17°1 Congresso Nacional do Meio Ambiente

Participação Social, Ética e Sustentabilidade
23 a 24 de setembro 2020 Poços de Caldas - MG - Brasil ISSN on-line N° 2317-9686 – V. 12 N.1 2020

VIABILIDADE DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS
ELETROELETRÔNICOS

Ingrid Jale da Silva Sales 1
Ricardo Gabbay de Souza 2
Reaproveitamento, Reutilização e Tratamento de Resíduos (sólidos e líquidos)

Resumo
Diversos estudos apontam o aumento da geração de resíduos eletroeletrônicos (REEE) e tal fato pode estar
atrelado com o consumo cada vez mais elevado desses equipamentos. Além de possuírem algumas
substâncias perigosas na sua constituição, existe muito interesse na recuperação dos elementos valiosos
presentes nos REEE. Por esse motivo e por atendimento às questões legislativas, os atores do setor de
eletroeletrônicos, se viram na necessidade de implantação de sistemas de logística reversa de REEE. Assim,
a demanda por estudos que analisem a viabilidade da logística reversa dos REEE tornou-se frequente nos
últimos anos em razão de auxiliarem na otimização desses sistemas, dando apoio às tomadas de decisão. Em
virtude disto, o presente projeto propõe levantar os estudos sobre viabilidade de sistemas de logística reversa
de REEE no Brasil e no mundo. Portanto, realizou-se uma busca em uma base de dados de artigos científicos,
selecionando os artigos considerados relevantes ao tema de viabilidade de logística reversa de
eletroeletrônicos. Posteriormente os artigos foram classificados quanto sua origem, tipo de eletroeletrônico
estudado e tema da abordagem. Foi possível observar que a maioria dos artigos tratam a combinação dos
assuntos de viabilidade, otimização, levantamento de critérios e custos de sistemas de logística reversa, sendo
poucos identificados com uma única abordagem. Com isso, notou-se que apesar da complexidade dessa
logística reversa é possível otimizar as ações para que se tornem sistemas factíveis, inspirando o
aprofundamento nessa temática a fim de que novas alternativas sejam propostas.
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INTRODUÇÃO
A previsão de geração de resíduos eletroeletrônicos (REEE) para 2021 é de 52,2
milhões de toneladas de REEE no mundo. Com 1,5 milhões de toneladas em 2016 desse
resíduo, o Brasil é o segundo maior gerador de REEE na América (BALDE et al., 2017;
ISMAIL; HANAFIAH, 2020).
A Logística Reversa (LR) é um instrumento que estabelece ações para o retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor às empresas, tanto para o setor produtivo quando para
destinação ambientalmente adequada. A viabilidade de implantação de sistemas de logística
reversa de REEE tem se tornado um grande desafio. Os obstáculos podem ser os mais
diversos, como a grande quantidade de variáveis que devem ser consideradas, as questões
legais, as especificidades de cada região, além da heterogeneidade dos REEE existentes no
mercado. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo levantar os estudos sobre
viabilidade de sistemas de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos no Brasil e no
mundo (JAUNICH et al., 2020; WANG et al., 2016, BRASIL, 2010).

METODOLOGIA
Para a revisão sistemática dos artigos publicados relacionados ao tema, foi utilizada
a base Scopus, buscando os termos chaves em três blocos. O conectivo OR foi empregado
nos termos de um mesmo bloco e o conectivo AND para combinação dos três blocos, sendo
eles: primeiro bloco: WEEE, waste electrical and electronic equipment, e-waste; segundo
bloco: takeback, take-back, reverse logistics, pre-treatment, pretreatment, dismatling; e
terceiro bloco: feasibility, econom*, social, costs e investment.
A busca retornou uma quantidade de 242 documentos, optando por utilizar apenas
artigos, reduzindo para 150 artigos. Após leitura do resumo, 1 artigo foi acrescentado e 23
artigos foram selecionados, resultando no total de 24 artigos. Essa seleção considerou
artigos que abordam temas de viabilidade de sistemas de logística reversa e assuntos
específicos, como levantamento de custos e critérios para implantação desses sistemas. Os
artigos foram classificados em três temas distintos (Tabela 1):
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Tabela 1: Classificação dos temas dos artigos selecionados

1
Origem

América
Ásia
Europa
Multipaíses

A
Celulares
B
Computadores
2
C
Refrigeradores
REEE
D
Outros
Generalizado

A
Viabilidade A
B
Custos
B
3
C
Critérios
C
Foco
D
Otimização D
E

Por fim, foram organizados conforme a sua respectiva classificação, sendo que
alguns artigos podem se enquadrar em mais de uma, como apresentado na Tabela 2.
Tabela 2: Organização dos artigos selecionados conforme classificação

Autores
1 2
3
Autores
Duflou et al., 2008
D D
A
Souza et al., 2016
Melacini et al., 2010
C E BD Shokouhyar; Aalirezaei, 2017
Achillas et al., 2010
C E BCD
Oliveira Neto et al., 2017
Achillas et al., 2011
C E BD
Dorneanu, 2017
Wang et al., 2011
B E CD
Azevedo et al., 2017
Moussiopoulos et al., 2012 C E BD
Birich et al., 2018
Temur; Kahraman 2014
C E ACD
Elia et al., 2019
Souza et al., 2015
A E
C
Abbondanza; Souza, 2019
Yu; Solvang, 2016
C E BD
Wang et al., 2019
Guarnieri et al., 2016
A E CD
Chen et al., 2019
Król et al., 2016
C A
D
Ottoni et al., 2020
Agrawal et al., 2016
B E CD
Liu et al., 2020

1 2
3
A E ACD
B E CD
A E AB
C D
A
A E CD
C E
A
C E
D
A E CD
B E
D
C C CD
A E ACD
B A
A

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a revisão sistemática foi possível notar um aumento de estudos relacionados a
esse tema nos últimos 10 anos. Geralmente, os artigos tratam a combinação dos assuntos
de viabilidade, otimização, levantamento de critérios e custos de sistemas de LR, sendo
pouco identificados com uma única abordagem.
As despesas com transporte e desmontagem de REEE são apontadas como grandes
geradoras de custos para a LR. No caso da etapa de desmontagem no Brasil, por exemplo,
é necessário um grande investimento em tecnologias ou altos gastos em transportes para
recicladoras localizadas em outros países internacionais. (ACHILLAS et al., 2011;
OLIVEIRA NETO et al., 2017; MOUSSIOPOULOS et al., 2012; OTTONI et al., 2020).
Para a análise da viabilidade desses sistemas, normalmente são considerados
critérios econômicos, sociais e ambientais, auxiliando na elaboração da LR. Alguns dos
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critérios adotados nas publicações são: população atendida, mapeamento de quantidade e
distância dos pontos de coleta, proximidade dos pontos de coletas com recicladoras, tipo de
indústrias de reciclagem, educação ambiental, competitividade, potencial econômico,
geração de renda, entre outros (ACHILLAS et al., 2010; AZEVEDO et al., 2017; OTTONI
et al., 2020; SHOKOUHYAR; AALIREZAEI, 2017; SOUZA et al., 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do desafio na implantação de sistemas de LR de REEE, os estudos sobre a
viabilidade desses sistemas têm tomado grandes proporções e aumentado nos últimos anos.
Os artigos levantados permitem constatar que apesar da sua complexidade é possível
otimizar as ações para que se tornem sistemas viáveis. Tal fato inspira futuros estudos,
incentivando o aprofundamento nessa temática para proposta de novas alternativas.
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