Sociedade (Educação Física / Fisioterapia / 
Nutrição / Psicologia / Serviço Social e Terapia Ocupacional) 

О Discente - Graduação - Instituto do Mar (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar / Engenharia Ambiental / Engenharia de Petróleo e Recursos 
Renováveis) 

О Discente - Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) 

О Discente - Outros (Cursos de Extensão, UAPI, Cardume, entre outros) 

О Docente - Instituto Saúde e Sociedade (Educação Física / Fisioterapia / Nutrição / 
Psicologia / Serviço Social e Terapia Ocupacional) 

О Docente - Instituto do Mar (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar / 
Engenharia Ambiental / Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis) 

О Técnico-Administrativo 

О Trabalhador terceirizado 

3. Qual é a sua idade? (Informar apenas o número) 

 

4. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é aproximadamente 
a renda familiar mensal? (* Marcar apenas uma opção) 

О Até R$ 2.090,00 

О R$ 2.090,01 a R$ 4.180,00 

О R$ 4.180,01 a R$ 10.450,00 

О R$ 10.450,01 a R$ 20.900,00 

О R$ 20.900,01 ou mais 
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Domínio em relação às tecnologias de uso diário 

5. Qual o seu nível de habilidade/domínio em relação a cada um dos equipamentos listados? (* 
Marcar apenas uma opção por linha)  

 

Nunca 
utilizei 

Iniciante 

(Tenho muitas 
dificuldades no uso) 

Intermediário 

(Tenho poucas 
dificuldades no 

uso) 

Avançado 

(Não tenho 
dificuldades no 

uso) 

Smartphone О  О  О  О  

Computador О  О  О  О  

Notebook О  О  О  О  

Tablet О  О  О  О  

SmartTV О  О  О  О  

Câmera 
digital О  О  О  О  

6. Informe a sua média de uso diário de cada um dos equipamentos listados:  
(* Marcar apenas uma opção por linha) 

 
Não 
utilizo 

Até 2 horas 
por dia 

Até 4 horas 
por dia 

Até 8 horas 
por dia 

Até 12 
horas por 

dia 

Mais de 12 
horas por 

dia 

Smartphone О  О  О  О  О  О  
Computador О  О  О  О  О  О  
Notebook О  О  О  О  О  О  
Tablet О  О  О  О  О  О  
SmartTV О  О  О  О  О  О  
Câmera 
digital О  О  О  О  О  О  

7. Indique agora se os equipamentos que você utiliza diariamente são utilizados para as finalidades 
abaixo: (* Marcar apenas uma opção por linha) 

 Sim Não 

Estudo О  О  

Trabalho О  О  

Comunicação (Ligações, mensagens de texto) О  О  

Redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp) О  О  

Reprodução de arquivos multimídia (Visualização de vídeos, reprodução 
de músicas) О  О  

Jogos eletrônicos О  О  

Outras finalidades О  О  
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Consumo consciente e hábitos de descarte 

8. Qual o motivo para a aquisição ou troca de um equipamento? (* Marcar apenas uma opção) 

О Adquirir a versão atual do equipamento que utilizo 

О Melhores recursos (Melhor câmera, maior espaço de armazenamento, maior tela) 

О Tempo de uso do equipamento 

О Problema no equipamento 

9. Qual o destino dos equipamentos eletrônicos substituídos quando ainda apresentam 
funcionamento normal? (* Marcar apenas uma opção) 

О Venda ou troca 

О Doa para algum conhecido 

О Mantém o equipamento guardado 

О Doa para alguma instituição que realize projetos sociais 

10. O que faz com os equipamentos eletrônicos danificados? (* Marcar apenas uma opção) 

О Procura reparo ou novos usos para os equipamentos 

О Descarta no lixo comum 

О Descarta em locais apropriados 

О Solicita coleta dos equipamentos por empresa de reciclagem 

О Mantém guardado 

11. Já adquiriu equipamentos eletrônicos usados? Quais os fatores que influenciaram nessa escolha? 
(* Marcar apenas uma opção por linha) 

 
Não influenciou 

Influenciou um 
pouco 

Influenciou bastante 

Valor reduzido por equipamento 
de qualidade О  О  О  

Facilidade na negociação, 
podendo, inclusive, fazer trocas 
de equipamentos 

О  О  О  

Prolongar o tempo de vida dos 
equipamentos О  О  О  

Consumo consciente e diminuir a 
produção de lixo eletrônico О  О  О  
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Nível de conscientização em relação ao descarte incorreto do lixo eletrônico 

12.  As questões a seguir são sobre hábitos de descarte. Por favor, responda a cada uma das 
questões: (* Marcar apenas uma opção por linha) 

 Sim Não 

Você acredita que uma parcela expressiva da 
população não descarta seu lixo eletrônico 
corretamente? 

О  О  

Você se enquadra nessa população que não 
descarta seu lixo eletrônico corretamente? О  О  

13.  A seguir, são listados alguns fatores que dificultam o descarte do lixo eletrônico. Indique o nível 
de concordância que melhor exprime sua opinião para cada um dos fatores: (* Marcar apenas uma 
opção por linha) 

 
Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

Alto valor dos 
seus 
componentes 

О  О  О  О  О  

Ausência de 
coleta desse 
tipo de lixo 

О  О  О  О  О  

Dificuldade 
em encontrar 
locais para 
descarte 

О  О  О  О  О  

14. Conhece locais que ofereçam alternativas de descarte sustentável na região para quais materiais? 
(* Marcar apenas uma opção por linha) 

 Sim Não 

Lâmpadas О  О  

Pilhas e baterias О  О  

Medicamentos О  О  

Óleo О  О  

Lixo eletrônico (E-lixo) О  О  

Outros О  О  

 



 
 

102 
 
 

15. Na sua opinião, quais os problemas causados pelo descarte incorreto do lixo eletrônico? Indique 
o nível de concordância que melhor exprime sua opinião. (* Marcar apenas uma opção por linha) 

 
Discordo 

plenamente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

Contaminação da água О  О  О  О  О  

Contaminação do solo О  О  О  О  О  

Intoxicação de pessoas 
relacionadas diretamente 
no trato deste lixo (gari, 
catadores, etc.) 

О  О  О  О  О  

Poluição ambiental por 
metais bioacumulativos, 
causando doenças nos 
seres humanos e demais 
organismos 

О  О  О  О  О  

Não causam nenhum 
dano ao meio ambiente 
ou à saúde dos seres 
humanos e demais 
organismos 

О  О  О  О  О  

16. Caso você acredite que o lixo eletrônico descartado incorretamente pode causar danos ao meio 
ambiente e à saúde dos seres humanos, indique o(s) responsável(is) por esses danos? Indique o 
nível de concordância que melhor exprime sua opinião. (* Marcar apenas uma opção por linha) 

 
Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

Governo О  О  О  О  О  

Fabricantes dos 
equipamentos О  О  О  О  О  

Vendedores dos 
equipamentos О  О  О  О  О  

Nós mesmos О  О  О  О  О  

Ninguém é responsável О  О  О  О  О  

17. Na sua opinião, quais podem ser as vantagens do descarte correto do lixo eletrônico? Indique o 
nível de concordância que melhor exprime sua opinião. (* Marcar apenas uma opção por linha) 

 
Discordo 

plenamente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

Reutilização de metais 
preciosos О  О  О  О  О  

Geração de empregos О  О  О  О  О  

Economia de energia 
(Comparando a 
extração dos materiais 
da natureza, com a 
reciclagem) 

О  О  О  О  О  

Redução da poluição 
da atmosfera О  О  О  О  О  

Conservação da água О  О  О  О  О  
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Alívio dos aterros 
sanitários О  О  О  О  О  

18. As questões a seguir tratam de conhecimento da população sobre o descarte de lixo eletrônico. 
Por favor, responda a cada uma das questões: (* Marcar apenas uma opção por linha) 

 Sim Não 

Você já recebeu alguma informação quanto ao 
descarte de lixo eletrônico? О  О  

Você tem conhecimento de campanhas públicas 
sobre o descarte lixo eletrônico? О  О  

19.  As questões a seguir tratam de responsabilidade ambiental das empresas e fabricantes de 
produtos eletrônicos. Por favor, responda a cada uma das questões: (* Marcar apenas uma opção 
por linha) 

 Sim Não 

Você conhece algum programa de sustentabilidade e 
preocupação com o meio ambiente de algum 
fabricante ou empresa de produtos eletrônicos? 

О  О  

Você alguma vez se interessou em comprar produtos 
de empresas que se preocupam com o meio 
ambiente? 

О  О  

Você se sentiria estimulado a doar os equipamentos 
eletroeletrônicos para empresas que promovam 
projetos sociais com os equipamentos em bom 
estado, e de destino correto para o lixo eletrônico? 

О  О  

20.  Deseja ser informado sobre os resultados da pesquisa? 

О Sim 

О Não 

 

 

 

 

 

Questionário on-line 

 O Questionário on-line é idêntico ao questionário impresso e foi desenvolvido 

por meio do Google Forms. O link para acesso é:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0l8sjlIKgvD7QD-UfRo31-

tqAgkTY8f3o7EepA3E8DV8bQA/viewform?usp=sf_link 
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APÊNDICE D – MODELO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

 
 25de fevereiro de 2020. 

  
 
À Coordenação 
Programa de Pós-Graduação ________________________________ 
Unifesp - Campus Baixada Santista  
 
 
Assunto: Pedido de autorização de pesquisa 
 
 
 Prezada Prof(a). Dr(a)., 
 
  

Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Bioprodutos e Bioprocesso e estou 
desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Percepção da comunidade acadêmica da Universidade 
Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista - em relação ao descarte incorreto do lixo 
eletrônico”, sob orientação da Profa. Dra. Regina Cláudia Barbosa da Silva. 
 

Conforme o título do trabalho, para avaliar esta percepção, será realizado um censo por 
meio de um questionário eletrônico e, para cumprir meu objetivo, preciso alcançar toda a 
comunidade acadêmica do Campus. 
 

Neste sentido, solicito sua autorização para poder enviar o convite para participação na 
pesquisa aos e-mails dos alunos deste Programa. Ademais, esta participação é voluntária e não 
trará nenhum risco ou despesa pessoal para o participante.  
 

Informo ainda, que este trabalho poderá trazer uma contribuição relevante no sentido de 
trazer uma maior consciência, percepção e compreensão a respeito desta temática por parte da 
comunidade acadêmica cujos componentes poderão atuar como multiplicadores na sociedade de 
um modo geral. 
 

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
      Daniel dos Santos FrancescoProf.ª Dr.ª Regina Cláudia Barbosa da Silva        
Mestrando  Orientadora   
 
 

Ciência e Autorização: 
 
 
 

_______________________________________ 
Coordenador(a) do Programa 
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ANEXO A – DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO TRABALHO PELO COMITE 

DE ÉTICA EM PESQUISA 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - 

Campus Baixada Santista - em relação ao descarte incorreto de lixo eletrônico 

Pesquisador: Regina Cláudia Barbosa da Silva 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 40040120.0.0000.5505 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 4.643.475 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/Unifesp n: 1347/2020 (parecer final) Projeto de Mestrado de Daniel dos Santos Francesco. 

Orientadora Profa. Dra. Regina Cláudia Barbosa da Silva 

Projeto vinculado ao Departamento de Biociências, Campus Baixada Santista, Instituto de Saúde e 

Sociedade, Unifesp. 

-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e 

"Avaliação dos Riscos e Benef íc ios" foram ret iradas do arquivo Informações Básicas da 

Pesquisa (<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1648575.pdf>  postado em 

05/11/2020).  

APRESENTAÇÃO: O lixo eletrônico, ou e-lixo, é um tipo de resíduo sólido que tem crescido nas últimas 

décadas por conta dos avanços tecnológicos e hábitos de consumo das populações, principalmente, 

de áreas urbanas. A destinação incorreta do e-lixo pode introduzir metais pesados altamente 

contaminantes no meio ambiente, causando riscos à saúde humana e prejudicando os ecossistemas. 

O objetivo desse projeto é avaliar a percepção da comunidade acadêmica do Campus Baixada Santista 

da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, com relação ao descarte incorreto do elixo, bem como 

o conhecimento sobre os danos causados por essas práticas, em função de fatores socioeconômicos: 

escolaridade, renda, categoria ocupacional e faixa etária. Será utilizado um questionário composto 

por 20 perguntas, distribuídas em 4 sessões, onde serão abordadas perguntas relacionadas ao perfil 

socioeconômico dos participantes, domínio em relação às tecnologias de uso diário, consumo 

consciente e hábitos de descarte e, por fim, o nível de conscientização em relação ao descarte incorreto 

do lixo eletrônico. A amostra será constituída de forma a abranger todas as categorias ocupacionais do 

campus. Participarão deste estudo: docentes e discentes de ambos os institutos, Instituto Saúde e 

Sociedade e Instituto do Mar, dos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto senso, 
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residência profissional e cursos de extensão, assim como técnicos administrativos e trabalhadores 

terceirizados. Adicionalmente, será realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de identificar os 

impactos ambientais causados pela destinação incorreta do e-lixo, e os possíveis riscos à saúde 

humana. Os resultados deste estudo podem contribuir para a conscientização da comunidade 

acadêmica, e por se tratar de futuros profissionais da saúde, fortalecer a corresponsabilidade na 

fiscalização e no combate dos agentes de degradação ambiental. 

HIPÓTESE: Devido à importância deste tema e a necessidade de estudos que busquem a associação 

entre fatores socioeconômicos e o comportamento de descarte de e-lixo a hipótese desse trabalho é a 

de que fatores tais como: escolaridade, renda, categoria ocupacional e faixa etária possam influenciar 

a percepção das pessoas que compõem a comunidade acadêmica da Universidade Federal de São 

Paulo - Unifesp, Campus Baixada Santista, em relação à utilização indiscriminada e ao descarte 

inadequado de e-lixo. Inferimos que há diferentes percepções, dentro desta comunidade, no sentido de 

que quanto maior for a escolaridade, renda e categoria ocupacional, melhores são os hábitos de 

descarte e a percepção do impacto ambiental por conta do descarte incorreto do e-lixo. Com relação 

à faixa etária, acreditamos que quanto mais jovem for a pessoa, melhor será a sua percepção com 

relação aos riscos do descarte incorreto de e-lixo. Inferimos ainda que um fator importante a ser 

considerado para o descarte incorreto do e-lixo seja a falta de conhecimento desta comunidade 

sobre o que fazer com o mesmo, assim como o desconhecimento da existência de empresas 

que fazem a sua coleta. 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO GERAL: Considerando que a informação é um fator primordial para a formação de opinião 

e conscientização da população, o principal objetivo desse estudo é identificar o nível de percepção da 

comunidade acadêmica da Unifesp, Campus Baixada Santista, em relação aos riscos ambientais do 

descarte incorreto de e-lixo. Para tal, será utilizado um questionário. Adicionalmente, pretende-se 

identificar os principais aspectos relacionados à esta temática por meio de levantamento bibliográfico, 

promover um trabalho de educação ambiental e de consumo sustentável com a comunidade, por meio 

de devolutiva dos resultados, propiciando uma forma mais eficiente de coleta e destinação do e-lixo, 

contribuindo para atender ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar o grau de conhecimento da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo 

- Campus Baixada Santista em relação ao descarte incorreto do e-lixo e os riscos ao meio ambiente; 

Identificar o conhecimento desta comunidade em relação aos danos causados ao meio ambiente pelo 

descarte do e-lixo de forma incorreta; 

Verificar se há diferentes percepções, dentro desta comunidade, em função de nível de instrução, nível 

socioeconômico, formação acadêmica, categoria e idade; 

Investigar a existência de campanhas publicitárias e de políticas públicas informativas em relação aos 

aspectos toxicológicos associados descarte incorreto do e-lixo nos últimos cinco anos, em sites 

governamentais do município onde ocorrerá a pesquisa – Santos/SP. 

Investigar a existência de regulamentações para o descarte do e-lixo; 

Conscientizar a comunidade acadêmica sobre riscos ambientais associados ao descarte incorreto do 

e-lixo no meio ambiente, por meio da devolutiva dos resultados em mídias que serão posteriormente 

definidas e também através da publicação dos resultados em revistas especializadas da área. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador(a) declara: 

RISCOS: Não há riscos 

BENEFÍCIOS: Acreditamos ser necessário investigarmos a percepção das pessoas em relação ao 

descarte incorreto do e-lixo, principalmente considerando que a coleta dos dados ocorrerá em uma 

universidade pública voltada para saúde e cujo projeto político pedagógico envolve a 

interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do saber.Desta forma, acreditamos que este trabalho 

poderá trazer uma contribuição relevante no sentido de trazer uma maior consciência, percepção e 

compreensão a respeito desta temática por parte da comunidade acadêmica cujos componentes 

poderão atuar como multiplicadores na sociedade de um modo geral. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

As informações elencadas neste campo foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa 

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1648575.pdf> postado em 05/11/2020); e do 

arquivo do projeto detalhado enviado (<ProjetoDanielLixoEletronico.pdf > postado em 28/10/2020). 

TIPO DE ESTUDO: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa. LOCAL: Pesquisa 

online. O questionário será aplicado via Google Formulários. 

PARTICIPANTES: (n= 512) discentes, docentes e técnicos administrativos em educação do Campus 

Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, situado no município de Santos, estado de 

São Paulo. 

PROCEDIMENTOS: 

Foi desenvolvido um questionário utilizando a ferramenta gratuita Google Forms no qual irá conter os 

principais pontos a serem considerados neste estudo, buscando identificar o comportamento e o 

conhecimento das pessoas em relação ao e-lixo, e riscos acerca dos metais pesados em sua 

composição. Nele, foram abordados os principais pontos considerados neste estudo, buscando 

identificar o comportamento e o conhecimento (a percepção) das pessoas em relação ao e-lixo. Para 

melhor compreensão optou-se pela divisão do questionário em quatro sessões: 

Na primeira sessão, foram elaboradas perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico do participante. 

O objetivo será analisar se fatores tais como: escolaridade, renda, categoria ocupacional e faixa etária 

podem estar relacionados com o descarte incorreto do e-lixo e ao conhecimento de suas consequências 

ao meio ambiente. 

Na segunda sessão, foram elaboradas perguntas relacionadas ao domínio dos sujeitos em relação às 

tecnologias de uso diário. Entre elas: os equipamentos mais utilizados e a frequência de utilização. 

Na terceira sessão, foram elaboradas questões relacionadas ao consumo consciente e hábitos de 

descarte. Buscou-se avaliar o tempo de vida dos equipamentos com cada participante da 

pesquisa, o destino dado ao equipamento substituído e o motivo de substituição dos equipamentos. 

Por fim, na quarta sessão, foram elaboradas perguntas para identificar o nível de conscientização dos 

participantes em relação ao descarte incorreto do lixo eletrônico. Buscou-se avaliar os comportamentos 

em relação ao descarte do e-lixo, o conhecimento em relação aos danos causados pelo descarte 

incorreto e suas opiniões em relação aos culpados por esses danos. 

Verificaremos ainda se há conhecimento dos locais apropriados para o descarte, de orientações sobre 

a forma correta de descarte e de campanhas públicas de descarte de e-lixo. Além disso, considerando 
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que a coleta de dados por meio de questionário é uma parte importante do desenho do estudo, 

as perguntas foram baseadas nos objetivos, levando em consideração a utilização de uma linguagem 

simples ao enquadrar as perguntas e as instruções. 

Esse questionário será enviado por e-mail aos discentes, docentes e técnico-administrativos. Os 

endereços eletrônicos, no caso dos docentes e técnicos administrativos, são de domínio público e 

serão, portanto, selecionados a partir do site do Campus Baixada Santista da Unifesp: 

https://www.unifesp.br/campus/san7/.  

Em relação aos alunos, os de graduação dispõem de e-mails públicos organizados por termo e turma, 

que podem ser obtidos junto à Secretaria de Graduação. Já em relação aos alunos de pós-graduação, 

os contatos serão solicitados por meio de uma carta para ciência e autorização do coordenador de cada 

Programa/Curso. 

Considerando que possa haver dificuldades de preenchimento eletrônico no caso dos idosos (UAPI) e 

dos trabalhadores terceirizados, o mesmo questionário será aplicado em sala de aula em formato 

impresso. Neste caso, será solicitada a autorização e a ciência do coordenador da UAPI e da chefia da 

Divisão de Serviços, que gerencia os referidos trabalhadores. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados adequadamente os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia 

do cadastro CEP/Unifesp, orçamento financeiro e cronograma. 

Outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: 

Modelo de pedido de autorização de e-mails para envio de convite para participação na pesquisa 

(<ApendiceDConviteAutorizacaoPesquisa.pdf>). 

Questionário para Coleta de Dados da Pesquisa Questionário impresso 

(<ApendiceCQuestionario.pdf>). 3– O modelo do TCLE foi apresentado pelo (a) pesquisador(a). 

Recomendações: 

Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Respostas ao parecer nº 4523785 de 04 de Fevereiro de 2021. PROJETO APROVADO. 

PENDÊNCIA 1. É necessário adicionar o mestrando Daniel dos Santos Francesco como assistente de 

pesquisa no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil. 

RESPOSTA: 

O mestrando foi cadastrado como assistente, conforme comprova a imagem abaixo, retirada da 

Plataforma Brasil. Os arquivos <CadastroAssistente_V3_Mar2021.pdf> e <CadastroAssistenteLogin 

_V3_Mar2021.pdf> foram adicionados à pasta outros e confirmam o cadastro. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 2. Na metodologia do projeto detalhado enviado foi informado que “em relação aos 

alunos, os de graduação dispõem de e-mails públicos organizados por termo e turma, que podem ser 

obtidos junto à Secretaria de Graduação. Já em relação aos alunos de pós-graduação, os contatos 

serão solicitados por meio de uma carta para ciência e autorização do coordenador de cada 

Programa/Curso”. Solicitamos que anexe as devidas autorizações assinadas na Plataforma Brasil. 

http://www.unifesp.br/campus/san7/
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Caso os responsáveis ainda não tenham fornecido autorizações é necessário anexar na Plataforma 

Brasil uma declaração assinada pelo(a) pesquisador(a) responsável contendo as justificativas (motivos 

pelos quais ainda não obteve as autorizações) e incluir no final a declaração: “Declaro que somente 

iniciarei a pesquisa após obter a carta de autorização das instituições envolvidas. Estou ciente que, 

posteriormente, deverei anexar as autorizações na Plataforma Brasil como notificação”. Imprimir, 

assinar, digitalizar e anexar na Plataforma Brasil o documento. 

RESPOSTA: 

Os pedidos de autorizações dos responsáveis por cada categoria ocupacional, foram devidamente 

anexados na Plataforma Brasil, no entanto, suas assinaturas serão colhidas apenas após a aprovação 

da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. 

Uma declaração da pesquisadora principal, profa. Dra. Regina Cláudia Barbosa da Silva, assumindo o 

compromisso de iniciar a pesquisa apenas após a aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo, e após obter as cartas de autorização dos responsáveis 

envolvidos foi adicionada com o nome <CartaInicioPesquisaAssinada_V3_Mar2021.pdf>. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 3. Na metodologia do projeto detalhado enviado foi informado que “considerando que 

possa haver dificuldades de preenchimento eletrônico no caso dos idosos (UAPI) e dos 

trabalhadores terceirizados, o mesmo questionário será aplicado em sala de aula em formato 

impresso. Neste caso, será solicitada a autorização e a ciência do coordenador da UAPI e da chefia da 

Divisão de Serviços, que gerencia os referidos trabalhadores”. Solicitamos que anexe as devidas 

autorizações assinadas na Plataforma Brasil. Caso os responsáveis ainda não tenham fornecido 

autorizações é necessário anexar na Plataforma Brasil uma declaração assinada pelo(a) 

pesquisador(a) responsável contendo as justificativas (motivos pelos quais ainda não obteve as 

autorizações) e incluir no final a declaração “Declaro que somente iniciarei a pesquisa após obter a 

carta de autorização das instituições envolvidas. Estou ciente que, posteriormente, deverei anexar as 

autorizações na Plataforma Brasil como notificação”. Imprimir, assinar, digitalizar e anexar na 

Plataforma Brasil o documento. 

RESPOSTA: 

Os pedidos de autorizações dos responsáveis por cada categoria ocupacional, foram devidamente 

anexados na Plataforma Brasil, no entanto, suas assinaturas serão colhidas apenas após a aprovação 

da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. 

Uma declaração da pesquisadora principal, profa. Dra. Regina Cláudia Barbosa da Silva, assumindo o 

compromisso de iniciar a pesquisa apenas após a aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo, e após obter as cartas de autorização dos responsáveis 

envolvidos foi adicionada com o nome <CartaInicioPesquisaAssinada_V3_Mar2021.pdf>. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 4. Sobre a coleta de dados presencial, solicito: 

PENDÊNCIA 4.1. Incluir na metodologia de que forma os terceirizados e idosos serão convidados a 

participar da pesquisa. 

 

RESPOSTA: 
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O seguinte parágrafo foi alterado no arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>, página 12, e explica como 

estas categorias serão convidados a participar da pesquisa: 

No entanto, considerando que possa haver dificuldades de preenchimento eletrônico no caso dos 

idosos (UAPI) e dos trabalhadores terceirizados, o mesmo questionário será aplicado em sala de aula, 

no local de trabalho, ou em outras dependências do campus, em formato impresso. Os participantes 

serão abordados pelo mestrando e convidados a participar da pesquisa. O mestrando utilizará de 

formulários impressos, e auxiliará na leitura e preenchimento, que posteriormente serão transcritos 

para o modelo online do questionário, para fins estatísticos. Neste caso, será solicitada a autorização 

e a ciência do coordenador da UAPI, que gerencia os referidos alunos do curso de extensão, e da 

Chefia da Divisão de Infraestrutura e da Chefia da Divisão de Serviços, que gerencia os referidos 

trabalhadores terceirizados. Na existência de um cadastro de e-mails de trabalhadores e/ou de idosos, 

o questionário poderá ser enviado por e-mail para maximizar o número de participantes destas 

categorias. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 4.2. Esclarecer se estes participantes (terceirizados e idosos) terão de se locomover 

apenas para a realização dos procedimentos da pesquisa, ou se já estariam no local para realizar 

outras atividades. Caso tenham que se locomover, esclarecemos que, de acordo com as Resoluções 

da Conep, todos os gastos com transporte e alimentação serão de responsabilidade dos 

pesquisadores (Resolução CNS 466/2012, item IV.3.g e Resolução CNS 510/2016, Art. 9º, VII), 

portanto, neste caso, é necessário incluir esta informação no campo "orçamento" do formulário de 

informações básicas do projeto e no TCLE. RESPOSTA: 

O seguinte parágrafo foi alterado no arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>, página 12, e explica como se 

dará a abordagem, que não necessita de locomoção por parte dos participantes para o preenchimento 

do questionário: 

No entanto, considerando que possa haver dificuldades de preenchimento eletrônico no caso dos 

idosos (UAPI) e dos trabalhadores terceirizados, o mesmo questionário será aplicado em sala de aula, 

no local de trabalho, ou em outras dependencias do campus, em formato impresso. Os participantes 

serão abordados pelo mestrando e convidados a participar da pesquisa. O mestrando utilizará de 

formularios impressos, e auxiliará na leitura e preenchimento, que posteriormente serão transcritos 

para o modelo online do questionário, para fins estatísticos. Neste caso, será solicitada a autorização 

e a ciência do coordenador da UAPI, que gerencia os referidos alunos do curso de extensão, e da 

Chefia da Divisão de Infraestrutura e da Chefia da Divisão de Serviços, que gerencia os referidos 

trabalhadores terceirizados. Na existencia de um cadastro de e-mails de trabalhadores e/ou de idosos, 

o questionário poderá ser enviado por e-mail para maximizar o número de participantes destas 

categorias. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 5. No formulário de informações básicas da Plataforma Brasil foi cadastrada a informação 

"Tamanho da Amostra no Brasil: 3.463", na página seguinte do mesmo formulário (página 5), foi 

cadastrada informação divergente "Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, 

recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa: 512". Esclarecer qual 

o tamanho real da amostra desta pesquisa. 

 

 

RESPOSTA: 
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O seguinte parágrafo foi alterado no arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>, página 10, e no formulário de 

informações básicas e define o número de indivíduos que serão abordados para a pesquisa: 

Será realizado uma pesquisa com 3.098 indivíduos, que representam a população do Campus Baixada 

Santista, conforme descrito na Tabela 1, abrangendo um universo socioeconômico e cultural 

diversificado. PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 6. Em relação ao cronograma, adequar: 

PENDÊNCIA 6.1. O cronograma informado no formulário de informações básicas indica que parte do 

estudo já será iniciada antes da aprovação do protocolo (fase de aprovação + coleta de dados – início 

09/11/2018). Adequar o formulário. Lembramos que nenhum estudo pode ser iniciado antes da 

aprovação pelo CEP/Unifesp (Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, item 3.3.f). 

RESPOSTA: 

O cronograma foi alterado de forma que todas as etapas se iniciem após a aprovação da pesquisa. O 

cronograma atualizado se encontra na página 13 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>, e nas 

informações básicas da pesquisa na Plataforma Brasil. 

Desenvolvimento Início (DD/MM/AA) Término (DD/MM/AA) 

Revisão bibliográfica  01/05/2021  31/07/2021 Coleta de dados 01/06/2021

 31/10/2021 Análise dos dados 01/08/2021 30/09/2021 

Comunicação em congressos 01/08/2021 31/10/2021 Qualificação 01/08/2021 30/09/2021 

Defesa da dissertação 01/11/2021 30/11/2021 Redação de artigos científicos 01/11/2021

 30/11/2021 

Envio de trabalhos para revistas especializadas 01/11/2021 30/11/2021 PENDÊNCIA ATENDIDA 

 

PENDÊNCIA 6.2. As informações dadas no formulário de submissão da Plataforma Brasil devem ser 

as mesmas informadas no projeto detalhado e demais documentos anexados. Padronizar as 

informações do cronograma. 

RESPOSTA: 

As informações foram padronizadas e destacadas conforme orientações. PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 7. No formulário de informações básicas consta: “Riscos: Não há riscos”. Conforme 

orientação da CONEP, sempre devem ser informados os riscos, por mínimo que sejam. O questionário, 

embora não implique em riscos do ponto de vista clínico, pode causar cansaço, desconforto 

emocional, etc. 

RESPOSTA: 

A informação sobre os riscos foi atualizada no formulário de informações básicas, assim como incluídas 

no segundo parágrafo de todas as versões do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, nos 

arquivos 

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 
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alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo um questionário 

sobre informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. O preenchimento do 

questionário pode implicar em riscos mínimos, tais como: desconforto físico, cansaço, constrangimento 

ou desconforto emocional, caso você não se sinta confortável, não precisará continuar a respondê-la; 

caso alguma pergunta gere incomodo, pode deixar de respondê-la. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 8. Foi informado que a pesquisa será realizada com discentes de graduação. Esclarecer 

se todos os discentes serão maiores de 18 anos. Caso sejam incluídos menores de 18 anos, será 

necessário anexar na Plataforma Brasil um Termo de Assentimento para os mesmos e um TCLE 

para os pais/responsáveis autorizando a participação do menor no estudo. 

RESPOSTA: 

A pesquisa será feita apenas com participantes maiores de 18 anos. Uma declaração foi inserida no 

sétimo parágrafo de todas as versões do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, nos 

arquivos 

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 17 e 19 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li descrevendo o presente 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, bem como as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também, que minha participação é isenta de despesas. Declaro ainda ser maior de 18 anos. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9. Com relação ao modelo de TCLE (<TCLE.pdf >), adequar: 

PENDÊNCIA 9.1. No primeiro parágrafo do TCLE substituir a palavra “censo” por pesquisa, e inclua 

neste parágrafo o título da pesquisa (idêntico ao título cadastrado na Plataforma Brasil); 

RESPOSTA: 

A palavra pesquisa foi incluída, assim como o título da pesquisa, conforme indicação, no primeiro 

parágrafo de todas as versões do Termo de Consent imento Livre e Esc larec ido nos 

arquivos  

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada “Percepção da comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista - em relação ao descarte 

incorreto de lixo eletrônico”. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 
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PENDÊNCIA 9.2. No segundo parágrafo do TCLE incluir que se houver alguma pergunta que 

incomode, o participante pode deixar de respondê-la. 

RESPOSTA: 

A informação sobre a opção de o participante deixar de responder qualquer questão foi adicionada ao 

segundo parágrafo de todas as versões do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nos arquivos 

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

O preenchimento do questionário pode implicar em riscos mínimos, tais como: desconforto físico, 

cansaço, constrangimento ou desconforto emocional, caso você não se sinta confortável, não precisará 

continuar a respondê-la; caso alguma pergunta gere incomodo, pode deixar de respondê-la. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.3. No terceiro parágrafo substitua o termo “coordenadora da pesquisa” por 

“pesquisadora responsável”. 

RESPOSTA: 

A palavra pesquisa foi substituída, conforme orientação, no terceiro parágrafo de todas as versões do 

Termo de  Consent imento  Livre  e Esc larec ido  nos  arquivos  

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>,   

<TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas páginas 16 e 18 do 

arquivo 

<Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as alterações foram indicadas por cor de 

fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram indicadas por letras maiúsculas. O 

parágrafo é descrito abaixo: 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal desta pesquisa é a Prof.ª Dr. ª Regina 

Cláudia Barbosa da Silva (e-mail: newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua Silva Jardim, 

136 - Bairro Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11015-020). Este estudo foi analisado por um Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O 

CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar 

dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como 

participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, 

situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-

1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail 

cep@unifesp.br. O contato poderá também acontecer com o mestrando Daniel dos Santos Francesco 

(e-mail: daniel.francesco@unifesp.br). 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.4. No terceiro parágrafo corrigir o endereço e e-mail do CEP. Solicitamos que substitua 

todo o texto relacionado do CEP por “Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável 

mailto:cep@unifesp.br


 
 

114 
 
 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes 

de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste 

estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 

5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail 

<cep@unifesp.br>.” 

RESPOSTA: 

As informações relacionadas ao CEP foram substituídas, conforme orientação, no terceiro parágrafo 

de todas as versões  do Termo de Consent imento  Livre e Esc larec ido  nos arquivos   

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal desta pesquisa é a Prof.ª Dr. ª Regina 

Cláudia Barbosa da Silva (e-mail: newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua Silva Jardim, 

136 - Bairro Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11015-020). Este estudo foi analisado por um Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O 

CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar 

dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como 

participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, 

situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571 

-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail 

cep@unifesp.br. O contato poderá também acontecer com o mestrando Daniel dos Santos Francesco 

(e- mail: daniel.francesco@unifesp.br). 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.5. No quinto parágrafo do TCLE incluir a informação “Se houver gastos, como de 

transporte e alimentação, eles serão ressarcidos” 

RESPOSTA: 

A informação sobre os gastos foi adicionada ao quinto parágrafo de todas as versões do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Nas versões do TCLE impresso as alterações foram indicadas 

por cor de fonte vermelha nos arquivos <TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, 

na versão online do questionário e nas páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Na 

versão online do TCLE, as alterações foram indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito 

abaixo: 

Você tem o direito de conhecer os resultados do estudo, e não há despesas pessoais para o participante 

em qualquer fase, se houver gastos, como de transporte e alimentação, eles serão ressarcidos. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador se compromete a utilizar os 

dados somente para esta pesquisa. 

mailto:cep@unifesp.br
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PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.6. Descrever detalhadamente no TCLE os possíveis riscos, prejuízos, desconforto, 

lesões que podem ser provocados pela pesquisa, mesmo que mínimos como, por exemplo, 

constrangimento e cansaço (Item IV.3.b, da Resolução CNS nº 466 de 2012). Ver pendência 7 desta 

lista. 

RESPOSTA: 

A informação sobre os riscos foi atualizada no formulário de informações básicas, assim como incluídas 

no segundo parágrafo de todas as versões do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nos 

arquivos 

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo um questionário 

sobre informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. O preenchimento do 

questionário pode implicar em riscos mínimos, tais como: desconforto físico, cansaço, constrangimento 

ou desconforto emocional, caso você não se sinta confortável, não precisará continuar a respondê-la; 

caso alguma pergunta gere incomodo, pode deixar de respondê-la. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.7. Descrever no TCLE os benefícios esperados: benefícios diretos para o participante, 

como por exemplo, benefícios referentes aos procedimentos realizados, acesso a resultados de 

exames, etc.; e/ou benefícios indiretos, para a sociedade, como avanço nos conhecimentos sobre o que 

está sendo pesquisado. 

RESPOSTA: 

A informação sobre os benefícios da pesquisa foi adicionada ao sexto parágrafo de todas as versões 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nos arquivos 

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, 

<TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas páginas 16,17 e 18 do 

arquivo 

<Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as alterações foram indicadas por cor de 

fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram indicadas por letras maiúsculas. O 

parágrafo é descrito abaixo: 

Os benefícios para a comunidade acadêmica incluem: melhorias no processo do descarte do e-lixo; 

identificação de fatores socioeconômicos para campanhas de conscientização mais eficientes, 

auxiliando a destinação correta do e-lixo. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.8. Informar, no TCLE, os procedimentos e direitos do participante em caso de danos: 

“Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através 

das vias judiciais e/ou extrajudiciais, conforme a legislação brasileira (Código Civil, Lei 10.406/2002, 

Artigos 927 a 954; entre outras; e Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 19)”. 
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RESPOSTA: 

A informação sobre os procedimentos e direitos dos participantes em caso de danos foi adicionada ao 

segundo parágrafo de todas as versões do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nos 

arquivos 

<TCLEImpresso_V3_Mar2021>, <TCLEOnline_V3_Mar2021>, na versão online do questionário e nas 

páginas 16 e 18 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo é descrito abaixo: 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo um questionário 

sobre informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. O preenchimento do 

questionário pode implicar em riscos mínimos, tais como: desconforto físico, cansaço, constrangimento 

ou desconforto emocional, caso você não se sinta confortável, não precisará continuar a respondê-la; 

caso alguma pergunta gere incomodo, pode deixar de respondê-la. O tempo médio para responder o 

instrumento é de 10 minutos. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito 

a solicitar indenização através das vias judiciais e/ou extrajudiciais, conforme a legislação brasileira 

(Código Civil, Lei 10.406/2002, Artigos 927 a 954; entre outras; e Resolução CNS nº 510 de 2016, 

Artigo 19). 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.9. É necessário informar que o termo será disponibilizado em 2 vias originais 

(Resolução CNS N° 466 de 2012, item IV.5.d). Exemplo: “Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) 

sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá 

rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também 

será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via 

ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário”. 

RESPOSTA: 

A informação sobre a disponibilização do termo foi adicionada ao oitavo parágrafo da versão impressa 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no arquivo <TCLEImpresso_V3_Mar2021> e na 

versão online do questionário, assim como na página 19 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas 

versões do TCLE impresso as alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. O parágrafo é 

descrito abaixo: 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer 

parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento 

elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo 

pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que 

necessário. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 9.10. Todas as páginas do TCLE devem ser numeradas (Carta Circular nº. 003/2011 

CONEP/CNS). Por exemplo, um TCLE com duas páginas no total deve ser numerado desta forma: 1 

de 2, 2 de 2. 

RESPOSTA: As páginas da versão impressa do TCLE foram numeradas, assim como incluídas outras 

informações ao rodapé no arquivo <TCLEImpresso_V3_Mar2021>. Nas versões do TCLE impresso as 

alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. O texto do rodapé é exibido abaixo: 
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PENDÊNCIA 10. Considerando que a coleta de dados desta pesquisa será realizada virtualmente, é 

necessário anexar na Plataforma Brasil o modelo de TCLE que será aplicado de forma virtual. Para 

isto, sugerimos que copie as informações do modelo de TCLE enviado (com as correções solicitadas 

na pendência x), cole no formulário online que será utilizado na pesquisa e utilize o exemplo de 

assinatura abaixo: "Consideramos que se você responder o questionário é porque concordou com a 

participação como voluntário(a) de pesquisa. Que foi devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre 

o objetivo desta pesquisa, que leu os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 

e benefícios decorrentes de sua participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi garantida a sua 

possibilidade de recusar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isto te 

cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Consideramos que você autorizou a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua identidade. Enviaremos uma via 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail." 

RESPOSTA: 

O formulário virtual foi padronizado, com exceção do oitavo parágrafo da versão impressa, onde o 

participante é orientado a guardar uma versão impressa do TCLE. No modelo online é informado que 

uma via do TCLE será enviada para o e-mail do participante. Uma cópia deste TCLE online foi 

adicionada à Plataforma Brasil com o nome de arquivo <TCLEOnline_V3_Mar2021.pdf>. A informação 

também consta na página 17 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso 

as alterações foram indicadas por cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações 

foram indicadas por letras maiúsculas. A forma de assinatura foi adaptada, conforme o texto abaixo: 

Consideramos que se você responder o questionário é porque concordou com a participação como 

voluntário(a) de pesquisa. Que foi devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta 

pesquisa, que leu os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de sua participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi garantida a sua possibilidade 

de recusar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isto te cause qualquer 

prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Consideramos que você autorizou a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua identidade. Enviaremos uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail, para consultá-lo sempre que necessário. 

Caso aceite os termos, por favor, insira seu e-mail e continue a pesquisa. 

 

Endereço de e-mail*(*Obrigatório) 

 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

PENDÊNCIA 10.1. Incluir no modelo de TCLE que será aplicado online, de maneira destacada, a 

importância de que o participante de pesquisa guarde em seus arquivos uma cópia do documento e/ou 

garantindo o envio da via assinada pelos pesquisadores ao participante de pesquisa. 

RESPOSTA: 

A informação sobre o envio de uma cópia do TCLE foi adicionada ao nono parágrafo das versões online 

do TCLE, presentes no questionário online, na página 17 do arquivo <Projeto_V3_Mar2021.pdf> e no 

arquivo 

<TCLEOnline_V3_Mar2021.pdf>. Nas versões do TCLE impresso as alterações foram indicadas por 

cor de fonte vermelha. Na versão online do TCLE, as alterações foram indicadas por letras maiúsculas. 

O parágrafo é descrito abaixo: 
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Consideramos que se você responder o questionário é porque concordou com a participação como 

voluntário(a) de pesquisa. Que foi devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta 

pesquisa, que leu os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de sua participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi garantida a sua possibilidade 

de recusar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isto te cause qualquer 

prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Consideramos que você autorizou a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua identidade. Enviaremos uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail, para consultá-lo sempre que necessário. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

Considerações Finais a critério do CEP: 

- O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao projeto original, 

incluindo necessárias mudanças no cronograma da pesquisa, deverá ser encaminhada por meio de 

emenda pela Plataforma Brasil. 

- O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais 

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela 

Plataforma Brasil. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1648575.pdf 

03/03/2021 

22:41:32 
 Aceito 

Folha de Rosto folhaDeRostoAssinada_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:40:55 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

CartaInicioPesquisaAssinada_V3_Mar20 

21.pdf 

03/03/2021 

22:19:28 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros CartaResposta_V3_Mar2021.doc 
03/03/2021 

22:17:12 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros CartaAutorizacaoInfra_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:14:58 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoServicos_V3_Mar2021. 

pdf 

03/03/2021 

22:14:48 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros CartaAutorizacaoUAPI_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:14:37 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros CartaAutorizacaoPosServicoSocial_V3_ 03/03/2021 Regina Cláudia Aceito 
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Mar2021.pdf 22:14:18 Barbosa da Silva 

Outros 
CartaAutorizacaoPosMovimento_V3_Ma 

r2021.pdf 

03/03/2021 

22:14:03 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoPosInterMar_V3_Mar2 

021.pdf 

03/03/2021 

22:13:45 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoPosInterSaude_V3_Ma 

r2021.pdf 

03/03/2021 

22:13:26 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoPosCienciaSaudePro_ 

V3_Mar2021.pdf 

03/03/2021 

22:13:06 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoPosBioprodutos_V3_M 

ar2021.pdf 

03/03/2021 

22:12:46 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoPosBiodiversidade_V3 

_Mar2021.pdf 

03/03/2021 

22:11:57 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoPosNutri_V3_Mar2021. 

pdf 

03/03/2021 

22:11:28 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoDirecaoIM_V3_Mar202 

1.pdf 

03/03/2021 

22:11:01 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoDirecaoISS_V3_Mar20 

21.pdf 

03/03/2021 

22:10:50 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CartaAutorizacaoDirecao_V3_Mar2021. 

pdf 

03/03/2021 

22:10:36 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Parecer Anterior 
PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_ 

CEP_4523785.pdf 

03/03/2021 

22:09:20 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros 
CadastroAssistenteLogin_V3_Mar2021. 

pdf 

03/03/2021 

22:08:17 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros CadastroAssistente_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:08:01 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Outros QuestionarioImpresso_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:06:35 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 
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TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEOnline_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:02:01 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

TCLE / Termos de TCLEImpresso_V3_Mar2021.pdf 03/03/2021 Regina Cláudia Aceito 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEImpresso_V3_Mar2021.pdf 22:01:51 Barbosa da Silva Aceito 

Projeto Detalhado 

/ 

Brochura 

Investigador 

Projeto_V3_Mar2021.pdf 
03/03/2021 

22:01:33 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

Solicitação 

registrada pelo 

CEP 

CadastroCEP.pdf 
05/11/2020 

17:34:13 

Regina Cláudia 

Barbosa da Silva 
Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 12 de Abril de 2021 

 

Assinado por: 

Paula Midori Castelo Ferrua  

(Coordenadora) 

 
 


